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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!

 Pagaliau sulaukėme išsiilgto pavasario! Nors kovas vis pagąsdindavo 
šaltuku ir sniegu, žemė jau pabudo. Sugrįžo daugybė paukščių, smagiai 
upeliuose kunkuliuoja skaidrus vanduo, viliodamas pabudusias varles, 
tarp čežančių rudų lapų ima žybčioti mėlyni žibuoklių žiedeliai. Juos 
išvydę turbūt labiausiai ir patikime, kad žemė jau švenčia pavasario 
šventę. 
 Kovą mokykloje gyvenimas virte virė. Buvo nuostabu išgirsti, kaip 
skambiai ir darniai visi visi dainavote ,,Dainuojančios klasės“ festivalyje. 
Dalyvavote matematikos konkursuose, gamtos olimpiadose, rinkome dai-
liausiai rašančius ir raštingiausius ketvirtokus. Išeidami atostogų dar 
kartą nustebinote savo sukurtais šokiais ,,Laisvojo šokio“ festivalyje. 
Džiugina, kad ypač aktyviai dalyvavote veiksmo savaitės ,,Be patyčių“ 
veiklose. Juk visi labai norime, kad mūsų mokykla būtų saugi ir draugiška 

kiekvienam vaikui. Kiekvienas žmogus mokykloje yra ypatingas ir svarbus, vertas pagarbos 
(žinoma, tiek, kiek rodome jos kitiems). Aš tikiu, kad to tikrai išmoksime. 
 Būkite sveiki ir linksmi!
                                                                               Jūsų Panemuniukas

KOVO 11 - OJI  -  LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

DIENA

Laiškas Lietuvai
 
Atėjau prie kalno didžio,
Klumpes apsiaviau ir kopiu.
Užkopiau, matau – 
Stovi mergina Lietuva!
Plaukai žalsvi, prikaišioti gėlių,
Draikos vėjy pietiniam!
Suknelė praplyšus, melsva, it upės teka į jūras.

Prieiti? Kinkos dreba…
Taigi, laišką ant klevo lapo raižau:
Sveika, Lietuva!
Regis, Tu išvargus po mūšių…
Poilsio stinga.
Tik noriu pasakyti:
Stovėki, stovėki!
Jėgų linkiu ir
Paukščių giesmelės!

Gerda, 4a    

 
Kovo mėnesio vertybė – atsakomybė

 Atsakomybė – tai vertybė, kurios bent lašelį 
turi kiekvienas pasaulio pilietis. Jos niekas nega-
li nusipirkti, bet gali įgyti. Kaip? Atsakymas nėra 
sunkus: reikia atlikti savo pareigas. Jų daug, bet vi-
sos svarbios ir būtinos atlikti. Pavyzdžiui, tu būtinai 
turi atlikti namų darbus. Daugelis vaikų mano: ne-
padarysi namų darbų, tai tave bars tėvai arba moky-
toja. Ne! Tai ne atsakomybė!Atsakomybė lyg balse-
lis, kuris, kai susiruoši veikti tai, ko norisi, mintyse 
sušunka: ,,Ne, ne, ne, pirma eik ir padaryk savo dar-
bus, atlik pareigą, tada ilsėkis”. Atsakomybė – pui-
kus jausmas, kuris rūpinasi  tavimi ir galvoja apie 
tave. 
 Aš atsakomybę įsivaizduoju kaip mažą 
žmogutį su už jį didesne kuprine, kurioje yra tiek 
daiktų, kiek gali prireikti visiems gyvenimo atve-
jams. Dar tas žmogutis man atrodo labai ramus, nes 
visada žino: jeigu stengsiesi ir atliksi pareigas, būsi 
laimingas ir ramus. Ugdykimės atsakingumą!
         
                                                                      Ignė, 4b

Šiame numeryje: vertybė - atsakingu-
mas; veiksmo savaitė ,,Be patyčių”; 
,,Dainuojančios klasės” festivalis; pane-
muniukai kuria
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TRUMPAI DRŪTAI

2018-03-01 Mokyklos sportininkų komanda (trenerė L. 
Čečinaitė) puikiai pasirodė Kauno m. mokyklų „Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs“ varžybų II etape. Nugalėję Pilėnų ir 
Šančių pagrindinių mokyklų komandas, pateko į finalą. 
2018-03-02 3b klasės mokiniai pakvietė savivaldybės 
vaikų globos namų auklėtinius ir parodė jiems spektaklį 
“Eskimų pasaka”. Po spektaklio visi pabendravo prie 
vaišių stalo, padovanojo pačių suruoštas dovanėles. 
2018-03-02 Bendruomenės Ryto rate 3b klasės mokiniai 
pristatė vertybę – atsakomybė. Vaikai suprato, kad neat-
sakingo požiūrio į savo pareigas pasekmes ištaisyti daug 
sunkiau nei iškart elgtis atsakingai. 
2018-03-07 Mokyklos ketvirtokų rinktinė dalyvavo 
Kauno m. mokyklų žaidynių “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” 
finalinėse varžybose ir užėmė trečiąją vietą. Sveikiname 
jaunuosius sportininkus ir jų trenerę L. Čečinaitę!
2018-03-07 Ignė Gudonytė (4a), Liepa Aleksaitė (4b) 
ir Astra Gurkšnytė (4c) atstovavo mokyklai Kauno m. 
mokinių dailiojo rašto konkurse, skirtame Lietuvos 
100-mečiui paminėti. 
2018-03-07 Džiaugiamės 4a klasės mokinės Ugnės 
Žirgutės laimėta II vieta respublikiniame IV klasių 
mokinių lietuvių kalbos konkurse „Rašau diktantą 2018“. 
2018-03-08 Mokykloje vyko respublikinis pateikčių 
anglų kalba konkursas “Speech 
Championship 2018”. Mokinių 
pasisakymus vertino profesionali 
komisija.Pasisakė 18 pranešėjų, 
kurie jau buvo praėję dviejų turų 
atranką. Mūsų  mokyklos mokinė 
Liepa Dimšaitė (4a) iškovojo I 
vietą. VALIO!
2018-03-12 Festivaliu “Dainu-
ojanti klasė” paminėjome Kovo 
11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 
2018-03-14 Drauge su dar trimis Kauno mokyklomis 
dalyvaujame KPKC koordinuojamame Erasmus+ pro-
jekte, kurio dalyviai kuria intelektualius mokymosi 
objektus gabiems mokiniams. Mokyklai atstovauja 
bibliotekininkė Vilma ir 1a klasės mokytoja Diana. 
Mokykloje lankėsi projekto komandos nariai iš Latvijos, 
Norvegijos ir Turkijos. Kolegos aukštai įvertino mokyk-
los komandos įdirbį.
2018-03-15 4a klasė dalyvavo pamokoje Lietuvos 
Švietimo istorijos muziejuje. Mokiniai turėjo galimybę 
,,pasimokyti“ 19 a. pabaigos mokykloje, ,,susitikti“ su 
knygnešiu, žandaru. Pamoka vaikams labai patiko.
2018-03-16 2c klasės mokiniai Martis Kuckailis ir 
Domas Žižys dalyvavo Kauno m. mokinių robotikos 
konkurse “Mąstau, konstruoju, programuoju” ir varžėsi 
konstruodami ir programuodami Lego Wedo 2.0 robo-
tus. Mūsų mokyklos komanda buvo atrinkta į geriausiai 

pasirodžiusių komandų penketuką. 
Sveikiname! 
2018-03-17 Mokykloje praktiką 
atlieka 4 studentės iš Norvegijos 
Vestfoldo komunos Thor Heyrdahl 
Videregaende skole. Merginos stebi 
mokytojų vedamas pamokas, padeda 
mokiniams atlikti praktinius darbus, 
bendrauja su mokiniais ir mokytojo-
mis. 

2018-03-18 NKA vidinio čempionato rungtynėse 
susitiko 2007-2008 m. gimusių berniukų komandos –
mūsų mokyklos “Liūtukai” ir Kauno “Šilo” pradinės 
mokyklos mokiniai. Rungtynes rezultatu 37-17 laimėjo 
panemuniukai.
2018-03-21 4c klasės mokinės Astros tėtis Tomas jau 12 
metų domisi ir užsiima vandens motociklų sportu. Jis pa-
pasakojo vaikams apie savo mėgstamą užsiėmimą, pa-
sidalijo įspūdžiais apie dalyvavimą varžybose.
2018-03-21 Į Gloucester miesto Widden pradinėje 
mokykloje (JK) vykstantį Erasmus+ projekto partnerių 
susitikimą išvyko  pavaduotoja ugdymui Giedrė 
Stankevičienė, 4b klasės mokytoja Vita, muzikos moky-
toja Monika ir anglų kalbos mokytoja Kristina. 4b klasės 
mokiniai lauktuvių įdėjo pačių gamintus ir lietuviškais 
raštais dekoruotus skirtukus knygoms, 100 nupintų 
trispalvių draugystės apyrankių.
2018-03-22 Įdomią pamoką apie šventą žemę Izraelį, 
Palestiną 1c klasėje pravedė Gabijos ir Šarūno tėtis Dai-
nius. Jis dalijosi savo kelionės įspūdžiais, nuotraukomis, 
atsakinėjo į smalsių vaikų klausimus.
2018-03-23 Mūsų mokykla pradeda dalyvauti akcijoje 
“Veiksmo savaitė. Savaitė be patyčių”, vykstančioje 
Lietuvos mokyklose. 
2018-03-23 2c klasės mokiniai per technologijų ir 
projektinės veiklos pamokas išbandė naują mobiliąją 
aplikaciją “Stop Motion Studio”, su kuria poroje kūrė 
filmukus. 
2018-03-27 Sužinojome, kad Ugnė ir Tomas iš 4a  bei 
Ignė iš 4b jau gavo kvietimus nuo rugsėjo mokytis LSMU 
5-oje klasėje. Šiandien “Lietuvos žiniose” pasirodė 
gražus straipsnis apie mūsų mokytoją Giedrę. 
2018-03-27 1c klasės mokiniai vyko į Ringaudus, į 
Pyplių kaimą, kur dalyvavo edukacinėje programoje 
„Velykų tradicijos, papročiai, kiaušinių marginimas“ bei 
susipažino su kepėjo profesija.
2018-03-29 Mokykloje vyko trečių klasių mokinių vik-
torina „Protų mūšis-2018“. Joje dalyvavo 19 Kauno m. 
švietimo įstaigų komandų. Mūsų mokyklos komanda 
(Naglis Arbačiauskas, Tumas Šidla ir Matas Mockus - 
3a) laimėjo II-ąją vietą. 
2 0 1 8 - 0 3 - 3 0 
D ž i a u g i a m ė s 
sukūrę įspūdingą 
šventę – mokyk-
los ,,Šokio festivalį 
2018”! Dėkojame 
kūrusiems kostiu-
mus, scenografiją, 
nuoširdžiai plojusiems 
šokėjams.  

Moki žodį, žinai kelią

     Pasitark su draugu ir ištaisyk šiuos sakinius:

Šiandien neturiu pinigų ant bandelės.
Kūno kultūros pamoka mums būna du kartus į 
savaitę.
Lik sveikas, skubu ant autobuso!
Paprašyk pas Matą trintuko.
                 Mokytoja Rita
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VEIKSMO SAVAITĖ ,,BE PATYČIŲ”

 “Veiksmo savaitė. Savaitė be patyčių” – tai 
šios savaitės akcija, vykusi Lietuvos mokyklose. 
Pirmadienį ryto rato metu visose klasėse vyko 
įvadiniai pašnekesiai apie draugystę. Pirmadienį taip 
pat startavo ketvirtokų vykdomas projektas ,,Didy-
sis draugas“: parengę pranešimus, vyriausieji mo-
kiniai vedė pamokas apie draugystę ir draugiškumą 
1-ųjų ir 2-ųjų klasių vaikams. Antradienį  pertraukų 
metu sporto salėje 3-4 klasių mokiniams pristatyti 
pasiūlymai “Kaip priimti gerą sprendimą?“, o 1-2 
klasių mokiniams „Šviesoforas“ – Sustok – Apgal-
vok – Vykdyk”, turintys padėti mokiniams spręsti 
bendravimo problemas. Trečiadienio tema - ,,Pado-
vanokime draugui šypseną.” Keliavome į mokyklos 
kiemą ir sustoję į šypsenos siluetą fotografavome 
besišypsančią mokyklą. Ketvirtadienį diskutavome 
tema ,,Kurią pusę pasirinksi tu?” Svarbu nepritarti 
šalia vykstančiam netinkamam elgesiui pamokų ar 
pertraukų metu. Penktadienį visų laukė žaidimas 
,,Gerumo iššūkis”: nuo  ryto mokiniai nuolat keitėsi 
kortelėmis su užrašytu komplimentu (apie išvaizdą, 
charakterio savybę, kt.) ir džiugino jais vieni kitus.

 Koks turėtų būti svajonių draugas?
 
 Svajonių draugas turėtų būti geranoriškas, 
sąžiningas visiems, nesvarbu, ar jie svetimi žmonės, 
ar artimi. Nesvarbu, gražūs ar nelabai. Svajonių 
draugas turėtų būti tyras, laimingas, džiaugtųsi 
gyvenimu. Manau, draugas turėtų nepalikti manęs 
bėdoje, neskųsti, jei ką nors padarau blogai. Drau-
gas turėtų būti tolerantiškas, net labai įpykęs turėtų 
suvaldyti save. Draugas negali būti veidmainis (kai 
vieną dieną draugauja, kalbasi, o kitą dieną tave 
šmeižia, tyčiojasi). Draugas neturėtų būti pagyrūnas 
ar didelis kritikas. Draugas turėtų visada sudraus-
minti ir įspėti, jei kitas vaikas elgiasi netinkamai.
      
            Tomas, 4a

 Svajonių draugas tau tikrai padės. Jis 
linksmins, neleis liūdėti. Tave gerbs. Nevers pildyti 
tik jo norus. Padės tau siekti tikslų. Galvos apie tave. 
Nesišaipys. Niekada nekomentuos tavo išvaizdos. 
Neišduos paslapčių. 
             Matas, 4a

 Mano svajonių draugas apgintų visus, ku-
riems kažkas nutiko ar iš kurių yra šaipomasi. Jis 
nekęstų patyčių ir darytų viską, kad jų nebeliktų. Jis 
galvotų ne tik apie save, o kad didesnei daliai būtų 
gerai. Mano svajonių draugas būtų pagarbus mokyk-
los bendruomenei. Jis neklausytų apkalbų, nors ir 
apie tą žmogų, kuris jam nepatinka, nekęstų gandų. 
Draugas būtų ištikimas ir niekada neatstumtų. Jei 
ką nors padarei negera, draugas mokės atleisti, pa-
sistengs palaikyti draugystę amžinai.
     
               Ignė, 4b

 Svajonių draugę aš jau turiu. Ji nemeluoja, 
neapkalba manęs, kai esu šalia, neslepia tiesos. 
Draugė padeda, kai man blogai. Kiekvieną rytą pa-
sisveikina. Draugė man paskambina, jei aš neateinu 
į mokyklą. Mano draugė moka pasidžiaugti mano 
laimėjimais.
       
                     Gabrielė, 4a 

 Mano svajonių draugas būtinai turėtų būti 
optimistas (aišku, nenorėčiau, kad man meluotų, jog 
viskas gerai, nors taip nėra). Draugui galėčiau papa-
sakoti visas paslaptis ir būti tikra, kad jis neišplepės. 
Draugas mane palaikytų, bet ir pasakytų mano klai-
das, nemeilikautų. Su draugu nenorėčiau matytis 
kiekvieną dieną, nes, kai ilgiau palauki, labiau pa-
siilgsti. Mano draugas turėtų panašių pomėgių kaip 
aš, tada galėtume kartu leisti laisvalaikį taip, kaip 
mums abiem patinka. Turėtų būti ir skirtumų, nes 
skirtumai daro mus panašesnius. Norėčiau draugo, 
kuris už mane nebūtų jaunesnis.
                         Ugnė, 4a

Pavasaris 

Paukščiai grįžta iš kelionės,
Danguje sparnų dėlionės.
Žydi medžiai apsnigti.
Bunda kiškis pakely.

Žolės lenda iš po sniego.
Žvėrys keliasi iš miego.
Krauna žiedą obelis,
Tu žiūrėk, ji tuoj pražys.

Sniegas tau tikrai patiko,
Tik dabar jo nebeliko.
Kiaurą dieną šviečia saulė,
Bunda sparčiai šis pasaulis.

Tomas, 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               Jokūbas Rakauskas, 3c             
Paulina Mariūtė, 3b  Ugnė Žirgutė, 4a                     Matas Mickevičius, 4a
Milda Stojanaitė, 3b                       Luka Kalinauskaitė, 3b           Patricija Teišerskytė, 3b
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė                                           

 ,,Dainuojančios klasės festivalyje“ buvo labai linksma. Iš pradžių 
labai jaudinausi. Iki pat mūsų klasės pasirodymo galvojau, kad mums 
gali nepasisekti. Bet viskas buvo puiku! Vos tik pradėjome dainuoti, aš 
net nepajutau, kaip mano veide nušvito šypsena. Buvo apėmęs jausmas, 
kad labai greitai praėjo laikas. Tada išgirdau daug aplodismentų. Baigus 
dainuoti ramiai atsisėdau ir klausiausi gražių dainų.
                               Patricija, 3b

 Šiais metais dainų šventė buvo labai graži, bet man ji buvo liūdna 
ir skausminga. Mano mama sakė, kad ji būtinai atvažiuos paklausyti dainų. Visą dieną laukiau, bet jos 
nebuvo. Galvojau, kad ji gal ateis į balkoną. Atėjus laikui mums dainuoti, mamos ten nebuvo. Kai baigėme 
dainuoti, jos vis dar nebuvo. Vos tvardžiausi neapsiverkusi. Kai grįžome iš šventės į klasę, kiek galėdama 
greičiau bėgau į mergaičių tualetą ir verkiau. Verkiau ilgai, kol reikėjo atidaryti duris. 
 Gal daugiau buvo vaikų, kuriems buvo taip pat labai liūdna, kad nebuvo mamos, o tėtis kitame Euro-
pos krašte?
                                                                                                                     Mergaitė, 4 kl.

    Kovo 9 d. vyko festivalis ,,Dainuojanti klasė”. Visos klasės labai atsakingai ruošėsi šiam festiva-
liui. Mano klasė dainavo dainą ,,Baltas paukštis”, kurią sukūrė Vytautas Kernagis. Mačiau, kaip direktorė 
susigraudino, kai 4 c klasė dainavo dainą ,,Brolužis”. Man labai patiko 2 c klasės daina, labai graži, nors ją 
dainuoti labai sunku. 
    Buvo labai gražu, kai mes – visa mokykla – atsistojome ir giedojome Lietuvos himną. Man labai 
patiko, kai visą renginį užbaigė 4 b klasė. Jie taip gražiai dainavo dainą ,,Palaimink, Dieve, mus”. 
 Visas renginys man labai labai patiko. Jame tiek daug vienybės! Gaila, kad aš jau ketvirtokė ir tai 
buvo mano paskutinis ,,Dainuojančios klasės” festivalis.
                Urtė, 4a

Pavasaris

Pavasarėli, pavasarėli,
Kur šįkart dingai?
Gal kur nors užkliuvai?
O gal susirgai?

Dar gėlės nežydi,
Dar tik pumpurai.
Pavasari, pavasarėli,
Kur tu pradingai?
Nors paukščiai parskrido,
Jiems dar šalta čionai.
Saulele, sušildyki juos,
Padėk kiaušinėliams prasikalti laukuos.

Matas M., 3a

,,DAINUOJANČIOS KLASĖS” FESTIVALIS

             
  Kaip aš švenčiau Lietuvos šimtmetį?

 Pabudau Vilniuje. Kaip gražu lauke! Neįtikėtina! Sėdome prie 
pusryčių stalo. Papusryčiavusios su mama rengėmės tautiniais drabužiais. 
Nulėkėm prie nuostabaus varpo su Lietuvos Trispalve. Aplankėme Gedimi-
no ir Mindaugo paminklus. Prie Mindaugo paminklo susirinko daug folk-
loro ansamblių. Tarp jų ir mūsų ansamblis ,,Virvytė”. Po visų koncertų su 
mama ėjome žiūrėti 100 laužų. Žinau, kad vieną laužą uždegė Prezidentas 
Valdas Adamkus. Kai mūsų dvidešimtas laužas įsidegė, su mama ėjome 
per visą Gedimino prospektą. Prospekte degė 100 laužų. Prie kiekvieno 
laužo stovėjo karys. Kitą dieną važiavome į Rasų kapines. Aplankėme 
Jono Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio, kitų įžymių žmonių kapus. 
 Tai buvo pati smagiausia Vasario 16 – oji mano gyvenime!

                           
                  Urtė, 4a 


