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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!

	 	 Mokyklos	kieme	vienu	metu	sužydėjo	obelys,	alyvos,	kaštonai	–	bai-
giasi	gegužė.	Į	mokyklos	istoriją	įrašyti	dar	vieneri	mokslo	metai.	Mokyklą	
palieka	 būrys	 nuostabių	 jaunų	 žmonių.	 Ketvirtokai	 atsisveikina	 su	 savo	
pirmąja	mokykla.	Čia	lieka	jų	vaikystės	žaidimai,	džiaugsmai,	rūpestėliai,	pir-
mosios	pergalės	 ir	pirmosios	nesėkmės.	Nuo	šiol	 viskas	bus	truputį	kitaip:	
truputį	 mažiau	 globos,	 truputį	 daugiau	 savarankiškų	 sprendimų,	 	 truputį	
daugiau	atsakomybės.	Vaikystė	baigiasi,	mokslo	metų	pabaigos	šventėje	pa-
leisti	balionai	nuskraidins	paskutiniąsias	vaikiškas	svajones.	
	 	 Jaunesnieji	 mokiniai	 skaičiuoja	 dienas	 iki	 vasaros	
atostogų.	Vasaros	linksmybių	pažadas	laimi	prieš	mokytojų	pa-
stangas	dar	kažko	išmokyti,	įtvirtinti,	patobulinti.	
	 	 Bėkite,	 vaikai,	 pasitikti	 vasaros!	 Skaitykite	 vasaros	

vadovėlius,	mokykitės	jos	pamokų,	semkitės	jos	dalijamos	išminties.	Susitiksime	rugsėjį!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Jūsų	Panemuniukas

GERO  KELIO,  KETVIRTOKE!

Ketvirtokams

Lyg balionai jau kyla, palieka. 
Į tolį geltoni, raudoni, žali, oranžiniai, mėlyni…
Nepamirškit mokyklos šios!
Sugrįžkit, aplankykit, nepamirškit!
Džiaugsmingai prisiminkit!

Sugrįžkit aplankyt!
Ulbantį, čiulbantį mokyklos ženklą prisiminkit!
Gražius prisiminimus branginkit.
Ramūs, džiaugsmingi kilkit į aukštumas.
 
Žali, raudoni, spalvoti balionai jau kyla!
Kalbėkit, mylėkit mokyklą šią!
Ilgą laiką čia buvot.
Tyloj girdėkit džiaugsmus!

Gerda, 3a

 Kaip gyveni, ketvirtoke? Ar Tau linksma čia 
mokytis buvo? Gal liūdna palikti mokyklą? Dar turi 
laiko atsisveikint. Žinau, sunku išeiti. Manau, Tau 
patiko šioje mokykloje. Aš mokausi šalia 4 c klasės. 
Man jie atrodo draugiški, kartais pakviečia žaisti 
kvadratą. 
 Linkiu, kad sektųsi ir kitoje mokykloje. 
Linkiu susirasti daug gerų draugų.
              Guoda, 2c

Ketvirtokams linkiu gyvenime nedaryti klaidų, o 
padarius jų nebijoti ir ištaisyti. Ugnė
Ketvirtokams linkiu šiltos vasaros, draugiškos 
klasės, puikios mokyklos. Mokytoja Diana
Linkiu tokios pačios 
sėkmės, kokia lydėjo 
šioje mokykloje. 
Sėkmės, kantrybės, 
ištvermės! Patricija
Aš noriu palinkėti 
daug daug meilės, 
džiaugsmo, toleran-
cijos, draugiškumo.       
	 										Urtė	G.

 ŠILTOS VASAROS! ĮDOMIŲ ATOSTOGŲ 
VISIEMS PANEMUNIUKAMS!    Direktorė
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TRUMPAI		DRŪTAI

2017-04-01 Mokyklos šokio kolektyvo „Juventa“ šokėjai 
dalyvavo respublikiniame šokio festivalyje „Pusiaukelė 2017“ 
Raseiniuose ir atliko „Polką“ bei  „Airių šokį“.
2017-04-05 Naujoje Kauno autobusų stotyje atidaryta Kauno 
Panemunės pradinės mokyklos mokinių dailės darbų paroda 
„Menas ir Tradicijos“ (dailės mokytoja Daina Nemčinskaitė).
2017-04-06 Mokykloje lankėsi Ukrainos Vinicios miesto ad-
ministracijos švietimo departamento vadovų ir ugdymo įstaigų 
direktorių delegacija.  
2017-04-07 I. Lekečinskaitė (4b) dalyvavo tarptautinio projek-
to „Panašūs ir skirtingi“ vaizdinių pranešimų (IKT) konkurse 
ir tapo laureate. 
2017-04-07 Mokyklos meninės raiškos studija „Nuojauta“ 
pristatė etiudą „Kaip surasti pavasarį?“,  o viešosios kalbos 
klubo „Gyva kalba“ vaikai pristatė E. MacKenzie knygą 
„Ieškomas knygų vagis – triušis Ralfis“.
2017-04-07 Lietuvos etnokosmologijos muziejus organizavo 
piešinių konkursą „Arčiau žvaigždžių“. 2 b klasės mokinių 
Rimanto Kuzmicko darbas užėmė I vietą, Urtės Grušauskaitės 
darbas - II vietą, Beno Janušausko  darbas - I vietą (mokytoja 
Ramunė Klimaševskytė - Krulienė).
2017-04-07 Tarptautinėje Vilnius International Meridian 
School mokykloje įvyko tarptautinio matematikos konkur-
so PANGEA 2017 apdovanojimai. Diplomus gavo 8 mūsų 
mokyklos mokiniai. Bronzos medaliai įteikti K.Griciūtei 
(4b), M.Žižytei (4c), U.Etnerytei (4c), A.Goštautaitei (4c), 
R.Bagdonui (4a). I-osios vietos laimėtojui Mykolui Platūkiui 
(4c) įteikta taurė. Mūsų mokyklai, išugdžiusiai daugiau nei tris 
matematikus, suteiktas geriausių matematikų mokyklos vardas 
ir apdovanojimas. 
2017-04-07 3c klasės mokiniai visą mėnesį žaidė simuliacinį 
žaidimą „Šeimos piniginė“. Banko atstovė A.Senkuvienė 
mokė vaikus, kaip galima taupyti, kaip atsakingai skolintis. 
2017-04-14 Balandžio 10-14 dienomis kasryt į mokyklą rinko-
si vaikai linksmai, įdomiai ir naudingai praleisti pavasario 
atostogas. 
2017-04-20 2b klasės mokiniai Kuzmickas Rimantas, Rimkutė 
Tėja, Gabriela Anzaitė vyko į Kauno Bernardo Brazdžionio 
mokyklą dalyvauti eilėraščių popietėje ir kūrybos darbų pa-
rodoje „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“. 
2017-04-20 Mokykla organizavo viktoriną „Protų mūšis“. 
Į renginį susirinko gausus būrys Kauno mokyklų trečiųjų 
klasių mokinių ir jų mokytojų. Iš viso dalyvavo 21 komanda. 
Mūsų mokyklos komanda dalyvavo šeimininkų teisėmis ir dėl 
apdovanojimų nesivaržė. 
2017-04-21 Respublikiniame pramoginių šokių sceninių 
kompozicijų festivalyje „Draugystės tiltai - 2017“, kuris vyko 
Milikonių pagrindinėje mokykloje 04-21 d., mažieji ir didieji 
panemuniukai atliko dvi scenines kompozicijas: „Polką“ ir 
„Airių šokį“.
2017-04-22 Į talką „Darom 2017“ V-ajame Kauno tvirtovės 
forte atvyko ir mūsų mokyklos mokytojai, mokiniai ir 
tėveliai. Pagal talkininkų skaičių užėmėme 2-ąją vietą ir ga-
vome pakvietimą į nemokamą 
ekskursiją po Kauno fortus. 
2017-04-25 Meninės raiškos 
studija „Nuojauta“ daly-
vavo „Varpo“ gimnazijoje 
vykusiame Kauno m. ug-
dymo įstaigų mokinių teatrų 
konkurse „Teatrasvydis“.
2017-04-27 1a, 1b, 2a, 2b, 3c 
klasių mokiniai ne tik sužinojo 
apie šešėlių teatrą, jo atsiradimo padavimą, stebėjo spektaklį, 
bet ir patys gaminosi lėles ir vaidino.
2017-04-27 1b klasės mokinės Rusnė Baltrušaitytė ir Smiltė 
Šarpnickytė atstovavo mokyklai mamytės dienai skirtame 
renginyje „Aš bėgu, mamyte, artyn prie Tavęs“, kuris vyko 
Šančių mokykloje – daugiafunkciame centre. 

2017-04-29 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – daugia-
funkcis centras suorganizavo pramoginių šokių konkursą. 
Jame šauniai pasirodė mūsų mokyklos pramoginių šokių kole-
ktyvo „Juventa“ šokėjai.
2017-05-08 Mokykloje svečiavosi rašytojas Vytautas Račickas. 
2017-05-08 „Juventos“ pramoginių šokių kolektyvo šokėjai 
dalyvavo konkurse „Sūduvos pora 2017“ Marijampolėje. 
Gustė Bagdonaitė solo grupėje laimėjo taurę, kiti mokyklos 
šokėjai pasidabino aukso arba sidabro medaliais.
2017-05-08 Vykdydami gamtamokslinius tyrinėjimus ir 
eksperimentuodami vaikai sėja įvairias sėklas į vazonėlius 
ir augina jas klasėse ant palangių. Stebi, palaisto, aprašo. 
Vėliau sodinukai persodinami į mokyklos daržą. Jau galime 
pasidžiaugti ir pirmuoju derliumi.
2017-05-08 Mokykloje prasidėjo 3-4 klasių mokinių krepšinio 
turnyras. Dėl direktorės pereinamosios taurės kovoja šešios 
komandos. Varžyboms teisėjauja Lietuvos moterų krepšinio 
čempionė, Kauno rajono Hoptrans-Sirenos komandos 
direktorė Rasa Žemantauskaitė-Matlašaitienė. 
2017-05-10 Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 
2017“ į 50 geriausiųjų moksleivių Lietuvoje ir 10 geriausiųjų 
moksleivių Kaune sąrašą pateko 1a klasės mokinys Tauras 
Miežys ir 2a klasės mokiniai Naglis Arbačiauskas, Tumas 
Šidla, Emilija Liutkutė ir Urtė Goštautaitė. 
2017-05-12 26-ąjį kartą susirinkome į mokyklos bendruomenės 
Sporto ir sveikatingumo šventę Panemunės šile. Įvairiose 
rungtyse jėgas išbandė ir mokiniai, ir jų tėveliai.
2017-05-15 Vilniuje Valdovų rūmuose vyko šalies mokinių 
kūrybinio konkurso „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ baigiamo-
ji šventė, kurioje buvo pristatyta jau X – oji knyga „Lietuvos 
vaikų pasakos“. 3b klasės mokinės Ignės Surantaitės (mokyt. 
V.Vedegienė) sukurta pasaka „Saulės zuikučiai“ pateko į 
knygą. 
2017-05-16 87 mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose 
edukaciniuose konkur-
suose „Olympis 2017 
– Pavasario sesija“. Pel-
nyta 30 medalių, 162 
diplomai ir 12 padėkų.
2017-05-16 „Mokyklos 
direktorės pereinamosios 
taurės“ krepšinio turny-
ro finalo kovos buvo 
įdomios, atkaklios, per-
mainingos. 3-iąją vietą 
iškovojo 4a klasės moki-
niai, įveikę 3c komandą. 3a klasės krepšininkai pripažino 4c 
klasės komandos pranašumą. Ir vieni, ir kiti apdovanoti meda-
liais ir diplomais. Nugalėtojams įteikta taurė. Naudingiausia 
turnyro žaidėja pripažinta Miglė Žižytė (4c), naudingiausiu 
žaidėju – Ernestas Garnys (3a).
2017-05-19 Ryto ratas buvo jaudinantis, verčiantis pamąstyti, 
apibendrinti. Tai paskutinis šių mokslo metų Ryto ratas. Svar-
biausi šįkart buvo ketvirtokai, po savaitės iškeliausiantys į 
„dideles“ mokyklas. 
2017-05-22 Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko ketvirtų klasių 

mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias 
Kauno miesto pradinukas 2017“, skirtas piliakalnių metams 
paminėti. Mūsų mokyklai atstovavo Atėnė Goštautaitė (4c) 
ir Barbora Žilaitytė (4c). Barbora užėmė III – iąją vietą.
2017-05-22 Kauno miesto stalo teniso vaikų pirmenybėse 
Ugnė Bakutytė užėmė I vietą. 
2017-05-22 Kauno m. Filharmonijos didžiojoje salėje 
vykusiame III respublikiniame konkurse „Jaunieji for-

tepijono lyderiai 2017“ mūsų mokyklos mokinei Patrici-
jai Teišerskytei įteikta taurė, o iš konkurso Italijoje mažoji 
pianistė parvežė medalį.
2017-05-26 Mokslo metų pabaigos šventė. Šiltos, smagios, 
turiningos vasaros!
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GEGUŽĖS		,,PANEMUNIUKO”		PAŠTAS

Mokykla sportuoja

 Gegužės dvyliktą dieną Kauno Panemunės 
pradinė mokykla keliavo į Panemunės šilą sportuoti. 
Nė viena mokykla neturi sporto šventės, kurioje galėtų 
dalyvauti visi mokyklos žmonės (ir tėveliai). 8.00 
klasės išžygiavo iš mokyklos. Vaikai nešė vėliavas 
ir skandavo skanduotes. 9.00 prasidėjo rungtys: 
palestra, virvės traukimas, estafetės, kvadratas (pir-
mokai mėtė į krepšį). Kai vaikai baigė sportuoti, 
vyko tėvelių rungtys – kvadratas, virvės traukimas. 
 Aš manau, kad ši šventė turėtų kartotis ke-

lis kartus per metus, kad 
vaikai, neturintys didelių 
sugebėjimų sporte, galėtų ne 
žaisti kompiuteriu ar spoksoti 
į televizorių, o pakvėpuoti 
grynu oru, pramankštinti su-
stingusius sąnarius.
    
          Ugnė,	3a

 Svarbiausia sporto 
šventėje yra sveikatingumas 

ir draugiškumas. Man atrodo, nereikėjo čia pykti, 
kad kai kurie pralaimėjo. Mūsų klasė tikrai stengėsi, 
tik būtų maža pastabėlė: girdėjau, kad kai kurie vai-
kai sakydavo ,,nenoriu“, ,,nedalyvausiu“ ir panašiai.
 Man ši šventė buvo nuostabi. Norėčiau, kad 
ji būtų kiekvieną penktadienį.
        Klaudija, 3c
 
 Sporto šventės laukė visi Kauno Panemunės 
pradinės mokyklos mokiniai. Mano klasiokas Ernes-
tas Garnys palestros bėgime laimėjo I  vietą. Man labai 
patiko, kad mano brolis atvažiavo pažiūrėti, kaip mes 
žaidžiame. Sporto šventėje man buvo tikrai smagu. 
Iš tikrųjų, aš sporto šventės nelabai mėgstu, nes man 
nelabai patinka palestra. Nemėgstu bėgti ant smėlio. 
 Man atrodo, kad svarbiausia nebuvo laimėti, 
o svarbiausia buvo žaisti. Aš galvoju, kad šiais me-
tais buvo linksma todėl, kad mes jau dideli ir viską 
suprantame.
           Urtė	G.,	3a

 Manau, kad sporto šventė vyko todėl, kad 
vaikai ir tėveliai būtume sveiki. Mūsų klasei sekėsi 
gerai. Visoms klasėms sekėsi ge-
rai. Mūsų klasei patiko daužyti 
pakabintą gilę. Ji kabėjo virš mūsų 
palapinės. Iš jos byrėjo saldainiai. 
Tai buvo tėvelių dovana vaikams.

                               Akvilė,	2c

 Kodėl vyksta Sveikatingumo ir sporto 
šventė? Kad būtų džiaugsmo mokyklai. Kad būtume 
sveiki. Kad mokytumėmės sveikos gyvensenos. 
Kad daugiau sužinotume, kiek galime sportuoti 
(apie bėgimą smėliu, virvės traukimą). 
 Tikiuosi, visiems patiko ši šventė  (bent man 
ir mano klasei tai tikrai). Atėjo ir buvusių mokyklos 
mokinių.
 Man labai sekėsi palestros bėgime. Bėgau 
finale. Nors laimėjo Viola iš 3b, aš nesigailiu. Jau 
laukiu kitos šventės.
              Gerda, 3a

  
 ,,Lietuvos vaikai kuria pasakas“

 Šis smagus renginys vyko gegužės 5 d. LDK 
rūmuose. Kai atvykome į vietą, pagalvojau, kad 
mano pasaka nepateks į knygą, bet kaip nušvito 
mano veidas, kai pamačiau, kad mano vardas 
buvo parašytas tarp tų vaikų vardų, kurių pasakos 
buvo vaikų sukurtų pasakų knygoje. Man buvo 
įteiktas maišas su medaliu, pagyrimo raštu, dėlione, 
spalvinimo lapais ir daugybe skanumynų. Tada man 
reikėjo pasirašyti į specialias knygas, kurios buvo 
teikiamos garbiems svečiams. 
 Nusipirkome bilietus ir įėjome į salę. Ten 
prasidėjo renginys. Buvo pakviesta daug Seimo 
narių. Buvo kviečiami pasisakyti laureatai. Jiems 
buvo įteikti apdovanojimai. 
 Po ilgos ir gana nuobodžios valandos buvo 
energinga pertrauka! Nusipirkau tris knygeles, 
saldumynų, pagriebiau sumuštinį ir prasidėjo vaikų 
koncertas. Buvo užminta dvylika mįslių, kurias 
reikėjo įminti. Buvo juokingai perpasakotos Brolių 
Grimų ir Anderseno pasakos. 
 Paskui ėjome apžiūrėti rūmų. Žiūrėjome 
filmą su virtualiais akiniais. 
Aplankėme muziejų. Buvo labai 
įdomu.
 Važiuodama namo au-
tomobilyje suvalgiau daugybę 
maisto ir skambinau visiems 
giminaičiams pasigirti.Norėčiau 
tokios dienos dar! Ačiū!  
 Kai būna liūdna, prisi-
menu šią dieną.
         Ignė,	3b
  

 
  Visuomet mylėsiu šią mokyklą. Aplankysiu 
ir džiaugsiuosi, kad čia mokiausiu. Linkiu, kad 
liktumėte graži bendruomenė, vieninga mokykla.
                           ,,Panemuniuko” žurnalistė Ugnė, 4a 
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Laikraštį	leido	,,Panemuniuko”	klubo	vaikai:													                          
Eivilė Abramavičiūtė, 3b      Ugnė Jovaišaitė, 4a               Akvilė Dukštaitė, 2c                                         
Gerda Laurinavičiūtė, 3a      Jonas Stulginskas, 3b            Ignė Surantaitė, 3b         
Atėnė Goštautaitė, 4c            Nojus Narauskas, 3a             Guoda Urbonavičiūtė, 2c
Urtė Goštautaitė, 2a               Klaudija Paulauskaitė, 3c     Urtė Rakauskaitė, 4b          
Urtė Graudinytė, 3a               Jokūbas Rakauskas, 2c         Patricija Žebuolytė, 3c                     
Tomas Razbadauskas, 3a      Matas Mickevičius, 3a         Ugnė Žirgutė, 3a     
Gabrielė Sedleckaitė, 3a
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė, dailės mokytoja Daina Nemčinskaitė                                           

 Svajoju nuskristi į kurią nors šalį. Svajoju 
apie vasarą be lietaus. Svajoju apie vasarą mūsų 
mokykloje. Didžiausia svajonė, apie ką svajoju vi-
sus metus, kad niekas šitoje mokykloje neišsiskirtų, 
po išleistuvių liktumėme graži bendruomenė net ir 
vasarą. Ugnė,	4a
 Aš svajoju apie puikias atostogas. Noriu 
nukeliauti į Turkiją, nors mes ten tikrai skrisime. 
Noriu sėkmingai ten nuvykti ir linksmai praleisti 
laiką. Patricija, 3c
 Mano vasaros svajonė yra važiuoti į Ispaniją. 
Svajoju, kad prekybos centre ,,Cartagena“ mama ar 
seneliai nupirktų daug gražių rūbų. Juokauju! Aš 
norėčiau, kad mano mama (arba močiutė) neužsibūtų 
toje gražių ir brangių drabužių parduotuvėje. Dar 
labai noriu, kad, kai važiuosiu į stovyklą, laimėti 
talentų konkurse. Labai norėčiau būti geriausia ir 
mandagiausia mergaite visoje stovykloje. Norėčiau, 
kai gegužės 30 d. nuvažiuosiu į Vengriją, kad 
laimėtumėm I – ąją vietą pasaulio šokių čempionate. 
Tikiuosi, daugelis svajonių išsipildys! Urtė	G.,	3a
 Mano vasara bus nuostabi! Laukiu savo gim-
tadienio, jis vyks Švedijoje. Nors susirinks tik trys 
draugės, bus nuostabu, praleisime laiką drauge: 
žaisdamos, išdykaudamos, būdamos karuselėse. 
Mano gimtadienis bus nepaprastas. Ir pilna įvykių 
vasara prabėgs kaip viena minutė. Klaudija, 3c
 Mano vasaros svajonė yra daug keliau-
ti. Noriu keliauti į Ibizą. Jeigu tai neįvyktų, aš 
liūdėčiau. Austėja,	2a
 Norėčiau kuo greičiau nuvykti į Gran 
Kanariją, nueiti į Aqua parką, maudytis jūroje. 
Norėčiau skraidyti kaitu, dar kartą pamatyti orkas 
ir delfinus. Žinoma, norėčiau pamatyti mėlynąjį 
banginį ir rečiausią pasauly gyvūną – juodąjį liūtą. 
Eivilė,	3b
 Aš svajoju, 
kad baigčiau mok-
slus aukštesniuoju 
lygiu. Norėčiau 
nuskristi į Afriką. 
Dar labai norėčiau 
naujos žuvytės. 
Tikiuosi, svajonės 
išsipildys. 
            Karolina, 2a

 Svajoju susitikti su draugais, neišsiskirti va-
sarai, žaisti įvairiausius žaidimus. Svajoju pripiešti 
daugybę piešinių (piešti labai patinka). Gerda, 3a
 Didžiausia mano svajonė – nuvažiuoti antrą 
kartą prie jūros, ilgiau pabūti kaime. Nojus, 3a
 Didžiausia vasaros svajonė yra sugauti žuvį 
paltusą, kai būsiu Norvegijoje, Tromse. Į Norvegiją 
važiuosiu su seneliu, tėčiu ir dėde. Tomas,	3a
 Svajoju vasarą nuskristi į Škotiją pas savo 
draugę, kuri moka lietuviškai kalbėti. Aš labai noriu 
pamatyti jos mokyklą, nes, kai ji buvo Lietuvoje, 
matė mano mokyklą ir net pabuvo vieną dieną mano 
klasėje. Guoda, 2c
 Vasarą man bus įdomi ir smagi kelionė 
po Skandinavijos šalis su kemperiu. Ši svajonė 
išsipildo po dvejų metų, nes aš dvejus metus apie 
tokią kelionę svajojau. Tikiuosi daug smagių 
įspūdžių. Ignė,	3b
 Vasarą svajoju aplankyti įvairias šalis, 
pavyzdžiui, Angliją. Man labai patiktų su specialia 
įranga nardyti jūroje, ten pamatyti įdomių dalykų, 
gyvūnų.  Urtė,	4b
 Mano vasaros svajonė – gražiai žaisti su savo 
trejų metų sesute, nes ji nelabai mėgsta su manimi 
žaisti. Gabrielė,	3a
 Mano svajonė – nuvažiuoti vasarą į Palangą, 
Druskininkus, Šventąją, Vilnių. Dar lauke pažaisti 
su draugais futbolą, pasivažinėti dviračiu. Jonas,	3b

PANEMUNIUKŲ	VASAROS	SVAJONĖS

 Ketvirtoke! Žinau, gaila palikti mokyklą. 
Ketveri metai, kai lankai ją. Sodinote gražiausią 
pasaulyje medelį. Tas laikas, kurį prabuvote mokyk-
loje, bėgte bėgo ir pribėgo iki Jūsų. Jis sako: ,,Metas 
iškeliauti iš šitos mokyklos. Tavo vieta jau penktoje 
klasėje“. Bet jis, laikas, buvo labai brangus. Žinoma, 
ir įvairus: buvo ir meilės, ir džiaugsmo, ir liūdesio, 
ir ...   Eivilė,	3b
 
 Kokius dalykus apie mokyklą visada norėtum 
prisiminti?

 Draugus ir mokytoją, kiekvieną kampelį, 
kuriame žaidžiau su draugais, visas akimirkas su 
draugais ir mokytoja, kiekvieno klasioko ir klasiokės 
veidą, mokytojos apkabinimus, su visa klase švęstus 
gimtadienius, sporto šventes, krepšinio varžybas, 
krepšinio šventę, karstymąsi karstynėse.


