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Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz os
abiturientai iš tiesų labai kūrybingi. Savo
asmeninius kalėdinius sveikinimus sudėjo
į vieną „rašinį“...
Linkiu kūrybingų ir motyvuotų metų! Džiaugsmingų šventų Kalėdų! Linkiu, kad šie metai baigtųsi taip, kaip norėtumėte, kad prasidėtų kiti!
Pačių sėkmingiausių ir prasmingiausių metų!
Gerų švenčių, daug laimės, sveikatos, džiaugsmo,
užsispyrimo siekiant savo tikslų. Gerų draugų
aplinkui, daug šypsotis ir mylėti vienas kitą!
Jaukių švenčių ir labai darbingų 2020 metų!
Jaukių švenčių ir prasmingų metų, kurie šiais
metais klasės draugams bus tikrai sunkūs! Kuo
daugiau įsimintinų dienų! Noriu palinkėti gražių
ateinančių švenčių! Tegul išsipildo Jūsų svajonės! Linkiu, kad niekam netrūktų šilumos ir
meilės! Kalėdos – tai toks laikas, kai branginama
meilė, svajonės, stebuklai, šiluma. Visiems linkiu
šių svarbiausių dalykų!

Linkiu, kad namų jaukus židinys niekada neužgestų, kad būtų visada gera sveikata, kad lydėtų
vidinė harmon a! Prasmingų ir išmintingų ateinančių metų! Produktyvių ir išsipildančių metų!
Linksmų ir gerų švenčių, kad mokykloje būtų kuo
daugiau puikių mokinių! Gyvenimas yra nuostabiausia pasaulyje pasaka ir didžiausias įkvėpimo
šaltinis, todėl kurkite ir dalinkitės stebuklais!
Linkiu, kad ateinančiais žiurkės metais nestigtų
sėkmės ir laimės, o tikslai būtų įgyvendinti neskubant, bet kantriai ir tvirtai! Šita mokykla pati
geriausia, tegul ji visada tokia išlieka. Gerų ateinančių metų visai gimnaz ai! Tegul Kalėdų dvasia
suteikia Jums laimę, įkvėpimą! Tegul užsidega
liepsnelė, kuri dar labiau pagyvintų Jūsų gyvenimą. Tegul šie metai siunčia visiems didelę laimę
ir sėkmę, kurią užsitarnavote! Tegul ateinančiais
metais iš laimės dega Jūsų akys!
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Mokinių taryba
Šių mokslo metų pradžioje gimnaz os mokinių
taryba į mokyklą grįžo su nauja jėga ir užsidegimu.
Jau pirmąją rugsėjo savaitę kibome į darbus, nes
planavome naujokų inaugurac ą ir mokytojų dieną,
kuri tikrai visus privertė paplušėti. Tačiau planuodami šiuos renginius buvome be galo laimingi rezultatais, nors, žinoma, visada yra kur tobulėti.
Helovynas taip pat praėjo su puikia nuotaika, labai
džiaugiamės, kad mūsų pastangos dekoruojant
mokyklą buvo labai pagirtos visos gimnaz os
bendruomenės. Ilgai planuotas karnavalas taip

pat džiugino mokinių šypsenomis ir gražiais muzikiniais pasirodymais.
.
Labai ačiū teatro mokytojai Gretei Každailytei,
mokinių tarybos kuratorei Reginai Marozienei už
nuoširdžią pagalbą ir patarimus. Taip pat dėkoju
visai mokinių tarybai, o ypatingai mano dešiniajai
rankai Ausmai Motiejūnaitei. Visiems linkiu gerų
Kalėdų, linksmų Naujųjų metų. Tikiuosi, kad ateinančiais metais lauksime dar gražesnių renginių,
organizuojamų Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnaz os mokinių tarybos.
Kamilė Fokaitė,

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz os
mokinių tarybos pirmininkė

Akimirkos iš gimnaz os mokinių tarybos organizuotų renginių...
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Literatūrinis puslapis
IV gimnaz os klasės mokinė Beatričė Liutkutė
pasidalino savo kūrybos eilėmis...
Jeigu visi jaustumėmės saugūs, užtikrinti
Po kojomis tvirta žemė stovėtų, sieloje ramybė alsuotų.
Galvoje planas ir troškimai jame sudiktuoti,
Nieko nereikėtų atrasti ir klysti kas dieną.
Argi gyvenimas būtų įdomus ir spalvingas
Jei tik gimus mums ištartų: tu puikus kūrėjas?
Tu atsikeli mamos ir tėvo rankose šiltose
Pirmi išgirsti žodžiai būna, kad tu nuostabus ir mylimas esi.
Šviežias gyventojas, kuris mokosi, keičiasi
Eina į darželį, mokyklą, ją baigia ...
Išeini jau su mintimis ir svajonėmis savo,
Išgirsti naujų žodžių apie pyktį, blogį ir skausmą.
Laimė pinasi jau tarp kitų jausmų,
Patiri naują skonį, meilę ir naujus kelius.
Tenka tau kas kartą palikti praeitą žingsnį ir sutikti kitą...
Bet sustoti negali, nes laikas nejuda atgal, o tik ratu.
Ir pasaulis nesupranta, kaip pažvelgti sunku,
Kad pradedi etapą, kurį privalai įveikti pakeliui.
Jei b ai ir galvoti imi, o ištrūkti jau nebegali...
Tu tik šypsokis ir suprask, jog laimė būti ten, kur esi,
Ateina tuomet, kai supranti, jog laikas nestos, o tu
Privalai eiti pirmyn su savo jausmais.

Jeigu nebejauti žemės po kojomis,
O mintys skraido greičiu nepastoviu,
Pakelk akis aukštyn, įkvėpk, kiek gali giliau
Apsisuk ir eik tolyn nuo nedvasingų namų.
Sugrįžk, kai pasiruoši, pailsėsi nuo žmonių...
Neb ok pavargti, sustoti, atleisti sau nors kartą.
Ir kai suprasi, jog esi silpna,
Jog įkvėpti tu oro gali,
Nepykti ant savęs už nieką:
Tai bus žingsnis pirmas link naujo puslapio
Link svarbiausios meilės sau.

Jeigu dulkės prabiltų
Klausyčiausi jų ligi paryčių,
Jei kalbėtų, ko negirdėjau,
Prašyčiau jų kartoti dar lėčiau.
Jeigu išmintingiau nei bet kas kitas
Rašyčiau kiekvieną žodį paraidžiui,
Kad verta klausytis ir išgirsti žmogų kiekvieną.

Angelai plunksnas skaičiuoja,
Rojaus kėdės sudėtos,
Vėjas palaipsniui šyla,
Sielos kūnus palieka.
Tai tik namo sielos grįžta
Į Bibl os iškeltą pasaulį,
Kur nuodėmės jau atleistos
Ir savęs gali nebesmerkti.
Balsai galvoje liepia sustoti,
Jausmai širdyje neketina klausyti,
Principai miršta iš lėto,
Kurių niekas nelietė niekad.
Linksmas juokas ištirpsta,
Kol akys pravirksta,
Kol tiesos prasmingos
Teisme pelenais virsta.
Gamta senovės išpuoselėta pražysta,
Laikas kaip bėgo, tebebėga,
Bet meilė niekada nedingo,
Nes laiko pabaigos jai nėra paskirto.
Vėl liečiu ranka Šventą Raštą,
Tyras jausmas apninka protą.
Plaukiu su garsais klasikiniais
Ir šoku iki sutemų amžinų.
Ar gerai gyvenu, ar laiminga esu?
Tik geriau pamąsčius atsakysiu:
Skrendu su džiaugsmu,
Dėl skrydžio ir vėjo besitaršančio plaukuose.
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Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Gruodžio 10 dieną gimnaz oje vyko mokyklinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Joje dalyvavo net
26 5- 8 bei I- IV gimnaz os klasių mokiniai. Gimtosios
kalbos mylėtojams reikėjo atlikti teksto suvokimo,
kalbos kultūros, rašybos ir skyrybos užduotis.
.
Džiugu, kad olimpiadoje iš mažesniųjų mokinių
grupės geriausiai pasirodė 6 klasė. Pirmą vietą iškovojo Domantas Brazaitis, antrą – Oksana Davies, o
trečia vieta teko Juditai Smuikytei. Tarp vyresniųjų
klasių mokinių pirmą vietą iškovojo I gimn. klasės
mokinė Adr ana Balsytė, antrą vietą – Silv a Černiauskaitė, o trečioji teko III gimn. klasės mokinei
Evai Buitvidaitei.
.
Ačiū visiems mokiniams, kurie dalyvavo lietuvių
kalbos olimpiadoje ir pasitikrino savo gimtosios kalbos žinias. Dėkojame penktokėliams Ambložiejūtei
Viltei, Danielei Daukšaitei, Gaučaitė Monikai, Gvazdiovaitė Karinai, Malakauskui Ar ui, Jankevičiūtei
Liepai, Petkevičiūtei Augustei, Petručiui Povilui;

septintokams Butkutei Austėjai, Kamarauskaitei
Gab ai, Verbaitei Vestai, Lenkauskaitei Ivetai; aštuntokams Bartulytei Janinai, Budrytei Vytautei,
Venckutei Austėjai, Vozbutui Jonui; II gimn. klasės
mokinėms Dargužaitei Rositai, Tarasevičiūtei Gab ai; III gimn. klasės mokinėms Krikščiukaitei Justinai, Radavičiūtei Eglei; IV gimn. klasės mokinėms
Augustinavičiūtei Urtei, Bendzevičiūtei Orintai, Ramoškaitei Ramintai.

Jaunųjų dailininkų parodos darbai vėl papuošė gimnaz ą...

Laikraščio „Sondeckiukai“
leidėjai
gimnazijos bendruomenei linki
jaukių ir šiltų Kalėdų bei gerų,
prasmingų Naujųjų metų!

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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