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Mintys iš mokinių rašinių...
Patriotiškas žmogus gerbia savo šalies
visuomenę, laikosi ir puoselėja protėvių
tradic as, kultūrą.
Nojus, III gimn. kl.
Žmogus yra drąsus, kai reikia apginti ar gelbėti
savo artimuosius.
Rosita, II gimn, kl.
Drąsos žmogui reikia, kai jis nori atsiprašyti ar
pripažinti, kad buvo neteisus.
Danil a, II gimn, kl.
Žmogaus smalsumas veda jį mokytis, tyrinėti
bei išbandyti savo jėgas.
Martyna, III gimn. kl.
Kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo
likimą ir turi nuspręsti, kas jam geriau.
Eglė, III gimn. kl.
Žmogus turi įvairių vertybių, bet pati svarbiausia
yra šeima.
Kamilė, III gimn. kl.

Apibūdinti, kas yra meilė, labai sunku, bet,
mano nuomone, tai labai šiltas, romantiškas
jausmas. Dauguma žmonių patiria meilę,
bet kai kurie išgyvena ir jos trūkumą.
Agnė, III gimn. kl.
Geriausias drąsos išbandymas lietuviams
tapo Sausio 13-oji, kai visi vieningai apgynė
televiz os bokštą.
Kamilė II gimn. kl.
Vertybės atspindi žmogaus esmę ir parodo
jo požiūrį į gyvenimą.
Austėja III gimn. kl.
Net neįsivaizduoju pasaulio, kuriame nebūtų
drąsių žmonių.
Ina II gimn. kl.
Meilė tėvynei ir laisvei atskleidžia svarbiausias
asmenybės vertybes: atsidavimą tautai, gimtajai
žemei, bebaimiškumą ir begalinį laisvės siekimą.
Eva, III gimn. kl.

Smalsiam žmogui ne visada pavyksta išsiaiškinti
visas pasaulio paslaptis.
Ramunė, III gimn. kl.

Žmogus, ilgai nebuvęs tėvynėje, čia jaučiasi
saugus, ramus, nes žino, kad jam visada
padės artimi žmonės.
Lukas II gimn. kl.

Šeima ir meilė yra pačios didžiausios vertybės,
nes tik jos padeda gerbti vienas kitą.
Simona III gimn. kl.

Žmogus visada privalo būti sąžiningas sau ir
savo artimiesiems.
Mar a Vil a, III gimn. kl.

Drąsa yra kilnumo įrodymas ne tik vyrams, bet ir
moterims.
Eivydė, II gimn. kl.

Kiekvienas žmogus atsirenka, ką vertinti, tik
ne visų pasirinkimai yra geri. Kiekvienas turi
teisę laisvai rinktis, tik svarbu suprasti, kad
mūsų vertybės atspindi mūsų dorovę.
Orinta III gimn. kl.

Kartais per didelis smalsumas žmogaus gyvenimą
gali apversti aukštyn kojomis.
Justina, III gimn. kl.
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Gimnazijos „žvaigždutė“
Aš esu Adr ana Balsytė, I gimnaz os klasės mokinė.
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz ą pradėjau
lankyti šiais metais. Mokausi dainavimo specialybės
pas pačią šauniausią, nuoširdžiausią ir supratingiausią mokytoją Beatą Smiltinikienę, kurią labai
myliu.
.
Mano muzikinis kelias prasidėjo, kai man buvo
penkeri. Tuomet pradėjau lankyti muzikos mokyklą
ir taip sėkmingai baigiau 8 smuiko specialybės klases. Moku groti smuiku, pianinu, gitara, bosine gitara, ukulėle ir mandolina. Dainuoti ir dalyvauti
respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose,
festivaliuose, koncertuose pradėjau, kai man buvo
devyneri metai. Mano „sąskaitoje“ yra prizinių vie-

tų, laureato nominac ų ir daug pagyrimo bei padėkos raštų.
.
Prieš mėnesį man pasisekė, nes buvau pakviesta
atstovauti Lietuvai tarptautiniame dainininkų konkurse ,,Universong“ Tenerifėje, kuriame dalyvavo
atstovai iš 16 pasaulio šalių. Sėkmingai patekusi į
nalą buvau nominuota „Universong Junior Artist“
prem a. Tai buvo mano nauja, prasminga ir pilna
naujų žinių bei įspūdžių patirtis! Didžiausias mano gyvenimo pasiekimas tai, kad aš turiu galimybę
lavinti bei tobulinti savo balsą, kad mane supa
nuostabūs pedagogai, kad esu mylima ir galiu
džiaugtis gyvenimu.
.
Adr ana, I gimn. klasė
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Literatūrinis puslapis
Labai džiugu, kad III gimnaz os klasės mokinei Ramunei Gerčaitei artimas lietuviško žodžio grožis, jo
rašyba ir kūryba. Ramunė mėgsta rašyti eilėraščius, rašinius, įvairius kūrinėlius. Neseniai ji dalyvavo
tarptautiniame 5-12 klasių mokinių dienoraščio konkurse „Tylėti sunku“, kuris vyko Kauno Rokų gimnaz oje. Ramunė apdovanota ne tik organizatorių padėka, bet jos dienoraščio ištrauką renginio metu
suvaidino minėtos gimnaz os mokiniai. Be to, Ramunės dienoraščio citata papuošė išleistą Kauno
Rokų gimnaz os kalendorių.

Pamoka bibliotekoje „Ką šiandien skaitysim“
Lapkričio 5 d. lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Šilerienė su penktokų klase pamokai pasirinko gimnazijos skaityklą. Šios pamokos kslas buvo prisimin bibliotekos teikiamas paslaugas, pasirink skaitymui pagal amžių skirtų knygų.
.
Bibliotekininkė stengėsi pasirūpin kiekvienu lankytoju, priminė bibliotekos taisykles, pasiūlė pa ems drąsiau
apžiūrė bibliotekos fondus, kurie penktokams iki šiol buvo mažiau žinomi, nes anksčiau juos, buvusius pradinių
klasių mokinius, domino jaunesniam mokykliniam amžiui skirtos knygelės. Dabar smalsesni moksleiviai bibliotekoje atrado įvairios literatūros, apžiūrinėjo muzikines knygas, natas, pasidomėjo moksliniais leidiniais, skirtais
istorijai.
.
Vėliau, pasiskirstę į kelias grupes, mokiniai susikūrė savo komandų pavadinimus, kuriuose turėjo atsispindė
žodžiai „knyga“, „skaitymas“. Pasirinkę po vieną knygą iš tų, kurias rado bibliotekos lentynose, išradingai kūrė
pristatymą, reklamavo ir bandė į kin visus, kodėl būtent jų parinkta knyga verta dėmesio. Kita užduo s privertė penktokėlius pasuk galvą, kokia bus atei es knyga. Nepaisant modernių atei es vizijų, buvo mąstančių,
kad ateityje knygos forma gali išlik tradicinė.
.
Apžiūrėję leidinių parodą, kurioje buvo pristatyta vaikams ir paaugliams skirta grožinė literatūra, kai kurie
moksleiviai pasirinko sau skaitymui pageidaujamų knygų, vienas penktokas pasiryžo perskaity storą Lietuvos
istorijai skirtą dviejų dalių veikalą. Dalis mokinių, kurie nespėjo apsispręs , ką norėtų paskaity , pažadėjo užsuk į biblioteką vėliau ir džiugu, jog jie grįžo praėjus kelioms pamokoms ir pasirinko sau norimas knygas.
Smagu, jog bibliotekoje penktos klasės mokinių sulaukta ir kitą dieną, diskutuota su jais apie skaitymą,
apie tai, kiek ir kokių knygų turi perskaity išsilavinęs žmogus.
.
Gimnazijos bibliotekininkė Rasa Zurbienė
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Bibliotekoje jau galima skaityti leidinius
iš naujai gautų knygų parodos.

Šiais metais Tarptautinės toleranc os dienos
simbolis buvo „Toleranc os švyturys“. Švyturys
kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią
laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti
ant seklumos. Žodis toleranc a reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje
sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius
požiūrius. Mūsų gimnaz oje taip pat surengta
,,Toleranc os švyturių paroda“.

Gimnaz os stendus papuošė pradinių klasių mokinukų darbai „Smulkioji tautosaka pradinių
klasių ugdyme“, nes lapkričio 7 dieną mokykloje vyko respublikinė konferenc a.

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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