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SVEIKI, MIELIEJI PANEMUNIUKAI!
                                    
    Štai jau su vasariu per 2019 – uosius metus 
žingsniuojame. Baltas sausis prabėgo, pralėkė, praskriejo... An-
trojo mokslo metų pusmečio žinių, mokėjimų, gebėjimų aruodą 
kaupiame. Ateinate į mokyklą išmokti pamokų, vaikai. Ne tik 
lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, 
muzikos, dailės, šokio pamokų mokotės. Mokykloje reikia 
išmokti ir meilės Tėvynei pamoką, ir pagarbos žmogui bei jo 

darbui pamoką, ir tolerancijos bei draugystės pamoką. Norint gyventi gyvenimą, reikia išmokti 
daugybę pamokų. 
 Būkite darbštūs ir atkaklūs, smalsūs ir kūrybingi. Sėkmingo mokymosi, vaikai!
               
                                                                      Jūsų Panemuniukas

ŠVĘSKIME VASARIO 16 - ĄJĄ LINKSMAI IR IŠRADINGAI!

  
Laiškai Lietuvos gynėjui

 Sveiki! Norėjau parašyti Jums laišką. 
Šiandien su klase paminėjome Jūsų dieną. Ačiū 
Jums, kad prieš daug metų atkovojote mums laisvę. 
Dabar esame laisvi, galime laikytis savo papročių, 
tradicijų. Mano kasdienybė laisvoje Lietuvoje yra 
labai smagi. Kiekvieną dieną einu į mokyklą, o 
ten - nuotykių iki kaklo. Svarbiausia yra tai, kad 
mes turime savo kalbą – lietuvių kalbą. Sausio 
13 – oji man yra ta diena, per kurią aš pasijuntu 
besididžiuojanti savo šalimi. Žinau, kad jos isto-

rija palies visų širdis. Jei manęs 
paklaustumėte, ar aš nebijočiau 
stoti prieš tankus, aš atsakyčiau, 
kad labai bijočiau. Bet kadangi la-
bai myliu savo šalį, atsistočiau ir iš 
visos širdies tikėdama nustumčiau 
tanką.
               Elzė, 4c

 Sveiki! Šiandien klasėje paminėjome Sausio 
13 - ąją. Visi dainavome dainą. Rašėme dailyraštį 
apie Sausio 13 – ąją. Dėkui, kad prieš daug metų 
mums padėjote apginti iškovotą Lietuvos laisvę. 
Lietuvoje atsirado išmanių robotų, kurie siurbia dul-
kes, nupjauna žolę, nuvalo langus, maišo tešlą. Mo-
biliais telefonais gali paskambinti artimam žmogui. 
Mokykloje atsirado išmanios lentos, kurių pagalba 
gali atlikti įvairiausias užduotis. Laisvai galima 
nuvažiuoti arba nuskristi į kitas šalis.
 Ir aš kovočiau už laisvę, mūsų kalbą ir 
mylimą šalį.
                           Liepa, 4c

 Šiame numeryje: ,,Laiškai Lietuvos gynėjui”; 
,,Sausis mokykloje”; ,,Panemuniuko” paštas
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TRUMPAI DRŪTAI

2019 01 04 Mokykla tapo Kauno m. mokyklų aplinkos 
puošimo konkursų „Sveika, 
gyva, Kalėdų viešnia!“ laure-
ate! Ačiū visiems, nuoširdžiai 
kūrusiems kalėdinę nuotaiką!
2019 01 08 Evita Gydaitė (2a) 
ir Mangirdas Skibiniauskas (2c) 
dalyvavo tarptautiniame nuoto-
linio vaizdo reportažų konkurse 
„Mano geriausias draugas“. Jie 
sukūrė 60 sekundžių vaizdo 
reportažą anglų kalba. Abu mo-
kiniai buvo apdovanoti padėkos 
raštais. 

2019 01 10 Pirmų klasių mokiniai džiaugėsi į mokyklą 
atvežtais Zoologijos sodo augintiniais. Edukacijos 
„Ropliai“ metu mokiniai ne tik sužinojo daug įdomių 
dalykų, bet ir galėjo iš labai arti apžiūrėti ir paliesti gy-
vus eksponatus.
2019 01 10 Sporto aikštelėje buvo karšta – vyko ketvirtų 
klasių mokinių varžybos – atranka į „Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs“ rinktinę komandą, kuri atstovaus mokyklai greit 
prasidėsiančiose kovose tarp Kauno miesto mokyklų.
2019 01 10 Artėjant Kalėdoms mokyklos mokiniai 
nusprendė padėti gyvūnams, gyvenantiems VŠĮ „Penkta 
koja“ prieglaudoje. 2c klasės vaikai ir tėveliai atstovavo 
mokyklai perduodant labdarą: konservus, dubenėlius, 
pavadėlius ir kitus daiktus. Dovanos pradžiugino šunelius 
ir katytes. Dėkojame visiems bendruomenės nariams, 
aukojusiems 220 prieglaudos augintinių.
2019 01 11 Ryto ratas buvo skirtas Erasmus+ projekto 
„Menai ir tradicijos“ veiklų pristatymui. Šauniai pasirengę 
mokiniai išradingai papasakojo apie šalis, kuriomis domi-
si ir tyrinėja šiais 
mokslo metais: 
2a – Prancūziją, 
4a – Ispaniją, 4b 
– Lenkiją. Ryto 
rato pabaigoje 
buvo prisiminta 
Laisvės gynėjų 
diena, itin svar-
bi kiekvienam. 
Pamokų metu 
organizuotos įsimintinos veiklos.
2019 01 14 Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo 
konkurso „Herojai tarp mūsų“ nugalėtojus – 10 šaunių 
Lietuvos mokytojų. Viena jų –  4a klasės mokytoja Dalė 
Morkūnienė. 
2019 01 15 Mokyklos mergaičių komanda dalyvavo 
Kauno miesto mokyklų žaidynių merginų stalo teniso 
varžybose. Mergaitės rungėsi su trejais – ketveriais me-
tais vyresnėmis varžovėmis. Džiaugiamės komandos 
iškovota III vieta. Sveikiname S. Kenstavičiūtę (4b), E. 
Liutkutę (4a), U. Bakutytę (4b) ir A. Kmieliauskaitę (3c)! 

2019 01 16-20 Mokyklos direktorė, anglų kalbos moky-
toja Kristina, 1a ir 1c klasių mokytojos dalyvavo Eras-
mus+ projekto ,,Menai ir tradicijos” susitikime Bresto 
mieste, Prancūzijoje. Iš viso atvyko 43 atstovai iš 12 
Europos mokyklų. Mokytojos lankėsi daugiau nei 
3000 mokinių turinčioje ,,La Croix Rouge” mokykloje, 
stebėjo ugdymo veiklas ir mokinių pasirodymus. Susiti-
kimo dalyviai ne tik planavo ateinančio pusmečio veik-
las, bet ir dalyvavo įdomiose keramikos bei tradicinių 
prancūzų šokių edukacijose. Įgytą patirtį mokytojos pri-
taikys pamokose, įspūdžiais pasidalys su mokiniais ir 
kolegėmis.
2019 01 17 Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyku-
siame renginyje “Metų švietėjas 2018” 3c klasės moky-
tojai Natalijai Bankauskaitei įteiktas padėkos raštas už 
ypatingus nuopelnus plėtojant miesto ir šalies mokytojų 
profesines kompetencijas.
2019 01 21 Keturios pradinio ugdymo mokytojos iš 
Stakliškių, Telšių ir Kretingos mokyklų atvyko į savaitės 
stažuotę ,,Sėkmingas mokymąsi skatinančių metodų tai-
kymas pradinėse klasėse”. Tikime, kad mūsų mokyklos 
mokytojų vedamos pamokos įkvėps koleges, suteiks 
naujų idėjų pamokoms.
2019 01 22 Rinktinė 3-4 klasių mokinių komanda 
sėkmingai pradėjo kovas antrajame Kauno mokyklų 
žaidynių “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” varžybų etape.  Kauno 
Šančių mokyklos komanda įveikta rezultatu 7:1. 
2019 01 23 Mokyklos psichologas Tomas Ptakaus-
kas pakvietė į paskaitą-diskusiją „Vaikų elgesio prob-
lemos“. Susirinkusieji išgirdo svarbią informaciją apie 
netinkamo vaikų elgesio priežastis ir šio elgesio kore-
kcijos būdus. Vėliau daug ir nuoširdžiai diskutavo apie 
sudėtingas vaikų auklėjimo situacijas.
2019 01 28 
M o k y k l o s 
p o p - g r u p ė s 
“TIRLIS” dai-
nininkai sukūrė 
šiltą, jaukią 
ir išdykėlišką 
nuotaiką. Dai-
navo taip gražiai 
ir nuoširdžiai, 
kad žiūrovai garsiai plojo ir dainavo drauge. Linkime 
kūrybinės sėkmės tirliukams ir vadovei Elonai!

Moki žodį - žinai kelią

 Šioje pamokėlėje norėčiau priminti, kaip 
reikėtų tarti ir rašyti etnografinių Lietuvos regionų 
pavadinimus.
 Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija, 
Mažoji Lietuva. Šių regionų gyventojai – aukštaičiai, 
žemaičiai, suvalkiečiai (sūduviai), dzūkai. 
 Linkiu išradingai ir smagiai švęsti Vasario 
16 – ąją!
               Mokytoja Rita
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S A U S I S    M O K Y K L O J E   

 ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

 Sausio 22 d. dalyvavome ,,Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs“ estafečių varžybose. Komanda buvo 
išrinkta per tarpklasines ketvirtokų varžybas. Į 
komandą pateko daug mano klasiokų – beveik 
pusė komandos. Pirmosios varžybos vyko Šančių 
daugiafunkciame centre. Mokykla pasirodė skur-
di, vaikai nedraugiški. Patalpoje, kurioje turėjome 
persirengti, jautėsi rūkalų kvapas. Sporto salė buvo 
labai didelė. Apšilus prasidėjo rungtynės. Rungtys 
nebuvo sunkios, bet pasistengti reikėjo. Pirmas 
rungtis laimėjome. Mes kliuvome tik vienoje 
rungtyje iš aštuonių. Kai ją pralaimėjome keliomis 
sekundėmis, iš šalies atrodė, kad atbėgome lygiai. 
Nesėkminga rungtis buvo kamuoliuko varymas 
lazda. Nors priešininkų komanda pralaimėjo 7:1 ir 
vaikai buvo pikti, treneris buvo draugiškas.        
 Persirengę grįžome į mokyklą. Pamokos jau 
buvo pasibaigusios. Mokytoja mumis didžiavosi. 
Mes buvome laimingi.
            Austėja, 4a

Draugiškos rungtynės

 Mūsų 2 c klasė žaidė kvadratą su 2 b klase. 
Mūsų klasė laimėjo abu kėlinius. Gaila, kad nebuvo 
mūsų mokytojos Astos. Ji mumis didžiuotųsi.
 Paklausiau vaikų, ar geras sumanymas buvo 
žaisti draugiškas kvadrato rungtynes. 2 b klasės 
mokinės Eva ir Gerda mano, kad žaisti kvadratą 
buvo geras sumanymas. Tai yra pasiruošimas sporto 
šventei. Kasparas laiko geru sumanymu todėl, kad 
pats labai mėgsta žaisti kvadratą. Man atrodo, kad 
žaisdami mes mokomės laimėti ir pralaimėti. 
 Tikiuosi, dar liko daug smagių žaidimų.
                                                                   
                         Kernius, 2c
 

Vaišės paukšteliams

 Sausio 25 dieną 1 a klasės vaikai gamino 
paukšteliams vaišes. Popieriaus ritinėlį ištepėme 
riešutų sviestu. Tada vo-
liojome avižų, moliūgų, 
saulėgrąžų sėklose, sorų, 
rugių, miežių grūdų drib-
sniuose. ,,Sausainius” 
pakabinome ant medžių 
šakų mokyklos kieme.
    
               Jorė, 1a

         Vaikų žemėlapių konkursas

 Mūsų 4 b klasė dalyvavo Lietuvos kartografų 
draugijos Lietuvoje organizuojamame tarptauti-
nio B. Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkurso 
„Mums patinka žemėlapiai!“ nacionalinės atrankos 
etape. Mes piešėme žemėlapius. Galėjome piešti 
Lietuvą, savo gatvės, rajono planą, kaimą, užsienio 
šalis, išgalvotas vietas. Aš pasirinkau Vokietiją, nes 
man ji labai patinka. Mano piešinio pavadinimas - 
,,Žemėlapis nuvy-
kimui į vaikų sva-
jones”. Jį pavadinau 
taip todėl, nes aš 
buvau daugely Vo-
kietijos atrakcionų 
parkų ir manau, kad 
vaikams tai labai pa-
tinka. Kai važinėji 
penkias valandas 
atrakcionuose, kai pagaliau išlipi iš vagonėlio - tai 
tikra palaima! Tai man suteikė įkvėpimo nupiešti 
tokį piešinį konkursui.
        Liepa Ž., 4b

Įdomi edukacija

 Paskutinė sausio savaitė buvo labai įdomi. 
Mūsų klasėje vyko edukacinė veikla apie elektrą. 
Mes sužinojome, kad elektra buvo pastebėta prieš 
du tūkstančius metų, bet žmonės jos dar nemokėjo 
panaudoti. Sužinojome, kad elektros įtampa 
rozetėje yra 220 voltų. Atlikome daug bandymų. 
Sužinojome, kad baterija yra elektros šaltinis. 
 Man labai patiko ši edukacija. Manau, žinias 
panaudosiu gyvenime.
          Jokūbas, 4c

Kokteilių diena

 Sausio mėnesį 4 a klasėje vyko kokteilių 
diena. Prieš dieną pasiskirstėmė grupelėmis. 
Susitarėme, kas ką atsineš. Per lietuvių kalbos 
pamoką rašėme receptus. Mokytoja pasiūlė sugal-
voti kokteilių pavadinimus. Mano grupelė gamino 
kokteilį iš ryžių pieno, aviečių ir mėlynių. Iš tikrųjų, 
norėjome kokteilį gaminti iš migdolų pieno, bet, 
gaila, parduotuvėje jo neradome. Man kokteilis pa-
tiko, tik jautėsi ryžių skonis. 
 Pamokos pabaigoje susėdome prie stalo ir 
ragavome kokteilius. Man skaniausias kokteilis 
buvo iš ledų, apelsinų, nektarinų. Tos grupės kok-
teilis buvo unikaliausias. 
        Matas M., 4a
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 Laikraštį leido ,,Panemuniuko” klubo vaikai:
 Dija Andriulytė, 2c  Gerda Kalvynaitė, 2b  Austėja Plisaitė, 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                                          

SAUSIS    MOKYKLOJE

 2018 metų pavasarį vyko respublikinis mokinių 
rašinių  konkursas „Laiškas vaiko teisių gynėjui“. Dvi 
buvusios mūsų mokyklos ketvirtokės laimėjo prizines 
vietas. I vietą laimėjo Ignė Surantaitė, II vietą - Ugnė 
Žirgutė. Ugnė sutiko, kad jos rašinys būtų išspausdintas 
,,Panemuniuke”.

Gerb. vaiko teisių specialiste!

 Džiaugiuosi, kad vaiko teisių tarnybos Lietu-
voje dirba labai stropiai, daug žmonių rūpinasi vai-
kais, todėl noriu Jums padėkoti.
 Manau, kad gaunate daug laiškų su nusi-
skundimais, problemomis. O aš problemų dėl vaiko 
teisių neturiu.
 Norėčiau padėkoti savo tėvams ir girti juos 
už tai, kad yra geriausi pasaulyje. Kodėl?
 Geri tėvai nėra tie, kurie kiekvieną mėnesį 
perka naują telefoną, leidžia neiti į mokyklą ir 
kiekvieną dieną valgyti nesveiko maisto, daug laiko 
žiūrėti televizorių ar žaisti kompiuterinius žaidimus. 
 Mano tėvai visada atsižvelgia į mano 
nuomonę, pasitiki manimi, mane išklauso. Tikrai ne 
kiekvienas gali tuo pasigirti.
 Mano tėtis mane moko ne matematikos, 
o mąstyti, nes jei mąstysi, tai gali išspręsti ne tik 
matematikos, bet ir gyvenimo uždavinius.
 Mano mama leidžia man daryti klaidų, kad 
iš jų pasimokyčiau, leidžia daryti ,,kaip noriu“, 
bet paskui turėsiu patirti tokio elgesio pasekmes. 
Tačiau ji pataria, jei paprašau. Mano mama – tikras 
ramybės įsikūnijimas. Niekas neturi tiek kantrybės 
mane auklėti, kiek ji...
 Norėčiau palinkėti, kad vis daugėtų tokių 
tėvų kaip mano ir Jums būtų mažiau rūpesčių bei 
darbo.
  
Ugnė Žirgutė, Kauno jėzuitų 
gimnazijos penktokė, buvusi 
,,Panemuniuko“ žurnalistė

Pupelių žaidimas

 Mūsų klasė jau dvi savaites žaidžia pupelių 
žaidimą. 
 Pirmadienį visi gauna po dešimt pupelių. 
Mokytoja visus stebi. Kas blogai pasielgia, atneša 
mokytojai pupelę, o kas padaro gerą darbą, tas 
gauna dar vieną pupelę. Žaidimo tikslas yra su-
rinkti kuo daugiau pupelių. Savaitės pabaigoje iš 
savo maišelių išpilame pupeles. Mūsų laukia trys 
staigmenos: išvyka į kiną, išvyka į kartodromą, 
diena be pamokų ir be uniformų. Savo maišelius 
galime atskirti pagal vardus. Maišeliai pakabinti ant 
neaukštų medelių. 
 Po dviejų savaičių aš turiu 22 pupeles. Man 
labai patinka šis žaidimas!
              Gerda, 2b

Klasioko gimtadienis

 Buvo mūsų klasioko Mangirdo gimtadienis. 
Jo tėveliai užsakė edukacinę programą, kurioje 
dalyvavo šunys. Šunų vardai buvo Ponas Juozas ir 
Sabis. Mums liepė padaryti mankštelę. Pirmiausia 
turėjome sustoti į traukinuką ir daryti pritūpimus. 
Kai darėme tiltelį, Ponas Juozas laipiojo per mūsų 
nugaras ir pilvus. Kai stovėjome traukinuku, Sabis 
lindo pro mūsų kojas. Mums labai patiko dainuoti 
kartu su šunimis. Po dainos atėjo Sabio tėtis Vaja.
      
                 Dija, Anetė, 2c 

Mūsų klasės tradicija

 Mūsų klasės tradicija yra kiekvieną 
penktadienį kuriam nors klasės nariui iškepti tortą, 
keksiukų arba pyragą. Šią tradiciją sugalvojo mūsų 
klasės mokytoja. Aš manau, kad ši tradicija buvo 
sugalvota norint sumažinti pirkimą ir nešimąsi 
į mokyklą fabrikuose pagamintų saldumynų, 
bandelių.
 Kai atėjo mano eilė, aš su mama iškepiau 
pyragą ir keksiukų bei atnešiau į klasę draugams per 
Mokytojų dieną. 
          Jokūbas, 4c 

,,PANEMUNIUKO” PAŠTAS


