
SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!
                                       
   
   Baltai aprengti mokyklos sodo medžiai pasitinka mus su žinia 
apie artėjančias didžiąsias metų šventes. Prasidėjo adventas. 
Paskutinę rudens savaitę darbščios mokinių mamų ir mokyk-
los darbuotojų rankos mezgė jaukų šventinį medžių apdarą, 
puošė eglutes, dabino kiekvieną mokyklos kampelį. Stebuklas 
jau sukurtas. Tik mokėkime jį išsaugoti iki šv. Kalėdų. Tikiuo-
si, grožėsimės, stebėsimės, džiaugsimės akimis ir širdimi, kad 
nenukentėtų nė viena trapi puošmena.
   Ne vien eglutės, žaisliukai, dekoracijos žada mums šventę. 
Vis dažniau per pertraukas pasigirsta vaikų pianinu skambina-
mos melodijos, giedamos giesmės, dainuojamos dainos. Įėjusius 
pro duris pakeri nuostabi Jūsų piešinių paroda. Prie kvepiančių 
papuoštų eglučių, sutūpę ant kilimo, nuščiuvę klausotės skaitomų 

istorijų. Ypatingą advento nuotaiką kuria skaitančios mamos balsas. Kad tik būtume geresni. 
   Dar adventas. Taip reikėtų rasti tylą savyje. Bent trumpam. Kasdien. Kad Kalėdų 
džiaugsmas užkluptų mus ramius, atleidusius, nuoširdžius, draugiškus. Kad Kalėdų dvasia 
pasiliktų mumyse ilgam.
 
                                                Jūsų ,,Panemuniukas”
                   

DŽIAUGSMINGŲ ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ!

Pirmasis Kaukučio laiškas

 Jūs nepatikėsite: ruduo dar nesibaigė, o 
pirmasis Kaukučio laiškas jau yra įkištas į advento 
kalendoriaus pirmąjį maišelį. O štai ir dvi užduotėlės: 
pirmoji – nusifotografuoti prie  Kauno eglutės, o antroji 
– pasigaminti advento kalendorių. Jame reikia į visus 
dvidešimt keturis langelius įkišti po lapelį, kuriuose mes 
žymėsime padarytus gerus darbus. Gavome ir mandarinų 
pasivaišinti. 
 Aš per lietuvių kalbos pamoką užuodžiau kažkokį 
keistą kvapą. Pasirodo, čia šv. Kalėdų kvapas. 
 Visa klasė taip laukė klasės ryto rato, nes būtent 

per jį mes atliekame tokius darbus. 
Visos mokyklos mokinių vardu 
mes dėkojame mokyklos mokinių 
tėveliams už labai gražiai papuoštą 
mokyklą. 
 Ši diena buvo labai linksma!

            Gerda, 2b

Advento kalendorius jau ketvirtą dieną rodo.
Oi, eglutę reikia puošt, žaisliukus kabint!
Kalėdų Senis dovanas jau ruošia...
Į kambarį vos telpa jos!

 Meninės raiškos studija rengia vaidinimą. Vai-
dinimas bus apie angelus. Jų bus net keturiasdešimt! 
Ir aš jame dalyvausiu. 
 Šiandien la-
bai gražiai papuošė 
mūsų klasę: bumbulai, 
snaigės. Ir keramikos 
klasė pasipuošė.

                  Kernius, 2c

Evos K. (2b) keramikos 
darbas ir eilėraštis
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TRUMPAI DRŪTAI

2018-11-06 Trys mokinės, lydimos anglų kalbos mokytojos 
Kristinos ir direktorės Virginijos, atstovavo mokyklai Kauno 
savivaldybės “Jaunųjų ambasadorių” programoje. Jos lankėsi 
Japonijoje Hiracukos miesto Minato pradinės mokyklos 
bendruomenės kvietimu. Mokinės pasakojo japonams apie 
Lietuvą, Kauną, mūsų mokyklą.
2018-11-06 Mokyklą pasiekė sertifikatas, patvirtinantis, kad 
mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvavo Europos programa-
vimo savaitės veiklose.
2018-11-06 Iš stažuotės Suomijoje sugrįžo 4a klasės moky-
toja Dalė Morkūnienė. Drauge su kitais 14 Lietuvos mokytojų, 
atrinktų dalyvauti stažuotėje šioje šalyje, mokytoja stebėjo 
mokyklų kasdienybę, sėmėsi idėjų. 
2018-11-09 Bendruomenės Ryto rato metu dainavo, šoko, 
vaidino, sportavo mokykloje būrelius lankantys mokiniai, 
mokyklos laikraštuką pristatė “Panemuniuko” žurnalistai. 
Mokiniai išgirdo pasakojimą apie Japonijos Minato pradinės 
mokyklos kasdienybę.
2018-11-09 Dėkojame tėveliams R. Kaminskui (1a), A. Juos-
tui (1c), V. Balsevičiui (3a) ir A. Rudminui (3b) už nuoširdžius 
ir draugiškus pokalbius su mokyklos berniukais. 
2018-11-09 4b ir 4c klasės mokiniai, dalyvaudami edukacijoje 
,,Slaptas pinigų gyvenimas”, susipažino su aštuonis kartus pa-
sikeitusiais Lietuvos pinigais.
2018-11-12 3c klasės mokiniai išvyko į Plungę, kur lankėsi 
Vičiūnų grupės įmonėse. Įmonės cechuose mokiniai išvydo, 
kaip gaminamos, fasuojamos ir pakuojamos krabų skonio 
lazdelės, koldūnai, kaip pagal svorį rūšiuojami, o vėliau pa-
kuojami kiaušiniai. Oginskių rūmuose įsikūrusiame Žemaičių 
dailės muziejuje mokiniai susipažino su dailės kūrinių 
ekspozicija, dalyvavo edukacinėje programoje.
2018-11-12 Tarptautinio projekto „Veiksminga tarptautinė 
partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ moky-
mai vyko Turkijoje, Izmite. Mokytoja Diana ir bibliotekininkė 
Vilma kartu su mokytojais iš Norvegijos, Latvijos ir Turkijos 
sėmėsi patirties ir kūrė mokymo(si) priemones mokiniams ir 
ugdytojams.
2018-11-13 3 a klasėje mintimis apie mėgstamą dziudo sporto 
šaką dalijosi Ugnės P. mama,  o apie vandens motociklų sportą 
daug įdomių dalykų papasakojo Granto G. tėvelis.
2018-11-13 4b klasės mokiniai su edukatore pasigamino po 
nuostabią stiklo karoliukų rožę, o vikresni, ištvermingesni net 
krokodilą!
2018-11-15 Trečiokės Milda (3c) ir Smiltė (3b) dalyvavo mies-
to 3-iųjų klasių mokinių deklamavimo anglų kalba konkurse 
,,Poetry Competition – 2018”. Šauniai pasirodė abi mokinės. 
Į finalinį turą pakviesta Smiltė. 
2018-11-15 Ketvirtokų ko-
manda “Smarty Ants” - Liepa 
(4b ), Tumas (4a), Matas (4a) ir 
komandos kapitonas Tauras (4a)  
dalyvavo Kauno m. 4 klasių 
mokinių anglų kalbos konkurse 
“English Flash -2018”. Puikiai 
pasirodė komandos kapitonas 
Tauras.

2018-11-15 Mokykloje organizuota ,,Pyragų diena”. Paauko-
tus pinigus lygiomis dalimis šiemet skiriame paremti gimusius 
neišnešiotus kūdikius ir onkologinėmis ligomis sergančius 
vaikus.
2018-11-15 Mokykloje lankėsi Kauno raj. švietimo skyriaus 
vyr. specialistė, įstaigų vadovės, atvykusios į vienos dienos 

stažuotę. 
2 0 1 8 - 1 1 - 1 5 
Muzikos mokytoja 
Karolina su Patrici-
ja (2c), Mantu (2c)  
ir Laurynu (2b) 
dalyvavo Kauno 
m. 2- ųjų klasių 
mokinių muzikos 
v i k t o r i n o j e – 

popietėje “Muzikiniai pyrago prieskoniai”. Mūsų komanda 
apdovanota už melodingumą.
2018-11-05-16 Mokyklos mokiniai dalyvavo XV tarptauti-
niame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Be-
bras“. Į geriausius rezultatus pasiekusių respublikos mokinių 
šimtuką pateko šie mokiniai: antrokai – Vilius L., Benedik-
tas B., Kernius G.; trečiokai – Milda V., Milda K., Domas Ž., 
Augustė Z., Vaiva V.; ketvirtokai –  Tumas Š., Karolina Ž. 
2018-11-19 Dėkojame strateginio plano rengimo fokus grupės 
nariams – mokytojoms, tėveliams, Panemunės seniūnei – už 
išgrynintas idėjas mokyklos 2019-2021 metų strateginiam 
planui. 
2018-11-19 4b klasė lankėsi Kauno Zoologijos sode ir aviaci-
jos muziejuje, kur visi mokiniai mokėsi pilotuoti.
2018-11-21 Kauno m. 
mokyklų “Projektų 
mugėje” pristatytas mūsų 
mokyklos bendradarbia-
vimo su Japonijos Hiracu-
kos miesto Minato pradine 
mokykla projektas. 
2018-11-22 Austėja G. 
(3b) ir Matas M. (4a) su 
dailės mokytoja Daina 
dalyvavo Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 
klasių mokytojų ir mokinių praktinėje konferencijoje „Menų 
malūnas“. 
2018-11-26 Dalyvaudami Erasmus+ projekto „Menai ir 
tradicijos“ veiklose, 4a ir 4b klasių mokiniai Skype programos 
pagalba anglų kalba kalbėjosi su mokiniais iš Ispanijos bei 
Lenkijos. 3c klasės mokiniai rašė laiškus Ispanijos vaikams. 
4a klasės mokiniai per muzikos pamoką išmoko ir padainavo 
dainą lenkų kalba.
2018-11-27 Vienos dienos stažuotei atvyko grupė Druskininkų 
“Atgimimo” mokyklos pradinių klasių mokytojų. Juos domi-
no mokyklos veiklos organizavimo, mokinių ugdymo ir jų 
pasiekimų vertinimo, bendruomenės bendradarbiavimo ypa-
tumai.   
2018-11-27 4b ir 4c klasės pagal Kultūros paso programą vyko 
Rokiškin į edukacijas ,,Senovė žalvariu prabyla” ir ,,Sūrio 
kelias”. Mokiniai patys nusikaldino po papuošalą, kokiais 
puošėsi mūsų senoliai, stebėjo sūrio gamybos procesą.
2018-11-28 Kauno m. ketvirtokų pasaulio pažinimo olimpi-
adoje “Aš ir pasaulis” dalyvavo 21 komanda. Puikiai pasirodę 
mūsų mokyklos ketvirtokai N. Arbačiauskas (4a), M. Mockus 
(4a), J. Petkevičius (4c) užėmė III-ąją vietą. 
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L A P K R I T I S  M O K Y K L O J E

Kelionė į Panevėžį

 Lapkričio 8 d. vykome į ekskursiją į Panevėžį. 
Pirmiausia vykome į Lėlių vežimo teatrą, kur mums buvo 
rodomas spektaklis apie princesę Strazdanėlę, princą ir 
raganą. Vėliau pasakojo apie lėles, jų gamybą, valdymą 
ir išvaizdą. Man labiausiai įsiminė lėlė Ala Pugačiova. 
Iš Lėlių vežimo teatro vykome į Panevėžio siauruko 
stotį. Man labiausiai patiko Stiklo muziejuje. Atvykus 
į muziejų, mus nuvedė į labai šiltą patalpą. Prieš mus 
buvo studija, kurioje gamino stiklo dirbinius. Jų buvo 
galima nusipirkti. Aš nusipirkau eglutės žaisliuką. 
 Man labai patiko ši ekskursija.
           Austėja, 4a 

Lapkričio konkursai

 Lapkričio mėnesį aš dalyvavau konkurse, kon-
ferencijoje ir viktorinoje (anglų kalbos, dailės ir pasaulio 
pažinimo). Anglų kalbos konkurse dalyvavau su klasio-
kais Tumu, Tauru ir Liepa iš 4b klasės. 
 Dailės konferencijoje ,,Menų malūnas“ daly-
vavau su 3b klasės mokine Austėja. Mus su mūsų dar-
bais ,,Šiltas ruduo“ ir ,,Dviese“ dalyvauti atrinko dailės 
mokytoja. ,,Menų malūne“ Juozo Grušo gimnazijos mo-
kiniai mums pristatė kelis menininkus. Vėliau gavome 
užduotį nutapyti kitokį malūną. Malūnas galėjo būti 
magiškas. 
 Konferencijos pabaigoje visi gavome padėkos 
raštus. Aš net nominaciją gavau!
        Matas M., 4a

Išvyka į Plungę

 Visi laukėme išvykos į Plungę. Susirinkome 
mokyklos kieme, sėdome į autobusą ir pajudėjome į 
Plungę. Pirma mūsų stotelė buvo ,,VIČI“ įmonė, krabų 
skonio lazdelių cechas. Gamykloje sužinojau, kad joje 
gaminamos ne krabų lazdelės, bet krabų skonio lazdelės. 
Paskui apsilankėme sandėlyje, kur pakuoja kiaušinius. 
Mane labiausiai nustebino ten buvusių kiaušinių kiekis 
– 5000 vienetų! Vėliau lankėmės koldūnų ceche. Nuste-
bino koldūnų gaminimo robotai. Apsilankymas gamyk-
loje paliko įspūdį.
 Kita stotelė  - Žemaičių 
dailės muziejus. Ten matėme daug 
meno kūrinių. Nustebino neįprasta 
komoda. 
 Kitame muziejuje pa-
sakojo apie amžius ir piliakalnius. 
Ieškojome lobio smėlio dėžėse. 
 Viską apžiūrėję, daug 
pamatę, sulipome į autobusą ir 
judėjome į Kauną. 
 Kelionė buvo puiki!

               Gabija, 3c

 Ekskursija į Rokiškį

 Lapkričio 29 d. mūsų 4 c klasė iškeliavo 
mokytis į Rokiškį. Važiavome kartu su 4 b klase. 
Nuvažiavę į Rokiškio ,,Sūrio muziejų”dalyvavome 
sūrio ir žalvario edukacijose. Mus pasitiko labai 
maloni moteris, kuri papasakojo, kaip anksčiau 
buvo gaminamas sūris. Tada teko pritaikyti savo 
matematikos žinias. Mes turėjome suskaičiuoti, 
kiek filmuke buvo parodyta pelių. Smagiausia da-
lis – sūrių ragavimas. Turėjome išrinkti, kuris sūris 
skaniausias. Nugalėtoju tapo ,,Mocarelos” sūris. 
 Paskui ėjome į žalvario edukaciją. Žalvaris – 
metalas. Iš pradžių susipažinome su žalvariu, paskui 
buvo praktinė užduotis. Gaminome žalvarinius 
papuošalus. Ir ši edukacija mums labai patiko. Visa 

kelionė buvo labai 
įdomi.
          
                        Elzė, 4c 
            

Apie projektą

 Mūsų klasės 
mokiniai turėjo 
parengti projektą 
apie audinius. Aš 

išsitraukiau kailį. Projektą rengėme pagal klausi-
mus: Kokios audinio savybės? Kokia priežiūra? Iš 
ko susideda? Reikėjo atsinešti gaminio etiketę ir 
audinio pavyzdį. Klasėje pristatėme projektus. Kai 
kurie vaikai dirbo porose. Aš daug išgirdau apie 
įvairius audinius. Labiausiai įsiminiau viskozę, 
odą, vilną, liną, kailį. Man labai patiko klausytis 
pristatymų. Įdomiausias projektas man buvo apie 
vilną. Jį parengė Elzė ir Gabija.
                                                  Liepa, 4c

Pyragų gaminimas

 Mūsų klasė šiemet sugalvojo pati gaminti pyragus 
,,Pyragų dienai“, tad kibom į darbus. Mes susiskirstėme 
grupelėmis po penkis ar keturis. Kai pradėjome gaminti, 
buvo smagu, bet pabaigoje kai kas turėjo kažko įdėti ar 
padėti kitiems. Kai kas tvarkėsi su džiaugsmu, o kai kas 
nenorėjo tvarkytis. Kai atėjo ,,Pyragų diena“, mes savo 
pyragus supakavome ir nešėme parduoti. Surinkome 39 
eurus. Tuo labai džiaugėmės.
              Vaiva, 3c



     4            2018 m. lapkričio mėn. Nr. 85                    PANEMUNIUKAS 

 REDAKCIJOS ADRESAS:KARIŪNŲ PL. 5 LT-45432 KAUNAS *EL.PAŠTAS: panemun@panemune.kaunas.lm.lt *TELEFONAI: 34 58 85, 34 58 81

 
 Laikraštį leido ,,Panemuniuko” klubo vaikai:
 Dija Andriulytė, 2c  Gerda Kalvynaitė, 2b  
 Akvilė Dukštaitė, 4c                   Eva Karčiauskaitė, 2b  
 Urtė Goštautaitė, 4a      Elzė Kraujalytė, 4c      
 Kasparas Grigaitis, 2c      Liepa Milčiūtė, 4c                       
 Kernius Gurskas, 2c              Matas Mockus, 4a
 Austėja Plisaitė, 4a
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė, dailės mokytoja Daina Nemčinskaitė                                          

Advento vainikų gamyba 4 a klasėje

 Mūsų klasė mokėsi gaminti advento vaini-
kus. Buvo labai daug įvairių daiktų vainikų puošimui: 
kankorėžių, kaspinėlių, dirbtinių spanguolių, kadagio 
šakelių, pušų šakelių, gilių, visokių kitokių grožybių. Ši 
edukacija buvo nuostabi!
 Visų vaikų advento vainikai buvo savaip gražūs. 
Vienų vainikai - tik iš natūralių priemonių, kitų – ir iš 
natūralių, ir iš dirbtinių. Visiems mokiniams buvo la-
bai įdomi pamoka. Aš gaminau vainiką su kadagio 
šakelėmis, dirbtinėmis spanguolėmis, kankorėžiais 
ir gilėmis. 
V a i n i k ą 
a p i p u r š k i a u 
d i r b t i n i u 
sniegu.
 Po darbelio 
mums pa-
p a s a k o j o 
apie vaini-
kus, jų reikšmę, apie žvakes. Vainike turi būti keturios 
žvakės: trys violetinės, viena rožinė. Kiekvieną advento 
sekmadienį reikia uždegti po vieną žvakę: pirmą ir antrą 
– violetines, trečią – rožinę, ketvirtą – vėl violetinę. Aš 
daug sužinojau!
 Linkiu per adventą visiems ką nors sau pasižadėti 
ir to laikytis.
                 Urtė, 4a
 
 Mes, 2 a klasė, lapkričio 30 d. išsidalinome 
eilėraščius Kalėdų vaidinimui. Kai kurie vaikai 
eilėraščius jau moka. Mūsų klasė labai gražiai papuošta. 
Tikiuosi, kad ir kitos klasės bus papuoštos. 
 Norėčiau, kad visi mokyklos mokiniai saugotų, 
negadintų mokyklos dekoracijų. Juk mokyklos darbuoto-
jai, tėveliai dirbo, stengėsi, kad mokykla atrodytų labai 
gražiai. Visiems mokyklos žmonėms linkiu, kad adven-
to metu visi būtų laimingi, nesipyktų, o jei susipyktų, 
susitaikytų. Mes, ,,Panemuniuko“ žurnalistai, visų 
mokinių vardu norėtume padėkoti visiems, puošusiems 
mokyklą.
                                                                 Dija, 2c

 Jaunųjų ambasadorių kelionė į Japoniją

 Aš vykau į Japoniją kartu su mokyklos direk-
tore Virginija, anglų kalbos mokytoja Kristina ir dviem 
ketvirtokėm. 
 Mes nuvažiavome į Vilniaus oro uostą apie 
ketvirtą valandą nakties. Kai tėvai su mumis atsisveiki-
no, po kelių valandų nuskridome į Suomiją, į Helsinkį. 
Ten laukėme net septynias valandas iki skrydžio į Tokiją. 
Pagaliau atėjo laikas skristi į Japoniją. Lėktuve buvo 
kiekvienam žmogui po televizorių, tai galėjai žiūrėti fil-
mus, klausytis muzikos ir net matyti, kur esame skry-
dyje. 
 Po ilgos kelionės atvykome į Tokiją. Matėsi, 
kad architektūra kitokia negu Lietuvoje. Sutikome savo 
vertėjus ir keliavome į Hiracukos miesto savivaldybę. 
Ten beveik visi darbuotojai turėjo Lietuvos vėliavėlę ir 
šiltai mus priėmė. 
 Kai grįžome iš savivaldybės, keliavome į viešbutį. 
Viešbutis buvo labai gražus: su fontanu, gražiausiais 
baldais, lauke buvo net krioklys su didelėmis žuvimis. 
Susitvarkėme daiktus ir ėjome miegoti. Kitą dieną ėjome 
į Sogo parką, kuriame yra zoologijos sodas, karstyklių. 
Smagu buvo karstytis šiltu oru. 
 Lankėmės Minato pradinėje mokykloje. Mes 
prisistatėme ir galėjome bendrauti su vaikais. Kartu 
žaidėme žaidimą ,,Bočia“, valgėme mokyklos maistą, 
dalyvavome kaligrafijos pamokoje. Vaikai buvo labai 
draugiški, jie norėjo su mumis bendrauti, padėjo mums ir 
bandė susikalbėti. Ėjome į iškylą su mokiniais. Mes pa-
tys gaminome skanų patiekalą ir jį suvalgėme. Paskutinį 
kartą sužaidėme gaudynes ir gailiai atsisveikinome. 
 Paskutinę dieną ėjome į akvariumą ir delfinų 
pasirodymą. Viskas buvo labai gražu, matėme 
visokiausių žuvų. Akvariumas panašus į Klaipėdos Jūrų 
muziejaus akvariumą. 
 Japonija – labai graži šalis, įdomi savo kultūra. 
Labai norėsiu apsilankyti joje dar kartą.

           Milda Valančiūtė, 3c

ŠVENČIŲ BELAUKIANT


