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Ir vėl ruduo...
Ir vėl rugsėjis...
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Laikraštmenei linki sėkmo metų.
bendruo naujųjų moksl

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz a − tikra mano svajonių mokykla. Šioje
gimnaz oje gali tobulėti ne tik dailėje, muzikoje, bet ir kitose srityse.
.
Aš pasirinkau dailininko kelią ir tuo labai
džiaugiuosi. Menas − tai sudėtingas dalykas,
bet tik ne šioje gimnaz oje. Kiekviena dailės
pamoka − tai nauji įspūdžiai, įgūdžiai ir naujos patirtys. Prie dailės pris ungia ir muzika.
Kai piešdama išgirstu pianiną, smuiką, eitą, tai ir mano spalvos pradeda skambėti. .

Ką mes darytume be gimnaz os nuostabių
mokytojų, net neįsivaizduoju... Kiek jie įdeda daug meilės ir pastangų į kiekvieną pamoką, į kiekvieną mokinį, į kiekvieną dieną
mokykloje.
.
Aš džiaugiuosi, kad pasirinkau šią gimnaz ą, nes čia atradau save. Šiais mokslo
metais visiems mokiniams ir mokytojams
linkiu gerų mokslo metų, naujų atradimų
ir linksmų dienų.
Gabrielė Razgutė, 5 klasė
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Mokslo metų pradžia mokiniams atneša
ne tik džiugesio, bet ir įvairių iššūkių. Ypač
daug nerimo patiria pirmaklasiai ar naują
mokyklą pradedantys lankyti vaikai bei jų
tėveliai. Keliaujant į dar nepažįstamą kolektyvą dažną mokinį kamuoja klausimas,
kaip pritapti prie bendraamžių? Savo ruož-
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tu suaugusieji suka galvas, ką reikės daryti,
jei vaikas sunkiai adaptuosis prie kitos aplinkos: pakeisti klasę, mokyklą, o gal sprendžiant problemas į pagalbą pasitelkti specialistus? Su naujais sunkumais susiduria
ir mokytojai, kurių laukia nelengva mis a –
suburti darnią bendruomenę, ugdyti vaikų
bendravimo įgūdžius ir toleranc ą.
.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz os bendruomenę šiais metais papildė
būrys naujokų. I gimnaz os klasės mokiniai sutiko pasidalinti savo mintimis apie
pirmąsias dienas naujoje mokykloje...
Pirmą dieną buvau išsigandusi ir b ojau eiti į
mokslo metų pradžios šventę, nors labai
norėjau susitikti savo naujus klasės
draugus. Visą savaitę buvau tarsi kitoje dimens oje,
nes nesusigaudžiau, nei kur eiti, nei ką daryti.
Pirmosiomis dienomis klasėje buvo labai tylu, nes
nedrįsome vienas kito. Dabar jau visi apsipratome,
klasėje visi juokiasi ir kalbasi.
Adr ana

Į šią mokyklą nusprendžiau įstoti,
nes domiuosi menu, daile. Pirmąją mokslo
metų dieną labai nervinausi, juk viskas
nauja: klasės draugai, mokytojai, tvarka.
Jau praėjo keletas savaičių ir aš labai
džiaugiuosi, kad pasirinkau Šiaulių
Sauliaus Sondeckio menų gimnaz ą.
Tikiu, kad ir toliau viskas seksis taip gerai.
Deimantė

Prieš rugsėjo pirmąją dieną labai jaudinausi, nes
b ojau naujos mokyklos, naujų draugų ir klasės
auklėtojos. Negana to, dar teko groti mokslo metų
pradžios šventėje, todėl dar labiau jaudinausi.
Netrukus susipažinau su naujomis draugėmis,
pamačiau mokytojus ir mano baimė dingo.
Įdomu, ką man atneš šie mokslo metai naujoje
mokykloje....
Emil a

Į Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnaz ą atėjau, nes noriu tobulinti
savo piešimo įgūdžius. Truputį neramu
ir baugu. Manau, kad ši mokykla man
labiausiai tinka, nes piešimas tai geriausias
atsipalaidavimas, atsikvėpimas nuo rūpesčių.
Susipažinau su klasės draugais, pradedu
suprasti, kokie jis žmonės. Viską parodys
laikas.
Kamilė

Aš naujokė... Atėjau čia, nes man patinka piešti.
Pirmąją savaitę buvau išsigandusi, b ojau naujų
žmonių, mokytojų. Dabar jau susiradau daug
draugų. Jaučiuosi labai gerai. Dailės pamokos
šioje mokykloje labai įdomios ir smagios.
Beata
Man labai patinka ši mokykla. Per pertraukas
čia labai tylu. Džiaugiuosi savo naujaisiais draugais.
Karolis

Jau nuo seno norėjau eiti į šią mokyklą,
nes girdėdavau tik gerus atsiliepimus.
Noriu čia tobulėti, išmanyti apie meną ir
tapybą. Jau susidraugavau su klasės
draugais, mokytojais, kitų klasių mokiniais.
Laukiu būsimų pamokų ir gerų pažymių.
Leonas

Aš esu naujokė. Gyvenu bendrabutyje. Ten labai
smagu. Mėgstu piešti, todėl atėjau į šią mokyklą.
Čia man mokytis tiesiog nuostabu.
Liepa

Pirmąją dieną mokykloje buvo baisu, jaučiausi
tarsi pirmokė. Visiškai nesusigaudžiau, kas kur
yra. Nors dar daug ko nesuvokiu ir nerandu, bet
labai džiaugiuosi, kad atėjau į šią menų mokyklą.
Gab a

Pirmą dieną buvo sunku ir baisu. Aplink nauji žmonės,
klasės draugai. Kai susipažinau su mokytojais,
juos lyginau su kitoje mokykloje buvusiais.
Dar sunkoka priprasti prie naujų taisyklių. Pamokos
čia įdomios, žmonės geri. Džiaugiuosi, kad šioje
mokykloje mokysiuosi ateinančius ketverius metus.
Manta

Iš tikrųjų buvo labai sunku palikti savo buvusią
klasę. Ilgiuosi senų draugų ir mokyklos. Prieš
rugsėjo pirmąją buvo ašarų, baimės, nerimo.
Nustebau, kad man čia patiko iš karto. Gera
nauja klasė, nuostabi auklėtoja. Nesigailiu, kad
atėjau mokytis į šią menų gimnaz ą.
Silv a
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Naujokų inaugurac a
Naujai atvykusių mokinių krikštynos
prasidėjo bendrabutyje, o kitą dieną
persikėlė į Šiaulių Sauliaus Sondeckio
menų gimnaz os II rūmus...
.
Rugsėjo 18 dieną gimnaz a virto
karo lauku, nes naujus mokinius pasitiko „kariškių komanda“. Šiemet
mūsų gimnaz os naujokai turėjo galimybę išbandyti save įrodydami, kad
tikrai yra verti Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz os mokinio
vardo. Jie turėjo vengti minų, įveikti

įvairias distanc as ir kliūtis, aiškintis
ir narplioti įvairaus nusikalstamumo
bylas ar šifruoti frazes bei žodžius,
gelbėti sužeistąjį. Naujokai, įvykdę
visus išbandymus, prisiekė gerbti savo mokyklą. Žuvusiųjų nebuvo, sužeistųjų taip pat nėra, todėl mis a
pavyko. Dabar mūsų gimnaz a turi daugiau ištvermingų, draugiškų ir gabių
mokinių.
.
Ramunė Gerčaitė, III gimn. klasė
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Papuoštos pradinių klasių durys laukia mokinukų...

Džiugu, kad dailininkų darbai
puošia mūsų gimnaz ą...

Stendai, skirti prabėgusiai vasarai...

Ankstus rytas gimnaz oje...

Europos kalbų dienai pasiruošta
puikiai...

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: Beatričė Liutkutė IV gimn. kl.,
Laikraščio leidėjai: Ieva
Samaitytė,
Grėtė Vaičiulytė,
Gabrielė
Venckutė
IV gimn. kl.
Kristina
Čeidaitė,
Kristina
Alejūnaitė,
Ramunė
Gerčaitė
III gimn.
kl.
Agnė
Miestauskaitė,
Viktorija
Lukas
Sandhu II gimn.
kl. Kriaučiūnaitė,
Gabrielė
Kutelytė,
Kristina
Kivyliūtė.
Rosita Dargužaitė II gimn. kl.
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