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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!
                                             
   Sveikinu Jus su įkurtuvėmis! Naujos mokyklos patal-
pos šviesios ir jaukios. Kaip gerai, kad pagaliau turime tokią 
erdvią biblioteką! Erdvios dailės, šokio, muzikos klasės 
įrengtos taip, kad kiekvienas galėtumėte kuo plačiau išskleisti 
savo sugebėjimus ir talentus. Ketvirtokų klasės įsikūrusios 
netoli bibliotekos ir kompiuterių klasės. Knygų išmintis, in-
terneto informacija ranka pasiekiama – tik naudokitės. Ne-
siliaujate maloniai stebinti manęs valgykloje! Nebegirdžiu bu-
vusio triukšmo, neraginami dėkojate valgykloje dirbantiems 
žmonėms, beveik visi pasigardžiuodami suval-
gote visą maistą lėkštėje. Jaučiama pagarba 

virėjų darbui ir tėvų uždirbtiems pinigams. 
 Penktadienio Ryto ratas nuteikė prasidėsiančiam adventui. Labai pras-
minga, kad gruodis mokykloje skirtas atjautos ugdymuisi. Kartais užtenka vieno 
saulės spindulio. Malonaus žodžio. Pasisveikinimo. Šypsenos. Tiek mažai, kad tie, 
kurie yra šalia mūsų, taptų laimingi. 
 Šviesaus ir jaukaus advento!
                              Jūsų Panemuniukas

LAPKRIČIO MĖNESIO VERTYBĖ - DRAUGIŠKUMAS

       Ką daryti, jeigu nepavyksta susidraugau-
ti su bendraklasiais ir kitais?
 Šis klausimas, vaikai, tikrai nėra paprastas ir 
lengvas. Ir suaugę žmonės kartais jaučiasi vieniši, 
nesuprasti. Surasti tikrą draugą gali užtrukti ne vie-
nerius metus. Galbūt esi nedrąsus, o gal dažnai būni 
piktas ar liūdnas? O gal pats nesistengi susipažinti ir 
atstumi kitus? Pasistenk geriau save pažinti ir sten-
kis susipažinti su vaikais, kurie tau patinka. Raskite 
bendrų smagių užsiėmimų. Tai draugystėje labai 
svarbu!
          Socialinė pedagogė Dovilė

  Aš manau, kad geras draugas yra tas, kuris 
visada paguodžia, nepalieka bėdoje. Geras drau-
gas neprieštarauja, jis diskutuoja, jei nesutampa 
nuomonės. Geru draugu gali pasitikėti, jis tavęs 
neišduos. 
          Jokūbas, 3c

Ką reiškia būti geru draugu?

 Aš manau, kad geras draugas yra tas, kuris 
tavęs niekada neišduoda, padeda nelaimėje. Geras 
draugas neišduoda paslapčių, kurias tu pasakai. 
Geras draugas dalijasi. Aš manau, kad tikrą draugą 
nedaug kas turi. Karolina, 3a
 Geras draugas dalijasi. Jis - ištikimas, turėtų 
būti ir mandagus. Manau, gerą draugą randame 
neatsitiktinai. Matas, 3a
 Geras draugas yra tolerantiškas, nesityčioja, 
su juo smagu bendrauti, žaisti. Geras draugas sten-
giasi būti pakantus, kai tau nesiseka. Jis pamoko, 
jeigu žino. Danas, 4a
 Aš manau, kad geriausias draugas yra knyga. 
Taip manau todėl, kad ji ant tavęs niekada nesupyks, 
tavęs nepeiks. Ją gali ,,nusivesti“ kur tik nori. 
 Geras drau-
gas yra ir popierius. 
Jam gali išsilieti 
vos tik pakutenus 
rašymo priemone. 
Tai yra mano geriausi 
draugai! Ignė, 4bŠiame numeryje: mėnesio vertybė - draugiškumas; lap-

kritis mokykloje; apie advento pradžią.
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TRUMPAI DRŪTAI

2017-11-04 Kauno Dramos teatre vyko Lietuvos – Ja-
ponijos labdaros koncertas, skirtas paremti Lietuvos 
vaikus, sergančius onkologinėmis ligomis, ir cunamio 
aukas Japonijoje. Prieš koncertą mokyklos direktorė 
V.Rupainienė ir pradinių klasių mokytoja G. Šliumpienė 
įteikė labdaros ir paramos fondo „Rugutė” vadovei 
„Pyragų dienos“ metu mokykloje surinktas aukas. 
2017-11-06 Sugrįžusių po 
atostogų laukė staigmena. 
Visi mokiniai džiaugiasi 
naujosiomis šokių, dailės, 
muzikos menėmis, anglų 
kalbos kabinetais, biblioteka. 
Jie laukiami naujai įkurtuose 
pagalbos vaikui specialistų 
kabinetuose, kompiuterių klasėje. Na o vyriausieji pa-
galiau pakilo į „ketvirtokų aukštumas“.
2017-11-07 3a klasės mokiniai Tauras Šeškevičius ir Tu-
mas Šidla dalyvavo Kauno m. mokyklų konkurso „Po-
etry Competition 2017“ (anglų kalba) pirmajame etape. 
Abu berniukai pasirodė sėkmingai ir buvo pakviesti 
varžytis eilėraščių skaitovų konkurso finaliniame etape.
2017-11-07 Rinktinė 3-4 klasių mokinių komanda daly-
vavo 2017-2018 m. m. Kauno m. mokyklų žaidynių kva-
drato žaidimo II etapo varžybose, kuriose jėgas išbandė 
keturios komandos. Panemuniukai įveikė visus varžovus 
ir iškovojo teisę dalyvauti finaliniame varžybų etape.
2017-11-10 Tradiciniame bendruomenės Ryto rate 
sulaukėme ypatingos viešnios – žymios Lietuvos 
lengvaatletės, olimpietės Austros Skujytės. Žinoma 
sportininkė papasakojo apie savo mokyklinius metus, 
kelią į didįjį sportą ir pakvietė mokinius lankyti jos va-
dovaujamos lengvosios atletikos grupės treniruotes.
2017-11-10 Antroje susibūrimo dalyje 4b klasės moki-
niai kūrybingai, linksmai ir įsimintinai pristatė lapkričio 
mėnesio vertybę „Draugiškumas“. 
2017-11-10 3a klasės mokiniai patys gamino muiliukus – 
įvairių formų, spalvų, skirtingo aromato. Vaikai perprato 
muilo gaminimo technologiją ir su dideliu entuziazmu 
liejo muilą į formeles bei dėjo vidun įvairius prieskonius.
2017-11-11 Mūsų mokykla – tarptautinio PTE egzaminų 
centras Kaune. 20 mokyklos mokinių laikė trijų lygių 
anglų kalbos egzaminą. Vaikai turėjo atlikti užduotis 
klausydamiesi įrašo, skaitydami tekstus ir atrinkdami 
esminę informaciją, 1 minutę (net 60 sek.!) kalbėdami 
tema, kurią išsitraukė burtų keliu. 
2017-11-12 Mokyklos sporto salėje vyko futbolo 
turnyras, kuriame dėl Valento Cup taurės susirungė 26 
komandos iš visos Lietuvos! Turnyre žaidė mūsų mokyk-
los 1 ir 2 klasių mokinių komandos. 14 komandų grupėje 
pirmokai iškovojo sidabro medalius, o vyresnieji tapo 12 
komandų turnyro nugalėtojais!  
2017-11-14 Mokyklos sportinių žaidimų būrelio vai-

kai sulaukė netikėtų 
svečių. Net porą 
valandų drauge su jais 
sportavo ir bendravo 
Lietuvos salės futbolo 
komanda „FK Vytis“, 
kurioje vien brazilų 
kilmės sportininkai. 

2017-11-15 4a, 4b, 4c, 3b, 3c klasėse vyko įdomi pamoka. 
Pas mokinius atvyko regėjimo negalę turinti edukatorė 
Indrė. Viešnia pademonstravo įrangą neregiams, mokė 
vaikus rašyti ir spausdinti Brailio raštu, naudotis spalvų, 
pinigų detektoriais. Indrė pristatė savo kūrybą, papasa-
kojo apie kitokį gyvenimą.
2017-11-15 Kauno m. mokyklų žaidynių kvadrato 
žaidimo finale jėgas išbandė keturios stipriausios 4 klasių 
mokinių komandos. Panemuniukai iškovojo III vietą. 
Džiaugiamės ir sveikiname jaunuosius sportininkus bei 
jų trenerę Liną Čečinaitę!
2017-11-16 Tarptautinę tolerancijos dieną mokykloje 
vyko įdomios pamokos. Socialinė pedagogė Dovilė ir 
psichologė Oksana pakvietė mokinius žiūrėti filmus 
ir, drauge juos aptariant, aiškintis, suvokti tolerancijos 
prasmę ir svarbą. 
2017-11-18 4c klasės mokinė Patricija Žebuolytė daly-
vavo Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų 
konkurse „Akimirkos 8“ ir B amžiaus grupėje  buvo ap-
dovanota 3 vietos laureato diplomu. 
2017-11-19 3b klasės mokiniai, tėveliai ir mokytoja 
savaitgalį svečiavosi Vilniuje.  Pasivaikščiojo Kate-
dros aikštėje, stebėjo Kalėdų eglės montavimo darbus, 
ledainėje skanavo ledų. Vidurdienį Operos ir baleto teatre 
stebėjo nuostabų baletą „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
2017-11-20 Mokyklos administracijos pakviesti į 
mokyklą susirinko mokinių tėveliai apžiūrėti mokymosi 
aplinkų, įrengtų naujai pastatytame III aukšte. 
2017-11-22 Lietuvos 
kariuomenės dienos 
išvakarėse Panemunėje 
įsikūręs Juozo Vitkaus 
inžinerijos batalionas 
pakvietė į atvirų durų 
dieną. 
2017-11-28 4c klasės 
mokinė P. Žebuolytė 
atstovavo mokyklai Kauno tautinės kultūros centro orga-
nizuotame projekte – konferencijoje „Giminės medis“. 
Centro organizuotame finaliniame renginyje Patricija 
pristatė pačios sukurtą šeimos herbą ir buvo paskelbta 
laureate.
2017-12-01 4c „Spinduliukų“ klasės mokiniai išradingai, 
talkinami mamyčių pasakojo ir rodė, kas yra ATJAUTA. 
Dar geriau atjautos prasmę suvokti padėjo ir pirmąją ad-
vento vainiko žvakelę uždegė A. Panemunės bažnyčios 
klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis. 
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. 

Moki žodį - žinai kelią

         Lapkričio mėnesį mokykloje vyko daug sporto 
renginių. Pasikartokime, ką vilki 
sportininkai: 
marškinėlius (ne maikutes, ne 
maikes, ne futbolkes),
sportines kelnes, šortus.
Avi sportbačius, sportinius bate-
lius (ne kedus).
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LAPKRITIS    MOKYKLOJE

Įdomi ir prasminga pamoka

 Lapkričio 15 d. į mūsų mokyklą buvo at-
vykusi neregė. Ji vedė mums pamoką. Parodė, kaip 
rašo nematantys žmonės. Tai nėra lengva. Mane 
pribloškė spalvų atpažintuvas, kuriuo naudojasi 
neregiai. Mes manome, kad mūsų uniformos yra 
tamsiai mėlynos. Klystame! Mūsų uniformos yra 
labai tamsiai violetinės. Ar žinote, kaip neregiai 
atpažįsta pinigus? Jie turi tokį aparatą – pinigų 
skaitytuvą. 
 Kai žmogus 
netenka regos, labai 
sustiprėja jo klausa, 
lytėjimas. Pamoką 
vedusi moteris, vardu 
Indrė, labai gražiai 
dainuoja. Ji kuria 
pasakas. Iš šios mo-
ters mes labai daug 
ko pasimokėme. Ji 
nesiskundžia, kad nemato, bet džiaugiasi ir vadina 
dovanomis tai, ką turi.
                     Gabrielė, 4a

 Pamoka su nerege buvo labai įdomi. Man 
norėjosi, kad ji truktų kuo ilgiau. Kiek reikia turėti 
drąsos, kad galėtum nebijoti vaikščioti, parašyti 
knygą, lipti laiptais! Indrė drąsiai džiaugėsi savo 
ilgais plaukais, turimais daiktais, išsilavinimu. 
Norėčiau, kad ši moteris ateitų pas mus dar kartą.
                       
                     Klaudija, 4c

Kvadrato varžybos

 Mūsų mokykla dalyvavo Kauno mokyklų 
3-4 klasių kvadrato varžybose. Pirmąsias varžybas 
laimėjome. Varžovus įveikėme lengvai ir sąžiningai, 
nes žaidėme tik su viena komanda. Antrosios 
varžybos buvo labai sunkios. Mes rungtyniavome 
kitoje mokykloje. Salėje buvo labai daug vaikų, 
negalėjome susikaupti. Buvo sunku laimėti, nes dvi 
priešininkų komandos buvo labai stiprios. Trečiųjų 
rungtynių komandos buvo beveik neįveikiamos. 
Teko žaisti net šešis kėlinius. Du iš jų buvo 
pratęsimai. Džiaugiuosi trečia vieta. Sužaidėme be 
pykčio, su pagarba. Stengėmės, kiek galėjome. La-
bai padėjo draugų palaikymas.
     
     Matas M., 4a

Panorama

    Mūsų klasėje per projektinės veiklos pamo-
kas vyksta ,,Panoramos“ laida. Pasiskirstome, kas 
kokias naujienas praneš. Mūsų klasės žurnalistai 
pristato muzikos naujienas, kas vyksta Lietuvoje, 
pasaulyje, kas įdomaus gyvūnijos pasaulyje, apie 
sportą, orus. Kas mėnesį žurnalistai keičiasi. Jei 
lieka laiko, pristatome projektus. Daugelį ,,Panora-
mos“ laidų filmuojame. 
    Aš, Matas, šį mėnesį esu ,,Panoramos“ 
vedėjas. Mano pareigos yra surašyti žodžius ir pa-
kviesti žurnalistus kalbėti. 
 Aš, Karolina, pirmąjį mėnesį buvau orų 
pranešėja. Mano pareigos buvo pažiūrėti ateinančios 
savaitės orus ir juos pranešti. 
 ,,Panoramos“ laida mums labai patinka, nes 
sužinome naujienas.
             Karolina, Matas M., 3a

Lapkričio 16 - oji  -  tolerancijos diena

 Manau, mūsų mokykloje visi žino, kas yra 
tolerancija. Tai – priimti žmogų tokį, koks jis yra. 
Bet tai nėra pataikavimas netinkamam elgesiui. 
 Aš esu patyrusi patyčių dėl savo apkūnumo. 
Vaikai, kurie šaipėsi, buvo netolerantiški. Yra vaikų, 
kuriems atrodo, kad, norint sugyventi draugiškai, 
tolerancija nereikalinga. Ne! Tai vienas svarbiausių 
dalykų draugaujant, bendraujant. Dabar mūsų 
klasėje tolerancijos daugiau.
               Saulė, 4a

 Būti tolerantiškam – tai priimti žmogų, kitokį 
negu tu. Kiekvienas turi būti išklausytas, suprastas. 
Su kiekvienu reikia elgtis pagarbiai.
 Mokykloje esu pastebėjusi netolerantišką 
elgesį. Mūsų klasėje yra berniukas, kuriam sunku 
susirasti draugų. Jis labai jautrus draugų komen-
tarams. Bet ne visada yra kalti kiti. Kartais ir pats 
būni kaltas, kad vaikai elgiasi nedraugiškai.
              Eivilė, 4b

Naktis
Ateina naktis,
Tamsa apkabina mane, 
Kojas kutena,
Tarsi voras ropoja.

Išgąsdina mane,
Užsidarau savyje.
Nieko neįleidžiu,
Kol mane pakelia saulė.
                                                 Benas, 4a
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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                             
Paulina Mariūtė, 3b  Ugnė Žirgutė, 4a
Jokūbas Rakauskas, 3c  Matas Mickevičius, 4a    
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė                                           

MĖNESIO VERTYBĖ - DRAUGIŠKUMAS

 Per Ryto ratą 4b klasės mokiniai pristatė 
vertybę – draugiškumą. Manau, vaikai puikiai 
pristatė šią vertybę. Scenoje buvę mokiniai pagar-
biai elgėsi, manau, jie prisiminė praėjusį Ryto ratą. 
Man patiko, kad kiekviena klasė gavo užduočių.
 Ryto rate dalyvavo ir garsi sportininkė Aus-
tra Skujytė. Mane suintrigavo, kad ji gerai mokėsi 
tik todėl, kad mama leistų eiti į lengvosios atletikos 

treniruotę. Gaila, kad 
užduoti klausimų 
sportininkei galėjo tik 
pirmokai ir antrokai.
 L a b a i 
džiaugiuosi, kad mo-
kiniai buvo daug ty-
lesni, tik keli vaikai 
kalbėjosi. 
         Tomas, 4a

 Ryto ratas buvo labai gražus. 4b klasė 
pasiruošė, daug mokėsi. Jie padainavo dainą, kuri 
dar labiau įtikino, kad draugiškumas yra būtina 
vertybė. Vaikai rodė daug pagarbos. 
 Ryto rato viešnia Austra Skujytė pasakojo, 
ką mėgo veikti vaikystėje, kodėl rinkosi lengvąją 
atletiką. Sportininkė turi labai gražaus kalbėjimo 
dovaną. Ji - labai įdomi mergina. Vaikystėje mėgo 
berniukiškus žaidimus, nežaidė tik ledo ritulio. 
Galėjo rinktis žaisti krepšinį, bet vasarą norėjo 
žaisti su draugais kieme, todėl krepšinio treniruočių 
nebelankė, pasirinko lengvąją atletiką. Aus-
tra Skujytė yra pasiekusi daug rekordų. Aš labai 
nudžiugau, kad ji atvyko į mūsų mokyklą.
             Gerda, 4a

 Geras draugas yra tas, kuris supranta tave, 
užjaučia, nesityčioja iš tavo būdo, kalbos, lyties, 
odos spalvos, turto, hobio. Jis nedaro juokų, kurie 
tave skaudina, įžeidžia, skatina griauti draugystę.  
               
                                                                    Saulė, 4a

 Man su draugu svarbiausia – bendrystė: ben-
dras pomėgis, rengimosi stilius, veikla.     Ugnė, 4a

 Man labai patiko vaidinti 
Ryto rate. Mūsų klasė šiam Ryto 
ratui ruošėsi visą savaitę. Buvo 
gana sunku, kartais visai neturėjome 
pertraukų, valgykloje valgydavome 
per pamoką. Teko praleisti kai 
kurias pamokas maksimaliam re-
zultatui pasiekti. Man buvo baisu, 
kad tik nieko blogo nenutiktų. Buvo keista, kad 
atsirado nenumatytų detalių, pavyzdžiui, kai aš sa-
kiau žodį ,,draugas“ kitomis kalbomis, du draugai 
turėjo paraginti salėje esančius vaikus pakartoti tą 
žodį, bet to neprireikė, vaikai patys kartojo. Man 
Ryto ratas buvo nuostabus.
               Ignė, 4b

 Geras draugas yra tas, kuris tave supranta, 
išklauso, retai pyksta ant tavęs, net prisiima už tave 
kaltę, kai tau būna ,,tragiškai“ baisu. Su juo niekada 
nebūna liūdna nei skurde, nei turte. Su draugu sma-
giai prisijuoki. Jeigu draugas negražus, žiūri į jo 
vidų, o ne į išvaizdą. Geras draugas tave myli kaip 
savo šeimą.
 Jeigu susipyksti su draugu daug kartų, tai 
nereiškia, kad jis blogas ar kvailas. Jis tiesiog ne 
tau! 
         Klaudija, 4c

 Geras draugas – nuoširdus, draugiškas. Reikia 
sutarti su visais, nesvarbu, patinka tau žmogus ar 
ne. Aš draugauju su tokia mergaite, su kuria turim 
bendrų pomėgių, bet esam skirtingų charakterių. 
Jeigu susipykstame, užsispiriam. Aš visada turiu 
pirma atsiprašyti. Bet su ta mergaite stengiuosi 
sutarti. Patiriu daug laimingų akimirkų su ja. Ji 

man gera draugė. 
Skirtumai daro 
mūsų draugystę 
stipresnę. Žinau, 
kad nereikia 
užsispirti, reikia 
atleisti.
 
            Gerda, 4a


