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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!
            
                           
   Tu nemėgsti, vaikeli, skaičiavimo?
   Be reikalo, mielas, be reikalo.
   Šis mokslas nepaprastas – 
   Jis moko gerumo...
   Gramatika irgi moko gerumo.
   Dailyraštis – irgi.
   Tau sunku bus, vaikeli,
   Ką nors prieiti, kol nesuprasi, 
   Jog visi šio pasaulio mokslai
   Moko tik vieno dalyko – gerumo.
   Antraip – kam jų reikėtų iš viso.

   V. Giedra

   Darbingų, džiugių, įdomių, prasmingų, sėkmingų mokslo metų!
      
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Jūsų	Panemuniukas

NORĖČIAU  MOKYTOJAI  PADĖKOTI

Ačiū, kad paaiškinate uždavinį dar kartą, ir dar, ir 
dar...
Ačiū už gražią šypseną.
Ačiū, kad mokote labai gražiai elgtis su vaikais.
Ačiū, kad per pamokas nekalbate per tyliai.
Ačiū už integruotas pamokas.
Ačiū, kad padedate išspręsti konfliktus, pataisote 
mus, kai suklystame.
Ačiū, kad leidžiate pasitaisyti ir pasisakyti.
Ačiū, kad mylite mus iš visos širdies.
Ačiū, kad, kai važiuojame į ekskursijas, vis 
suskaičiuojate mus ir žiūrite, kad nepasiklystume.
Ačiū, kad mus labai gerai mokote.
Ačiū, kad, diktuodama diktantą, aiškiai tariate.
  

Ačiū, kad mokote mus braukti švelnias linijas ir 
piešti muzikaliai.
Ačiū, kad taip gerai mokote šokti, dainuoti.
Ačiū, kad mokote visokių darbelių.
Ačiū už mokslo žinias, linksmumą, šilumą.
Ačiū už daug įdomių pamokų.
Ačiū, kad kiekvieną dieną pasisveikinate, 
nusišypsote.
Ačiū, kad turite kantrybės su mumis. 
Ačiū, kad niekada nepaliekate bėdoje.
Ačiū, kad netingite ir taisote mūsų darbus.
Ačiū, kad išklausote, pagiriate, mylite, dalijatės 
istorijomis.
Ačiū už įdomias ekskursijas.
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TRUMPAI DRŪTAI

2018 09 03 Į mokslo metų pradžios šventę sugužėjo 
daug mokinių, jų tėvelių, mokytojų, svečių. Links-
ma ir nuotaikinga švente drauge pradėjome naujus 
2018-2019 mokslo metus. Sveikinimo žodį tarė 
Kauno miesto savivaldybės meras V. Matijošaitis. 
Mokiniai ir mokytojos nudžiugino skambiomis dai-
nomis ir linksmais šokiais. Po šventės visi išskubėjo 
į pirmąją mokslo metų pamoką. Sėkmingų ir įdomių 
mokslo metų, panemuniukai!
2018 09 04 Vaikai sugrįžo po vasaros atostogų, o 
mes vis dar prisimename praėjusius mokslo me-
tus ir džiaugiamės mokinių, išėjusių į penktąsias 
klases, laimėjimais. Į mokyklą atkeliavo apdova-
nojimai trims buvusioms ketvirtokėms, Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos reng-
tuose konkursuose užėmusioms prizines vietas. 
Ignė Gudonytė laimėjo I-ąją vietą konkurse ,,Kaip 
įsivaizduoji vaiko teisių gynėją?”. Konkurse 
,,Laiškas vaiko teisių gynėjui” Ignė Surantaitė 
laimėjo I-ąją, o Ugnė Žirgutė - II-ąją vietą. Labai 
džiaugiamės mūsų mokinių pasiekimais.
2018 09 07 Pirmajame šių mokslo metų Ryto rate 
dalyvavo ne tik mokiniai, mokytojos, mokyklos dar-
buotojai, bet ir gausus būrys tėvelių. Pasidžiaugėme 
naujai mokyklos bendruomenę papildžiusiais pir-
mokais, aptarėme susitarimus dėl tvarkos mokyk-
loje.
2018 09 13 Visus pirmokus aplankė ir saugaus eis-
mo taisykles priminė policijos pagalbininkas šuo 
Amsius. Po įdomaus pabendravimo Amsius visiems 
įteikė dovanėles, fotografavosi atminčiai.
2018 09 20 Mokykloje vyko Muziejų diena. Visi 
mokyklos mokiniai vyko mokytis į kitas edukacines 
aplinkas.

2018 09 26 Mokykloje apsilankė Kauno lopšelio-
darželio “Spindulys”, Erasmus+ projekto kolegos 
iš Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Lenkijos. 
Svečiai susidomėję klausėsi direktorės pasako-
jimo apie mokyklos ugdymo filosofiją, metodus, 
ugdymo organizavimo būdus, bendruomenės 
bendradarbiavimą. Apžiūrėję mokyklą, pabendravę 
su mokytojais ir mokiniais, svečiai įrašė gražų 
atsiliepimą “Mokyklos svečių knygoje”.  

2018 09 26 Į mokyklą vienos dienos stažuotei at-
vyko grupė Šalčininkų rajono švietimo darbuotojų. 
Viešnios pasisėmė idėjų, kurias įgyvendins savo 
mokyklose.
2018 09 27 Mokyklą aplankė VDU Nordplus 
projekto partneriai iš Švedijos, Suomijos ir Es-
tijos universitetų. Tai studentės – būsimosios 
pradinių klasių mokytojos. Po 
pasivaikščiojimo po mokyklą, 
bendravimo su mokiniais ir 
mokytojomis viešnios žavėjosi 
puoselėjamomis vertybėmis, 
bendruomeniškumu, laimin-
gais vaikais ir sukurtu gerbūviu 
mokykloje. Jų manymu, tai 
mokykla, kurioje gera ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems.

Šių metų naujienos mokykloje

Kasparas (2c): Atsirado naujų būrelių mokyk-
loje. Klasėje atsirado naujos kėdės. Aš per vasarą 
paaugau, paaugo ir mano draugai.  Pradėjo nepatikti 
anglų kalbos pamokos.
Urtė (3c): Nauja ,,Tirlio“ mokytoja. Klasėje 
sumažėjo vaikų. Atsirado skyrius pertraukų kny-
goms. Atsirado antra kompiuterių klasė. Padaugėjo 
mokamų būrelių. Mokykloje sumažėjo mokinių.
Gerda (2b): Paaugau. Anksčiau nepatiko anglų kal-
bos pamokos, o dabar moku daug daugiau angliškų 
žodžių. Mano klasiokai protingesni.
Kernius (2c): Sugrįžo psichologas Tomas. Pradėjo 
mokytis 76 pirmokai, mokykloje mokosi 298 mo-
kiniai. Paaugo mano klasiokės plaukai. Keramikos 

mokytoja tapo gražesnė. La-
bai patinka etikos pamoka.
Matas M. (4a): Mokykloje 
atsirado du nauji kabinetai: 
išmanioji klasė ir gamtamok-
slinis kabinetas. Gamtamok-
sliniame kabinete darbuojasi 
tikybos mokytoja Aušrelė, 
vyksta Mažųjų tyrėjų labora-
torijos užsiėmimai. 

Moki žodį - žinai kelią

 Prisiminkime, kaip tariame ir rašome žodį 
,,sąsiuvinis”.

Mano sąsiuvinis jau aplenktas.
Tvarkingi mokinių sąsiuviniai.

                Mokytoja Rita
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RUGSĖJIS MOKYKLOJE                  RUGSĖJIS MOKYKLOJE

       Išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą

 Rugsėjo 20 d., muziejų lankymo dieną, 
mūsų klasė važiavo į Vilnių. Aplankėme Lietuvos 
Respublikos Seimą, Planetariumą, Kalnų parką ir 
Žaislų muziejų. 
 Seime man patiko labiausiai. Įėjus į Sei-
mo rūmus mus patikrino. Iš pradžių gidė mus 
nusivedė į konferencijų salę, paskui – į pagrindinę 
salę, kurioje vyko posėdis. Buvo smagu pamatyti 
Seimo pirmininką V. Pranckietį, Seimo narius G. 
Landsbergį, R. Karbauskį. Pastebėjome, kad kai 
kurie Seimo nariai elgėsi nekultūringai: apžiūrinėjo 
internetinėse parduotuvėse rūbus posėdžio metu, 
po balsavimo pradėjo prieštarauti sprendimui. 
Apžiūrėjome ir daugiau rūmų salių.
 Man labai patiko Muziejų diena.

       Matas M., 4a
   

Kelionė į Planetariumą

 Mes, 4a klasė, vykome į Planetariumą. Įėję 
į Planetariumą pamatėme daug plakatų, susijusių 
su kosmosu. Mus pakvietė į salę, kurios viduryje 
stovėjo keistas aparatas, o aplinkui - daug kėdžių. Su 
draugėmis įsitaisėme galinėse kėdėse. Pamatėme, 
kad filmas bus rodomas ant lubų. Žiūrėdama filmą 
sužinojau, kad Saulė aplink savo ašį apsisuka per 
24 valandas. Daug sužinojome apie Saulės siste-
mos planetas, žvaigždes. Pasibaigus filmui buvome 
sužavėti! Tik nepatiko, kad kėdės buvo nepatogios. 
 Veikla Planetariume man padėjo gerai 
parašyti testą.
            Austėja, 4a

,,Kius kius į Šakius“

 Mūsų klasė vyko į Šakius. Ekskursiją vedė 
gidas Nerijus. 
Kelionė buvo 
labai įdomi. 
L a n k ė m ė s 
Iškamšų mu-
ziejuje. Ten 
daug fotogra-
favome. Daly-
vavome dviejų 
k i l o m e t r ų 
žygyje per 
mišką, ieškojome lobio. Paskui vyko keramikos 
užsiėmimas.
 Ši ekskursija buvo labai smagi.

             Gerda, 2b

 Veikla Žaislų muziejuje

 Žaislų muziejuje man labai patiko. Mūsų 
klasė jame lankėsi antrą kartą, todėl mums paskyrė 
darbelių pamoką. Pirmiausia susiskirstėme į grupes 
po šešis arba penkis vaikus. Tada gaminome po 
žaislą iš duotų daiktų: kankorėžio, plastmasinio 
puoduko, dviejų mažų kamuoliukų, virvelės ir kar-
tono gabaliuko. Pagaminome įvairių žaislų. Atlikę 
užduotį galėjome išbandyti muziejaus žaislus, nu-
sipirkti suvenyrų. Man labiausiai patiko žaidimas, 
kai turėjome paliesti daiktą jo nematydami.   
 Buvo labai smagu.
                  
            Urtė G., 4a

 Muziejų diena mokykloje

    Rugsėjo 20 d. mokykloje vyko Muziejų die-
na. Kiekviena klasė buvo išvykusi mokytis į kurį 
nors muziejų. 
Mūsų 4c klasė 
buvo išvykusi 
į Vytauto 
Didžiojo karo 
muziejų. Ten 
susipažinome 
su vargšų 
ir turtuolių 
r i t e r i a i s . 
Susipažinome su ginklais. Galėjome palaikyti 
kalaviją, ,,pasimatuoti“ riterio šarvus. Antrame 
aukšte matėme įvairių aprangų. Priėjome Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno lėktuvą, kurio buvo likę 
kelios labai didelės dalys, o virš jų kabėjo Antano 
Gustaičio sukurtas pirmasis lėktuvas ,,ANBO“. Mes 
turėjome iššifruoti šias raides. Tai reiškė: ,,ANTA-
NAS NORI BŪTI ORE“. Mes sužinojome, kad S. 
Dariaus ir S. Girėno lėktuvas nukrito 00.00 laiku. 
 Apžiūrėję muziejų papietavome kavinėje ir 
grįžome į mokyklą.

               Akvilė, Liepa, 4c

 Velnių muziejuje

      Velnių muziejuje mums pasakojo, kad velnias 
kažkada buvęs angelas, kuris pavydėjo Dievui. 
Labiausiai pavydėjo Liuciperis, jis sugalvojo ka-
riauti. Dievas buvo nenugalimas, nubaudė angelus, 
numetė į prarają ir pavertė velniais. Velniai švenčių 
naktį susirenka į malūnus. Skaičius 13 vadinamas 
velnio tuzinu. 
           Kernius, 2c
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 Laikraštį leido ,,Panemuniuko” klubo vaikai:
 Dija Andriulytė, 2c  Kernius Gurskas, 2c  Liepa Milčiūtė, 4c
 Urtė Bobinaitė, 3c      Gerda Kalvynaitė, 2b  Matas Mockus, 4a
 Akvilė Dukštaitė, 4c      Eva Karčiauskaitė, 2b      Austėja Plisaitė, 4a
 Urtė Goštautaitė, 4a      Dovydas Kasperavičius, 2c Ema Vogulytė, 2c
 Kasparas Grigaitis, 2c      Elzė Kraujalytė, 4c

Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė, dailės mokytoja Daina Nemčinskaitė

RUGSĖJIS MOKYKLOJE                              RUGSĖJIS MOKYKLOJE    

Kas geriausia nutiko rugsėjo mėnesį mokykloje?

Ąžuolas: Man labai patinka robotikos būrelis, projektinės veiklos ir dailės 
pamokos.
Julius: Man labai patinka robotikos, karate būreliai.
Vilius: Į futbolo treniruotę treneris atnešė ledų!
Tauras: Labiausiai patiko išvyka, nes mokytoja ,,kalbėjo“ su veidrodžiu.
Vakarė: Labai patiko išvyka į Velnių muziejų. Pagyrė mokytoja.
Patricija: Tėvai leido lankyti du būrelius.
Ema: Galėsiu šiemet mokytis šioje mokykloje.
Agneta: Susiradau naują draugę.
Sofija: Labai patiko sportinių žaidimų būrelis.
Jorė: Labai patinka pailgintos dienos grupėje.
Trojus: Labai patinka robotikos būrelis ir skaitymo valandėlė.

RAŠO PENKTOKAI, BUVĘ ,,PANEMUNIUKO” ŽURNALISTAI

Lydekos nerštas

Neršia lydeka po uosiu, 
Plaukia ešerys panosėj.
Lydeka nesusilaiko, 
Čiumpa ešerį ir laiko.

Bet štai grundulas gudrus
Plaukia tiesiai į ikrus
Ir suėda juos visus.
Nepamato jis tik vieno,
Mažo ikro, mažo vieno.

Lydeka kaip gailestavo!
Net dantis ji užsigavo.
Nuplaukė toli toli
Ir nusprendė nebegrįžt.

Tomas Razbadauskas, jėzuitų 
gimnazijos penktokas

Sveiki, panemuniukai!

 Aš – penktokė Ugnė Žirgutė. Turbūt daugelis mane pažįstate, 
esate matę mane. Jūs esate tikrai labai laimingi, kad mokotės šioje 
mokykloje. Nes ši mokykla – ypatinga. Joje moko puikūs mokytojai, 
mokymasis paįvairinamas daugybe pamokų netradicinėje aplinkoje. 
Žinau, kalbu per daug diplomatiškai.
 Kad jau prakalbome apie mokytojus, tai labai norėčiau padėkoti 
Ritai Migonienei už tai, kad buvo mano mokytoja visus ketverius me-
tus.Taip pat dėkoju ir kitiems mokyklos darbuotojams: valytojoms, di-
rektorei, pavaduotojoms, muzikos, dailės, anglų kalbos mokytojoms ir 
kitiems, kurių nepaminėjau. 
 O dabar kreipiuosi į Jus, ketvirtokai. Tikrai žinau, kokie sunkūs 
ir įtempti būna ketvirtieji metai. Norėčiau pakalbėti apie stojimą į kitą 
mokyklą. Jums visiems, manau, kils daug klausimų: kas, kur, kaip, 
kodėl? Ne į visus juos lengva atsakyti. Tuos, kurie stos į kitą mokyklą 
ir laikys testus, užgrius stojamųjų rūpesčiai, teks dar daugiau mokytis. 
Aš jaudinausi per stojamuosius testus, labai. Manau, kad jaudinsitės ir 
jūs. Kai laikiau stojamuosius testus, aš dar nežinojau būdo, kaip susi-
kaupti. Bet dabar žinau ir galiu su jumis pasidalinti. Įsitaisykite pato-
giai, užsimerkite, nurimkite, nekalbėkite ir apie nieką negalvokite. Taip 
pabūkite apie minutę (aišku, nereikia žvilgčioti į laikrodį). Tai galite 
daryti bet kur – klasėje, savo kambaryje, lauke ir t.t. Padeda.
 Linkiu Jums mokytis taip gerai, kaip tik Jūs galite. Sėkmės!

                                Ugnė Žirgutė, jėzuitų gimnazijos penktokė


