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Pabaiga – tai tik nauja pradžia
Ir ašarų nereikia lieti.
Paskutinį žingsnį dedat čia,
Bet dar daug Jums liko eiti.

Linkime mes Jums sėkmės,
Ir noro daug ko siekti.
Savo gyvenimo kely
Mažų takų nepastebėti...

Ramunė Gerčaitė, II gimn. kl.

     Lietuvos mokyklose abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. 
     Šiais metais bendrojo ugdymo mokyklas baigia 23,7 tūkst. abiturientų.
     Paskutinio skambučio šventės proga abiturientus pasveikino švietimo, 
mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.                                                 .
     „Prieš Jus atsiveria didesnių galimybių pasaulis. Drąsiai į jį ženkite. Išpil-
dykite savo svajones. Tikiu, kad mokykloje gavote tvirtus pamatus ir nuo-
rodas į ateitį, ištikimus draugus, puikius mokytojus. Šiandien noriu padė-
koti ir jiems. Tai, kuo dabartiniai abiturientai  tapo per dvylika mokykloje 
praleistų metų, yra ir Jūsų darbo rezultatas. Rezultatas, kuris išliks labai 
ilgai, kuris bus matomas visą gyvenimą“, – sakoma ministro sveikinime.
     Nuskambėjus paskutiniam skambučiui, abiturientams pagrindinė 
brandos egzaminų ses�a mokyklose dar truks iki birželio 20 d.                      .
     Norint gauti brandos atestatą šiemet reikia išlaikyti privalomą lietuvių 
kalbos ir literatūros bei dar vieną pasirinktą brandos egzaminą. Privalo-
mas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas vyks birželio 1 d., šeštadienį.
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz�a šiais metais taip pat išlydi 
didžiulį būrį šaunių abiturientų. Jų mintys 2-3 laikraščio puslapyje.
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Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz�os 
73 abiturientų laidos mintys...

Džiaugiuosi baigdamas šią mokyklą, bet kartu ir 
truputį gaila. Tiek daug draugų, pažįstamų čia 
suradau. Ir dabar teks su jais išsiskirti... Mokslo 
atžvilgiu džiaugiuosi, kad išmokau labai daug, 
bet galėjau daugiau mokytis. Čia galėjau lengvai 
pasirinkti informac�ą, kurios man reikia.           . 
                                                                                    Mantas       

Ačiū mokyklai, kad mane užaugino tokį, koks aš 
dabar esu.
                                                                                Liutauras

Linkiu mokyklai išlaikyti pirmų rūmų dvasią. 
Ačiū už nuostabius ketverius metus.             .
                                                                               Arnas

Baigėsi patys gražiausi metai mokykloje, 
kupini nepamirštamų emoc�ų ir įvykių. 
Tegul ateinančios kartos patiria dar daugiau 
šviesių akimirkų. Mokytojams tegul niekada 
nepritrūksta energ�os ir noro dalintis 
žiniomis, o gimnaz�os vardas teskamba 
visame pasaulyje.                                                    .
                                                                                  Vika

Ačiū tau, mokykla! Tu buvai man kaip antri namai. 
Linkiu, kad į šią mokyklą ateitų tik patys gabiausi 
vaikai. Pasiilgsiu tavęs, mano mokykla.                    .
                                                                                    Liudvikas

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz�oje gali 
būti savimi, drąsiai reikšti savo nuomonę ir tobu-
lėti. Linkiu visiems dabartiniams ir būsimiems 
mokiniams pasimėgauti kiekviena čia praleista 
diena, neb�oti iššūkių  ir būti pozityviais.                 .
                                                                                             Gintė

Miela gimnaz�os bendruomene,                                  .
Linkiu, kad kitais mokslo metais būtų daug pasi-
keitimų bei naujovių mokytojų ir mokinių naudai. 
Tikiuosi, kad mokyklos bendruomenė nemažės, o 
tik didės. Linkiu, kad būsimiems mokyklos moki-
niams būtų šiek tiek lengviau mokytis šioje mo-
kykloje.                                     .
                                                                                       Romena

Linkiu gimnaz�ai toliau taip pat gerai ugdyti ir 
auginti nuostabius menininkus. Aš esu dėkingas 
šiai mokyklai už tai, kad man leido laisvai reikštis 
ir suprasti, ko noriu gyvenime.                                     .
                                                                                        Matas

Linkiu, kad ši mokykla ir toliau visada būtų 
išskirtinė, o mūsų mokinių veikla būtų plačiai 
žinoma už jos ribų. Mokiniams linkiu, kad  visada 
būtų tokie nuoširdūs ir supratingi, kaip dabar.  
                                                                                       Liucilė

Miela mokyklos bendruomene, lai kiekviena mo-
kykloje praleista diena teikia tik džiaugsmą. Mo-
kytojams noriu palinkėti kantrybės, o mokiniams 
gerų ateinančių mokslo metų. Daugiausiai jėgų 
norėčiau palinkėti būsimiems abiturientams. 
Raskite savo kelią ir siekite užsibrėžtų tikslų.       .
                                                                                               Viltė

Gimnaz�ai linkiu gerai muzikuojančių, moty-
vuotų mokinių, kad pirmuose rūmuose ne-
nustotų skambėti muzika. Linkiu, kad jau-
nuoliai, kaip ir aš prieš keletą metų, sustotų 
vakare prie mokyklos atverto lango ir pagal-
votų, kaip labai norėtų čia mokytis.                .
                                                                                  Titas

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz�oje 
stipriai patobulėjau meno ir mokslo srityje. 
Čia buvo smagu mokytis, nes aplinka labai 
draugiška ir maloni. Aplink šaunūs žmonės, o 
ypač klasės draugai. Šią mokyklą prisiminsiu 
kaip laikotarpį, kuris mane suformavo kaip 
asmenybę.                                                                     .
                                                                                Kamilė 

Labai noriu padėkoti mokyklai už tuos 
ketverius praleistus metus. Palinkėsiu, kad 
mokinių ratas platėtų, o pirmi rūmai nebūtų 
uždaryti. Linkiu įsigyti savo nuosavą valgy-
klą ir sporto salę. Ačiū už viską.                       .
                                                                        Deimantė

Labai džiaugiuosi, kad atėjau į šią menų 
gimnaz�ą. Tokioje meniškų žmonių kupinoje 
aplinkoje lengva atskleisti save, savo mintis 
ir jausmus, nes šios gimnaz�os mokiniai yra 
atviri visoms idėjoms, o mokytojai leidžia 
atsiskleisti mūsų potencialui be didelių su-
varžymų. Be to, pati gimnaz�os aplinka ska-
tina kurti. Nuostabių šioje mokykloje esan-
čių žmonių dėka geriau pažinau save, savo 
troškimus ir siekius. Čia praleisti metai bus 
patys brangiausi mano gyvenime. Tikiuosi, 
kad ši mokykla gyvuos dar ilgai ir sukurs ne
vieną  puikią asmenybę.                                     .
                                                                             Viktor�a
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12 metų mokslo... Treji metai čia buvo nepamir-
štami... Dar atrodo, kad neseniai buvau pirmokė, 
aštuntokė, o jau... abiturientė. Visi džiaugiasi, 
kad jau pabaiga, tačiau širdyje skaudu palikti 
draugus, mokytojus, mokyklą ir laiką, praleistą 
čia. Juk tai buvo nuostabus laikas: muzikos 
vakarai pirmuose rūmuose, koncertai, ašaros 
dėl pažymių ir rezultatų, valso pamokos šiltą 
pavasario vakarą su klasės draugais... Tai tik 
maža dalis to, ką išgyvenau, bet tikiuosi, kad 
vieną dieną aš čia grįšiu ir padrąsinsiu pačius 
mažiausius mūsų gimnaz�os deimančiukus 
neb�oti ir siekti tikslo, nepasiduoti kitų įtakai ir 
džiaugtis kiekviena minute mokykloje.               .
                                                                                        Smiltė

Išeidama išsinešu dalelę to, ką man davė per 
tiek metų mokykla. Tikiuosi, jog mokyklos aura 
ir atmosfera išliks tokia pati. Čia visada bus 
gera sugrįžti. Visada galėsiu didžiuotis, jog 
baigiau būtent šią gimnaz�ą, kuri iš tiesų yra 
išskirtinė.                                                                           .
                                                                                       Indrė

Pro mokyklos langus greitai prabėgo vaikystė...
 Ilgos pamokos baigėsi... Mokykloje patyrėme 
tiek džiaugsmo ir laimės, bet šiandien  jau 
supratau, kad pasibaigė jaunos dienelės, 
juokas, išdaigos. Liūdna ištarti  „sudie“ 
brangiai mokyklai.                                                         .
                                                                                         Greta

Linkiu gimnaz�ai nuosavos valgyklos. Reikalauju
pirmų rūmų muzikantams, kad būtų kur sugrįžti. 
Tikiuosi, kad mokykla ir jos bendruomenė gyvuos 
dar ilgus metus.                                                                   .
                                                                                         Nedas

Išeidama norėčiau linkėjimą palikti gimnaz�os 
mokiniams, nes be mokinių mokykla yra tuščia. 
Mokiniai, pasisemkite kuo daugiau informac�os, 
žinių, netingėkite mokytis, turėkite kantrybės ir 
viską darykite nuosekliai, nes tik tuomet viską 
suspėsite ir nepatirsite streso. Kartais atrodys, 
kad labai sunku, tačiau nepasiduokite, priimkite 
tik pozityvias mintis. Mokyklai linkiu ir toliau 
kurti tokią nuostabią atmosferą.                           .
                                                                                           Rima

Visiems noriu nuoširdžiai padėkoti už gražiausius 
metus Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimna-
z�oje. Tik mokyklos bendruomenės dėka aš toliau 
galiu siekti savo ateities tikslų. Be daugelio mo-
kytojų bei klases draugų pagalbos niekada nebū-
čiau išdrįsusi. Ši mokykla mane išmokė, kad sva-
jonių nebūna per didelių, būna tik per mažai dar-
bo į jas įdėta. Linkiu gimnazistams niekada ne-
pasiduoti, neb�oti iššūkių, kliūčių, pralaimėjimų. 
Mus tai augina ir daro stipresnius. Niekada nepa-
meskite savo svajonių bei savęs.                               .
                                                                                        Gab�a

Ačiū mokyklos bendruomenei, ypatingai moky-
tojams, kurie skatino svajoti, kurti ir neb�oti 
klysti.                                                                                     .
                                                                                         Toma

Ačiū tau, mokykla, kad visus metus buvai su 
manimi. Ačiū už visus surinktus pačius ge-
riausius mokytojus. Savo mokykloje patyriau 
ir nusivylimų, ir labai gerų momentų. Gavau 
daug dvejetų ir daug dešimtukų. Ačiū mokyklai 
ir mokytojams, kad mane užaugino ir labai 
daug ko išmokė.                                                          .

Gabrielė                                                                                   
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Maloniai kviečiame 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendruomenę prisidėti 

prie „Sondeckiukų“ leidimo. Siųskite straipsnelius ar nuotraukas apie 
save ir draugus, apie renginius, įvykius, išvykas, klasės gyvenimą ir pan. 

Rankraščius galite perduoti leidėjams arba siųsti:
el. p. vitalija.sileriene@gmail.com

Laikraščio leidėjai:  Ieva Samaitytė, Grėtė Vaičiulytė, 
                                  Kristina Čeidaitė, Kristina Alejūnaitė, 
                                  Agnė Miestauskaitė, Viktorija Kriaučiūnaitė, 
                                  Gabrielė Kutelytė, Kristina Kivyliūtė. 

Vadovė: Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja
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Vadovė: Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja
                                  

                   Laikraščio leidėjai: Beatričė Liutkutė III gimn. kl.,
Gabrielė Venckutė III gimn. kl.
Ramunė Gerčaitė II gimn. kl.
Lukas Sandhu I gimn. kl.
Rosita Dargužaitė I gimn. kl. 
Emilija Petrulevičiūtė I gimn. kl.

  Gimnaz�os antrų  rūmų įėjimas pasipuošė įspūdingais „saulės spindulėliais”…

Stendas gimnaz�oje „Kelionė į etikos pasaulį” moko pačių geriausių vertybių…

    Gimnaz�os antruose rūmuose atnaujinta jaunųjų dailininkų paroda…
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