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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!
                                    
     Sveikinu Jus, sulaukusius pavasario. Kad pava-
saris plačiai žengia mūsų tėviške, matyti iš gerokai 
pailgėjusios dienos. Tuoj švęsime pavasario lygiadienį, kai 
dienos trukmė bus lygi nakties trukmei, o saulutė kils vis 
aukščiau ir aukščiau. 
  Gražiai, prasmingai paminėjome svarbiausias 
mūsų Tėvynei dienas – Vasario 16 – ąją ir Kovo 11 - ąją. Abi 
šventės primena mums ir visam pasauliui, kad mes, lietu-
viai, gyvename nepriklausomoje šalyje, kad esame verti 
laisvės. Mąstydami apie vis gražesnę, šviesesnę, geresnę 
Lietuvos ateitį, kiekvieną savo darbą visi stenkimės at-
likti dorai, sąžiningai, taip gerai, kaip kiekvienas galime.

 Linkiu sėkmės ir prasmės visuose Jūsų darbuose!

                                                                     Jūsų  Panemuniukas

EILĖS   IR  DAINOS  LIETUVAI
	 	Mūsų	tėvynė	Lietuva

Lietuva - šalis mana.
Europos centras čia yra. 

Tikėjimas labai stiprus
Ir viskas yra nuostabu!

Herbą, vėliavą mes turim, 
Taip istoriją juk kuriam.

Vėliava - trispalvė, 
Ją senoliai davė.

Geltona, žalia, raudona
Yra stiprioji Lietuva!

Krikščionys esam 
širdyje,
Gyvuoja mūs šalis gera. 

Urtė	G.,	4	a	

	 Lietuva

 Lietuvai jau šimtas vieneri metai! Labai 
didžiuojuosi savo Lietuva. Aš svajoju, kad dar po 
šimto metų Lietuva bus geresnė, smagesnė. Tikiuo-
si, kad Lietuva bus tokia pat natūrali šalis, žaliuos 
daug medžių. Upės ir upeliai bus dar švaresni, 
skaistesni. Bus ir karštos vasaros, ir sniegingos, 
šaltuku gniaužiančios žiemos. 
 Lietuva, visada išliki savimi, nes tu esi pati 
geriausia!
	 	 	 	 												Elzė,	4	c												
Vasario	16	–	oji

Snaigės krinta žaismingai.
Truputį šiltėja žiema.
Vėliavas kelkim aukštai.
Geltonai, žaliai, raudonai švyti visa Lietuva.

Kasparas,	2	c

 Šiame numeryje: ,,Eilės ir dainos Lietuvai”; 
,,Trumpai drūtai”; ,,Panemuniuko” paštas.
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TRUMPAI	DRŪTAI

2019	02	01 Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Ryto rate 
svečiavosi viešnia – visuomenės sveikatos, fizinio akty-
vumo ir sveikos mitybos specialistė Giedrė Bernotaitė. 
Ji pravedė gerai dienos pradžiai nusiteikti padedančią 
jogos mankštą. 
Mankštinomės 
visi!
2019	 02	 02 
Šokių kole-
ktyvo „Ju-
venta“ šokėjai 
d a l y v a v o 
Marijampolės 
kultūros centre 
organizuotame pramoginių šokių konkurse „Sudūvos 
žiema 2019“.
2019	02	07	Mokyklos mokiniai susitiko su mama Inga, 
kuriai prieš septynerius metus gimė neišnešioti dvynu-
kai, nesvėrę nė kilogramo. Ji papasakojo apie tuomet 
užgriuvusį nerimą, rūpesčius, pagalbą, kurią suteikė gy-
dytojai ir artimieji. Po įdomaus pabendravimo viešniai 
buvo įteikti mokyklos mokinių „Pyragų dieną“ ankstu-
kams paaukoti pinigai.
2019	 02	 07 Į mokyklą rinkosi besidomintys mūsų 
mokykla būsimų pirmokų tėveliai. Mokyklos direktorė 
ir pavaduotoja  ugdymui pristatė mokyklos ugdymo 
filosofiją, veiklos organizavimo būdus ir tradicijas. 
2019	 02	 10 Kauno Panemunės pradinei mokyklai su-
teiktas Pearson Test of English egzaminų centro statusas 
(Nr. 85627). Kviečiame vaikus, norinčius įsivertinti savo 
anglų kalbos įgūdžius, kovo 30 dieną atvykti į tarptautinį 
anglų kalbos egzaminą. 
2019	02	12  Į mokyklą atkeliavo pluoštas laiškų iš Ja-
ponijos. Juose padėkos panemuniukams už itin gražius 
rankų darbo atvirukus ir skanėstus. Savo mokykloje 
japonai organizavo parodą, skirtą Lietuvai, ir papuošė ją 
mūsų vaikų rankdarbiais. 
2019	 02	 12	T. Ivanausko progimnazijoje vyko Kauno 
m. ugdymo įstaigų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ II etapo 
varžybos. Mūsų mokyklos 3-4 klasių mokinių rinktinė 
laimėjo II – ąją vietą.
2019	02	15 Valstybės atkūrimo šventės išvakarėse prie dr. 
J. Basanavičiaus paminklo Panemunės šile prisiminėme 
svarbius istorinius faktus, sugiedojome Lietuvos himną, 
padėjome trispalvį gėlių vainiką. Per penktą pamoką visi 
dalyvavome „Istorijos ir poezijos pašnekesyje“ – istori-
jos faktus ir lietuvių poetų eiles skaitė mokiniai. 

2019	03	01	Kovas – sąmoningumo mėnuo. 15 mokyk-
los mokinių jau kelis mėnesius savanoriauja. Jie kasdien 
atlieka daug gerų darbų: padeda valgykloje mažiesiems 
įsipilti geriamo vandens, pieno, surinkti panaudotus 
padėklus, organizuoja žaidimus bendraamžiams bib-
liotekoje ir mokyklos kieme, šaltu oru – sporto salėje. 
2019	03	05 Kiekvienas, vos įžengęs pro mokyklos duris, 
buvo vaišinamas gardžiais blynais su uogiene. Visuose 
koridoriuose grojo muzika. Klasėse aptarę Užgavėnių 
prasmę, mokiniai sugužėjo į mokyklos kiemą. Čia 
stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą, šoko „Pliauškutį“. 
Pabaigoje buvo sudeginta Morė.
2019	03	07 Mokykloje startavo emocijų valdymo pro-
jektas. Užsiėmimus veda pagalbos vaikui specialistų 
komanda: psichologas T. Ptakauskas, vyr. logopedė S. 
Gudunskienė ir socialinė pedagogė D. Plioplienė. 
2019	03	07 Vytauto Didžiojo karo muziejuje įvyko trečių 
klasių mokinių istorijos žinių konkursas „ Mes – Lietuvos 
ateitis“, skirtas kovo 11 – ajai paminėti. Mūsų mokyklos 
komandą sudarė T. Miežys (3a), U. Zaveckaitė (3b) ir 
M. Valančiūtė (3c). Mūsų mokyklos komanda užėmė 
pirmąją vietą. Džiaugiamės ir didžiuojamės!
2019	 03	 07 Tradiciniame respublikiniame vaizdinių 
pranešimų anglų kalba čempionate dalyvavo 20 
pranešėjų iš Vilniaus, Jonavos, Marijampolės ir Kauno 
pradinių mokyklų. Kauno Švietimo skyriaus vedėjo 
pagyrimo raštais ir krištolo statulėlėmis buvo apdova-
noti prizinių vietų laimėtojai. I-ąją vietą iškovojo mūsų 
mokyklos 4a klasės mokinys T. Šidla. Sveikiname!
2019	03	08  Tradicinį festivalį „Dainuojanti klasė“ skyrėme 
artėjančiai Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai. Nuotaikinga, išmoninga, melodinga ir 
spalvinga šventė įsimins ilgam!
2019	 03	 13 Kauno m. ugdymo įstaigų 1-12 klasių 
mokinių kūrybinių darbų parodos - konkurso „Žemė-
mano namai“ laureatais tapo 4b klasės mo-
kiniai – M. Stojanaitė („Kokią Žemę ren-
kies?“), K. Masaitytė („Lietuva - švaraus 
pasaulio dalis“), R. Kuzmickas („Žemė 
- gamtos ar žmogaus rankų kūrinys?“) ir 
L. Žumbakytė („Noriu gyventi švarioj 
žemėj“). Sveikiname mokinius ir jų 
mokytoją Ramunę!

Moki	žodį	-	žinai	kelią

 Prisiminkime ,,Dainuojančios klasės“ festivalį. 
Jame išgirdote daug neįprastų žodžių, vadinamų sino-
nimais. Sinonimai – tai tos pačios ar artimos reikšmės, 
tačiau skirtingai skambantys žodžiai. Štai Jums 
užduotėlė. 
Kuris	žodis	pastraipėlėje	netinka?
 Lynojo, lašnojo, krapeno, suokė, varveno, 
pliupino, šlapnojo, čiožė, kliokė, čeženo.
 Čilbėjo, čiulbavo, čiauškėjo, čiuldeno, 
sėlino, vilbėjo, rypavo, čiruliavo, virvėjo.
 Dūzgė, bimbė, zimbčiojo, zirzinėjo, zurzė, 
zyliojo, zvembė, zvimbiliavo.
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E I L Ė S  I R  D A I N O S  L I E T U V A I
Vasario	16	–	osios	renginys

 Per renginį ,,Istorijos ir poezijos pašnekesys“ 
buvo truputį baisu sakyti eilėraštį. Į sceną išėjome 
pirmieji. Reikėjo sakyti taip, kad visi išgirstų, 
nes dingo elektra. Visi galvojo, kad specialiai 
išjungė. Mokytoja pasakė, kad elektra dingo visoje 
Panemunėje. 
 Kai ėjome prie J. Basanavičiaus paminklo, 
mums pasakė, kad į šventę ateis Jonas Basanavičius. 
Buvo sunku išlaikyti paslaptį. 
 Renginys buvo labai įdomus. Buvo galima 
daug ko pasimokyti. Pagyrimas visiems vaikams, 
kad, kai vaikai deklamavo eilėraščius, klausėsi, 
rodė pagarbą.
	 	 	 	 	 												Dija,	2	c

   

Iš kur į mūsų klausą, širdį, mintį atėjo daina?
Iš vėjo pūkšnojimo.
Iš upelio čiurškėjimo.
Iš miško ošesio.
Iš lietaus purslojimo.

Festivalis	,,Dainuojanti	klasė“

 Štai ir įvyko viena gražiausių metų švenčių. 
Labai liūdžiu, kad mums, ketvirtokams, ši ,,Dai-
nuojanti klasė“ yra paskutinė. Šventėje man sukyla 
visos geros emocijos. Ypač patiko daina ,,Lietuvėle, 
tu mana“. Nebuvo nė vienos dainos, kuri būtų nepa-
tikusi. Didžiulį įspūdį paliko pirmą kartą atlikta 
lietaus improvizacija. Labai dėkoju dviem nuosta-
biom muzikos mokytojom – Karolinai ir Monikai, 
kurios iki paskutinės minutės labai stengėsi, kad 
kiekviena klasė pasirodytų nuostabiai. Taip pat 
noriu pasakyti, kad kiekvienas vaikas gali savimi 
didžiuotis, nes Jūs sukūrėte pasakišką festivalį! 
 Mes, 4 c klasė, dainavome dainą ,,Pinavi-
ja“. Kai mūsų klasė išgirdo šią dainą, tiesiog ją 
įsimylėjome. Daina buvo tokia graži, jog pagalvo-
jau, kad štai aš radau savo dainą. Aš jaučiau, kad ši 
daina yra skirta tik mūsų klasei.
	 	 	 	 	 												Elzė,	4	c

 Festivalyje mūsų klasė atliko dainą ,,Eglės 
rauda“. Mes dainavome devinti, todėl reikėjo truputį 
palaukti. 
 Visų klasių dainos buvo geros. Pradžioje visa 
mokykla bandė atlikti lietaus imitaciją. Aš manau, 
mums pavyko. Festivalio pabaigoje visa mokyk-
la dainavo dainą ,,Tu, Lietuva, tu mana“. Daug 
tėvelių susirinko paklausyti klasių dainų. Kai klasė 
padainuodavo savo dainą, visi susirinkę žmonės 
pradėdavo ploti. 
 Man labai patinka ši šventė, nes tada gali 
parodyti, kokią gražią dainą dainuoja tavo klasė.  
                  
        		Matas	J.,	4	a

 Man ši šventė labai patiko, nes visi labai 
gražiai dainavo. Norėčiau, kad kuo greičiau ateitų 
dar viena šventė. Man labai patiko 4 c klasės daina 
,,Pinavija“. Labai patiko ,,lietus“ ir kaip mokytoja 
Rita jį vadino.
	 	 	 	 	 											Jorė,	1	a

,,Tirlio“	koncertas

 Sausio 28 d. vyko pop grupės ,,Tirlis“ kon-
certas. Jame ir aš dalyvavau. Dainavau keturias 
dainas. Erina Girlevičiūtė dainavo solo. Didžioji da-
lis vaikų ,,Tirlio“ mokytojai Elonai dovanojo gėlių. 
Ir man tėvai nupirko gėlių. To aš tikrai nesitikėjau. 
Po koncerto mums, ,,Tirlio“ dainininkams, įteikė 
padėkas. Dovanų gavome ir šokolado – su riešutais 
arba balto. Smagiausia buvo, kai po paskutinės 
dainos visi tėveliai šaukė ,,Pakartoti!“
 Man labai patiko šis koncertas.
                     
	 	 	 	 	 							Gerda,	2	b

Medis	iš	sniego

 Per technologijų pamoką mes lipdėme medį 
iš sniego. Kieme išsirinkome 
medį. Dirbome grupelėmis. 
Keturi vaikai lipdė kamieną. 
Kamienas išėjo storas, 
aukštas. Kiti vaikai lipdė 
šakas. Šakoms reikėjo daug 
sniego. Jas vaikai sunkiai 
nulipdė. Šakų buvo daug, 
šakos buvo ilgos. Paskui 
medį dažėme. Mūsų medis 
buvo labai gražus.
    
	 																								Jorė,	1	a
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	Laikraštį	leido	,,Panemuniuko”	klubo	vaikai:
 Dija Andriulytė, 2c Gerda Kalvynaitė, 2b Austėja Plisaitė, 4a Matas Jankūnas, 4a
 Urtė Goštautaitė, 4a       Eva Karčiauskaitė, 2b Elzė Kraujalytė, 4c     
 Kasparas Grigaitis, 2c  Liepa Milčiūtė, 4c         Jokūbas Rakauskas, 4b
 Kernius Gurskas, 2c  Matas Mockus, 4a         Jorė Urbonaitė, 1a
Mokyklos direktorė Virginija Rupainienė, mokytoja Rita Migonienė, dailės mokytoja Daina Nemčinskaitė                                          

 Mintys	apie	savanorystę

 Visi savanoriaujantys mokiniai norėjo būti 
savanoriais, nes jie nori padėti kitiems. Mano 
mėgstamiausias savanorės darbas – žaisti su vaikais 
bibliotekoje. 
 Savanoriai antradienį renkasi į susitikimus. 
Jie gali pasirinkti darbą, kurį dirbs per pertraukas. 
Yra tokios veiklos:
1. Budėti per ilgąją pertrauką sporto salėje, lauke 
(kai geras oras).
2. Budėti bibliotekoje, žaisti žaidimus.
3. Budėti valgykloje, įpilti pieno, vandens.
4. Skelbti pranešimus per mokyklos radiją.
 Savanorių mokykloje reikia todėl, kad vaikai 
per ilgąsias pertraukas turėtų kuo užsiimti, kad pir-
mokams įpiltų vandens, pieno, kad mokykla išgirstų 
svarbius pranešimus ir žinotų naujienas. 
Man savanoriauti labai patinka.
Kovo mėnesį bus rengiamos tokios savaitės:
Pirmoji savaitė – pagyrimų savaitė.
Antroji savaitė – šypsenų ir apkabinimų savaitė. 
Trečioji savaitė – ketvirtokai ves pamokas pirmo-
kams ir antrokams apie draugystę.
Ketvirtoji savaitė – padėkų savaitė.
 Tikiuosi, šis mėnuo mus daug ko išmokys.

	 	 	 	 	 											Urtė,	4	a
        Ačiū	mokytojai!

 Nors kovo pirmoji savaitė buvo verste užversta 
renginiais - Kaziuko mugė klasėse, Užgavėnės, 
anglų kalbos konkursai, ,,Dainuojanti klasė“ - aš ir 
dar šeši mano klasės draugai nusprendėme dalyvau-
ti kūrybinių darbų konkurse ,,Žemė - mano namai“. 
Smagu, kad mūsų mokytoja Ramunė visada pade-
da mums būti 
kūrybingiems 
ir pastabiems. 
D ė k o j a m e 
jai už visus 
laimėjimus!
                                                 
Rimantas,	4	b	

  

Ketvirtokų	pranešimai	anglų	kalba

 Kiekvienais metais ketvirtokai ruošia 
pranešimus anglų kalba. Iš pradžių kiekvienas 
vaikas išsirenka temą ir ją aptaria su anglų kal-
bos mokytoja. Vėliau visi turime pristatyti savo 
pranešimus. Pranešimus turime išmokti atmintinai. 
Jų trukmė – dvi minutės. Pirmiausia pristatome savo 
grupei, tada išrenkami trys geriausi pranešimai. Ki-
tas etapas – pranešimus pristato atrinkti vaikai visai 
klasei. Geriausią pranešimą parengęs mokinys daly-
vauja trečiame etape – pranešimą pristato mokyklos 
direktorei ir komisijai. 
 Aš parengiau pranešimą apie Harį Poterį. 
Man labiausiai patiko klasioko Tumo pranešimas 
apie keisčiausius Gineso rekordus. Buvo labai 
įdomu.
	 	 	 																																Austėja,	4a
 

Įspūdžiai	iš	Vilniaus	Knygų	mugės

 Knygų mugė yra labai didelė šventė. Aš bu-
vau toje šventėje. Mačiau tris rašytojus. Nusifoto-
grafavau su Selemonu Paltanavičiumi. Nusipirkau 
J. Žilinsko knygą ,,Kaukas Gugis ir kerų karas“. 
Rašytojas joje pasirašė, parašė palinkėjimą ,,Daug 
taiklių tritaškių, ne mažiau, o daugiau knygų“. 
Mugėje pasidariau ekslibrisą.
	 	 	 	 	 				Dovydas,	2	c

M.	K.	Čiurlionio	Dailės	muziejuje

 Aš per atostogas važiavau į M. K. Čiurlionio 
Dailės muziejų. Ten mačiau daug dailės kūrinių. 
Mes atspėjome vieno kūrinio pavadinimą - 
,,Lakštingala“. Muziejuje yra didžiulė muzikos salė. 
Matėme fleitą, kuria kompozitorius grojo. Nors dai-
lininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis mirė jaunas, mums paliko daugiau kaip 
tris šimtus darbų.
 Aplankę muziejų ėjome į knygyną. Ten nu-
sipirkau dvi knygas: ,,Neišduosiu tavęs“ ir ,,Vai-
duokliukas“. Paskui užėjome į buvusioje ,,Pasakos“ 
kavinėje įsikūrusį restoraną ,,Casa della pasta“. 
                    
	 	 	 	 	 					Kernius,	2	c
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