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Ištirpus paskutiniam sniegui, pagaliau pakvimpa pavasariu.
Laukuose skleidžiasi gėlės, ryškiau šviečia saulė, danguje
sklando iš šiltų kraštų grįžę paukščiai, žmonių veidus vis
dažniau puošia šypsena. Pavasariui įsibėgėjus, sutinkame vieną
iš linksmiausių metų švenčių – Šventas Velykas. Artėjant
šventėms, kiekvieno iš mūsų namus aplanko džiaugsmas,
žmonės margina kiaušinius, puošia namus, bet svarbiausia –
susitinka visa šeima kartu.    6e klasės mokinė Saulė Lodaitė

Pirmoji mokytoja Nijolė Perednienė
Nijolė Perednienė buvo mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytoja. Ji gimė 1954 m. birželio 29 d. Pustakiemio

kaime, Kaišiadorių rajone. Vaikystėje visuomet linksma, mėgdavo žaisti kartu su draugėmis, daugumą ūkio darbų padėjo
dirbti tėvams, laisvalaikiu mėgdavo skaityti knygas ir piešti. Nuo pat 5 klasės norėjo pasirinkti šią profesiją, nes ją mokė
nuostabi pradinių klasių mokytoja. Vaikystėje dažnai žaisdavo mokyklą ir visada būdavo mokytojos vaidmenyje. Pati
mokėsi labai gerai, buvo aktyvi, dalyvavo įvairiuose meno saviveiklos ir sporto būreliuose, olimpiadose.

1961-1969 m. Nijolė Perednienė mokėsi Gilučių aštuonmetėje mokykloje iki kurios reikėdavo eiti 1 kilometrą.
1969 m. įstojo į Marijampolės pedagoginę mokyklą ir 1973 m. įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. Į Kaišiadorių
rajoną atvažiavo 1973 m. pagal paskyrimą ir dirbo Eiriogalos aštuonmetėje mokykloje. 1974 m. įstojo į Šiaulių
pedagoginį institutą, kurį baigė 1979 m., o 1981 m. atsikėlė gyventi į Kaišiadorių miestą ir dirbo pagrindinėje mokykloje
nuo 1984 m. Per šiuos 32 darbo metus mokytoja išleido 8 laidas, 178 mokinius. „Jei reikėtų grįžti į vaikystę, nesirinkčiau
jokio kito darbo,“ – sakė Nijolė Perednienė. Įsimintiniausias įvykis, apie kurį mums papasakojo, buvo mokyklos 25-erių
metų jubiliejus, kai apsirengę retro stiliaus drabužiais mokytojai
dainavo dainą pagal pačios sukurtus žodžius. Jai labai patinka dainuoti,
tad ne kartą yra koncertavusi kitose mokyklose. Mokytoja mėgsta
muziką, groja akardeonu, augina gėles, grybauja, dirba sode. „Tiesiog
esu gamtos žmogus,“ – sakė Nijolė Perednienė.

Mūsų klasei mokytoja buvo labai gera, gražiai sutardavo su
tėvais. Tie ketveri mokslo metai kartu praėjo kaip kelios dienos. Visus
dalykus, kurie nesisekdavo, mokytoja kantriai paaiškindavo. Jei
gaudavome blogą įvertinimą, padėdavo, pamokydavo, o mes
neskubėdavome, kad būtume pirmi. Jei gaudavome gerą pažymi,
pagirdavo. Svarbiausia – gerai išmokti. Pirmuosius mokslo metus buvo
baisu, nes nežinojome dar kas, kur yra, o ketvirtais dienos ėjo labai
greitai. Paskutinę dieną, kai atsisveikinome su vienintele labai gera,
nuoširdžia, miela ir draugiška mokytoja, buvo labai liūdna, kad teks ją
palikti, kad vieną mokytoją pakeis 12 mokytojų. Matėme, kad ir jai
buvo labai sunku atsisveikinti su vaikais, nes per ketverius metus visi
susidraugaudavome. „Jūsų klasė, – pasakė auklėtoja, – buvo labai gera,
gaila, kad pskutinė.“

Nijolė Perednienė mokyklos mokytojams linki stiprybės
sunkiame, bet įdomiame darbe, o mokiniams – draugiškumo
bendraujant, atsakomybės už poelgius, siekti savo svajonės, nesakyti
,,nesigauna, neišeina, nemoku,“ – viską galima išmokti, tik reikia noro
ir pastangų.

Labai Jūsų pasiilgsime, Tamsta Mokytoja.
6b klasės mokinės Gabija Karpavičiūtė ir Dovilė Petkevičiūtė



Nacionalinis diktantas
Kovo antrąją, penktadienį, jau vienuoliktus

metus iš eilės, Lietuvoje buvo rašomas Nacionalinis
diktantas. Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai
tradiciškai susirinko į tyliąją skaityklą rašyti 11-ą
valandą per radijo stotį diktuojamo teksto. Pagrindinis
Nacionalinio diktanto tikslas - paskatinti žmones
didžiuotis unikalia savo gimtąja kalba. Kalbėti ir rašyti
ja taisyklingai. Kadangi mūsų mokykloje yra
puoselėjamas ir skatinamas raštingumas, geriausiai
diktantus rašantys mokiniai buvo pakviesti rašyti

Nacionalinį diktantą. Mūsų mokyklai atstovavo 8a, 8b, 8c, 8d, 7a ir 7c klasių raštingiausi mokiniai, kuriuos paruošė
mokytojos: Jūratė Joneliūnė, Irena Laurušonienė, Rita Medvedevienė ir Birutė Zabelskienė. Diktantas buvo labai
ilgas ir sunkus, todėl mokiniams tai buvo tikras jėgų išbandymas.

7a klasės mokinė Livija Guščiūtė

Žodis – dovana Lietuvai
2018-ieji – Lietuvai ir kiekvienam lietuviui ypatingi metai – mūsų

nepriklausomos valstybės 100-metis. Šia proga Kaišiadorių Vaclovo Giržado
progimnazijoje vyko trys konkursai, skirti lietuvių kalbos puoselėjimu. Ruošiami
gimtosios kalbos mokytojų: Jūratės Joneliūnės, Irenos Laurušonienės, Ritos
Medvedevienės, Nijolės Navickienės ir Birutės Zabelskienės vaikai deklamavo
eiles meninio skaitymo konkurse, rašė Lietuvos Nacionalinį diktantą bei patikrino
savo jėgas raštingiausio mokinio rinkimuose. Šiais renginiais buvo norima
priminti, kad nors retai apie tai pagalvojame, be paprastų žmonių, kovojusių už
Lietuvos laisvę, nebūtume tuo, kuo esame šiandien – vieninga tauta, turinčia
didingą istoriją bei siekiančia šviesios ateities. Lietuvos didvyriai yra ne tik
žmonės, paaukoję savo gyvybę dėl kitų gerovės, bet ir tėvai, kurie mokė vaikus
gerbti gimtąją žemę bei jos žmones, knygnešiai, rizikavę gyvybe, kad išsaugotų
mūsų kalbą, ir kiekvienas žmogus, pamenantis praeitį bei mylintis savo šalį ir ją
kuriantis.

Sausio 24-ąją dieną mokiniai susirinko į kasmetinį meninio skaitymo
konkursą, lydintį mokyklą jau 40 metų – tai vienintelis renginys, gyvavęs nuo
pačių pirmųjų progimnazijos įkūrimo metų – 1978-ųjų. Jame dalyvavo daugybė

5-8 klasių mokinių, kurie nepagailėjo savo laiko ir pastangų išmokti gražiausias eiles bei tekstus. Visi dalyviai pasirodė
puikiai – daug kas nugalėjo scenos baimę ar įrodė sau, jog įmanoma įsiminti net ilgiausias eiles, tačiau konkursas visada
turi laureatus. Kas pasirodė geriausiai, sprendė komisijos narės – pavaduotoja ugdymui Lina Bartkevičienė, psichologė
Aida Rakauskienė bei mokytoja Renata Sausaitienė. Trečiąją vietą užėmė net trys mokiniai – 6c klasės mokinės Alma
Nasevičiūtė ir Liucija Vilpišauskaitė bei Emilis Simanonis (8c). Antroji vieta atiteko
Gustei Jašauskaitei (5a) ir Aurai Matuliūkštytei (7a), o aukščiausia prizine vieta
džiaugėsi Andrius Černiauskas (5e) bei Gabija Kašelionytė (8b). Po savaitės
skaitovai ir vėl susitiko, tik šį kartą rajoniniame konkurso etape, kuris vyko
Kaišiadorių meno mokykloje. Čia susirinko 32 mokiniai, laimėję mokyklinius
konkurso etapus įvairiose rajono mokyklose. Nenusileisdama Rumšiškių bei
Žiežmarių skaitovams antrąją vietą pelnė Gabija Kašelionytė.

Netrukus įvyko kitas lietuvių kalbos konkursas – raštingiausio mokinio
rinkimai. Visi progimnazijos mokiniai rašė skirtingus diktantus atsižvelgiant į jų
amžių. Geriausiai juos parašė penktokės Simona Tamošiūnaitė, Toma Baubonytė,
šeštokai – Mija Gavrišaitė, Paulius Milkevičius ir Deimantė Vijeikytė, septintokės–
Livija Guščiūtė, Elada Jackevičiūtė bei Martyna Susdravaitė, aštuntokės – Elzbieta
Fedorinaitė ir Gabija Kašelionytė. Po vieną raštingiausią 5-8-tų klasių mokinį kovo
21 d. vyko į rajoninį šio konkurso etapą Kruonio gimnazijoje, kuriame visi puikiai
pasirodė, o Elzbieta užėmė III, Simona II vietas. Kovo 2-ąją dieną į skaityklą 7,8
klasių atstovai susirinko rašyti Lietuvos Nacionalinį diktantą, kuris buvo labai ilgas
ir sunkus, tačiau paskatino vaikus mylėti mūsų unikalią kalbą ir ją naudoti taisyklingai.

Mokytojų darbas, mokinių pastangos mokytis ir siekti aukštesnių rezultatų–
tai dovana Lietuvai ir jos ateičiai.                  7a klasės mokinė Aura Matuliūkštytė
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Lietuvos istorijos žinovo konkursas
Kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ją žmonės mini

įvairiais būdais. Pakabina vėliavą, dainuoja Lietuvos himną, dalyvauja
koncertuose. Mūsų progimnazijos ir kitų Lietuvos mokyklų mokiniai šią dieną
paminėjo kiek kitaip – parodė savo istorines žinias. Pirmame etape dalyvavo 500
Lietuvos mokyklų. Vaikai turėjo atsakyti 40 su Lietuvos istorija susijusių
klausimų. Tai puiki proga pasitikrinti bei suprasti, kad mokėdami istoriją
palaikome gyvus Lietuvos prisiminimus. Geriausiai darbą atlikęs mokinys turėjo
progą nuvykti į Lietuvos Respublikos seimą ir ten susirungti su stipriausiais. Šiais
metais jau ketvirtą kartą respublikoje organizuojamas ,,Lietuvos istorijos žinovo“
konkursas, kurio tikslas – prasmingai paminėti Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimą. Nacionaliniam konkursui užduotis savanoriškai ruošė žinomi Lietuvos
istorikai, istorijos mokytojai. Apie du šimtai finalininkų užduotis sprendė Vilniuje, Seimo Kovo 11-osios salėje.
Susirinkusius dalyvius pasveikino Seimo pirmininkas V. Pranskietis, tardamas prasmingus žodžius – „tik žiūrėdami į
praeitį galime kurti ateitį“. Seime mūsų progimnazijai sėkmingai atstovavo 8 klasės mokinys Patrikas Sausaitis.

Istorijos mokytojos Irena Bagdzevičienė ir Violeta Prokarenkienė

Šimtmečio šventė
Vasario 13-ą dieną, antradienį, į istorijos mokytojos Violetos

Prokarenkienės ir muzikos mokytojo Česlovo Kriščiūno organizuotą
renginį pagerbti nepriklausomos Lietuvos šimtmečio susirinko 7-tų,
8-tų klasių mokiniai, mokytojai ir progimnazijos vadovai. Šventė
prasidėjo visų iškilmingai giedamu himnu. Renginio vedėjos Ula ir
Ignė papasakojo apie vasario 16-tosios reikšmę mūsų tautai ir
džiaugėsi, kad progimnazijos bendruomenė susirinko pažymėti šią
garbingą datą. Visi peržiūrėjome trumpą patriotišką siužetą apie
Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Renginio metu skambėjo
lietuviškos dainos apie mūsų mylimą Tėvynę, o kiekviena klasė išsakė linkėjimus Lietuvai. Mokykla buvo išpuošta
lietuviškais simboliais ir geltonos, žalios bei raudonos spalvos akcentais. Renginio pabaigą apibendrino palinkėjimas
mokiniams – „Laimėkite kasdien nors mažytį „Žalgirio mūšį“ už save, už savo šeimą ir šalį“. Tikimės, kad
nepriklausomybės teikiamos viltys ir galimybės taps gražia tikrove.                             7a klasės mokinė Livija Guščiūtė

100 priežasčių mylėti Lietuvą
Vasario 16 dieną viso pasaulio lietuviai šventė 100-ąsias Lietuvos atkūrimo metines.

Progimnazijos anglų kalbos mokytojos L. Lenkauskienė, L. Kasperavičienė, I. Vaitelienė, S.
Milaševičiūtė, J. Jočiūnienė bei L. Lelešienė pamokų metu su 5 - 8 klasių mokiniais surengė akciją
„100 priežasčių, kodėl aš myliu Lietuvą“. Mokiniai kirpo geltonos, žalios ir raudonos spalvų
širdeles, ant kurių anglų kalba užrašė priežastis, kodėl verta bei reikia mylėti Lietuvą. Keletas
mokinių širdeles nuspalvino mūsų vėliavos spalvomis. Tuomet sukabinome visas širdeles į vieną
didelę Lietuvos širdį, kuri džiugino ne tik mokinius, mokytojus, bet ir į mokyklą užsukančius
svečius. Džiaugiamės, kad mokiniai atrado daugybę priežasčių mylėti Lietuvą, ugdėsi pilietiškumą

bei įkvėpė vieni kitus ir save tapti didesniais Lietuvos patriotais.  Anglų kalbos mokytoja Lina Lelešienė

Antras daiktų gyvenimas
Šiemet, kaip ir kasmet, sausio – vasario mėnesiais antro aukšto

foje buvo eksponuojama paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“. Mūsų
mokykla yra gamtosauginė, tad ji įvairiais būdais stengiasi prisidėti
prie aplinkos gražinimo bei švarinimo. Parodoje buvo galima išvysti
daug nuostabių darbelių, jie visi pagaminti iš jau niekam
nebereikalingų šiukšlių. Tęsdami tradiciją šiemet 5a, 5c ir 5d mokiniai

su mokytoja Gražina Ruginiene pamokose pasiskirstydami darbais dar vienu būdu prikėlė atliekas naujam
gyvenimui. Jie iš senų laikraščių skiaučių gamino naują popierių ir ant jo piešė. Šie darbai buvo eksponuojami
bibliotekoje. Parodomis penktokai akivaizdžiai visiems įrodo, kad reikia rūšiuoti atliekas, stengtis kuo mažiau
jų prikaupti bei panaudoti daiktus ne vieną kartą. Dėkojame mokytojoms Skaidrutei Žukauskienei ir Gražinai
Ruginienei už pamokančią iniciatyvą.                                                  7a klasės mokinė Martyna Sausdravaitė
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Profesijų diena
Kasmet progimnazijoje organizuojama

Profesijų diena, tad ir šiais metais vasario 6d.
vyko nepamokinė veikla, skirta pažinti kuo
daugiau įvairių profesijų. Tądien pamokos buvo
vedamos kitaip. Vieni vaikai laukė mokyklos
autobusiukų, kuriais važiavo į įvairias
darbovietes, o kiti vaikai laukė skambučio, kol
prasidės pamoka ir susitiks su įvairių specialybių
žmonėmis bei klausysis jų paskaitų. Į mokykla
atvyko darbuotojai iš įvairiausių darboviečių, jie pasakojo apie savo darbo sritį. Didžioji dalis lektorių buvo vaikų tėvai.
O labiausiai mokiniams patiko susitikti su buvusiais šios mokyklos mokiniais ir išgirsti apie jų darbą. Mokiniai susipažino
su įvairiomis profesijomis: policininko, kelių inžinieriaus, krašto apsaugos tarnybos, ekskursijų gido, verslininko.
Sužinojo apie įvairių sričių darbus: finansinio raštingumo, vandenvietės, Vievio kelių muziejaus, KGB kalėjimo, Vilniaus
pasienio rinktinės, LSMU dėstytojų. Kai kurios klasės ėjo į Kaišiadorių rajono įmones: Nemuno baldus, prekybos ir
verslo centrą, Žiežmariu gėles, Žaslių amatų centrą, darbo biržą, Miškų ūkį, Printėją. Ten klausėsi apie įmonės darbo
sritį, matė, kaip dirbama, sužinojo, kokio išsilavinimo reikia.

Šeštą pamoką visi su klasės vadovu apibendrino įgytas žinias, pasidalino įspūdžiais. Visi pastebėjo, kad buvo
labai įdomu, niekas net nešnekėjo per pamokas, nes tai buvo nekasdieniška. Šią dieną vaikai susidaro nuomonę, kuo
norėtų būti užaugę. Mokyklos administracija kasmet stengiasi sukviesti kuo įdomesnių profesijų darbuotojus. Vaikai
labai dėkingi mokyklos administracijai už įvairių profesijų darbuotojų pakvietimą į progimnaziją, kad šie papasakotų
mokiniams apie savo darbą ir darbo sąlygas.                                                         6b klasės mokinys Gustas Paulauskas
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Pavasario daina skamba
Tarp pražydusių gėlių,
Gal tai mano svaja skrenda
Tarp atgijusių spalvų.

Pavasaris – tai metas, kuris mus džiugina pražydusiomis gėlėmis, grįžtančiais paukščiais. Ryte keliaujančius į
mokyklą mus apglėbia saulės spinduliai, kvepia gaivus, grynas oras. Saulė kviečia išeiti į lauką, pažaisti, pasivaikščioti.
Pavasariui atėjus, laukiame Šv. Velykų, margučių ridenimo džiaugsmo. Kiekvienas žmogus juos margina skirtingai. Prie
stalo visiems norisi pasigriebti stipriausią margutį ir tapti nugalėtoju, bet ne laimėjimas svarbiausias. Svarbiausia, kad
per šią šventę galime pabūti visi kartu ir pasidžiaugti. Kaip gera būti pavasario glėbyje.

                  6e klasės mokinė Enrika Jankauskaitė

Sonata Vilkevičiūtė
Svaja pavasariui
Kur ta pavasario saulė?
Kur ta žadėtoji meilė?
Klausimai vienas po kito...
Ir kur gi ta mano svaja?

Dainuoju Lietuvai
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena šiemet tapo

dar reikšmingesnė, nes šalis švenčia savo nepriklausomą šimtmetį. Kovo 9-ąją
progimnazijos mokiniai susirinko į renginį „Dainuoju Lietuvai”, - skirtą Lietuvos
Nepriklausomybei paminėti. Šią dieną pradinukai ir šventės svečiai bei mokytojai
keliavo laiko mašina per Lietuvos istorijos laikotarpius. Lietuvai buvo skirtos
pačios gražiausios dainos ir eilės. Šiandien mes esame laisvi ir tuo didžiuojamės.
Kiekvienas žmogus turi Tėvynę. Mes turime – laisvą Lietuvą. Kokia ji bus,

priklauso nuo mūsų visų. Džiugu, kad pradinukai supranta, jog jau dabar gali puošti šalį savo dainomis ir mažais darbais.
Renginį organizavo pradinių klasių mokytojos Regina Balčiūnienė, Loreta Statkutė, Renata Sausaitienė.

Gal ne šį pavasarį...
Gal ne šitą dieną...
Meilė pažadėta
Ateis lyg svajose...


