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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!
                                             
	 											Gruodis	baigė	2017	–	ųjų	metų	kelionę.	Turbūt	kiekvienas	turite	
už	ką	padėkoti	praėjusiems	metams.	Ketvirtokai,	susirinkę	į	pirmąjį	
naujų	metų	klasės	ryto	ratą,	praėjusiems	metams	dėkojo	už	šeimą,	
namus,	tėvelių	palaikymą,	draugus,	mokymosi	pasiekimus,	dėkojo,	kad	
yra	sveiki,	kad	turi	gyvūnėlį	namuose.
	 	 	 	 Daugelis	 vaikų	 pastebi,	 kad	 gruodį	 mokiniai	 mokykloje	 tapo	
draugiškesni,	atidesni	vieni	kitiems.	Kvietimas	kepti	meduolius	sene-
liams,	kalėdinis	paštas,	advento	ryto	ratai,	prasmingi	klasių	spektak-
liai	skatino	atidžiau	pažvelgti	į	šalia	esantį,	nusišypsoti,	padėkoti.	
											Baigėsi	pirmasis	mokslo	metų	pusmetis.	Visi	paau-
gote,	tapote	išmintingesni,	 laisvesni,	drąsesni.	Keistis,	
tobulėti	padeda	mokymosi	atradimai,	perskaitytos	kny-
gos.	Pasižadėkite	būti	darbštūs,	sąžiningi,	pagarbūs	sau	
ir	kitiems.	Tai	–	visų	laikų	vertybės.
	 							Linkiu,	kad	ir	2018	–	ieji	metai	būtų	džiaugsmingi,	

taikūs,	draugiški,	kad	pildytųsi	visų	mūsų	svajonės.

	 	 	 	 	 	 	 	 														Jūsų	Panemuniukas

GRUODIS BAIGIA METŲ KELIONĘ

Adventas mokykloje

 Adventas – susikaupimo metas. Bent jau 
man jis kupinas šiltų staigmenų. Pastebėjau adventą 
ir mūsų mokykloje: vaikai buvo tylesni, ramesni, la-
biau susikaupę. Mane kalėdiškai nuteikė kalėdinės 
dekoracijos ir vidinė šiluma. Tą vidinę šilumą man 
sukelia kiekvienas mūsų geras žodis, šypsena, geras 
darbas. Jau ketvirtus metus pastebiu, kad advento 
laikotarpiu tampame gailestingesni, dažniau da-
rome gerus darbus. Vidinę šilumą mūsų klasėje man 
suteikia technologijų pamokos su klasės mokytoja. 
Mes siuvame, darome kitus rankdarbius. Tai mane 

išties nuramina po audringos dienos ir 
nuteikia šventiškai. Man labai pa-
tinka mūsų klasės advento kalen-
dorius. Mes jį pasigaminome 
patys. Pasisiuvome po kojinę ir 
parašėme po laišką klasės drau-
gams. Per dieną skaitėme po du 
laiškus. Tai labai smagu!
 Man labai patinka stebuklin-
gas advento laikotarpis. 
	 	 	 												Ignė,	4b
                          

Linkiu

Linkiu Jums per Kalėdas
pabūti savyje ramiai.
Apgalvoti viską,
ką gera padarei.

Linkiu pašokt į orą,
pamatyti žemę
ir pagalvoti,
kaip ten gera!

Linkiu vilties Jums
begalinės,
kad nenuleistumėte rankų,
vos kas nors nepasiseks.

Ugnė,	4a

Šiame numeryje: gruodis baigia metų kelionę; 
gruodis mokykloje; Kalėdų šventė mokykloje.
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TRUMPAI	DRŪTAI
2017-12-01 Pirmąjį kalendorinės žiemos rytmetį mokyk-
loje koncertavo žymus smuikininkas iš JAV Aleksandr 
Markov. Tai – iškilios operos solistės Nomedos Kazlaus 
dovana mūsų mokyklai artėjančių šv. Kalėdų proga. 
Koncerto dalyviai buvo sužavėti puikiai atliekama smui-
ko virtuozo muzika ir paprastu bendravimu su publika!
2017-12-08 3a klasės mokiniai su mokytoja Dalia ir 
socialine pedagoge 
Dovile nuvyko į 
Panemunės senelių 
namus. Vaikučiai 
šiltai bendravo su šių 
namų gyventojais, 
išgirdo pasakojimų 
apie tremtį, žaidė su 
jais stalo žaidimus. 
Vėliau senelių 
pamokyti kočiojo tešlą, supjaustė ją ir drauge iškepė 
gardžius kūčiukus, kvapius meduoliukus.
2017-12-08 Esame dėkingi mokinės Austėjos mamytei 
(3a), gydytojai kardiologei, už nuostabias pamokas 3a 
ir 4a klasių mokiniams apie širdį, Liutauro Malinausko 
mamytei (3a), gydytojai oftalmologei, už pamoką apie 
akis 3a klasės mokiniams ir mokinio Liucijaus tėveliui 
(4c), IT specialistui, už įtaigų pasakojimą apie robotus 
humanoidus 4a, 4b ir 4c klasių mokiniams.
2017-12-11 Keletas mūsų mokyklos mokinių dalyvavo 
tarptautiniame 16 komandų trijų dienų trukmės fut-
bolo turnyre Baltarusijoje!  „FK Girionys“ finale 2:3 
dramatiškai pralaimėjo Ukrainos komandai. Sveikiname 
Motiejų Naujoką, Vėją Januškevičių, Joną Videiką, Beną 
Janušauską ir Dominyką Marčiulionį, užėmusius antrąją 
vietą! Dominykas Marčiulionis (4a) išrinktas geriausiu 
komandos žaidėju.
2017-12-11 Pirmadienis 4a klasėje prasidėjo įdomia 
pamoka – natūralaus muilo  gamyba. Mokiniai susipažino 
su muilo gaminimo amatu, gamino kvapnius muiliukus 
iš ekologiškų medžiagų.
2017-12-12 Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos cen-
tro rengtame Kalėdinio atviruko konkurse Rimantas 
Kuzmickas (3b)  komisijos vertinimu užėmė II-ąją vietą. 
Sveikiname!
2017-12-12 3b klasė vyko į Vievio „Malsenos“ malūno 
organizuotą edukacinę kūčiukų kepimo programą. Iškepę 
gardžių kepinių, dar užsuko į Kelių muziejų ir Žemės 
gelmių informacijos centrą. Čia saugykloje eksponuoja-
mi kernai, t. y. iš žemės gelmių iškastos uolienos. Vaikai 
patyrė daug džiugių akimirkų!
2017-12-15 3a  ir  3b klasės mokiniai Matas Mockus ir 
Rokas Volungevičius dalyvavo T. Ivanausko zoologijos 
muziejaus rengtame respublikiniame mokinių žinių apie 
gamtą konkurse „Aš apsisprendžiau“. Mokiniai šauniai 
atliko užduotis, buvo apdovanoti prizais ir padėkomis.
017-12-15 Grupelei 2b, 4a bei 4c klasių mokinių, puikiai 
mokančių anglų kalbą, diena buvo pilna įspūdžių – jie  
įgyvendino vieną iš Erasmus+ projekto „Menai ir tradici-
jos“ veiklų.  Mokiniai dalyvavo Skype konferencijoje, 
kurios metu pristatė save, mokyklą ir išgirdo Rumunijos 
Botosani mokyklos mokinukų prisistatymus.  

2017-12-16 Į 3b klasę iš Kauno Moksleivių techninės 
kūrybos centro atvyko dvi viešnios – Dalia ir Edita. Jos 
išmokė pinti iš karklo vytelių ir kurti animacinį filmą. 
Mokiniai išpynė šaunias dovanėles ir sukūrė smagų 
animacinį filmą apie Kalėdas.
2017-12-19 2a ir 3a klasių mokiniai kepė kvepiančius 
kalėdinius sausainius… Visa mokykla pakvipo sviestinės 
tešlos kepinukais ir artėjančiomis Kalėdomis… Kol sau-
sainiai kepė, mokinukai išlankstė dėžutes jiems susidėti.
2017-12-19 Džiaugiamės  pavykusia akcija „Meduo-
liai seneliams“.  Visą savaitę mokyklos vaikai kartu su 
tėveliais kepė meduolius. Mokiniai, lydimi socialinės 
pedagogės Dovilės ir  mokytojo padėjėjos Indrės, pado-
vanojo meduolius Panemunės globos namų seneliams 
linkėdami šiltų, jaukių artėjančių švenčių.
2017-12-20 3b klasei Kaukutis padovanojo puikią 
dovaną - kvapų terapijos edukaciją iš „Drugelioefektas“, 
kurią vedė ponia Dalia. Edukacija mokiniams labai pa-
tiko.
2017-12-21 Paskutiniąją advento savaitę tikybos moky-
toja sesuo Elija su mokiniais 
gilinosi į Kūčių vakarienės ir 
Kalėdų šventės prasmę.
2017-12-22 Linksma, 
spalvinga ir šilta mokyk-
los bendruomenės švente 
pakvietėme Kalėdas į 
savo namus. DĖKOJAME 
visiems drauge kūrusiems 
įsimintiną vakarą. 

 

 Adventas klasėje praėjo labai prasmingai. 
Kiekvieną dieną uždegdavome klasės žvakę. Labai 
patikdavo pabūti tyloje. Skaitėme Kaukučio laiškus, 
kurie buvo labai įdomūs, prasmingi.
 Klasės spektaklyje vaidinau Mariją. Mūsų 
vaidinimas buvo nuostabus. Mes giliai ,,įsikapstėme” 
į vaidinimo esmę. Klasėje buvo vaikų, kurie vaidino 
net tris veikėjus. Tai jie pasirinko patys, nes galėjo 
rinktis visi. 

Tupi paukštelis
ant lango ramiai.
Laukia, kol vaikas 
pažvelgs
pro langą šiltai.

Tada švelniai 
nutūps
ant vaiko peties
ir niekada nepa-
liks,
primins šią gerą 
mokyklą.

Gabrielė	S.,	4a
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GRUODIS    MOKYKLOJE

 Adventas mokykloje labai pakeitė nuotaiką. 
Visi įtemptai dirba, ruošiasi kalėdiniam vaidinimui. 
Netgi tėvai repetuoja kalėdinius vaidinimus. Aš la-
bai laukiau gruodžio 22 dienos, nes tada įvyksta tai, 
dėl ko visi ruošiasi. Bus fejerverkai (gal), vaidini-
mai, vaišės… 
 Mano klasės vaidinimo pavadinimas ,,Bangi-
nis prakartėlėje” Aš vaidinau avį (negaliu sakyti 
avies vardo).
 Labai laukiau, kada tėvai parodys savo 
vaidinimą. Labai laukiau, kada įteiksim tėvams 
muiliukus, kuriuos patys klasėje pagaminome. 
 Dar noriu papasakoti apie savo klasę. Mano 
klasiokai labai draugiški. Man labai patinka, kad į 
mūsų klasę ateina Kaukutis. Vieną dieną jis mums 
atnešė pieniškame šokolade pamirkytų saulėgrąžų, 
o paukšteliams – be šokolado. Labai jam dėkoju!

           Urtė	G.,	4a

 Vieną gruodžio dieną visa mūsų klasė ėjome 
į senelių namus. Kai atėjome, darbuotoja mus 
palydėjo į laisvalaikio kambarį. Pusė vaikų nuėjo 
kepti meduolių, o kiti žaidė stalo žaidimus. Paskui 
apsikeitėme, kiti kepė meduolius. Kai meduoliai 
iškepė, mes juos dekoravome. 
 Išeinant namo mums davė senelių gamintą 
eglutę. Buvo visai smagu!
       	Karolina,	3a

Koncertas	mokykloje

 Mūsų mokykloje koncertavo smuiko virtuo-
zas Aleksandras Markovas iš JAV. Jo pasirodymas 
buvo dovana mūsų mokyklai. Koncerto pradžioje 
smuiko virtuozas pagrojo du klasikinius kūrinius. 
Paskui išsiėmė vienintelį pasaulyje paauksuotą 
smuiką. Juo smuikininkas galėjo atkartoti kitus in-
strumentus. Kai grojo trankią muziką, man labai 
patiko. Ji buvo labai garsi, net stiklai drebėjo. Kai 
kuriems vaikams ėmė skaudėti galvą. Begrodamas 
paauksuotu smuiku smui-
kininkas išsiėmė raudonai 
švytintį smičių. Grodamas 
su juo virtuozas atrodė 
įspūdingai!
 Koncertas baigėsi 
ramia klasikinio smuiko 
muzika. Man šis koncertas 
labai patiko, todėl nutariau 
prašyti tėvelių, kad nupirktų 
bilietus visai šeimai į šio 
smuikininko koncertą Vil-
niuje.
         	Tomas,	4a

Pamoka	apie	robotus

 4a ir 4b klasės mokiniai dalyvavo labai 
linksmoje pamokoje! Ją vedė 4c klasės mokinio 
Liucijaus tėtis. Man pamoka labai patiko. Ypač pa-
tiko apie clocky robot (robotą laikrodį). Robotas 
anksti rytą (kaip nustatai) suskamba. Tu norėtum 
jį išjungti, bet robotas turi ratukus, kurių pagalba 
sprunka nuo tavęs, o skambesys trukdo miegoti. 
Tu išsiropšti iš lovos ir jį išjungi. Bet jeigu durys 
atidarytos, gali tekti visą namą apibėgti. Dar buvo 
parodyti pirmieji bandymai sukonstravus robotą. 
Duoti darbai, pavyzdžiui, atidaryti duris, lipti laip-
tais, išlipti iš mašinos. Vaikai labai juokėsi, kai visi 
robotai krito. Vieni iškart prarado viltį, kiti bandė, 
bet… Mums parodė japoną, kuris sukonstravo savo 
dvynį. Vaikams parodė veidus ir liepė spėti, kuris 
yra robotas. Aš 
n e a t s p ė j a u . 
Buvo labai 
įdomi pamoka! 
Gal ir pas kitus 
ateis Liucijaus 
tėtis?
  
Gerda,	4a	
  
                       

Pamoka	apie	širdį	ir	kraujagyslių	sistemą

 Pasaulio pažinimo pamoką mums vedė 
3a klasės mokinės mamytė kardiologė Jurgita. Ši 
pamoka man labai patiko, nes labai noriu tapti gy-
dytoja. Per šią pamoką sužinojau, kad širdis turi ke-
turias kameras, vožtuvus, bures. Infarktas – širdies 
liga. Tai liga, kai užsispaudžia kraujagyslės ir reikia 
kreiptis į gydytoją per dvi valandas. Jei per dvi va-
landas ligonis nenuvažiuoja į ligoninę, jis gali mirti.
 Sužinojau, kad arterijos ir venos yra 
didžiausios širdies kraujagyslės. Arterijos žymimos 
raudona spalva, o venos – mėlyna.
 Žmonių širdys nėra vienodos, bet dydis gali 
būti panašus.
 Man ši pamoka buvo labai įdomi.
                     
          	Urtė	L.,	4a

Kaukučio	dovana

 Šiandien gavome iš Kaukučio dovaną! Tai 
buvo vienuolika šaškių lentų. Mes žaisime šaškių 
turnyrus. Prie mūsų prisijungs ir mūsų mokytoja. 
Bus trys teisėjai. Tai mūsų klasiokai Ema, Tumas ir 
Vytautas. Jie turės žinoti visas žaidimo taisykles.

                  Liutauras,	3a
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	Laikraštį	leido	,,Panemuniuko”	klubo	vaikai:		
 Eivilė Abramavičiūtė, 4b   Tomas Razbadauskas, 4a         Klaudija Paulauskaitė, 4c
 Urtė Graudinytė, 4a  Ignė Surantaitė, 4b                   Matas Mockus, 3a
 Gerda Laurinavičiūtė, 4a  Gabrielė Sedleckaitė, 4a          Karolina Žalytė, 3a 
 Urtė Leveckytė, 4a   Saulė Songailaitė, 4a               Jokūbas Rakauskas, 3c             
Paulina Mariūtė, 3b  Ugnė Žirgutė, 4a                     Matas Mickevičius, 4a
Liutauras Malinauskas, 3a
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė                                           

KALĖDŲ ŠVENTĖ MOKYKLOJE

 Visa Kalėdų šventė buvo labai smagi kaip ir 
tėvelių spektaklis. Bet tėvelių spektaklis -  geriau-
sias per ketverius metus. Buvo labai smagu žiūrėti į 
visų vaikų tėvelius, stebėti, kaip jie šoka, dainuoja. 
Turbūt reikėjo įdėti daug darbo, kad tai padarytų. 
Taip pat šiais metais išvydome daug naujų tėvelių 
veidų, kurie dainavo, šoko ir kūrė. Nuostabus 
dalykas, kai tėveliai susijungia kartu ir būna viena 
didelė širdis, kuri nori vaikučiams labai didelio 
gėrio. Labai myliu savo tėvelius.
                     Klaudija,	4c

 Kalėdų šventė mokykloje buvo nuostabi! 
Mes klasėje vaidinome ,,Kalėdų giesmę“. Aš atlikau 
pagrindinį vaidmenį. Man, tikiuosi ir tėveliams, šis 
vaidinimas labai patiko. Pavaidinę ėjome vaišintis. 
Buvo labai skanu, norėjome valgyti. Salėje laukė 
tėvelių vaidinimas. Žiūrėjau su nuostaba veide. 
Neįsivaizduoju, kiek jie turėjo ruoštis. Vaidinimas 
buvo nuostabus! Tada direktorė pakvietė visus į 
lauką žiūrėti fejerverkų. Jų buvo labai daug. Taip ir 
baigėsi šis nuostabus vakaras. 
                     Jokūbas,	3c

 Šiais metais Kalėdų šventėje vaidinome 
pasaką ,,Snieguolė ir septyni nykštukai“. Iš tikrųjų 
buvo dvidešimt du nykštukai. Mūsų spektaklį fil-
mavo klasioko Kipro brolis. Tėveliams ir man 
pačiam patiko mūsų klasės spektaklis. Dainavome 

dainas, deklamavome 
eilėraštį ,,Senelės pa-
saka“. Šią Kalėdų 
šventę man labai pa-
tiko tėvelių spektak-
lis. Labiausiai – mūsų 
klasės tėvelių. Labai 
spalvingi ir gražūs 
buvo fejerverkai. Ši 
šventė buvo nuostabi.

              Matas	M.,	3a

 Mūsų klasės spektaklis buvo labai šaunus. Jis 
buvo labai ilgas. Aš manau, kad man galėjo sektis 
vaidinti geriau, nes buvau šiek tiek užkimus. Aš bu-
vau Ledo karalienė. 
Šį vaidmenį ga-
vau pelnytai, bet 
mano varžovė la-
bai verkė, liūdėjo. 
Aš buvau be-
veik pagrindinis 
veikėjas. 
 Visiems la-
bai patiko mano 
tėtis Olafų scenoje. 
Jis buvo judriausias ir jo 
kostiumas man  buvo gražiausias.
                     	Paulina,	3b

 Savo klasei vaidinimą pasiūliau aš. Vaidi-
nome Bruno Ferero pasaką ,,Banginis prakartėlėje“ 
ir scenas iš vaikų gyvenimo, jų pokalbius su Dievu. 
,,Banginis prakartėlėje“ – labai prasminga pasaka, 
kurioje pilna ir ginčų, ir užuojautos, ir pažeminimo, 
ir nepritarimo. Mano klasėje buvo mokinių, kurie 
patys norėjo ir atliko po du ar net tris vaidmenis. 
Mūsų klasės vaikai, mano manymu, puikiai perteikė 
visas emocijas.
 Mokyklos bendruomenės šventiniame 
,,vakaro rate“ aš taip pat vaidinau. Vaidinome 
prakartėlę ir aš buvau piemenaitė. Man labai pa-
tiko mano klasės tėvelių vaidinimas – šokis pagal 
muziką ,,Siūlai, siūlai, susivykit“. Klasės tėveliai 
daug dirbo. 

 M o k y k l o s 
kieme fejerverkai 
kaip visada buvo 
labai įspūdingi. 
Net kvapą 
užgniaužė!

          Ugnė,	4a


