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Vakarei žvaigždei nušvitus,  
Pirmajam sniegui iškritus,  
Laukimo valandoms praėjus,  
Ateina Šventosios Kalėdos.  
 
Pamirškime kas buvo bloga,  
Sušilkime artimųjų būryje,  
Susėdę prie stalo, sugalvokime norą,  
Galvokime ne vien apie save.  
 
Nesvarbu, kad langai apšerkšniję,  
Kad siaučia pūga naktyje,  
Svarbiausia kaip jaučiasi žmonės,  
Ar sklando Kalėdų dvasia...  
 
Įminkime paslaptį šventės,  
Taurios ir be galo gražios,  
Šilčiausių Kalėdų jums linkim,  
Ir laimės be galo tyros! 
 

 
Gytis Tauras, 2 klasė 

 
Eina metai... Vieni kažką nusineša, kiti kažką 
dovanoja. 
Tegul šie metai atneš tik džiaugsmą, skaidrią 
nuotaiką, laimingas minutes ir paprastą žmogišką 
laimę. 
Tegul jie būna dosnūs naujų idėjų, prasmingi 
mažais ir dideliais darbais. 
Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų. 

Mokyklos direktorė Rūta Stankienė 

 
 

Kalėdų stebuklo belaukiant  
Mokytoja Palmyra Norkūnienė 

 
Su Advento pradžia, kuris prasidėjo gruodžio 

2 dieną, įžengėme į naujus, 2019 liturginius 
metus. Praėję metai buvo dosnūs Dievo 
malonėmis. Šventėme Teofiliaus Matulionio 
paskelbimo palaimintuoju pirmųjų metinių 
šventę. Metai buvo paskelbti Trakų Dievo 
Motinos, Lietuvos Globėjos, metais. Minėjome 
Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos 300 
metų jubiliejų, o rugsėjo 22-23 dienomis 
Lietuvoje viešėjo popiežius Pranciškus. 

Visa mokyklos bendruomenė stengėmės ir šį 
advento laikotarpį pragyventi turiningai. Jau 
tradicija mūsų mokykloje tapo kuo ramiau ir 
dvasingiau išgyventi šį laukimo laiką.  

 

 
 

Pirmąjį advento pirmadienį vyko atvira 
integruota tikybos ir etikos pamoka „Aukso 
taisyklė“. 

 

 

ESAME DRAUGE 



Antrąją advento savaitę jaukiai išgyvenome 
pasiklausę Kruonio gimnazistų atliekamų 
sakralinių melodijų ir giesmių. 

Trečiąjį advento pirmadienį visi mokyklos 
mokiniai ir jų ugdytojai susirinko mokyklos 
bibliotekoje kartu praleisti adventinį rytmetį. 

Mokyklos stende puikuojasi adventinė eglutė, 
kurią kiekvieną dieną kartu puošiame atvirukais 
su gražiais žodžiais ir linkėjimais. 

Advento pabaigą vainikuos renginys „Kalėdų 
stebuklo belaukiant“. Šiam renginiui ruošiasi visa 
mokyklos bendruomenė. Tikimės sulaukti garbių 
svečių iš Kaišiadorių katedros, katechetinio 
centro, mokyklos rėmėjų, kurie padės Kalėdų 
Seneliui išdalinti dovanas vaikams. 

 
Edukacinė išvyka 

Mokytoja Renata Sladkevičienė 
 

Pradinių klasių mokiniai lankėsi Kauno miesto 
muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos 
skyriuje. Dalyvavome edukaciniame užsiėmime 
„Liaudies muzikos instrumentų šalyje“. Tai įdomi 
ir nuotaikinga kelionė po muzikos instrumentų 
šalį, supažindinanti su įvairiais lietuvių liaudies 
instrumentais, sutartinių giedojimo tradicija, 
šiuolaikine folklorinės muzikos kryptimi – 
postfolkloru. Klausėmės muzikos įrašų, 
dalyvavome interaktyviose pramogose: sutartinių 
karaokė, „grojantys“ laiptai, muzikinė dėžė. 
Muzikavome įvairiais tautiniais instrumentais – 
žoliniais skudučiais, mediniais trimitais, daudyte, 
būgnu, tabalais, švilpynėmis, terkšlėmis.  

Džiaugiamės atradę naują edukacinę aplinką. 

 

 
 

„Menas mano pasaulyje“ 
Programos koordinatorė Renata Sladkevičienė 

 
Pradinių ir lavinamųjų klasių mokiniai 

dalyvavo neformaliojo švietimo programoje 
„Menas mano pasaulyje“. Vykdydami šią 

programą norėjome sujungti tris meno sritis: 
dailę, teatrą ir muziką.  

Kurdami darbus kūrybinėse dirbtuvėse 
„Spalvų mozaika“ ugdėmės kantrumą, lavinome 
vaizduotę, kūrybiškumą, kruopštumą, mokėmės 
pasidžiaugti savo ir kitų darbais. 

 

 
 
Dalyvaudami edukacinėje programoje 

„Peliuko pasakų dirbtuvėlė“ Kauno Lėlių teatre, 
susipažinome su spektaklio gimimo procesu bei 
kūrybine komanda – autoriumi, režisieriumi, 
dailininku, kompozitoriumi, lėlių ir dekoracijų 
kūrėjais. Trumpam ir patys tapome aktoriais. 

Gražia tradicija tapo susitikimai su Kaišiadorių 
Meno mokyklos mokytojais ir mokiniais. Kasmet 
jie atvykdavo mums pagroti, o šiemet 
nusprendėme mes aplankyti juos Meno 
mokykloje. Kas pėsti, kas važiuoti keliavome į 
edukacinį užsiėmimą „Stebuklingi garsai“. 
Klausėmės nuostabių akordeono ir kanklių 
melodijų. 
 

 



Kūčiukų kepimo edukacinė pamoka  
Mokytojos Asta Šimaitė ir Aurelija Važgauskaitė 

 
Ir vėl smagiai praleistas laikas!  
Gruodžio 12 dieną įgyvendinant neformaliojo 

švietimo programą „Aš Lietuvos pilietis“ 5-6-8-9-
10 klasių mokiniai vyko į Vievio UAB „Malsena 
Plius“ mokomąją kepyklėlę ir dalyvavo 
edukacinėje kūčiukų kepimo pamokoje. 
Sužinojome, kad kūčiukai – tradicinis lietuvių 
Kūčių vakarienės patiekalas, turintis seną 
simbolinę reikšmę: žiemos saulėgrįžos metu 
protėviams buvo aukotas duonos kepalas. Vėliau 
šis duonos aukojimas pakeistas simboliniu 
kūčiukų valgymu. Mokėmės patys kepti 
kūčiukus, sužinojome jų gaminimo receptą.  

 

 
 

Dienos socialinės globos centre 
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams  

Loreta Pikšrytė –Jankauskienė 
 

Kūrybinės dirbtuvės „Noriu gyventi oriai“. 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“, vykdydama projektą „ES 
investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto 
asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“, 
organizavo kūrybines dirbtuves „Noriu gyventi 
oriai“. Dirbtuvėse dalyvavo ir Dienos socialinės 
globos centro lankytojai. Jų metu lankytojai, 
padedami savanorio/asistento nupiešė/pagamino 
savo piešinį. Piešinys ar kūrinys turėjo atspindėti 
temą: savarankiškas gyvenimas, naujo tipo 
paslaugos: asmeninio asistento pagalba, 
atokvėpio paslauga, atvejo vadybos paslauga, 
įtraukusis ugdymas ir pan. Asistentai padėjo 
asmeniui apsispręsti, kokios pagalbos jam 
reikėtų. Galbūt jam reikia asistento, kuris palydės 
jį į kiną ar darbą? Galbūt jis norėtų, kad jo šeima 
pailsėtų atokvėpio tarnyboje, o gal jis norėtų 
mokytis kartu su kitais bendrojo ugdymo 
įstaigoje, profesinėje mokykloje ir pan. Visa tai 

turėjo atsispindėti kūrinyje – piešinyje. Šiose 
dirbtuvėse lankytojai pagamino 5 darbus. 

 

 
 

Iš piešinių bus kuriamas 5 min. video klipas, 
kuriame bus rodoma ir kalbama apie tai, kokios 
naujo tipo paslaugos yra/bus teikiamos 
neįgaliesiems ir jų artimiesiems bei jų būtinybė. 
Perteikiamos ir formuojamos teigiamos 
visuomenės nuostatos, kad specialiųjų poreikių 
turintiems žmonėms reikalinga judėjimo, 
bendravimo, mokymosi, savitvarkos, 
socializacijos pagalba, kurios dėka jie galėtų 
visuomenėje ir savo gyvenime jaustis patogiai ir 
būti tokiais pat svarbiais kaip ir bet kuris kitas 
visuomenės narys. Vaizdo klipas bus platinamas 
internetinėse savivaldybių svetainėse, bendrijos 
„Viltis“ tinklapyje, socialiniuose tinklapiuose. 

Kasdieniai džiaugsmai ir atradimai.  
Spalvingasis ruduo praskriejo. O dienos Centre 

buvo taip pat ne mažiau spalvingos. Vienos jų 
buvo prisodrintos gamtos spalvų, žaidimų 
džiaugsmo, kitos – kulinarinių pamokėlių ir 
maisto gamybos rezultatų kvapų. Siūta, piešta, 
sportuota, dainuota, vaidinta ir kaskart – vis 
atrandant kažką naujo ir neįprasto. Rugsėjo 27 
dieną paminėjome Socialinio darbuotojo dieną. 
Rudens spalvomis išsipuošusios svajonių 
paukštės gamyba užtruko, bet rezultatas 
nudžiugino visus.  

 
Nepastebimai tradicija tampa socialinės 
darbuotojos Indrės kepamas pyragas – dovana 
centro lankytojams jų gimtadienių proga. Savaime 



suprantama, kad mažiesiems centro lankytojams 
trokštama apsilankymų vieta tapo vaikų žaidimų 
kambarys. Centro lankytojai taip pat prisidėjo prie 
medžių puošimo mieste bendradarbiaudami su 
Kaišiadorių kultūros centro ,,Taikomosios tekstilės“ 
būreliu. Apsilankėme „Arbatinėje ant ratų“, 
dalyvavome „Tolerancijos dienoje“, kuri vyko 
mokykloje. Pagaminome atviruką Kaišiadorių rajono 
savivaldybės organizuotam Kalėdinio atviruko 
konkursui. 

Džiaugsmas keliauti 
Centro lankytojai spalį aplankė Vilniaus televizijos 

bokštą. Šįkart vykome traukiniu ir tai buvo mūsų 
pirmoji pažintis su sostine. 

Lapkričio 23 dieną buvo minimas Kaišiadorių 
savivaldos šimtmetis. Ta proga Kaišiadorių rajono 
savivaldybėje lapkričio 19-20 dienomis buvo 
paskelbta atvirų durų savaitė, kurioje apsilankė ir 
Dienos socialinio globos centro lankytojai. Taip pat 
pasigrožėjome puoštais/aprengtais miesto medžiais, 
prie kurių puošimo prisidėjome. Taip pat aplankėme 
parodą Kaišiadorių kultūros centre. 

Išsipildė dar viena lankytojų svajonė – aplankytas 
Lietuvos jūrų muziejus ir Delfinariumas. Stebėjome 
delfinų pasirodymą, o prieš tai darbuotojai 
supažindino su delfinų gyvenimo būdu. 
Pasivaikščiojome po delfinariumo erdves, dairėmės į 
akvariumus. Lankytojai rūpestingai rinko lauktuves 
savo artimiesiems – norėjo bent dalelę patirto 
džiaugsmo parvežti ir į namus. Taip pat šioje 
kelionėje – trumpas stabtelėjimas prie žiemiškos 
Baltijos jūros ir apsilankymas Klaipėdos zoologijos 
sode. Lankytojams labai patiko gyvūnų įvairovė. 
Didelį įspūdį paliko bizonas, tigras. Tai nepamirštami 
įspūdžiai, kuriais dalijamės šiandien ir kuriuos 
prisiminsime dar labai ilgai! 

 

 
 

Svečiai iš Vokietijos 
Mokytoja Eglė Šadeikienė 

 
Mokinių rudens atostogų metu sulaukėme ilgai 

lauktų brangių svečių. Mokyklą aplankė mūsų 
partneriai  –  St. Vincenzhaus  mokyklos  direktorius  

 
 

J. Meyer, buvusi direktoriaus pavaduotoja W. 
Behrens, mokytojai L. Grote ir E. Sudomierski. Kartu 
atvyko ilgametis mūsų mokyklos rėmėjas ponas G. 
Peek.  

Svečių laukė turininga programa. Viešnagės metu 
vokiečių mokytojai aplankė Kauno senamiestį, 
pabuvojo koncerte Kauno filharmonijoje. Koncertas 
savotiškai simbolizavo mokyklų draugystę – 
muzikantų duetas iš Vokietijos ir Lietuvos grojo 
lietuvių ir vokiečių autorių kūrinius.  

Pirmadienį svečių laukė susitikimas su mokyklos 
bendruomene, kuriame buvo aptartos tolimesnio 
bendradarbiavimo perspektyvos. Rėmėjas p. G. Peek 
apžiūrėjo ir palankiai įvertino naująjį vaikų žaidimo 
kambarį, įrengtą jo paaukotais pinigais ir mokyklos 
lėšomis. Svečiai taip pat susipažino su Dienos 
socialinės globos centro veikla. Mokytojai iš 
Vokietijos domėjosi ir mūsų mažaisiais – 
ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės veikla. Tos 
pačios dienos popietę svečiai aplankė Birštono 
kurortą, pasivaikščiojo Nemuno promenada, aplankė 
druskų kambarį. 

Antradienį delegacija iš Vokietijos turėjo puikią 
galimybę pabendrauti su mūsų mokyklos 
bendruomene teatralizuotoje ekskursijoje po 
Gelgaudiškio dvarą. Trečiadienį, viešnagės pabaigoje, 
svečiai apsilankė Valstybės pažinimo centre Vilniuje. 
Čia jie susipažino su svarbiausiais mūsų valstybės 
elementais: teritorija, gyventojais, valstybės 
institucijomis ir jų funkcijomis. Tą patį vakarą svečiai 
išskrido į namus. Nekantriai lauksime naujų 
susitikimų ! 

 

 
 
Primename: 
 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 
2019 m. sausio 2 d. 

Žiemos – 2019 m. vasario 18 d. – 2019 m. vasario 
22 d. 
 

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, Lavinamųjų klasių mokytojų metodinė grupė 


