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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!

	 Sausis,	 vasaris,	kovas:	kalendoriuje	šių	mėnesių	 la-
pelius	 reikėtų	 spalvinti	 mūsų	 trispalvės	 spalvomis.	 Trys	
dienos – Sausio 13 – oji, Vasario 16 – oji, Kovo 11 – oji 
–	 žymi	 ypatingai	 svarbius	mūsų	Tėvynės	 istorijos	 ir	 liki-
mo	įvykius.	Džiaugiuosi	ir	didžiuojuosi,	kad	mūsų	mokykla	
šias	 ypatingas	 datas	 mini	 ir	 švenčia	 jaukiai,	 nuoširdžiai,	
išradingai.	Sausio	13	–	ąją,	minėdami	Laisvės	gynėjų	dieną,		
,,Neužmirštuolės“	 simbolį	 puošėme	 ne	 tik	 žvakutėmis,	
bet	 ir	 kiekvieno	 parašytais	 žodžiais,	 reiškiančiais	 svar-
biausias	piliečio,	patrioto,	 laisvės	gynėjo	vertybes.	Daly-
vavote	dailyraščio	konkurse.	Vasario	10	dieną,	
išeidami	 atostogų,	 klausėmės	 ,,Tėvynės	 isto-

rijos	ir	poezijos	pašnekesio“.	Kovo	11	–	ąją	minėsime	,,Dainuojančios	klasės“	festivalyje	
–	visi	drauge	dainuosime	lietuvių	liaudies	dainas.	Linkiu,	kad	švęstumėte	džiaugsmingai!
	 Mokykimės	ir	stenkimės	būti	atsakingi	už	tai,	ką	gavome	gimdami:	protėvių	žemę,	
kalbą,	papročius,	laisvą	ir	nepriklausomą	tėvynę!	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 										Jūsų	Panemuniukas

SU GIMTADIENIU, LIETUVA!

 Vasario 16 - ąją mes su šeima važiavome į 
minėjimą prie Karo muziejaus. Pasivaikščiojome po 
muziejų. Palikę seses namie su tėvais važiavome į 
meno šventę Žalgirio arenoje. Patricija, 3c
 Vasario 16 – ąją minėjau Kauno Filharmoni-
joje. Koncerte dainavau su visais Kauno chorais. 
Namie bendravau su svečiais. Vakare švenčiau 
pusseserės gimtadienį. Nojus, 3a
 Vasario 16 – ąją švenčiau Italijoje. 12 valandą 
visi lietuviai užlipo ant kalno ir giedojo Lietuvos 
himną. Karolina, 2a
 Vasario 16 – osios rytas. Ore plevėsuoja 
Lietuvos vėliavos. Aš ir brolis ryte padainavome 
,,Žemė Lietuvos“. Mama buvo teatre. Ugnė, 3a
 Rytą iškėlėme vėliavą, mūsų Trispalvę. 
Paskui važiavome į miestą. Per visą Senamiestį 
žygiavo kareiviai. Pasisakė garsūs Kauno žmonės. 
Jaunieji karininkai prisiekė tarnauti Lietuvai. 
                Urtė, 4b
 Keli mūsų klasiokai Vasario 16 – ąją šventė 
Slovakijoje, Tatrų kalnuose. Vasario 16 – ąją jie 
sugulė ant sniego į ratelį, o viduryje iš rankšluosčių 
buvo sudėliota Lietuvos vėliava. Jie Tatruose 
slidinėjo. Šventę filmavo dronu. Mums buvo smagu 
žiūrėti filmuką. Klaudija, Patricija, 3c

 Ketvirtame puslapyje ketvirtokė Atėnė dali-
jasi įspūdžiais, kaip šventė Vasario 16 - ąją Birštone.

Lietuva

Beribė Lietuva širdy manoj.
Šviečia saulė Lietuvos širdy manoj.
Myliu Lietuvą – Tėvynę,
Pamiršt jos negalėsiu.
Ji – laimė, džiaugsmas širdy manoj.
Čia žalios pušys, mėlyni upeliai,
Kalnai aukšti lig debesų  širdy manoj.
Ar pažįsti tokią Lietuvą ir Tu?

Gerda, 3a

Šiame	numeryje:	panemuniukai	švenčia	Va-
sario	 16	 -	 ąją;	 panemuniukų	 atostogos;	 kaip	
gyveni,	pirmoke?	
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TRUMPAI  DRŪTAI
2017-01-13 Minėjome Laisvės gynėjų dieną. Prisi-
jungdami prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ 
uždegėme žvakeles ir kalbėjome apie svarbias vertybes: 
drąsą, vienybę, pasiaukojimą. Prisiminėme tuos, kurie 
nepagailėjo gyvybės už mūsų visų laisvę. 
2017-01-17 Mokykloje lankėsi KTU Matematikos 
ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Bronė 
Narkevičienė, penkerius metus dirbusi Vokietijos Vasa-
rio 16-osios gimnazijos direktore.
2017-01-18 Kauno mokyklų žaidynių šachmatų (2006 
m. gimimo ir jaunesni) varžybose mūsų mokyklos ko-
manda užėmė II-ąją vietą. Sveikiname Emą Volskytę, 
Gabrielę Šukytę, Herkų Peseckį, Mantą Šlapiką ir Joną 
Stulginską.
2017-01-20 2b klasės mokiniai savo klasės kalėdinį 
spektaklį parodė dviejų globos namų vaikams. 
Sausakimšoje Kauno  savivaldybės vaikų  globos namų 
salėje buvo parodytas spektaklis „Melagių pilis“ pagal 
Vytautės Žilinskaitės pasaką, surengtos vaišės. 
2017-01-19 – 22 Anglų kalbos mokytoja Kristina ir dailės 
mokytoja Daina dalyvavo Turkijoje, Burdur m. Mehmet 
Akif universitete  vykusiame Erasmus + projekto „Menai 
ir tradicijos“ partnerių susitikime. Kartu su pedagogėmis 
į Turkiją keliavo ir mokyklos talismanas Lapinas. Moky-
tojos grįžo kupinos įspūdžių, nusiteikusios bent dalį 
matytų veiklų įgyvendinti drauge su mokiniais.
2017-01-26 Mokyklos jaunųjų sportininkų rinktinė 
Kauno m. tarpmokyklinėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 
varžybose įveikė M. Valančiaus pradinės mokyklos 
komandą ir pateko į antrąjį žaidynių etapą. 
2017-02-02 4b klasės mokiniai ugdėsi kritinį mąstymą 
socialinės pedagogės Dovilės organizuotose pratybose. 
Buvo pateikta užduotis iš plastikinių kokteilio šiaudelių 
ir popieriaus lapų tarp trijų stalų pastatyti tiltą. Šis būtinai 
turėjo būti saugus ir tvirtas. 
Mokiniams sekėsi puikiai. 
2017-02-03 Ryto rato metu 
antrų klasių mokiniai priminė 
visai mokyklos bendruome-
nei, kad vasaris – fizinio ak-
tyvumo mėnuo. Visiems Ryto 
rato dalyviams paprastus, bet 
labai naudingus mankštos 
pratimus pademonstravo ir 
drauge mankštintis pakvietė 
Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos kapitonas Paulius 
Jankūnas. 
2017-02-06 Kauno Lėlių teatre visų klasių mokiniai 
stebėjo spektaklį „Molinis sapnas“. Mokiniai ne tik 
įtvirtino jau turimas Lietuvos istorijos žinias, bet ir 
dar daugiau sužinojo apie mūsų valstybės raidos kelią, 
ugdėsi patriotiškumo pajautą.
2017-02-07 Mokinių tėvai buvo pakviesti į visuotinį 
susirinkimą. Jo metu mokyklos direktorė pateikė ataskaitą 
apie biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimą 2016 
metais. Prisistatė juridinio asmens – Kauno Panemunės 
pradinės mokyklos paramos fondo – valdybos nariai, o 
valdybos pirmininkas Giedrius Barysas informavo apie 
Fondo vykdomą veiklą. 
2017-02-09 1b klasės mokiniai kino teatre „Forum Ci-
nemas“ žiūrėjo filmą „Balerina“. Filmas supažindino 
vaikus su bendraamžių svajonėmis.

2017-02-09 Mokyklos 3-4 klasių mokinių koman-
da dalyvavo 2017 m. Kauno m. mokyklų žaidynių 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybų II etape. Varžėsi su 
Kauno „Žiburio“ ir Kauno Šančių pagrindinių mokyklų 
bendraamžiais. Mūsų mokiniai užėmė II vietą. 
2017-02-09 2b klasės mokiniai vyko į Naujuosius Valki-
ninkus. Vaikai dalyvavo edukacinės programos „Grikio 

kelias“ veiklose.
2017-02-09 Ketvirtokų 
komanda – Ugnė 
Jovaišaitė 4a, Bar-
bora Žilaitytė 4c, Urtė 
Etnerytė 4c ir Myko-
las Platūkis 4c – atsto-
vavo mokyklai Kauno 
Milikonių pagrindinėje 
mokykloje vykusiame 

anglų kalbos konkurse „Akimirka su anglų kalba“. 
Džiaugiamės, kad iš 11 dalyvavusių komandų mūsų 
mokinukai užėmė II vietą! 
2017-02-10 Mokytojų ir mokinių tarybos pakvietė į 
netradicinę visai mokyklai skirtą pamoką „Mūsų Lietu-
va: istorijos ir poezijos pašnekesys“. Tai renginys, skir-
tas Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
– paminėti. Po to, kai sugiedojome „Tautišką giesmę“, 
klasių mokytojos įvardijo svarbius istorinius Lietuvos 
valstybės atkūrimo faktus, o mokiniai padeklamavo 
lietuvių poetų eilių apie Tėvynę. 
2017-02-19 Kauno „Žalgirio arenoje“ vyko „KIDY Tour 
– Karaliaus Mindaugo taurės“ turnyras. Pirmąją turnyro 
dieną paskelbta apie naują socialinį projektą „Aš myliu 
Lietuvą”. Projekto pristatyme dalyvavo ir mūsų mokyk-
los mokiniai, palydėję krepšininkus į aikštelę.
2017-02-19 3a klasės mokinė Ignė Gudonytė kviečiama 
dalyvauti nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio 
konkurso ,,Rašom“ finale  Lietuvos mokslų akademijoje. 
Finale ji vienintelė atstovaus Kaunui 3-6 klasių mokinių 
grupėje.  
2017-02-21 1c klasės mokiniai Kauno Mažajame teatre 
nusipirko bilietus ir tikėjosi pamatyti spektaklį, tačiau 
netikėtai patys pavirto aktoriais. Žengė į paslaptingą 
teatro sceną, suvaidino pasakaitę, prakalbino skirtingus 
personažus.
2017-02-23 Tęsdami tradiciją į mokyklą pasikvietėme 
aktorių Raimundą Lukšą. Aktorius įtaigiai skaitė A. 
Lindgren knygos ,,Nykštukas Nilsas” ištraukas.    

Moki žodį – žinai kelią

 Šioje kalbos kultūros pamokėlėje norėčiau 
priminti, kaip taisyklingai tarti skaitvardžius. Ke-
turi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni – tardami 
stipriau ištariame (kirčiuojame) paskutinį skiemenį.
Kai sakome ,,keturis“, ,,septynis“, ,,aštuonis“, 
,,devynis“ – stipriau ištariame ne paskutinį skiemenį.  
Tariame: keturis, septynis, aštuonis, devynis.
 Reikėtų įprasti taisyklingai tarti žodį ,,šimtai“ 
(ne šimtai).
 Taisyklinga gimtoji kalba – pagarbos ir 
meilės Tėvynei išraiška.
     Mokytoja Rita
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PANEMUNIUKŲ ATOSTOGOS

 Įspūdingos, stulbinančios, nenuspėjamos, 
emocingos, išskirtinės, linksmos, ,,legiškos“, 
ypatingos, nuostabios, fantastiškos, įdomios, tin-
gios panemuniukų atostogos! Po atostogų susirinkę 
,,Panemuniuko“ žurnalistai kalbėjosi apie jas. Vai-
kai svarstė, kada atostogos yra smagios, įdomios, o 
kada neįdomios, nuobodžios.

SMAGIOS, ĮDOMIOS

 Kai išvyksti į kelionę. Kai veiki, ką nori. 
Kai pavalgai kavinėje. Kai gali skaityti knygą 
tiek, kiek norisi. Kai lauke yra sniego. Kai nesergi. 
Kai gali kieme žaisti su draugais. Kai viena ilgai 
būni namie. Kai gali išsimiegoti. Kai gali pažiūrėti 
televizorių. Kai nueini į kiną. Kai gauni dovanų. 
Kai būni gryname ore. Kai būna namie visa šeima. 
Kai gali pažaisti kompiuteriu. Kai tėtis su manimi 
žaidžia. Kai nuperka daug skanaus maisto. Kai 
daug gamini pats. Kai daug žaidi su žaislais. Kai va-
karais gali ilgai piešti. Kai pažaidi su mama ,,Uno“ 
kortomis. Kai žaidi su sese. Kai pabūni su gimine. 
Kai atvažiuoja svečių ir būtinai nakvoja. Kai gali 
nuvažiuoti pas draugę ir pabūti iki vakaro. Kai per-
skaitai reikiamą knygą ir gali visą vakarą džiaugtis. 
Kai lankai senelius, bendrauji su jais, būni pas juos. 
Kai išeini su šeima pasivaikščioti. Kai Naujuosius 
metus šventi viešbutyje. Kai lankaisi oranžerijoje, 
apžiūri tropinių drugelių parodą. Kai pirmą kartą 
būni Bernelių mišiose.

LIŪDNOS, NEĮDOMIOS

 Kai visą dieną žiūri televizorių. Kai ilgai 
būni viena. Kai labai ilgai miegi. Kai negali išeiti į 
kiemą pažaisti su draugais. Kai pykstiesi su tėvais.
Kai neturi ką veikti. Kai sergi. Kai būni piktas (a).
Kai atidėlioji namų darbus. Kai dėl kažko kremtiesi.
Kai negali būti su šeima. Kai neatvažiuoja svečių.
Kai tėvai būna blogos nuotaikos. Kai niekur 
neišvažiuoji. Kai žaidi kokį žaidimą ir vis turi 
nutraukti. Kai tėvai pykstasi. Kai reikia skaityti 
anglišką knygą. Kai tėvai ilgai miega, o mes jau 
atsikėlę. Kai kieme daug sniego, o tu negali išeiti.
Kai didžioji atostogų dalis praeina besipykstant. 
Kai reikia tvarkytis. Kada ,,akmuo ant širdies“ dėl 
neatliktų darbų. Kai išvažiavus į kitą šalį reikia eiti į 
parduotuves. Kai visi draugai būna išvažiavę. 
 Vienas berniukas parašė, kad atostogos 
neįdomios, nes negali eiti į mokyklą. 

Patricijos (3c), Akvilės , Karolinos (2a), Gabrielės 
(3a), Jono (3b), Atėnės (4c), Urtės (2a), Eivilės (3b), 
Tomo (3a), Guodos (2c), Gerdos (3a), Miglės (2c), 
Urtės (3a), Ugnės (3a), Mato (3a) nuomonė.

KAIP GYVENI, PIRMOKE?

 ,,Panemuniuko“ žurnalistai aplankė pir-
mokus ir su jais kalbėjosi, kaip sekasi mokykloje.

Kaip tau sekasi mokykloje?
Urtė: Sekasi gerai, nes kartais būna lengva.
Gerda: Sekasi labai gerai, nes lengvos užduotys.
Kaip jautiesi mokykloje?
Grantas: Jaučiuosi gerai, nes smagūs draugai, 
geros pamokos.
Izabelė: Jaučiuosi gerai, nes galima žaisti kaip ir 
darželyje. Klasėje jaučiuosi laiminga, nes gavau la-
bai gražią klasę.
Viltė: Jaučiuosi nelabai jaukiai, nes dar ne viską 
žinau.
Ema: Jaučiuosi nejaukiai, nes yra blogų vaikų.

Ar patinka mokyklos taisyklės?
Domantas: Mokyklos taisyklės patinka, nes 
neleidžia muštis.
Martynas: Taisyklės patinka, nes neleidžia 
susižeisti.
Erina: Taisyklės patinka, nes pamoko.
 Žurnalistai kalbėjosi su pirmokais apie pamo-
kas, būrelius. Daugeliui pirmokų 
labai patinka pamokos, po pamokų 
lankomi užsiėmimai. Vaikai laukia, 
kada pastatys trečią aukštą, svajo-
ja, kad mokykla bus dar gražesnė. 
 Du kalbinti mokiniai 
prisipažino, kad jiems nepatinka 
pamokos, nes per jas reikia dirbti.
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Laikraštį leido ,,Panemuniuko” klubo vaikai:                                       
Eivilė Abramavičiūtė, 3b      Ugnė Jovaišaitė, 4a               Akvilė Dukštaitė, 2                                    
Gerda Laurinavičiūtė, 3a      Jonas Stulginskas, 3b            Ignė Surantaitė, 3a
Rugilė Dzikaitė, 2b               Matas Mickevičius, 3a          Žemyna Šiožinytė, 2b
Atėnė Goštautaitė, 4c            Nojus Narauskas, 3a             Guoda Urbonavičiūtė, 2c
Urtė Goštautaitė, 2a               Klaudija Paulauskaitė, 3c     Karolina Žalytė, 2a             
Urtė Graudinytė, 3a               Jokūbas Rakauskas, 2c         Patricija Žebuolytė, 3c
Miglė Ivankevičiūtė, 2c         Urtė Rakauskaitė, 4b            
Tomas Razbadauskas, 3a            
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė, dailės mokytoja Daina Nemčinskaitė                                           

,,ŠEŠIOLIKA BIRŠTONO LAISVĖS ŽINGSNIŲ”

 Vasario 16-ąją su tėvais buvau Birštone ir kartu su kitais stebėjau, kaip stiebu į padangę kilo švytinti mūsų 
šalies vėliava. Jai kylant į dangaus žydrynę susirinkusieji, linksmai mosuodami lietuviška atributika, giedojo ,,Tautišką 
giesmę“. Nors buvo žvarbus rytas, tačiau gera žmonių nuotaika, švenčiant Valstybė atkūrimo dieną, sušildė orą Jono 
Basanavičiaus aikštėje.
 Pasibaigus Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonijai, aikštė neištuštėjo, nes smalsuoliai norėjo sužinoti apie 
„16 Birštono Laisvės žingsnių” ir leidosi į žygį kurorto gatvėmis. Žygeiviai gavo Lietuvos vėliavos spalvų juosteles, 
kurių vėliau prireikė viename iš „16 Birštono laisvės žingsnių“ žygio objektų.
 Prie paminklo J. Basanavičiui buvo padėtos gėlės, nes būtent vasario 16 d. minima jo mirties data. Bet liko dar 
15 vietovių, apie kurias nieko nežinojome. Taigi, susiruošėme būriu keliauti toliau.
 Už posūkio mus pasitiko Martynas Mažvydas - pirmosios lietuviškos knygos autorius.
 Trečiasis istorinis stabtelėjimas – Juozo Tumo – Vaižganto monumentas. Išgirdau visai modernų eiliavimą – 
„Birštonuokimės”.
 Sakralinis muziejus. Pamačiau senovinės Lietuvos vaizdų parodą, mažiausią pasaulyje Bibliją, komunines, 
kurios buvo rastos vis kituose amžiuose ir labai daug kitų įdomybių.
 Žengdami takeliu nuo Sakralinio muziejaus atėjome į šv. Antano Paduviečio bažnyčios kiemą. Sužinojau įdomų 
faktą, jog priešais bažnyčią specialiai buvo pastatyta irklavimo bazė su ryškiai raudonu stogu. Toks architektūrinis 
sprendimas turėjo aiškų tikslą: apžvelgiant kurortą nuo Vytauto kalno spalvingas irklavimo bazės stogas turėjo 
nukreipti žmonių žvilgsnius nuo bažnyčios.
 Prie ,,Tulpės“ sanatorijos žygeivius pasitiko Birštono simbolis – banginiukas, kuris sau ramiai pliuškenosi 
šalia gydyklų esančiame upelyje. Nuo senų laikų žmonės čia gydydavosi saulės, vandens ir purvo tynėmis, kurios 
buvo teikiamos trijuose pastatuose su raudonais kryžiukais.
 Takelis nuo gydyklų atvedė prie Balio Sruogos biusto. Sužinojau, kad savo žymųjį kūrinį „Dievų miškas“ 
rašytojas parašė būtent poilsiaudamas Birštone.
 Dar tolėliau paėjėję aplankėme Vytauto Didžiojo paminklą. Manoma, kad Birštonas mažiausiai du kartus buvo 
tapęs Lietuvos sostine, nes į jį atjojo ir buvo apsistojęs Vytautas Didysis su visa savo svita. Tuomet buvo laikoma, kad 
valdovui atvykus sostine tapdavo jo apsistojimo vieta.
 Turizmo informacijos centre mus pasitiko su šilta Kneipo arbata ir pramoga – ant veidų piešėmės Lietuvos 
vėliavėles. Tai buvo puiki atrakcija.
 ,,Versmės“ sanatorijos biuvetėje ragavau šilto ir šalto mineralinio vandens, sužinojau apie jo naudą sveikatai.
 Kitas Laisvės žingsnis – Birštono viešoji biblioteka. Visi gavome skirtukus su Justino Marcinkevičiaus 
žodžiais. Pabendravome su moterimi, kuri prisidėjo prie periodinio religinės minties žurnalo „Rūpintojėlis“ leidimo.
 Birštono muziejuje pasinėrėme į kūrybą – gaminome atvirukus Lietuvai.
 Vėliau mūsų laukė muziejaus apžiūra bei kelionė prie knygnešio K. Sviderskio kapo. Ten meldėmės ir kartu 
su Birštono bočiais traukėme dainas.
 Centriniame kurorto parke žygiavome improvizuotomis Nemuno vingių kilpomis: Punios, Siponių, Puzonių, 
Matiešionių, Birštono viensėdžio, mažąja Prienų – Birštono ir Birštono.
 Laisvalaikio terapijos centre pasijutau tikra kovotoja už laisvę – šaudžiau iš arbaleto.
 Paskutine įdomios kelionės po laisve alsuojantį kurortą stotele tapo Birštono savivaldybė, kur buvome su-
tikti svetingai su garuojančia arbata ir gardumynais. Iš vėliavos spalvų juostelių sudėliojome žodį Lietuva, pakabi-
nome savo gamintus atvirukus ir vaišindamiesi aptarėme kelionės įspūdžius, kurių buvo daug. Taip švęsti Valstybės 
atkūrimo dieną man labai patiko, nes ji buvo įdomi, naudinga, prasminga ir įsimintina.
                   Atėnė Goštautaitė, 4 c


