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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!
                                    
    Baltai klojęs laukus, padabinęs egles, dar ir paskutinę metų 
dieną švystelėjęs kelias saujas sniego, gruodis užbaigė metų ratą. 
Daugiau nei tris gruodžio savaites trukęs adventas labiausiai mūsų 
gyvenimą papuošė gerais darbais, pasiryžimais, linkėjimais. Visi 
drauge tiesėme kelius į vieną gražiausių metų švenčių – šventas 
Kalėdas, Jėzaus Kristaus gimimo dieną. Sveikinome, linkėjome, 
jautėmės mylintys ir mylimi, tikėdami, kad visi būsime laimingesni. 
 Visa mokykla su jauduliu laukėme gruodžio 21 – osios vakaro – 
mokyklos bendruomenės Kalėdų šventės. Vaikų ir tėvelių šventiniai 
vaidinimai, taip nuoširdžiai kurti, repetuoti, dovanojo stebuklą – 
tikrai visi pasijutome laimingesni.
 Laimingų Naujųjų metų! Tegul 2019 – ieji būna gražių ir drąsių 
svajonių, džiaugsmingo pažinimo, nuoširdaus ir pagarbaus ben-
dradarbiavimo metai! 
               
            Jūsų Panemuniukas

SVEIKINAME SU NAUJAISIAIS METAIS!

Kaip pasaulyje švenčiami Naujieji 
metai?

Italijoje Naujieji metai prasideda sausio šeštąją. 
Pagal padavimus, šią naktį ant stebuklingos 
šluotos atskrenda geroji Fėja Befana. Duris ji ati-
daro mažučiu auksiniu rakteliu ir įėjusi į kambarį, 
kur miega vaikai, dovanų pripila į vaikiškas ko-
jines, specialiai pakabintas prie krosnies. Tam, 
kuris blogai mokėsi arba išdykavo, Befana palieka 

žiupsnelį pelenų arba angliuką.
Švedijoje prieš Naujuosius me-
tus vaikai renka šviesos karalienę 
Liuciją. Ją aprengia balta suknele, ant 
galvos uždeda karūną su uždegtomis 
žvakėmis. Liucija vaikams atneša 
dovanų ir gardėsių naminiams gyvu-
liams: katei – grietinėlės, šuniui - 
cukrinį kauliuką, asiliukui – morką.
Škotijoje svečiai būtinai privalo su 
savimi atsinešti gabaliuką anglies, 
kad įmestų į naujametinį ugniakurą. 
Lygiai pusiaunaktį iki galo atidaro 
duris, kad išleistų senuosius ir priimtų 
Naujuosius metus.

Prancūzijoje Kalėdų Senelis – Per Noelj – ateina 
naujametinę naktį ir dovanas palieka vaikiškuose 
batuose. Tas, kam tenka pupa, įkepta į naujametinį 
pyragą, tampa „pupų karaliumi“ ir šventinę naktį 
visi klauso jo įsakymų.  
Vokiečiai mano, kad Kalėdų Senelis per Naujuosius 
metus atkeliauja ant asilo. Prieš miegą vaikai stato 
ant stalo lėkštę dovanoms, o į batus deda šieno – 
vaišių asiliukui. 
Kuboje vaikiška naujametinė šventė vadinama 
Karalių diena. Karalius stebukladarius, atnešančius 
dovanų, vadina Baltazaru, Kasparu ir Melchio-
ru. Išvakarėse vaikai rašo jiems laiškus, kuriuose 
atskleidžia savo 
slapčiausius norus.
Kolumbijoje se-
nieji metai vaikšto 
k o j o k a i s . J i e 
vaikštinėja minioje 
ant aukštų kojokų 
ir vaikams pasakoja 
linksmas istorijas. 

Šiame numeryje: Kaip pasaulyje švenčiami 
Naujieji metai? Gruodis mokykloje.
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TRUMPAI DRŪTAI

2018-12-03 Nacionalinis egzaminų cen-
tras pirmąkart organizavo nacionalinį 
loginio mąstymo ir problemų spren-
dimo konkursą 3–4 klasių mokiniams. 
Pirmą kartą šios amžiaus grupės mo-
kiniai atliko užduotis elektroninėje ap-

linkoje. Norą jame dalyvauti pareiškė 4178 mokinių iš 
236 mokyklų.  Mūsų mokyklai atstovavo 25 mokiniai. 
2018-12-03 Nuoširdžiai dėkojame visiems mokyk-
los bendruomenės nariams, sukūrusiems artėjančios 
Kalėdų šventės laukimo nuotaiką mokykloje. Jūsų 
dėka papuoštos klasės, mokyklos erdvės ir kiemas 
kasdien džiugins kiekvieną, apsilankiusį mokyk-
loje. AČIŪ visoms “sniego patalų” pynėjoms ir 
medžių puošėjams, mamytei L.Balsienei (3a) už 
mokyklai dovanotus ryškiažiedžius amarilius!
2018-12-05 3b klasės mokinė Smiltė dalyvavo Kau-
no m. trečių klasių mokinių deklamavimo anglų 
kalba konkurso “Poetry Competition-2018” fina-
liniame III ture, kuris vyko Kauno Nacionalinia-
me dramos teatre. Komisija Smiltei įteikė padėką 
už išraiškingumą ir anglų kalbos taisyklingumą. 
2018-12-05 Rimantas Kuzmickas ir Tėja Rimkutė, 
laimėję 3 vietą tarptautiniame piešinių konkurse Ja-
ponijoje, buvo pakviesti į koncertą, skirtą Kauno m. 
gabiausiems moksleiviams VDU didžiojoje salėje.
2018-12-06 Naujajame žurnalo “Reitingai” numeryje 
minimas mokyklos vardas. Šįkart tarp įvardijamų 
iškiliųjų pradinių mokyklų mokytojų dvi mūsų mokyklos 
pedagogės – Rita Migonienė ir Natalija Bankauskaitė! 
2018-12-07 Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ pakvietė 
mokinius į edukacinę programą apie stebuklus ir bran-
giausius dalykus. Muzikinė pasaka „Kupriukas muzikan-
tas“ – ne tik pasaka, bet ir gyvas dialogas. Matyti ir nema-
tyti lietuvių liaudies instrumentai, dainos, burtažodžiai 
ir visus įtraukiantis linksmas pasakojimas vaikams 
labai patiko.
2 0 1 8 - 1 2 - 1 3 
1a klasės mo-
kiniai vyko į 
Vievio malūną. 
Jie dalyvavo 
edukacinėje pro-
gramoje “Ke-
pame kūčiukus” 
ir praplėtė 
žinias apie 
kepėjo bei konditerio profesijas.
2018-12-18 Nacionalinis egzaminų centras or-
ganizavo 3-4 klasių mokinių loginio mąstymo ir 
problemų sprendimo konkursą. Konkursu buvo sie-
kiama įvertinti mokinių aukštesniuosius mąstymo 
gebėjimus, mokėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. 
Daugiausiai taškų konkurse surinko M. Valančiūtė 
ir T. Šidla (po 24 taškus), N. Arbačiauskas (23 
taškus), J. Petkevičius ir R. Žerlauskis (po 22 taškus). 

2018-12-18 Mokyklos mokiniai dalyvavo 
edukacinėje programoje „Senoviniai stalo žaidimai“. 
Stalo žaidimai – priemonė įvairiausioms mokinių 
kompetencijoms ugdyti: bendradarbiavimo, 
taisyklių lai-
k y m o s i , 
m o k ė j i m o 
laimėti ir 
p r a l a i m ė t i , 
ska ič iav imo, 
loginio, strate-
ginio mąstymo. 
Juk stalo 
žaidimai galėtų 
būti puiki alternatyva kompiuteriniams žaidimams!
2018-12-20 Gruodžio mėnesį mokyklos 
šachmatininkai dalyvavo šachmatų turnyre, siek-
dami išsiaiškinti, kuris stipriausias. Stipriausias 
buvo Titas Beliauskas, II vieta - Herkus Peseckis, 
III vieta - Jonas Ziziliauskas. Tarp mergaičių ge-
riausiai pasirodė Ema Volskytė, II vieta -  Luknė 
Antanavičiūtė , III vieta - Evita Gydaitė. Pirmokų 
turnyre I vietą iškovojo Žygimantas Šiožinys, kuris 
varžovus aplenkė 1,5 taško, II vietoje liko Augustas 
Grikšelis, kuris per papildomus rodiklius aplenkė 
III vietoje likusį Dovydą Akulionį. Tarp pirmokių 
mergaičių stipriausia buvo Barbora Mikalauskaitė, 
II-III vietas pasidalino Elžbieta Brazauskaitė  ir 
Ieva Jančauskaitė.
2018-12-21 Šiltai ir jaukiai atšventėme mokyklos 
bendruomenės Kalėdų šventę. Ilgai atsiminsime 
nuoširdžius vaikučių spektaklius klasėse ir nuo-
taikingus tėvelių pasirodymus didžiajame mokyk-
los spektaklyje. Dėkojame visiems, sukūrusiems 
įspūdingą vakarą. 
2018-12-21 Džiaugiamės! Mūsų mokykla tapo 
Kauno m. mokyklų aplinkos puošimo konkursų 
„Sveika, gyva, Kalėdų viešnia!“ laureate! Ačiū 
visiems, nuoširdžiai kūrusiems kalėdinę nuotaiką!

Moki žodį - žinai kelią

	 Jau	turbūt	visi	žinote,	kad	žodis	,,adventas“	
yra	 kilęs	 iš	 lotynų	 kalbos,	 reiškiantis	 ,,atėjimą“.	
Daugelis	 žodį	 ,,adventas“	pradeda	rašyti	didžiąja	
raide.	Adventas	–	ne	šventės,	o	laikotarpio	pavadini-
mas,	todėl	sakinio	viduryje	šis	žodis	rašomas	mažąja	
raide.	Mažąja	 raide	 rašome	 ir	 žodžius	 ,,šventas“,	
,,šventos“,	,,kalėdinis“.	Tik	žodį	,,Kalėdos“	visada	
rašome	didžiąja	raide.	
	 Jeigu	 šventės	 pavadinime	 yra	 du	 žodžiai,	
didžiąja	raide	rašome	tik	pirmąjį	žodį:	Naujieji	me-
tai,	Trys	karaliai,	Laisvės	gynėjų	diena.
	 Džiaugsmingų,	sėkmingų,	įdomių	2019	–	ųjų	
metų!	
               Mokytoja Rita



 2   2018 m. gruodžio mėn. Nr. 86                                 PANEMUNIUKAS                                                          PANEMUNIUKAS                                  2018 m. gruodžio mėn. Nr. 86             3

G R U O D I S  M O K Y K L O J E   

Adventas

 Gruodžio 7 d. visos klasės rinkosi į sporto 
salę. Buvo labai ,,kalėdiškas“ bendruomenės Ryto 
ratas. Aš buvau angelas ir šokau šokį ,,Rumba“. 
Meninės raiškos būrelis ,,Nuojauta“ suvaidino la-
bai gražų vaidinimą. Ryto ratas mane labai įkvėpė 
ruoštis Kalėdom. 
 Nuo advento pradžios 

mūsų klasė gavo 
tokį lapą, kuriame 
buvo didelė širdis, 
o joje – daug mažų 
širdelių. Kiekvieną 
dieną kuris nors vai-
kas ištraukdavo iš 

mažų skyrelių lapelį su kokiu nors darbu ir kas tą 
darbelį atlieka, tas nuspalvina mažą širdelę. Ir taip 
kiekvieną dieną... 
 Adventas – mano mėgstamiausias žiemos 
laikotarpis. Viskas atrodo jaukiau, daugiau laiko ga-
liu skirti skaitymui, siuvinėjimui.
                 Elzė, 4c 

 Šiandien buvo mokyklos Ryto ratas. Aš pirmą 
kartą dalyvavau ,,Nuojautos“  vaidinime. Jaučiausi 
truputį nedrąsiai, bet man padėjo Matas. Jis mano 
pirmas tikras draugas. Ryto ratas buvo apie adventą. 
Man jis labai patiko.
 , , A i n i ų “ 
grupė mums 
rodė muzikinę 
pasaką ,,Kupriu-
kas muzikantas“. 
Kuprotas Myko-
liukas turėjo 
smuiką ir mokėjo 
gražiai groti. Aš 
pasimokiau, kad nereikia būti gobšiam. Man labai 
patiko ši pasaka.
          Kernius, 2c

 Įdomi edukacija

 Gruodžio 12 d. mūsų klasė dalyvavo 
edukacinėje programoje. Mes gaminome vėjo var-
pelius ir eglutės žaisliukus. Varpelius išsinešėme 
namo, o žaisliukai bus staigmena tėveliams. Buvo 
labai smagu gaminti. Varpeliai ir žaisliukai buvo 
stikliniai. Žaisliukus spalvinome flomasteriais, o 
varpelius dažėme dažais. Man teko bitės formos 
varpelis ir žvaigždės formos žaisliukas. 
 Edukacija buvo nuostabi!
             Gerda, 2b

 Labdara šuniukams ir kačiukams

 Gruodžio mėnesį mokykloje vyko labda-
ra, skirta šuniukams ir kačiukams. Gyvulėliams 
buvo galima nešti kačių kraiko, dubenėlių, ėdalo, 
konservų, antkaklių, pavadėlių, palučių. Aš taip pat 
dalyvavau labdaroje ir padovanojau maisto papildų 
šunims, skanėstų, konservų katėms. 
 Nutariau pakalbinti labdaros koordinatorę 
socialinę pedagogę Dovilę.
 Ką galvojate apie šią labdarą?
S. p. Dovilė: Mūsų mokykloje, manau, labiau my-
limi kačiukai. Anksčiau maniau, kad labiau my-
limi šuniukai. Labai gerai, kad vaikai dovanoja ne 
tik ėdalo, bet ir palučių, dubenėlių. Daugiau neša 

konservų, ne sauso 
maisto. 
 Kaip ma-
note, kiek čia yra 
maisto šunims?
S. p. Dovilė: Man at-
rodo, šimtui prieglau-
doje esančių šuniukų 
maisto užtektų gal 

dviem dienom. Dar mažoka, bet juk labdara nese-
niai prasidėjo, tikrai jos bus daugiau.
 Ačiū už pokalbį.
       Matas M., 4a

Kaukučio laiškai

 Mes, 2 c klasė, gavome šešiolika Kaukučio 
laiškų. Pirmame laiške turėjome pasakyti Kalėdų 
Seneliui savo norus, bet mes pagalvojome, kad, 
jei pasakysime, norai neišsipildys, todėl sakėme 
tik tuos norus, kurie susiję su šeima. Antrame 
laiške mums buvo nurodyta pasidaryti ryškių rūbų 
dieną. Ketvirtame laiške Kaukutis liepė burtų ke-
liu skirtam draugui padovanoti kokį nors daiktą. 
Šeštame laiške buvo liepta nupiešti bendrą klasės 
piešinį. Septintame laiške Kaukutis liepė padaryti 
mankštelę ir nosimi parašyti dešimt skaičių. 
 Aš labai norėčiau iš karto sužinoti, kas 
parašyta kituose laiškuose.
 ,,Panemuniuko“ būrelyje laukiame daugiau 
vaikų.
               Dija, 2c
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 Laikraštį leido ,,Panemuniuko” klubo vaikai:
 Dija Andriulytė, 2c  Gerda Kalvynaitė, 2b  Austėja Plisaitė, 4a
 Urtė Goštautaitė, 4a                   Eva Karčiauskaitė, 2b      Elzė Kraujalytė, 4c     
 Kasparas Grigaitis, 2c      Liepa Milčiūtė, 4c                       
 Kernius Gurskas, 2c              Matas Mockus, 4a
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė, dailės mokytoja Daina Nemčinskaitė                                          

G R U O D I S   M O K Y K L O J E
 

Artėjančios šventės

 Negaliu patikėti, kad 
jau už dviejų savaičių bus 
šventės, Kalėdos ir Naujieji 
metai. Tegul išsipildo Jūsų 
norai ir svajonės. Tikiuosi, 
šventės praeis smagiai, pui-
kiai. Tikiuosi, kad gausite 
dovanų, kokių norėjote. 
Tegul dangus nuo fejerverkų 
bus spalvotas!
     
Kasparas, 2c

2 c klasės pupelės

 2 c klasė kaupia pupeles. Už negražų elgesį 
prarandame pupelę. Vaikai turi laikytis taisyklių.
2 c klasės taisyklės, už kurių nesilaikymą praranda-
mos pupelės.

1. Nebėgioti.
2. Nešūkauti.
3. Nesimušti.
4. Negražiai nekalbėti.
5. Nevėluoti.
6. Nemeluoti.
7. Nesimėtyti maistu.
8. Palikti tvarkingus suolus.
9. Pasiruošti pamokai.
10. Paruošti namų darbus.
11. Viską atsinešti.
12. Netrukdyti.
13. Išjungti telefoną.
14. Nežiūrėti į draugo sąsiuvinį.
15. Aplenkti vadovėlius.

 Paklausiau mokytojos, kaip jai kilo idėja 
apie pupeles. Mokytoja papasakojo, kad sužinojo iš 
anglų kalbos mokytojos. Mokytoja Kristina pamatė 
ir papasakojo. Paklausiau, kokia nauda. Mokytoja 
pasakė, kad vaikai nenori prarasti pupelių, todėl la-
bai stengiasi laikytis taisyklių. 
                                    Kernius, 2c

Neišpakuotas Kaukučio laiškas

 Vienas gruodžio antradienis, kai Kaukutis 
mums rašė laišką, buvo pats blogiausias. Todėl, 
kad mes to laiško negalėjome išpakuoti. Parašysiu, 
kodėl. Todėl, nes visa klasė triukšmavo. Berniu-
kai kaltino mergaites, mergaitės kaltino berniukus. 
Tačiau kalti ir berniukai, ir mergaitės. Tad trečiadienį 
išpakavome du laiškus. Antradienio laiške buvo 
parašyta, kad antradienis – komplimentų diena. 
Atšventėme ją trečiadienį. 
 Šiandien mes gavome užduotį surengti klasės 
žaidynes ir savaitgalį sukalti lesyklėlę paukščiams. 
Aš manau, kad Kaukučiui nelengva tiek laiškų 
parašyti, bet mums visiems labai patinka jo laiškai.
     
                         Gerda, 2b

Kaukučio dovana – filmas

 Gruodžio 6 dieną 4a klasės mokiniai gavo 
dovaną iš Kaukučio – bilietus į kino teatrą. Mes 
pasimokėme vieną pamoką, o po jos išvažiavome 
į kino teatrą. Atvykome apie dešimtą valandą. 
Visi vaikai labai gražiai elgėsi, nes norėjo gauti 
spragėsių. 
 Žiūrėjome filmą ,,Grinčas“. Buvo labai 
įdomu. Filmas buvo apie Kalėdas. Grinčas norėjo 
pavogti Kalėdas, nes jis augo globos namuose ir 
niekada nešventė Kalėdų. Jam nepatikdavo nei 
Kalėdos, nei kalėdinės dovanos, nei kiti kalėdiniai 
dalykai. Grinčas apsimetė Kalėdų Seneliu, nes 
norėjo pavogti viską, kas susiję su Kalėdomis. Kai 
liko paskutinis namas, ten jo laukė mergaitė, kuri 

nenorėjo dovanų, bet norėjo, kad jos 
mamai būtų lengviau. Grinčas pavogė 
visas mergaitės dovanas, bet vėliau su-
prato, kad blogai pasielgė.

      Šis filmas pamokė mus, kad blogai 
yra kitiems daryti bloga.

      Kaukučio dovana man labai patiko 
ir labai nustebino. Po filmo grįžome į 
mokyklą, pavalgėme ir mokėmės dar 
vieną pamoką. 

                Urtė, 4a


