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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!

    Atostogos prasidėjo švente! Vasario 16 – oji - Valstybės atkūrimo 
diena. 100 nepriklausomos valstybės metų!
   Šiltas Trispalvių bangavimas veda mus per sausį, vasarį, kovą  - 
ypatingus Lietuvai mėnesius. Man atrodo, vis labiau išmokstame švęsti 
valstybės šventes. Sausio 13 – ąją – Laisvės gynėjų dieną – dalyvavome 
dailaus rašto konkurse, aprašėme ir piešėme nepamirštamus įvykius 
Vilniuje. Visą vasario savaitę piešėme, rašėme, deklamavome Lietu-
vai, mokėmės Lietuvos istorijos. Mes stengiamės parodyti, kaip labai 
branginame teisę gimti ir gyventi laisvoje, nepriklausomoje šalyje. 
Jūs, mieli mokiniai, toliau kuriate mūsų Lietuvą. Jūsų darbštumas, 
sąžiningas kasdieninis darbas žada mūsų tėvynei gražią ir laimingą ateitį. 
   Tikiuosi, ilgai nepamiršite įsimintinos šventės! 

                                                        Jūsų Panemuniukas

SU 100 -UOJU GIMTADIENIU, LIETUVA!

Miela Lietuva!

 Sveika, brangioji gimtine. Kaip smagu 
žinoti, jog atėjo tavo laisvės šimtmetis! Jau šimtą 
metų mes laisvi ir džiaugiamės giriomis, upeliais, 
ežerais, savo kultūra ir tiesiog - laisve. Sunku, bet 
džiugu prisiminti, kad carinei Rusijai okupavus 
Lietuvą, mes nepasidavėme ir slapta gabenome 
knygas, rengėme sukilimus ir stengėmės dėl savo 
brangios Tėvynės. Daug sunkumų ištvėrė mūsų 
protėviai, kai ,,Vargo mokykloje“ slapta mokė vai-
kus lietuviškai, kai stengėsi likti nepastebėti patys 
kalbėdami lietuviškai, kai rašė knygas lietuviškai 
ir pasivadindavo slapyvardžiais, kai ėjo į miškus 
partizanauti ir ginti savo šalį. Užtat dabar mes e-
same čia – atkeliavę į laisvę, į savo himną, į savo 
vėliavą. Mes, šių dienų lietuviai, dėkokime narsuo-
liams partizanams, rašytojams, poetams, gerbkime 
ir mylėkime savo šalį. 
 Su šimtmečiu, Lietuva! Linkiu likti nuosta-
bia šalimi! Ačiū už narsumą ir nepasidavimą, bran-
gioji Lietuva!

	 	 	 																								Ignė,	4b	

 Vasario 16 – oji – šventė, kuri parodo, kad aš 
laiminga būdama lietuvė. Mokytoja Jurgita

 Man tai yra graži šventė, kurią turi švęsti 
visi lietuviai. Džiaugiuosi, kad esu lietuvė, nes 
mes tokie maži visame pasaulyje - lyg trupinėliai, 
bet galėjome išsikovoti laisvę ir nepriklausomybę.  
Mokytoja Daina
 Man šimtas reiškia tiek metų, kiek mūsų šalis 
kovojo už savo laisvę ir nepriklausomybę, kiek au-
kojosi dėl savęs. Mokytoja Aida

 Šimtas metų žmogui – garbingas amžius. 
Šimtas metų valstybei – jaunystė. Todėl Lietu-
vos šimtmetį linkiu švęsti išradingai, linksmai, 
džiaugsmingai. Esu laiminga, kad gimiau ir gyvenu 
Lietuvoje. Mokytoja Rita

Šiame numeryje: Su gimta-
dieniu, Lietuva! Dar kartą apie 
namų darbus... Sausis mokykloje.
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TRUMPAI DRŪTAI
2018-01-04	3b klasė metus pradėjo laipiojimo edukacija 
“Miegančiuose drambliuose”. Mokiniams Kalėdų Sene-
lio dovana buvo ir smagi, ir naudinga.
2018-01-12 Į Ryto ratą susirinkome naujoje erdvėje – 
iškilmių auloje šlaitiniame aukšte. Pagyrėme I mokslo 
metų pusmetį puikiai besimokiusius mokinius. 3a klasės 
mokiniai išradingai pristatė sausio mėnesio vertybę – 
darbštumą. 
2018-01-16 2c ir 3a klasių mokiniai Kauno dramos teatre 
žiūrėjo spektaklį “Žydroji paukštė“. Po spektaklio moki-
niai apsilankė užkulisiuose, kalbėjosi apie darbą teatre.
2018-01-20 Alytuje vykusiame Lietuvos sportinių 
šokių čempionate jaunučių II E4 grupėje dalyvavo 31 
pora. Panemuniukai M. Gričiūtė (4c) ir E. Juostas (4c)  
iškovojo 3 vietą. Džiaugiamės jaunų šokėjų pasiekimu!
2018-01-24 2a klasės mokiniai mokėsi neįprastoje vieto-
je - “Forum cinemas”  kino teatre, kur stebėjo animacinį 
filmą “Koko”. Drauge jie ugdėsi pažinimo, komunika-
vimo, kultūrinę kompetenciją, sužinojo ir diskutavo apie 
muzikos svarbą žmogui.
2018-01-24 3c klasės mokiniai dalyvavo pamokoje 
M. Žilinsko dailės galerijoje. Edukatoriaus vedamuose 
užsiėmimuose lavino vaizduotę ir kūrybiškumą. Visi 
džiaugėsi savo sukurtais ekslibrisais.
2018-01-24 4c klasės mokiniai inicijavo savanorystės 
darbų idėją mokykloje. Pasikeisdami vaikai budi mokyk-
los valgykloje.
2018-01-26 Mokyklos mokinių komanda dalyvavo 2018 
m. Kauno m. mokyklų žaidynių šachmatų varžybose. 
Džiaugiamės pakankamai geru mokinių rezultatu – 8 
vieta iš 15 dalyvavusių komandų.
2018-01-30 Rinktinė ketvirtokų komanda savo aikštelėje 
priėmė Karalienės Mortos mokyklos sportininkus. 
Varžybose įtikinamai nugalėjo mūsų mokiniai. 
2018-01-30 1c klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje 
edukacinėje veikloje T. Ivanausko muziejuje: mokėsi 
pastebėti ir atpažinti gyvūnų paliktus pėdsakus gamtoje.
2018-02-06 4c klasės mokiniai vyko į M. K. Čiurlionio 
muziejų ir dalyvavo Lietuvos šimtmečiui skirtoje 
edukacinėje programoje “Vytautas Didysis – mažiems”. 
Mokiniai sužinojo apie Vytauto Didžiojo atmini-
mo įamžinimą 
Kaune ir sukūrė 
i l i u s t r u o t ą 
žemėlapį.
2 0 1 8 - 0 2 - 0 6 
Artėjant atkurtos 
Lietuvos valstybės 
1 0 0 - m e č i u i , 
m o k y k l o s 
b e n d r u o m e n ė s 
ryto rate aptarta 
dar viena ugdy-
tina vertybė – tautiškumas. Ją pristatė Kauno tautinės 
kultūros centro vaikų ansamblis “Dailingė”.
2018-02-07 Dar prieš Kalėdas mūsų mokyklos mokiniai 
parengė sveikinimus bendraamžiams iš Japonijos Hirat-
suka miesto pradinės mokyklos. Trečiadienį sulaukėme 
linkėjimų iš tolimosios Japonijos. Hiratsuka pradinukai 
siunčia mums sveikinimus ir linki sėkmės 2018 metais. 

2018-02-08 Valstybės atkūrimo šimtmečio proga Lietu-
vos paštas surengė piešinių konkursą “Susieti žmones, 
suburti šalį”. Jame dalyvavo daugiau nei 100 įvairių 
Lietuvos mokyklų, sulaukta beveik 1000 mokinių darbų. 
Mūsų mokyklos mokinys Benas Janušauskas (3b) tapo 
vienu iš 5 nugalėtojų. SVEIKINAME!
2018-02-14 Visą savaitę mokyklos bendruomenė skyrė 
atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio paminėjimui. 
Pirmadienį Ryto rate buvo paskelbtas įdomių veiklų 
planas. Buvo vedamos pamokos, skirtos šiam jubi-
liejui, dalyvauta virtualiose kelionėse po gimtąją šalį. 
Antradienis – Lietuvos vėliavos spalvų ir skonių  die-
na. Tądien visi vilkėjome geltonus, žalius ar raudonus 
drabužius, vaišinomės Užgavėnių blynais. Laukiamojo 
sienas papuošė mokinių piešinių paroda “Graži tu, mano 
brangi Tėvyne”. Trečiadienį Lietuvos vėliavos spalvų 
žiedais ,,pražydo” mokyklos sodas, visose klasėse vyko 
istorijos pamokos apie signatarus, kitus žymius Lietuvos 
žmones. Ketvirtadienį – akcija “Trispalvėmis apkabin-
kime mokyklą”, eisena prie J. Basanavičiaus paminklo 
ir iškilmingas himno giedojimas, Prezidento A. Stulgin-
skio ir 1918 metų 
savanorių kapų 
lankymas.
2 0 1 8 - 0 2 - 1 5 
Linksmai, įdomiai 
ir vieningai 
užbaigėme Lietu-
vos valstybės 
atkūrimo 100 - 
mečio renginių 
savaitę. Pasipuošę 
t r i s p a l v i a i s 
šalikais susibūrėme bendrai atminimo nuotraukai, 
pėsčiomis nukeliavome iki J. Basanavičiaus paminklo, 
išklausėme trumpą pasakojimą apie šio signataro gyve-
nimo kelią, išgirdome mokinių deklamuojamas Mairo-
nio eiles, sugiedojome Tautišką giesmę, išlydėjome at-
stovus prie signataro Prezidento A. Stulginskio ir 2018 
metų savanorių kapų. 
2018-02-12-17 3b klasės mokytoja Ramunė ir anglų 
kalbos mokytoja Kristina dalyvavo Erasmus+ projekto 
“Menai ir tradicijos” susitikime Rumunijoje, Botošani 
mieste. Išvykoje mokytojos su kitais projekto dalyviais 
lankėsi projekte dalyvaujančiose mokyklose, mokėsi 
rumuniškų šokių žingsnelių, klausėsi tradicinių dainų, 
tapė ant stiklo. Susitikimo dalyviai susitiko su miesto 
valdžios atstovais bei meru. Mokytojos grįžo iš susiti-
kimo pilnos įspūdžių, o įgytą patirtį planuoja pritaikyti 
pamokose artimiausiu metu.

Moki	žodį,	žinai	kelią

Išmok taisyklingai tarti: 
Lietuva
                 Lietuvos
Lietuvai
                 Lietuvą
Su Lietuva
                 Lietuvoje
Lietuva!
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DAR	KARTĄ	APIE	NAMŲ	DARBUS

  Švietimo ir mokslo ministrė spaudoje dali-
josi mintimis apie mokiniams skiriamus namų dar-
bus. ,,Panemuniuko” žurnalistai apie namų darbus 
kalbėjosi su mokiniais, tėveliais, seneliais, mokyto-
jomis. 
Ar	reikalingi	namų	darbai?

Tomo seneliai: Nereikalingi, nes vaikai mokykloje 
turi dirbti, o namuose ilsėtis.
Tomo mama: Reikalingi, kad galutinai įsisavintų 
informaciją.
Tomo	 tėtis: Jei nesiseka mokykloje, reikia namų 
darbų, jei sekasi – nereikia.
Tomo sesuo: Nereikia namų darbų, nes vaikas 
turi efektyviai dirbti mokykloje, o namie ilsėtis ir 
užsiimti popamokine veikla.
Ignės	mama	Daiva: Manau, kad namų darbų reikia, 
nes vaikai, atlikdami namų darbus, užtvirtina savo 
žinias.
Ignės	 tėtis	Andrius: Aš manau, kad namų darbų 
reikia, nes savarankiškas darbas padeda geriau 
išmokti ir prisiminti.

Kokius	namų	darbus	labiausiai	mėgsti	(mėgote)?

Senelis: Mėgau loginius uždavinius.
Mama: Lengvai išsprendžiamas užduotis kaip 
dabar iš pratybų.
Močiutė: Filosofinius darbus.
Tėtis:	Kūrybinius darbus.
Sesė: Mėgstu visus namų darbus, kuriems reikia 
kūrybos.
Urtė	L.:	Aš tikrai mėgstu namų darbus, nes juos 
dirbdama išreiškiu savo nuomonę.
Direktorė:	 Man patiko visi namų darbai. Namų 
darbai man buvo tarsi žaidimas, malonumas. Labai 
mėgau siekti paties geriausio rezultato. Norėjau, 
kad mano raidė būtų ne tik taisyklinga, bet ir kad 
visi, pasižiūrėję į mano sąsiuvinį, sakytų: ,,O, koks 
gražus tavo raštas.“ Nepatiko gal vienintelė užduotis 
– piešti. Man atrodė, kad šis dalykas nelabai sekėsi.
Dailės	mokytoja: Patikdavo lietuvių kalbos ir dailės 
namų darbai. Rašinėlius galėdavau rašyti nuo ryto 
iki vakaro. Nepatikdavo matematikos namų darbai.
Šokių	mokytoja: Labiausiai nepatikdavo vokiečių 

kalbos namų darbai, nes reikėdavo 
labai daug mokytis.
Mokytoja Rita: Labiausiai mėgau 
rašyti rašinius, spręsti geometrijos 
uždavinius, skaityti laikraštį anglų 
kalba ir pristatyti klasei (vyresnėse 
klasėse). Patiko darbai, kuriuos 
nebuvo labai lengva atlikti. Nepa-
tiko mokytis atpasakoti tekstus.

Kas	Tau	yra	namų	darbai?

Medeina: Namų darbai  = laisvė, nes mokytis man 
yra kaip žaisti 
kompiuteriu, tele-
fonu ar planšete.
Jokūbas: Namų 
darbai  = pareiga, 
nes jei jų nepada-
rai, netobulėji. 
Namų darbai – 
tai ir pareiga, ir 
bausmė, ir malo-
numas, ir patirtis.

Paulina: Namų darbai  = patirtis. Kažką nauja 
sužinai ir patiri.
Liutauras: Namų darbai  = sėkmė. Jie nėra labai 
sunkūs, kartais jų visai nėra.
Matas	(4a):	Darbštumas ir namų darbai labai susiję. 
Tėvai turi atlikti savo namų darbus, o mes – savo.
Namų darbai = bausmė, nes jie labai apsunkina 
gyvenimą.
Eivilė:	Namų darbai  = svajonės išsipildymas. Aš 
svajoju būti astronome. Be namų darbų neišsiversiu, 
pavyzdžiui, pasaulio pažinimo. Aš kiekvieną kartą 
namuose gilinuosi apie kosmosą, žiūriu filmus. Po 
kiek laiko aš jau daugiau žinau apie kosmosą.
Urtė	G.:	Namų darbai  = svajonės išsipildymas, nes 
jeigu ruoši pamokas visus 12 metų, tai gali pasiekti 
savo svajonę. Svarbu juos atlikti gerai, nesukčiauti.
Ugnė:	Namų darbai  = pareiga. Mes (vaikai) turim 
teisę mokytis, bet taip pat mūsų pareiga yra atlikti 
namų darbus. Pareiga mokytis. Manau, jog namų 
darbai yra vaiko savarankiškas žinių pasitikrinimas, 
temos, kurią mokeisi per pamoką, įtvirtinimas.
Saulė: Namų darbai  = pasiektas tikslas, nes viską, 
ką išgyvenu, pamatau mokykloje, panaudosiu a-
teityje.
Klaudija: Namų darbai  = patirtis. Gal vieną kartą 
tai yra bausmė, nes nelieka laisvo laiko, o kitą kartą 
būna labai gerai, nes daug ko išmoksti, išmoksti to, 
ko nori.
Ignė: Namų darbai  = patirtis. Dirbdamas įgyji pa-
tirties, ateityje galėsi gauti darbo.
 Aš	 manau,	 kad	 darbštumas	 –	 nuosta-

bi	 vertybė.	 Per	 Ryto	 ratą	
3a	 klasė	 suvaidino	 puikų	
vaidinimą.	Tai	dar	labiau	su-
stiprino	mano	nuomonę,	kad	
darbštumas	 padeda	 siekti	
bet	kokio	 tikslo.	Todėl	 linkiu	
jums,	 panemuniukai,	 būti	
darbštiems	 ir	 siekti	 savo	 tik-
slo.
	 	 	 			Jokūbas,	3c
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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
Liutauras Malinauskas, 3a
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė                                           

DAR	APIE	NAMŲ	DARBUS

 Ignė kalbino 3a klasės mokytoją. Mokytoja 
Dalė devynerius metus dirbo mokykloje Belgijoje. 
Mokytoja pasakojo, kad Belgijoje ir kitose Euro-
pos šalyse namų darbų užduodama. Jie ugdo vaikų 
pareigingumą ir atsakomybę. Namų darbų laikas 
Belgijoje skiriasi pagal vaikų gebėjimus, bet jie yra 
būtini.

Kas	 turėtų	 pasikeisti	 mokykloje,	 kad	 namų	
darbų	nebereikėtų?

Benas	 (1	 kl.): Jei nebūtų pratybų, vadovėlių, 
sąsiuvinių, lapų, nebūtų ir namų darbų.
Elzė	(1	kl.): Tyrėtų pasikeisti mokytoja.
Urtė	(1	kl.):	Turėtų būti daugiau pamokų.
Saulė	(1	kl.): Turėtų būti labai gera mokytoja, kuri 
neužduotų namų darbų.
Urtė	L.	(4	kl.): Jei mokykloje nebūtų mokytojų, tai 
nebūtų ir namų darbų.
Urtės	 G.	 močiutė:	 Visus namų darbus reikėtų 
išmokti mokykloje, kad nereikėtų mokytis namie.
Bibliotekininkė	 Vilma:	 Galbūt turėtų pasikeisti 
mokymosi forma. Būtų ne pamokos ir pertraukos, 
o laikas, skirtas mokymuisi ir poilsiui. Veiklą vaikai 
planuotų patys. Jie stengtųsi visas užduotis atlikti 
iki baigsis mokymosi laikas.
Direktorė: Reikėtų daug daugiau dirbti klasėje.
Mokytoja Rita: Mokymosi diena turėtų trukti il-
giau. Turėtų nebelikti griežtų pamokos ir pertraukos 
ribų. O svarbiausia – į mokyklą vaikai turėtų eiti 
mokytis ir išmokti, turėtų tikslą.

Mėnesio	vertybė	–	darbštumas

 Darbštumas – visais amžiais labai ver-
tinama žmogaus savybė. Girdėjau sakant, kad pa-
gal darbštumą galima nustatyti žmogaus vertę. 3a 
klasė puikiai pristatė naują vertybę – darbštumą. 
Trečiokai buvo kūrybiški, sumanūs, su suaugusių 

pagalba parengė 
visiems suprantamą 
vaidinimą. Noriu 
padėkoti šiems vai-
kams už įdomų 
vaidinimą ir už tai, 
kad jūsų žodžių ir 
dainų buvo gera 
klausytis.
	 											Ugnė,	4a

Smagiausia	kelionė	į	Laplandiją

 Kelionė į Laplandiją buvo neįtikėtina! 
Bilietai atkeliavo Kalėdų proga. Kalėdų Sene-
lis mane ir mano tris draugus pakvietė pas save į 
svečius. 
 Pas jį išskridome sausio 12 dieną. Kelionė 
buvo neilga, truko tik vieną valandą keturiasdešimt 
minučių. Atskridusi prašiau mamos, kad leistų 
dar padūkti su sniegu prie viešbučio. Mama leido. 
Dūkome iki dvidešimt antros valandos. 
 Kitą dieną važiavome pas Šiaurės elnius. 
Juos dar vadina Kalėdų Senelio elniais. Su elniais 
važinėjomės labai smagiai. Elnių traukiamomis 
rogėmis čiuožėm greitai ir saugiai. Atsisveikinę su 
elniais važiavome pas Kalėdų Senelį.
 Pamatėme didžiulį sniego senį ir ledo stalelį 
su suoliukais. Buvo tikrai smagi diena. 

              Kita diena buvo 
įprasta. Vaikščiojome, 
čiuožinėjome ant 
ledo.
           Į Kauną parskri-
dome laimingai.

																			Urtė	L.,	4a	
                      

SAUSIS MOKYKLOJE

Saldus rytmetys

 Šiuos naujus metus pradėjome neįprastai. Po 
atostogų visa mūsų klasė susitiko ,,Šokoladinėje”. 
Visi buvome laimingi ir džiaugsmingi, kad pagaliau 
susitikome! Vėliau prasidėjo nuostabi edukacinė 
veikla, kurios metu gaminome savo rankomis 
šokoladinius saldainius. Po kelių minučių pilni 
pilnutėliai padėklai buvo nešami į šaldytuvą. Tai 
buvo taip įdomu, tokia puiki patirtis! Diena buvo 
nuostabi.
		 	 	 																Emilija	Liutkutė,	3a


