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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!

     Už lango – pats pavasario gražumas! Pakelėse saulę atkartoja geltoni 
šalpusnių žiedeliai. Miškų šlaitai pasipuošė žibuoklėmis. Miškuose atgijusius 
vabzdžius vilioja spalvingas nuodingasis žalčialunkis. Švelniai kvepia aplipu-
sios gelsvais ,,kačiukais“ blindės. Čiulba, čirškia, čirena, švilpauja, vyturiuoja, 
suokia sugrįžtuvių džiaugsmą paukšteliai. Netrukus ir mes švęsime Prisikėlimą. 

          Kovas mokykloje buvo darbingas, turiningas, įdomus. Pamokos, popamokinė 
veikla, išvykos į teatrą, muziejus, konkursai, olimpiados... Akyse dar jūros 
vaizdai, sukurti jūsų šokių. 

       Pirmadienį prasidės mokinių atostogos. Dvi savaites galėsite 
laisvai mėgautis pavasario malonumais: pažaisti kieme, kiek 
širdelė trokšta, pasivažinėti dviračiais, riedučiais, pagainioti 

kamuolį. Daugiau laiko turėsite padraugauti su knyga. O ir velykiniai margučiai visada buvo 
vaikų rūpestis. 
 Linksmų, jaukių šv. Velykų, mielieji panemuniukai! Smagių atostogų!

                   Jūsų Panemuniukas

KOVAS MOKYKLOJE              KOVAS MOKYKLOJE

	 ,,Pasidarai	amžinai	atsakingas	už	tą,	
su	kuo	susibičiuliauji.” Antuanas de Sent Egziuperi

Labas! Sveikas, drauge mielas!
Einam su manim, padėsiu Tau.
Gal ir Tu nori būti draugas mano?
Tu tik pasistenk nusišypsot, ,,labas“ pasakyt!
 
 Savaitė buvo labai linksma. Aš patyčių 
nemačiau. Man labai patiko ,,Be patyčių“ pamoka. 
Tik gaila, kad dar negavau klasioko laiškelio. Visi 
žino, ką reikia daryti, jei 
iš tavęs tyčiojasi. Kaip 
stabdyti patyčias:
bandyti susidraugauti;
paguosti;
nepykti ant to vaiko, 
pasistengti jį suprasti;
jei iš tavęs tyčiojasi, iš 
pradžių nereaguoti;
jeigu tau blogai, pa-
sakyti suaugusiam.
 Man atrodo, 
visi buvo ir liko draugiški arba aš nepastebėjau 
pasikeitimų.       
                      Gerda, 3a

 Šiemet Kovo 11 – ąją pagerbėme nuostabia 
švente. Jos pavadinimas - ,,Dainuojančios klasės“ 
festivalis. Dainavome daug gražių liaudies dainų. 
Jų skambėjo net dvylika. Mano klasė dainavo dainą 
,,Šaltyšius“. Festivalis vyksta tik vieną kartą per 
metus. Mano nuomone, pirmokai, kurie festivalyje 
dainavo pirmą kartą, pasirodė gerai. O iš visų festi-
valio dainų labiausiai patiko 4 b klasės daina ,,Ant 
kalno mūrai“. 
 Ši šventė buvo įdomiausia iš visų šių metų 
švenčių.
           Jokūbas,	2c	
      
 Per laisvojo šokio festivalį mes plaukėme 
laivais, pabuvome piratų nelaisvėje, įsidūrėme 
durklažuvės durklu, slėpėmės nuo ryklių bei 
orkų, stebėjome žuvų šokį, įsipainiojome dumb-
liuose, skraidėme su žuvėdromis, įsidilginome 
į medūzą, keliavome su jūros 
arkliukais, nardėme bangose, 
žaidėme su smėliu, gėrėjomės ko-
ralais, apžiūrinėjome aštuonkojus, 
caksėjome su krabais, čiuožėme 
delfinais, vartėmės su kriauklėmis, 
plaukiojome su vėžliais. 
     
                                Ugnė,	3a

Šiame numeryje: vaikų mintys po,,Savaitės be 
patyčių”; apie laisvojo šokio festivalį; kovas mokykloje
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TRUMPAI   DRŪTAI

2017-03-01 3a klasės mokinė Ignė Gudonytė, vienintelė Kau-
no miesto 3-6 klasių mokinių atstovė, dalyvavo nacionalinio 
Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom“ finale Lietuvos 
mokslų akademijoje, Vilniuje. 
2017-03-03 3b klasės mokinė Dovilė Guobaitė  atstovavo 
mokyklai Marijampolės multicentre vykusiame renginyje 
„Rašytojų klubas 2017“. Mergaitė deklamavo eilėraštį „Metų 
ratas“, dalyvavo edukacinėje veik-
loje, kūrė muziką kompiuteriu. Dovilei 
pasiruošti padėjo logopedė Jurgita 
Surgėlienė.
2017-03-03 Mokyklos bendruomenę 
pasitiko Kazytė ir Kaziukas. Jie ragi-
no pasivaišinti gardžiais riestainiais ir 
linkėjo sėkmės prekiaujant pačių ranko-
mis pagamintais dirbiniais. 
2017-03-03 Respublikiniame lietuvių 
kalbos diktanto konkurse „Rašau 
diktantą 2017“ Jonavoje mūsų mokyk-
lai atstovavo 4c klasės mokinė Barbora Žilaitytė (mokytoja A. 
Buckiūnienė). Sveikiname Barborą, užėmusią III vietą! 
2017-03-06 Mokyklos mokiniai dalyvavo edukacinėje pro-
gramoje „Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva“. Į mokyklą 
atvykę istorijos žinovai gyvai pristatė viduramžių laikotarpį.
2017-03-07 Visi ketvirtokai bei 3c klasės mokiniai bendra-
vo su Erasmus+ partneriais iš Graikijos ir Italijos. Mokiniai 
kalbėjosi su bendraamžiais naudojant Skype programą. 
2017-03-08 4b klasės mokiniai lankėsi Panemunės biblioteko-
je. Čia vaikai sužinojo, kas yra knygos ženklas bei patys kūrė 
savo spaudą –  exlibrisą.
2017-03-10 Kovo 11-ajai paminėti mokinių ir mokytojų or-
ganizuotas festivalis „Dainuojanti klasė“ sukvietė didelį būrį 
tėvelių, senelių ir svečių.
2017-03-12 Šventinį savaitgalį gausus būrys „Juventos“  
šokėjų dalyvavo pramoginių šokių atestacijos renginyje Drus-
kininkuose. Nemaža dalis šokėjų buvo apdovanoti medaliais.
2017-03-14 J.Rimas, L.Vaitulevičius, N.Narauskas šauniai 
atstovavo mokyklai Kauno miesto 3-iųjų klasių mokinių 
konkurse „Mes – Lietuvos ateitis“. Mokinių pasiekimas – 5-oji 
vieta, vos vienu tašku atsilikta nuo nugalėtojų.
2017-03-14 Džiaugiamės mokyklos mergaičių ir berniukų 
gimnastikos komandų iškovotomis pirmosiomis vietomis 
Kauno mokyklų žaidynių gimnastikos varžybose! Sveikiname 
jaunuosius gimnastus ir jų trenerę Regvitą Janavičienę!
2017-03-14 Mokyklos 2-ųjų klasių mokinių komanda – 
N.Arbačiauskas, E.Liutkutė, T.Šidla – užėmė I-ąją vietą Kau-
no m. matematikos olimpiadoje „Mąstau ir skaičiuoju 2017“. 
2017-03-15 Krepšinio aikštelėje susirungė dviejų kaimyninių 
mokyklų berniukų komandos. Mūsų 1-2 klasių mokiniai žaidė 
su „Šilo“ pradinės mokyklos bendraamžiais. Rezultatu 19:16 
laimėjo panemuniukai. 
2017-03-16 Informuojame, kad mūsų mokykla partne-
rio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psi-
chologijos centro 
į g y v e n d i n a m a m e 
Lietuvos Respublikos 
valstybės planavimo 
projekte „Mokinių 
akademinių gebėjimų 
atpažinimo ir jų 
ugdymo kokybės 
plėtra“.

2017-03-24 Šią savaitę visose klasėse 
vyko draugystės pamokos. Pirmadienį 
kalbėta apie draugystės užmezgimą, buvo 
skaitomos ištraukos iš „Mažojo prin-
co“.  Antradienį – sukurtas „Draugystės 
vitražas“. Trečiadienį mokytasi spręsti 
nesutarimus vadovaujantis 5 žingsnių al-
goritmu. Ketvirtadienį mokyklos kiemą 
papuošė spalvingos klasių „Draugystės 
mandalos“.   
2017-03-27 Rimantas Kuzmickas (2b) Kauno „Girstučio“ ba-
seino plaukimo klubo „OLYMPIA“ 9-11 amžiaus grupės pav-
asario varžybose įveikė distanciją 50 m krūtine per 58,76 s ir 
iškovojo III vietą. Linkime sėkmės ateities startuose!
2017-03- 22-26 dienomis mokyklos direktorės pavaduotoja 
ugdymui Giedrė, bibliotekininkė Vilma ir anglų kalbos moky-
toja Kristina lankėsi Švedijos Skanor ir Falsterbo miestelių 
Montessori mokykloje. Čia Erasmus+ projekto „Menas ir 
tradicijos“ dalyviai – 40 mokytojų iš 13 šalių – stebėjo moky-
mosi procesą, aptarė daugiau nei pusmetį trunkančio projekto 
pasiekimus, suplanavo bendradarbiavimo 2017 metais veiklas.
2017-03-28 2b klasės mokiniai dalyvavo Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centre vykusiame respublikiniame teatrų festi-
valyje „Žodžiai“. Šauniai pasirodę „Panemunės nenuoramos“ 
ir jų mokytoja R.Klimaševskytė-Krulienė apdovanoti už 
scenografiją. 
2017-03-29 Mokyklos komanda – J.Rudminas, M.Kasparaitė, 
T.Razbadauskas ir U.Žirgutė – dalyvavo Kauno m. trečiųjų 
klasių mokinių pasaulio pažinimo viktorinoje „Giliukas“. Už 
šaunų pasirodymą komanda apdovanota Padėkos raštu.
2017-03-30 4c klasės mokinė Atėnė Goštautaitė  dalyvavo 
Kauno m. ketvirtų klasių mokinių savo kūrybos konkurse 
„Saulės spindulėlis“. Atėnė deklamavo savo sukurtą eilėraštį 
„Aitvarų ir vaikų draugystė“ ir užėmė III vietą. Atėnės eilėraštį 
iliustravo klasės draugė Gabija Jonušytė.
2017-03-30 Mokykloje vyko IV klasių mokinių  respubliki-
nis vaizdinių pranešimų konkursas „English Speech Champi-
onship 2017“. Šįmet varžėsi 15 dalyvių iš Kauno, Vilniaus, 
Marijampolės ir Šilutės. III-ąją vietą iškovojo D.Cybolionkaitė 
iš Vilniaus P.Mašioto pradinės mokyklos. U.Jovaišaitė iš 
Kauno Panemunės pradinės mokyklos ir R.Šidagis iš Kauno 
V.Bacevičiaus pradinės mokyklos iškovojo II-ąją vietą. I - osios 
vietos apdovanojimai įteikti trims mokiniams: S.Zubenaitei iš 
Kauno Panemunės pradinės 
mokyklos, N.Jagelavičiui iš 
Kauno A.Puškino gimnazi-
jos ir  J.Jankauskui iš Šilutės 
„Žibų“ pradinės mokyklos.
2017-03-31 Šių metų laisvo 
šokio festivalio tema – „Jūra“. 
Šia tema improvizavo ir savo 
fantazija džiugino net 19 
šokio grupių. 

Moki žodį – žinai kelią

 Kaip rašyti žodį ,,šventas“? Su švenčių pa-
vadinimais žodis ,,šventas“ rašomas  mažąja raide. 
Švenčių pavadinimai rašomi didžiąja raide.
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Linksmų šventų Velykų!
     Mokytoja Rita



 2        2017 m. kovo mėn. Nr. 77                                  PANEMUNIUKAS                                                          PANEMUNIUKAS                                  2017 m. kovo mėn. Nr. 77               3

KOVAS MOKYKLOJE                 KOVAS MOKYKLOJE

Vaikų mintys po ,,Savaitės be patyčių”
 Jeigu tu sutinki vaiką, kuris tyčiojasi iš tavęs, 
gali pasakyti suaugusiam arba gali neskubėti skųstis. 
Gal galėtum pasiūlyti tam vaikui saldainį arba pa-
sidalyti bandelę. Gali vaiką, kuris tyčiojasi, pagirti, 
pasakyti, kuo jis ypatingas. Tada jis gali papasakoti 
apie savo bėdas, o tu gali jį paguosti.
          Patricija, 3c

 Aš tapau draugiškesnis, mažiau liūdžiu, 
pagerėjo santykiai su keliais draugais. Nejauku 
būti tarp vaikų, kurie tyčiojasi iš kitų. Aš manau, 
kad mokykloje ir klasėje nemažai kas pasikeitė. 
Norėčiau, kad tokia savaitė tęstųsi ilgiau.
 Jei vaikai netinkamai elgiasi, manau, 
kad reikia nekreipti dėmesio, kol jie supras, kad 
nepavyks pasityčioti iš tiek pat verto žmogaus. Po to 
žingsnio reikia pabandyti juose atrasti ką nors gera, 
padėti, pasikalbėti.
              Matas, 3a

 Po šios savaitės mano mintys keistos. Mokyk-
los darbuotojai stengiasi, kad vaikai būtų draugiški, 
o atrodo, kad vaikai to visai nenori. Mano nuomone, 
vaikai visai netapo draugiškesni, nors, kai paklausė, 
kas tapo draugiškesni, beveik visi mokiniai kėlė 
ranką. Manau, kad tokios dienos turėtų būti dažniau, 
gal tada vaikai tikrai taptų draugiškesni.
 Su vaiku, kuris mėgsta tyčiotis, reikėtų 
pabandyti susidraugauti. Pasiūlyti jam ,,išsilieti“, 
gal tada jo širdyje neliks neapykantos. Jis net gali 
tapti geru draugu.
 Kartais galima nekreipti dėmesio. ,,Skriau-
dikui“ atsibos ir jis nebelįs. Jeigu patyčios tęsiasi, 
reikia informuoti suaugusius – mokytojus, tėvus.

                 Urtė, 4b

 Pasakysiu atvirai: aš nelabai žinau, kam ta 
savaitė reikalinga. Nė vienas mokinys mano klasėje 
nepasikeitė. Mūsų klasei tai nepadėjo. Po tos savaitės 
atėjo kita savaitė, tokia pat kaip buvusios savaitės. 
 Kaip reaguoti į patyčias? Žmogaus, kuris 
tyčiojasi, elgesys tarsi sako: ,,Man blogai, tai ir tau 
bus blogai“. Tu jam atsakyk: ,,Jei tau blogai, leisk 
padėti, kad tau būtų gerai“. Jeigu vis tiek nori tau 
daryti bloga, paklausk; ,,Ar vis dar nori jaustis 
blogai?“ Jei ir tai nepadeda, pasakyk: ,,Negalėsiu 
tau padėti, jei man neleisi“. Jei ir toliau patyčios ne-
siliauja, tada informuok suaugusį. 
               Ugnė, 4b

 Per Ryto ratą pastebėjau, kad kai kurie vaikai 
buvo nesąžiningi. Yra vaikų, kurių elgesys pagerėjo, 
bet jų ne tiek, kiek tikėjosi ,,Savaitės be patyčių“ 
organizatoriai. Man nepatinka pa-
vadinimas ,,Savaitė be patyčių“. 
Juk visas gyvenimas turi būti 
be patyčių. Nors daug žmonių 
stengėsi, bet mokykloje mažai 
kas pasikeitė. Draugiški vaikai ir 
liko draugiški, nedraugiški vaikai 
netapo draugiškesni. Net ir per 
Ryto ratą.
      Tomas, 3a

 Man asmeniškai ši savaitė nepatinka. Vai-
kai penktadienį sakė žodžius, bet matėsi, kad jiems 
neįdomu ir jie nesigilina į sakomų žodžių reikšmę. 
Daugelis vaikų ir toliau darė tai, ką ir seniau. Man 
nepatiko klausimas ,,Ar kas nors pasikeitė?“ Beveik 
visi kėlė rankas, kad pasikeitė, bet aš pažinojau vai-
kus, kurie sakė, kad savaitė buvo nuobodi. Manau, 
visą gyvenimą reikia stengtis gyventi be patyčių.
                 
                  Ignė, 3b

 Aš pastebėjau, kad vis daugiau vaikų nustoja 
tyčiotis iš kitų. Vieną dieną mačiau, kaip keli vaikai 
ėmė šaipytis iš vieno berniuko. Tas ėjo ir nekreipė 
dėmesio. Tiems vaikams nepavyko ir jie nuėjo. 
Daugelis vaikų labai pasikeitė, tapo mielesni negu 
anksčiau.                

                 Jonas, 3b

   Mūsų klasės elge-
sys pasikeitė. Vai-
kai nebesityčioja, 
nesimuša, nesistum-
do, nesako negražių 
žodžių. Man gera būti 
tokioje klasėje.

                             Eivilė, 3b

Mokykloje įdomu ir po pamokų

 Aš po pamokų neinu namo, bet lankau klubą 
,,Gyva kalba“. Ten įdomu. Mes mokomės drąsiai 
kalbėti prieš daug žmonių. Kartais žaidžiame 
žaidimus.
            Guoda, 2c

 Aš mokykloje lankau žurnalistų klubą. Jis 
man reikalingas, kad geriau išmokčiau taisyklin-
gai rašyti, geriau mokėčiau lietuvių kalbą. Būrelyje 
man labai įdomu. Mes leidžiame mokyklos laikraštį 
,,Panemuniuką“. Per užsiėmimus mes diskutuo-
jame, rašome, bendraujame, mokomės drąsiai 
kalbėti, žaidžiame. Man labiausiai patinka kalbėti.
     
               Nojus, 3a

 Po pamokų aš lankau įdomų būrelį, kurio 
pavadinimas ,,Meninė raiška“. Ten kuriame pasiro-
dymus, kuriuos rodome per Ryto ratą mokykloje ir 
mieste. Dar žaidžiame įvairius žaidimus. Man labai 
patinka žaisti ,,Sugedusį telefoną“.
                 Urtė, 2a
 
 Aš po pamokų iškart nevažiuoju namo. 
Mokykloje lankau stalo teniso treniruotes. Kar-
tais man šis būrelis labai patinka, kartais nepat-
inka. Nepatinka todėl, kad visą būrelio laiką ne-
galiu pailsėti nuo varžybų su draugu. Kai lieka 
5-10 minučių iki būrelio pabaigos, mes žaidžiame 
įvairiausius žaidimus. Jeigu laimi žaidimą, gauni du 
saldainius. Visi kiti gauna po vieną saldainį.
 Mokykloje lankau ir žurnalistų būrelį. Man 
labai patinka rašyti.                    
                                  Urtė G. 3a
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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                                           

 Šokiai man labai patiko, ypač ,,Ryklių”, 
,,Piratų”, ,,Krabų”, ,,Aštuonkojų”. Buvo matyti, kad 
visi labai stengėsi. Per festivalį aš jutau nerimą, bet 
dabar jaučiu, kad viskas praėjo puikiai. 
              Gerda, 3a

 Festivalis buvo nuostabus! Tema labai graži: 
,,Jūra“. Tikiuosi, laisvo šokio festivalis neišnyks. 
Labai gerai, kad yra toks renginys, nes visi parodo 
savo šokio sugebėjimus.
              Eivilė, 3b 

 Festivalyje buvo daug gražių šokių. Man 
įspūdingiausias buvo ,,Ryklių“ šokis. Šokėjai savo 
emocijomis perteikė, kokie yra rykliai. Atrodė, kad 
jie mus ,,suvalgys“.
          Gabrielė, 3a

 Laisvo šokio festivalis buvo nuostabus! 
Vaikų apranga, šokiai, muzika – viskas labai gražu. 
Vaikai buvo labai kūrybingi, sukūrė gražių šokių. 
Patiko, kaip teisėjai vertino šokius.
         Klaudija, 3c

 Laisvo šokio festivalis buvo linksmas. Kai 
kurių grupių muzika buvo migdanti, kitų – prike-
lianti. Daug kam patiko ,,Rykliai”. Man patiko visų 
grupių šokiai.
              Akvilė, 2c

 Man iš visų pasirodymų labiausiai patiko 
,,Rykliai”. Patiko todėl, kad jų muzikos tempas buvo 
greitas, judrus, linksmas. Kiti pasirodymai buvo lėti 
ir nuobodūs. Praėjusių metų festivaliai man buvo 
įdomesni.
            Tomas, 3a

 Aš manau, kad laisvo šokio festivalio ne-
reikia, nes vaikai jau nebeturi idėjų. Kurdami 
šokius jie verkia, 
rėkia, pykstasi ir su 
didžiausiu malo-
numu nešoktų. 
Kitais metais 
būsiu ketvirtokė, 
bus daug testų, 
todėl festivalio 
nenorėčiau. 
   
          Ignė, 3b

Ką	galėčiau	padaryti	 šiandien,	kad	Lietu-
voje	gyventi	būtų	gera

Urtė(3a): Aš galiu 
rūšiuoti šiukšles. Aš 
galiu vykdyti savo pa-
reigas. Aš galiu lankyti 
būrelius, laimėti įvairius 
konkursus ir taip garsinti 
Lietuvą pasaulyje.
Ugnė (3a): Būdama 
devynerių aš galiu stoti 
prieš patyčias. Mokyk-

loje galiu rengti pranešimus, kodėl svarbu to ne-
daryti. Galėčiau savo namų apylinkėse surinkti 
šiukšles. Galiu pasistengti, kad pardavėjoms būtų 
smagiau dirbti: visada padėkoti, nusišypsoti joms.
Guoda (2c): Galėtume su draugais sutvarkyti miško 
dalelę, žiūrėti, kad kiti nemėtytų šiukšlių.
Urtė (4b): Būdami vaikai, mes galime mažiau su-
naudoti popieriaus, elektros, vandens. Galėtume 
daugiau vaikščioti pėsčiomis, būtume sveikesni. 
Galėtume priglausti pasiklydusį gyvūną.
Ugnė (4a): Pirma reikėtų pradėti nuo artimųjų. 
Galiu juos skatinti daryti gerus darbus Lietuvai. 
Pavykus su artimaisiais, pradėti skatinti draugus. 
Aš pati galiu rūšuoti šiukšles, neteršti gamtos. Galiu 
padėti gyvūnams.
Matas (3a): Mes patys, vaikai, turėtume nešiukšlinti, 
neteršti gamtos. Turėtume būti atsakingi piliečiai.
Akvilė (2c): Aš galiu pakelti numestą šiukšlę, su 
draugais sutvarkyti miškelį. Galiu padėti senam 
žmogui gatvėje.
Klaudija(3c): Aš galiu pati rūšiuoti šiukšles ir ki-
tus paskatinti tai daryti. Nusišypsoti praeinantiems 
žmonėms. Mes galėtume nueiti į ligoninę ir ser-
gantiems seneliams padainuoti, pašokti. Lesinti 
paukščius. Aš galiu neteršti gamtos šiukšlėmis.
Tomas (3a): Aš, būdamas vaikas, galiu padaryti 
žmones laimingesnius, supratingesnius. Galiu rašyti 
gražius rašinius, dainuoti gražias dainas, rengti 
įdomius pristatymus, klausyti tėvų. Galėčiau saugoti 
Lietuvos gamtą: pasodinti miške medelių, sugavus 
mažą žuvį paleisti ją, nežvejoti žuvų draudžiamu 
laiku, nerauti grybų, žiemą lesinti paukščius. Tobu-
linti Lietuvą galiu gerai besimokydamas.
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