
 
 

 

 

 
 

 

 

Toks keistas šiemet laiko slenkstis... 

Per jį žengiant, kaip niekad jaučiame dienos 

vertę... 

Linkime stiprybės, tvirtumo ir sveikatos 

išgyvenant šių dienų iššūkius, įžvalgos ir 

išminties pažinti savo troškimus ir siekius. O juos 

įgyvendinant – nepristigti atkaklumo ir sėkmės. 

 

Džiugių šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 

Metų! 

 

 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos 

bendruomenės vardu  

Direktorė Rūta Stankienė 

 

 

 

 

Giedokime Viešpačiui 

 

Mokytoja Palmyra Norkūnienė 
 

Giedokime Viešpačiui, nes Jisai geras. 

Per amžius lieka Jo malonė.  
(Psalmės žodžiai) 

 

Laikas nestovi vietoj, vėl išgyvename 

Advento metą. Jis šiemet kitoks, nei praėjusiais 

metais. Tačiau mes turime viltį, kad tamsa ir 

pandemijos sunkumai praeis. Mintyse skamba 

žodžiai iš Šventojo Rašto: viskas išeina į gera 

mylintiems Dievą,  „Nebijok, aš tau padėsiu (Iz 

41,13), todėl giedokime Viešpačiui.  

Kadangi šiais metais, vengiant susibūrimų, 

adventinio renginio visai mokyklos 

bendruomenei nevedėme, stengėmės išlaikyti 

adventinę susikaupimo ir kalėdinio stebuklo 

laukimo dvasią klasėse, o 2020 m. gruodžio 18 d. 

(penktadienį) mokykloje buvo organizuojama 

pažintinė – meninė veikla. Pirma pamoka pradėjo 

paskutinės adventinės žvakės uždegimu, 

adventinių kalėdinių giesmių klausymu ir 

skaitymu. Kitose pamokose mokiniai kartu su 

mokytojais gamino kalėdines dovanėles tėvams ir 

artimiesiems. Pasibaigus pamokoms skirtingu 

laiku valgykloje mokiniai valgė šventiškus 

adventinius pietus... 

 

Neformaliojo švietimo programa „Pagalba 

draugui“ 

 

Programos koordinatorė Veronika Kiuršinienė 

 

Mokykloje 2020 m.m. II pusmetyje buvo 

vykdoma neformaliojo švietimo programa 

„Pagalba draugui“, kurioje dalyvavo vyresniųjų 

specialiųjų klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo 

klasių mokiniai. Programos tikslas. Ugdyti 

mokinių pilietines – socialines kompetencijas. 

Uždaviniai: kurti ir palaikyti draugiškus 
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santykius, suprasti kitų žmonių poreikius, 

jausmus, bendrauti ir dirbti komandoje.  

Programą vykdė klasių vadovai kartu su 

mokiniais, mokytojais dalykininkais. Buvo 

vykdoma edukacinė programa. Mokiniai vyko į 

ekskursiją Raudondvario dvare. Dalyvavo 

edukacinėje programoje „Gintarinė laimės 

pasaga“. Gaminosi draugystės pasagas.  

 

 
 

2020 m. lapkričio 27 d. mokykloje vyko 

akcija, skirtas Draugo dienai paminėti.  

 

 
 

Socialinėje – pilietinėje veikloje dalyvavo 

visi mokyklos mokiniai. Veikė draugystės paštas, 

buvo rašomi laiškai draugams, piešiami piešiniai, 

stebimi ir aptariami filmai apie draugystę, 

dainuojamos dainos, žaidžiami žaidimai. 

Parengtos darbų ekspozicijos. 

 

 
 

Dalyvaujant programoje „Pagalba draugui“ 

plėtėsi mokinių akiratis, jie buvo aktyvūs, gerėjo 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programa 

„Marga ir spalvinga“ 

 

Programos koordinatorė Ema Karpinienė 

 

Vykdydami neformaliojo vaikų švietimo 

programą „Marga ir spalvinga“ susipažinome, 

kaip atsiranda siūlai, stebėjome, kaip siūlai tampa 

tekstilės gaminiu, praturtinome turimas žinias 

apie tekstilės gaminių naudojimą buityje. Kartu 

mokėmės kūrybiškai panaudoti antrines tekstilės 

žaliavas kurdami rankdarbius. Mokėmės veikti 

komandoje ir suteikti pagalbą vienas kitam. 

2020-09-24 vykome į Maknevičių ūkį 

Užumiškio kaime. Dėkojame mūsų Julijos 

mamai, jos šeimos nariams, kurie mus labai 

svetingai priėmė. Rita Maknevičienė papasakojo 

apie savo ūkį, apie vilnonių siūlų atsiradimą, jų 

panaudojimą. Apžiūrėję gražiuosius mezginius ir 

nėrinius, net pagulėję ant jų pačių pagamintų 

apklotų iš vilnos, leidomės į kelionę po didžiulį 

ūkį. Ir pasigrožėjome, ir daug naujo sužinojome. 

Grįžus – laukė vaišės! Dėkojame Maknevičiams 

už edukaciją ir nuostabiai praleistą laiką. 

 

 



2020-10-01 vykome į tradicinių amatų 

centrą Biliūnų kaime. Čia mūsų laukė ne tik 

edukacinė programa „Lino kelias“, bet ir be galo 

turtinga ir įvairi centro ekspozicija. Kadangi 

gamta dar ir apdovanojo nuostabia saulėta diena, 

kelionė paliko neišdildomus įspūdžius. 

 

 
 

2020-10-06 aplankėme UAB „Nemuno 

baldai“ ekspozicijų salę ir susipažinome, kaip 

įvairios tekstilės rūšys panaudojamos gaminant 

baldus.  

2020-11-03 specialiųjų pradinių klasių 

mokiniai su mokytoja Karolina lankėsi „Pasažo“ 

prekybos centro rankdarbių ir siūlų 

parduotuvėlėje.  

 

 

Savininkė papasakojo, kaip atsiranda 

nuostabaus grožio megzti ir nerti drabužiai. 

Mokiniai susipažino su įvairių rūšių siūlais, 

nėrimo bei mezgimo įrankiais. Grįžę iš 

ekskursijos mokiniai papasakojo apie tai, ką matė 

ir sužinojo, savo draugams. 

Spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais veikė 

edukacinės – kūrybinės dirbtuvės „Tekstilė kitaip: 

pažink ir kurk“. Čia praktiškai susipažinome su 

įvairiomis tekstilės rūšimis, faktūromis, 

rūšiuodami UAB „Nemuno baldai“ dovanotas 

medžiagų atraižas. Surūšiavę ir pasirinkę formas, 

mokinukai, vadovaujami Kaišiadorių kultūros 

centro taikomosios dailės būrelio vadovės Nijolės 

Kriugždaitės, noriai įsitraukė į kūrybinę veiklą, 

panaudodami tekstilės atraižas. Kūrybinėse 

dirbtuvėse vaikai ne tik mokėsi atpažinti spalvas, 

įvairias faktūras, formas, kirpo ir klijavo, bet ir 

bandė sukurti rudenines spalvas bei jų nuotaiką 

atitinkančius ir atspindinčius kūrybinius darbus. 

Savo darbais papuošėme mokyklos erdves. 

 

 
 

Dėkojame UAB „Nemuno baldai“ už 

geranorišką bendradarbiavimą, dovanotas audinių 

atraižas ir KKC taikomosios dailės būrelio 

vadovei Nijolei Kriugždaitei už gebėjimą 

atskleisti mokinių galias ir gebėjimus bei įkvėpti 

produktyviai kūrybinei veiklai. 

 

 

 



Paroda Žaslių kultūros ir tradicinių amatų 

centruose 

 

Viena iš įdomesnių technologijų, kuriant 

paveikslėlius, yra sausasis vilnos vėlimas. 

Spalvota vilna suteikia darbeliams jaukumo ir 

šilumos. Vilnos paveikslėlius vaikai maloniai 

velia technologijų pamokose ir laisvalaikio metu. 

Temos dažniausiai atitinka metų laikų įspūdžius, 

tradicines šventes. Vaikų ir juos ugdančios 

mokytojos Jolantos Drumstaitės sukurtus darbus 

maloniai sutiko eksponuoti Žaslių kultūros ir 

tradicinių amatų centrai. 

 

 
 

Mokyklos bendrabutyje 
 

Auklėtoja Ramunėlė Paraukienė 
 

Mokyklos bendrabutyje gyvenantys vaikai 

laisvalaikio metu mokosi puošti aplinkas savo 

darbeliais, gaminti saldžias dovanas namiškiams, 

aptaria Kūčių ir šv. Kalėdų stalo patiekalus ir 

papročius. 
 

 
 

 
 

Paukštelių valgyklėlė 

 

Auklėtoja Valė Janušienė 

 

Iškritęs pirmasis sniegas paskatino 

mokinius pagalvoti, kaip padėti mieste žiemoti 

likusiems paukšteliams. Visi vienbalsiai nutarė, 

kad reikia pakabinti lesyklėlę ir kasdien lesinti 

paukštelius. Išsiaiškinome, kokie paukšteliai lieka 

žiemoti Lietuvoje ir kodėl reikia juos globoti. 

Mokiniai daugiausiai pastebėjo žvirblių, zylių, 

balandžių, žaliukių, sniegenų. Atšalus orams 

paukšteliams sunku susirasti maisto ir juo 

mėgautis. Todėl suskubome ieškoti lesyklėlės, 

kurią prieš keletą metų mums padovanojo 

tėveliai. Lesyklėlę pakabinome mokyklos 

kiemelio pavėsinėje. Paukščiai ypač mėgsta 

saulėgrąžas, kruopas, grūdus ir visus trupinėlius, 

kurie lieka nuo mūsų stalo. Nors saulutė švietė, 

bet šaltukas gnaibė rankų pirštus ir veidus. 

Pribėrėme į lesyklėlę kruopų, o zylutėms, 

papildomai, gabalėlį lašinukų pakabinome. Pats 

laikas pratinti paukštelius apsilankyti mūsų 

„valgyklėlėje“. Kasdien paliksime jiems 

lauktuvių. 
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