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     Saulius Sondeckis – 
pasaulyje pripažintas 
dirigentas, pedagogas, 
profesorius, apdovano-
tas aukščiausiais Lie-
tuvos atlikėjui skirtais 
titulais. Spalio 11 dieną 
Maestro būtų šventęs 

            .91-ąjį gimtadienį.
     Šiaulių Sauliaus Son-
deckio menų gimnaz�a, 
minėdama mokyklos įkūrimo 80-ąsias metines, didžiuojasi, kad yra pavadinta šio garbingo 
žmogaus vardu. Gimnaz�os dailės mokytojas, dailininkas Voldemaras Barakauskas pirmo 
aukšto gimnaz�os fojė papuošė įspūdingu Sauliaus Sondeckio portretu. 

Šventinis koncertas – geriausia dovana

     Spalio 16 dieną išvykome į Vilniaus Rotušę 
dalyvauti koncerte, kuris buvo skirtas Sau-
liaus Sondeckio menų gimnaz�os 80-ties 
metų jubiliejui  paminėti. Iš pirmo žvilgsnio 
Rotušė man pasirodė labai didinga, tačiau 
viduje buvo jauku. Parepetavę dar turėjome 
laiko, tad su mokytojais Kristina ir Zigmu 
Drakšais nuėjome į picer�ą. Grįžę į Rotušę, 
derinome savo instrumentus ir ruošiamės 
koncertui. Mūsų trimitininkų  ansamblis, 
kuriam vadovauja mokytojas Zigmas Drak-
šas, atliko kūrinį pavadinimu „Concert 

Fanfare“.  Iš gausių aplodismentų buvo 
galima spręsti, kad žiūrovams kūrinys pa-
tiko. Koncertą tęsė kiti geriausi gimnaz�os 
mokiniai ir svečiai, muzikos profesionalai – 
operos solistė, dainininkė Vaida Genytė Ma-
razienė,  smuiko virtuozas Vilhelmas Če-
pinskis ir violončelininkas Mindaugas Bač-
kus. Vakare mes palikome Vilnių, pasidabi-
nusį žibintų šviesomis. Grįžti į namus buvo 
smagu, nors ir buvau pavargęs, tačiau šir-
dyje dar sklaidėsi šventinė nuotaika. 

Povilas Petrutis, 5 klasė
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     Spalio 4 dieną gimnaz�oje buvo minima Mokytojų diena, tuo pačiu mokiniams vyko 
ugdymo karjerai diena „Noriu būti mokytojas". Jos metu IV gimnaz�os klasės mokiniai 
vedė pamokas visose klasėse. 5 klasės mokiniai rašė rašinėlius apie savo mylimiausius 
mokytojus...

Mano mylimiausia mokytoja yra Raimonda Šližienė. Ji yra 
mano muzikos mokytoja. Man ji patinka, nes yra truputį 
griežta ir labai gerai moko. Mokausi pas ją jau 4-5 metus. 
Ir man labai gerai sekasi. Linkiu mokytojai gerų mokinių.      
                                                                                                         Danielė

Mano mylimiausia mokytoja yra kanklių mokytoja Regina 
Vaišnorienė. Ji mylimiausia, nes visada man padeda. Jai 
linkiu daug sveikatos ir laimės.        
                                                                                                             Ugnė   

Mano mylimiausia mokytoja yra Jūratė Minkevičiūtė, ji 
yra mano choro vadovė. Ši mokytoja myli visus vaikus ir 
niekada nepyksta. Ji labai stengiasi dėl mūsų ir labai 
gerai mus moko. Jūratė yra nepaprasta mokytoja, todėl 
aš jai linkiu toliau būti tokiai gerai.                                        .   
                                                                                                       Auksė    

Mano mylimiausia mokytoja yra gamtos ir žmogaus 
mokytoja. Ji man labiausiai patinka, nes ji moka 
suvaldyti klasę. Visada man padeda, jei kas neaišku. 
Norėčiau su ja turėti daugiau pamokų.                       .  
                                                                                        Austėja Č.

Mano mylimiausia mokytoja yra smuiko mokytoja. Aš su ja 
praleidžiu daugiausia laiko. Ji mane išmokė groti, paruošė 
konkursams ir koncertams. Aš jai labai dėkinga, kad ji 
tiki manimi ir praleidžia daug laiko mokydama mane.                           .
                                                                                                    Deimantė

Mano mylimiausia mokytoja yra anglų kalbos. Daiva 
D�okienė yra mūsų klasės auklėtoja. Ji yra labai
rūpestinga, mus myli ir rūpinasi, kaip tikrais savo 
vaikais. Man ji kaip mama. Linkiu mokytojai būti labai 
kantriai, dar labiau mylinčiai, dar daugiau būti laimingai. 
Jeigu Jums bus liūdna, mes visada būsime šalia.                 . 
                                                                                                Austėja J. 

Mano mylimiausia mokytoja yra etikos. Man ji mylimiausia, 
nes nepikta ir gera. Ji yra labai linksma ir išskirtinė. Man 
etikos pamoka pati linksmiausia ir lengviausia. Etikos 
mokytojai linkiu gero darbo.                                                                                              .           
                                                                                                          Ar�us

Mano mylimiausia mokytoja yra N�olė Prascevičienė.
Ji mano mylimiausia, nes ji myli mane, labai manimi 
rūpinasi, labai gera.                                                                                                               .   
                                                                                                Paulius

Mano mylimiausia mokytoja mane moko istor�os. 
Aš jos vardo nei pavardės nežinau. Aš ją mėgstu, 
nes ji puikiai susitvarko su vaikais ir yra geranoriška. 
Aš jai ir toliau linkiu būti tokiai ramiai ir geranoriškai.    
                                                                                                      Viltė      

Mano mylimiausias mokytojas yra dailės. Jis turi 
didelį humoro jausmą. Jis gerai moko, kartais 
leidžia muziką per kompiuterį. Visi jo klauso, jis yra 
mandagus. Kartais leidžia išeiti anksčiau keliomis 
minutėmis. Kai kitos mokytojos sako tylėti, jis labai
retai kada taip sako. Linkiu jam gerų metų ir 
kantrybės.                                                                                         .       
                                                                                         Povilas T.

Mano mylimiausia mokytoja yra Vital�a. Jūs esate labai 
miela. Sveikinu Jus su Mokytojų diena. Linkiu gerų likusių
mokslo metų, gerų vaikų. Aš Jus mėgstu, nes Jūs visada 
padedate, taip pat viską mums paaiškinate. Vital�a, Jūs 
viską paverčiate smagumu ir laime.                                           .
                                                                                                   Povilas P. 

Mano mylimiausia mokytoja yra Daiva D�okienė. Ji labai 
linksma, gera, puikiai moko anglų kalbą. Bet ji ne tik anglų 
kalbos mokytoja, ji ir mūsų auklėtoja. Kaip džiaugiuosi, 
kad turiu tokią gerą auklėtoją. Tikiuosi, ji bus su mumis 
iki 12 klasės. Labai džiaugiuosi, kad su savo auklėtoja 
važiuosime į Radviliškio baseiną.                                              .
                                                                                               Gabrielė R.

Mano mylimiausia mokytoja yra Vil�a. Ji mane moko, kaip 
reikia gerai fotografuoti. Aš būtinai ir kitais metais lankysiu 
fotogra�jos būrelį, nes daug tikiuosi išmokti iš mokytojos 
Vil�os. Ji man pati geriausia.                                                           .
                                                                                                               Maja

Mano mylimiausia mokytoja yra lietuvių kalbos. Aš ją labai 
myliu, nes ji yra gera, maloni. Jos pamokos būna labai 
įdomios. Dėl to aš mėgstu lietuvių kalbą. Mokytojos vardas 
yra Vital�a. Aš labai myliu lietuvių kalbos mokytoją.                    .  
                                                                                                                Liepa                         
 

                            
Mano pati geriausia mokytoja yra Jūratė Minkevičiūtė. Ji 
moko dainavimo. Mokytoja maloni, išsiskirianti iš kitų 
mokytojų, nes užjaučianti. Jos balsas malonus. Mokytoja 
išmokė mane dainuoti. Ji įžiūri manyje talentą. Linkiu jai 
visko, kas geriausia.                                                                             .
                                                                                                              Nida
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Literatūrinis puslapis
      Sonetas – lyrikos žanro, kanoniškos stro�nės sandaros ir kanoniško rimavimo 14 eilučių 
eilėraštis. Mokytojų dienos proga III gimnaz�os klasės mokinė Ramunė Gerčaitė sukūrė 
sonetą mokytojui...
Dar nuo mažų dienų
Tu savo kelią skynei,
Turėjai daug tikslų,
Jiems savo laiką skyrei.

Galbūt ir negalvojai, 
Kad mokytoju būsi, 
Bet tapęs juo nusprendei, 
Kad su bėdomis nesusidursi.

Užsibrėžei, kad visad
Surasi kompromisą, 
Problemai atsiradus
Ramybę telksi visą.

Ir tai gerai Tau sekas...
Bet ar toks buvo Tavo tikslas?

Mūsų skaitytojai!!!
     Mokyklos bibliotekoje šiuo metu daugiausiai skaitanti yra III gimnaz�os klasė, būtent šie 
mokiniai dažnai užsuka pasidomėti literatūros kūriniais, varto mokslines knygas. Pradinukai 
antrokai yra aktyviausi skaityklos lankytojai pertraukų metu. Džiugu, jog turime tokių knygų 
mylėtojų:                                                                                                                                                                           .
     8 klasė: Agnius Juška, Ugnė Džiovelytė;                                                                                                     .
     II gimn. klasė: Ina Stangevičiūtė, Renata Vaitiekaitytė;                                                                      .
   III gimn. klasė: Ramunė Gerčaitė, Mar�a Vil�a Juodkaitė, Eva Kančiauskaitė, Justina 
Krikščiukaitė, Kamilė Vinkšnaitė, Viktor�a Levinskaitė;                                                                        .
  IV gimn. klasė: Liveta Galvelytė, Kamilė Kaučikaitė, Beatričė Liutkutė, Kornel�a 
Morkevičiūtė.

Literatūrinį puslapį puošia įspūdingi 6-7 klasių dailininkų tapybos darbai, 
kurie eksponuojami  gimnaz�os 3 aukšte, parodoje MOKOMĖS IŠ DIDŽIŲJŲ 

DAILININKŲ: KLODAS MONE ,,VANDENS LEL�OS“, mokytoja Loreta Narušienė.     
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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
                                  

2013 m.  Šiauliai2019 m.  Šiauliai

Vadovė: Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja
                                  

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

                               10 faktų apie Helovyną

š Helovynas yra viena seniausių švenčių pasaulyje, imigrantų iš Europos dėka ji buvo 
atgabenta į Ameriką dar prieš 2000 metų.                                                                                         .
š Halovynas kilo iš pagonių, kurie šią naktį garbindavo mirusiuosius.                               .
š Tradic�a šią naktį persirengti kilo iš senovės Keltų, kurie tikėjosi, kad naktį atklydę 
vaiduokliai neatpažins gyvųjų.                                                                                                                  .
š Oranžinė ir juoda yra laikomos Helovyno spalvomis, nes oranžinė simbolizuoja 
rudens derlių, o juoda – tamsą ir mirtį.                                                                                                .
š Per kiekvieną Helovyną Amerikoje parduodama saldainių už maždaug du mil�ardus 

                                                                                                                                                                 .dolerių.
š Helovynas yra antra populiariausia komercinė šventė pasaulyje.                                    .
š Kasmet Halovyno kostiumams Amerikoje išleidžiama apie 1,5 mil�ardo dolerių, o 
namų dekorac�oms dar 2,5 mil�ardų.                                                                                                  .
š 1962 m. buvo įkurta Grafo Drakulos draug�a.                                                                              .
š Iki pat šiandien yra įvairių klubų ir draug�ų, kurių nariai mano esą tikri vampyrai.
š Vienas žymiausių pasaulio magų Harry Houdini mirė būtent Halovyno naktį 1926 m.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz�os mokiniai Helovynui pasiruošę...
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