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Dovydas, 1L klasė 
 
 

Nuoširdžiai sveikinu Jus su 
gražiausiomis metų šventėmis – Šventomis 
Kalėdomis ir Naujaisiais metais! Tegul 
šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis 
šviesos ir džiaugsmo, neapleidžia Jūsų 
visus ateinančius metus!  

Tegul nepritrūksta džiaugsmo ir 
šilumos šeimose, tegul Jūsų namuose 
gyvena tarpusavio supratimas, santarvė ir 
laimė.  

Jaukių ir šiltų švenčių Jums ir Jūsų 
brangiausiems žmonėms! 

 
 

Mokyklos direktorė Rūta Stankienė 
 

 
 

 
 
 

Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs 
 

Mokytoja Palmyra Norkūnienė 
 

Pasaulis „Tylią, Šventą naktį“ gieda 
Varpai bažnyčioj skamba su džiaugsmu, 
Pranešdami, jog žemėj Išganytojas  atėjo, 
Kad amžiną gyvenimą per Jį turėtum tu.  
 

Su šiomis Marijos Nemurienės eilėmis 
išgyvename Adventą ir įžengiame į naujus 2020 
liturginius metus. Jau tradicija tapo su džiugia 
ramybe ir tyliu laukimu išgyventi šį laiką. 
Gerumas, atjauta, artimo meilės darbai padeda 
mums labiau įprasminti kelionę į Kalėdų slėpinį. 
O kelionė neprailgsta, kai keliaujame kartu su 
mūsų bičiuliais tapusiais Kruonio gimnazijos 
mokiniais ir jų mokytoju Artūru Vrublevskiu. 
Gruodžio 9 dieną jie padovanojo jaudinantį 
sakralinės muzikos koncertą. Gruodžio 16 dieną 
šiltą ir jaukią nuotaiką visiems dalino Palomenės 
pagrindinės mokyklos teatro, šokio ir muzikos 
būrelio mokiniai, vadovaujami mokytojų Linos 
Čėsnienės ir Romualdos Suslavičienės ir Rasos 
Zaksienės. Jie padovanojo meninę kompoziciją 
„Šventoji naktis“.  

 

 
 
O gruodžio 20-ąją visa mokyklos 

bendruomenė susiburs į bendrą mokyklos šventę. 
Klausysimės mokinių koncertinio pasirodymo, 
dėkosime Dievui už dar vienus gražius metus.  

ESAME DRAUGE 



Tarptautinis projektas 
 

Socialinė darbuotoja Indrė Sidaravičiūtė 
 

Spalio mėnesį įvyko Interreg Latvija - 
Lietuva projekto PERFORM  pirmasis 
susitikimas su mokiniais iš Latvijos Pelči 
mokyklos-daugiafunkcio centro. Užsiėmimus su 
svečiais ir mūsų mokiniais vedė edukacinių 
renginių vedėja „Vėjų fėja“. Įvyko smagus 
susipažinimas, pynėme ir dovanojome draugystės 
apyrankes vieni kitiems. Viso susitikimo metu 
vyko daug veiklų, susipažinome su Lietuvos 
istorija, įvairiomis tradicijomis.  

 

 
 
Diena nepraeidavo be liaudiškų žaidimų, 

piešėme gyvybės medį, gaminome mitologinę 
būtybę Kauką (naminuką), molio puodynes, 
siuvome maišelius, juos dekoravome baltiškais 
ženklais, gaminome gėles iš vilnos ir dar daug, 
daug visko veikėme.  

 

 
 

Nuostabiai praleidome savaitgalį 
edukacinėje sodyboje „Vėjų fėja“. Kepėme 
duoną, bandeles, pynėme draugystės juostą. 
Žaidėme žaidimus ir susipažinome su sodybos 
mažaisiais gyvūnėliais. Taip pat svečius 
supažindinome su Kaišiadorių miestu, užsukome 

į biblioteką, kurioje smagiai praleidome laiką 
žaisdami virtualios realybės akiniais. Kad vakarai 
būtų linksmesni jie taip pat nepraeidavo be 
veiklų, vykome į boulingą, organizavome filmų 
peržiūras bei draugiškai žaidėme sporto salėje 
įvairius žaidimus. Atsisveikinimo proga visi kartu 
sukūrėme paveikslą „gyvybės medis“. 

 
 

„Padėk draugui“ 
 

Mokytoja Veronika Kiuršinienė 
 

Lapkričio 29 dieną mokykloje buvo 
organizuota socialinė-pilietinė veikla, skirta 
tarptautinei Draugo dienai paminėti. Vyko akcija 
„Padėk draugui“, kuriai vadovavo mokytoja Asta 
Šimaitė. Akcijoje dalyvavo vyresniųjų specialiųjų 
klasių mokiniai kartu su mokytojomis, prie kurių 
prisijungė ir kitų klasių mokiniai. Veikla 
prasidėjo draugystės ratu, veiklų pristatymu, 
laiško draugui rašymu. Vėliau vyko filmų apie 
draugus ir draugystę stebėjimas, diskusija ir 
aptarimas mokyklos bibliotekoje. Šią diskusiją 
vedė mokyklos psichologė Rita Vėželienė. Trečią 
pamoką vyko susitikimas ir bendra veikla su 
pradinių ir lavinamųjų klasių mokiniais. Kartu 
sukurtos aplikacijos, simbolizuojančios 
draugystę. Pagamintomis aplikacijomis papuoštas 
stendas, skirtas DRAUGAMS. Baigiant akciją 
muzikos mokytojas Arvydas Kairevičius visus 
pakvietė pabūti kartu, padainuoti dainą apie 
draugystę, pašokti ir pažaisti. 

 

 
 
Mokykloje veikė Draugystės paštas. Visi 

buvo kviečiami pasveikinti draugus, rašyti 
linkėjimus, ištiesti pagalbos ranką ir pasakyti gerą 
žodį. 

Pagrindinė draugo dienos taisyklė: privalai 
apkabinti visus savo draugus ir pasakyti, kokie jie 
tau svarbūs! 
 



Dienos socialinės globos centre 
 

Socialinė darbuotoja Indrė Sidaravičiūtė 
 

Dienos socialinio globos centro lankytojai 
apsilankė Kristaus prisikėlimo bažnyčios 
apžvalgos aikštelėje ir Lietuvos liaudies muzikos 
instrumentų muziejuje, kuriame grožėjosi 
instrumentais, patys juos išbandė ir kūrė muziką. 
Taip pat buvo nuvykę į Vilnių, pasivaikščiojome 
senamiesčio gatvėmis. Aplankėme Šv. Kazimiero 
bažnytėlę, trejybės paminklą ir Aušros vartus.  

 

 
 
Dienos socialiniame globos centre 

džiaugsmingai prabėgo lapkričio mėnuo: 
atšventėme Justo ir Kamilės gimtadienius, o 
lapkričio 29 dieną paminėjome „Draugo dieną“. 
Pas mus į svečius atvyko mokytoja Palmyra 
Norkūnienė su savo vaikučiais ir papuošė šventę 
stebuklinga knygele, padovanota Kaišiadorių 
šventosios Faustinos mokyklos mokiniams, kuri 
„pati skaito“. Šią knygelę gali išgirsti nematantys 
ir negalintys skaityti. Muzikos mokytojas 
Arvydas Kairevičius, linksmino ir mažus ir 
didelius įtraukdamas į liaudiškus žaidimus. 
Pradinės klasės mokiniai su mokytoja Karolina 
Žemčužnikova, pradžiugino deklamuojamais 
eilėraščiais. Visi drauge apsikeitėme draugystės 
apyrankėmis, kurias pagamino centro lankytojai. 

 
Socialinių įgūdžių ugdymo klasėje 

 
Mokytoja Asta Kaselienė 

 
Vykdant neformalaus švietimo programą 

,,Gaminu tausodamas gamtą“ socialinių įgūdžių 
ugdymo klasės mokiniai lankėsi Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centre. Susipažinom su centro darbu ir 
dalyvavome edukacinėje veikloje ,,Žvakių 
gamyba“. Susipažinome su bitininkystės 
ypatumais ir pasigaminome sau po vaškinę 
žvakelę šventėms.  

 
 

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai 
kepė kalėdinius meduolius, kūčiukus savo 
namiškiams. Aplankė Kaišiadorių slaugos 
ligoninės pacientus ir papuošė jiems Kalėdinę 
eglutę savo gamintais žaisliukais. Smagu daryti 
gerus darbus. 

 

„Gaminkime tausodami gamtą“ 
 

Neformaliojo švietimo programos koordinatorė  
 

Veronika Kiuršinienė 
 

Lapkričio 13 d., vykdant neformaliojo 
švietimo programą „Gaminkime tausodami 
gamtą“, mokykloje vyko edukacinių kūrybinių 
antrinio dizaino dirbtuvių „NE šiukšlės” kūrybinė 
veikla. Joje dalyvavo 30 mūsų mokyklos 



specialiųjų klasių mokinių. Šią edukacinę 
programą vedė Giedrius Bučas – socialinės 
iniciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, 
Reach for Change Pokyčių lyderis, socialinis 
verslininkas. „Kūrybos kampas 360°“ – socialinė 
iniciatyva, plėtojanti darnaus vartojimo ir antrinio 
dizaino idėjas, besirūpinanti švaresnės ir 
sveikesnės aplinkos kūrimu. Jų vizija – darnus ir 
švarus pasaulis. Giedrius Bučas dalijosi savo 
patirtimi bei žiniomis apie darnų vartojimą ir 
aplinkosaugą, vyko įdomi diskusija su mokiniais. 
Socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ 
edukacinės dirbtuvės „NE šiukšlės“ – vieta, kur 
daiktai atgyja naujam gyvenimui. Antrinio 
dizaino rankdarbių dirbtuvėse mokiniai kartu su 
technologijų mokytojomis gamino atšvaitus iš 
antrinių žaliavų. Darbuodamiesi diskutavome 
aplinkos apsaugos, ekologijos, darnaus vartojimo 
ir ekologiško gyvenimo būdo temomis, dalijomės 
sukaupta patirtimi. Mes supratome, kad 
pratindamiesi gyventi ekologiškai ir darniai, 
rūpinamės savo, savo vaikų ir visos planetos 
gyventojų sveikata. Diskusija yra geriausias 
būdas rasti tiesą, pasidalinti žiniomis ir ieškoti 
teisingiausio kelio darnaus vartojimo link. Tiesa 
viena – atsakingas esu AŠ. Koks tas mano AŠ – 
griovėjas ar kūrėjas? Dviejų valandų diskusija ir 
praktinė veikla neprailgo. Ji buvo įdomi ir 
naudinga. 

 

 
 

 

 

 

 

Svečiai iš Vokietijos 
 

Mokytoja Ema Karpinienė 
 

Rugsėjo mėnesį mus aplankė draugai iš 
Vokietijos. Susipažinimo rytmetį kiekvienas 
prisistatėme, priklijavome vieni kitiems vardus, 
savo vardą parašėme ant lentos. Pamažu dingo 
jaudulys.  

 

 
 
Mokytojui Arvydui nuotaikingai grojant 

ėmėmės įtvirtinti mūsų pasiryžimą draugauti. 
Lietuviai klijavome vokišką tekstą „Freudchaft – 
wunderbar!“, o svečiai – lietuvišką „Draugystė – 
nuostabu!“. Kartu ne tik linksmai pašokome, 
pažaidėme, pasidžiaugėme mus sujungusia 
bendra veikla, bet ir pasijutome lyg vieninga 
komanda. 

 

   
Primename 

Žiemos (Kalėdų) atostogos: gruodžio 23 d. – 
sausio 3 d. 
Žiemos atostogos: vasario 17 d. – vasario 21d. 

   

Mokyklos adresas: Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, tel./faks. 8-346-60028, El. paštas: rastine@sim.kaisiadorys.lm.lt 
Redkolegija: I.Armanavičiūtė, R.Sladkevičienė, E.Šadeikienė, Mokytojų dalykininkų metodinė grupė 


