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Įspūdžiai pasibaigus pirmajam pusmečiui...
Kaip greitai prabėgo pirmasis mokslo
metų pusmetis Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje. Net nepajutau,
kaip prabėgo laikas nuo tada, kai su pilnomis baimės akimis mes, naujokai,
I gimn. klasės mokiniai, sėdėjome klasėse ir jaudinomės. Tačiau jauki mokyklos aplinka, geranoriški ir nuoširdūs
mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai visaip stengėsi padėti savo gimnazijos
naujiems mokiniams.
.
Nors dar labai pasiilgstu buvusios
klasės, tačiau nė kiek nesigailiu, kad
atėjau į šią mokyklą. Kaip niekur kitur
čia jaučiuosi laisvai, turiu daugybę draugų ir užsiėmimų. Nors daugumai iš
mano klasės pusmečio pabaiga buvo
sunki, bet man nebuvo baisu. Galbūt

dėl to, kad jau esu pripratusi mokytis
daug dalykų. Nors kartais labai sunku
suderinti bendrųjų ir meninių dalykų
mokymąsi. Pati gilinuosi į muzikos paslaptis. Tiesa, pusmečio pabaigoje mažiau dėmesio kreipiau į bendruosius
mokslus, bet tik todėl, kad pažymiai
buvo geri. Šioje mokykloje grojau tiek,
kiek dar nė karto savo gyvenime neteko groti. Džiaugiuosi, kad visa mano
klasė atsiskaitė už meninius dalykus ir
dabar su palengvėjimu trumpam gali
atsipūsti.
.
Ačiū I gimn. klasės vadovei Dalei
Marcišauskienei už rūpestį, už palaikymą, už suorganizuotas išvykas. Jos dėka mes tapome stipresni, drąsesni, pasiryžę toliau sėkmingai mokytis.
Silvija Černiauskaitė, I gimn. kl. mokinė
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Literatūrinį puslapį skiriame Sausio 13-ajai
Sausio 13-oji šiandien vadinama Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybine
švente. Tai paskutinysis Sovietų Sąjungos bandymas jėga užgniaužti Lietuvos
nepriklausomybę. Taikūs Lietuvos piliečiai pasipriešino Sovietų Sąjungos sie-

kiams brutalia jėga pavergti Vilniaus
televizijos bokštą, Radijo ir televizijos
komiteto, Parlamento pastatą ir kitus
valstybei svarbius objektus.
.
Štai ką apie Sausio 13-ąją ir Lietuvą
rašo mūsų gimnazijos penktos klasės
mokiniai...

Nors Lietuva maža kaip grūdas,

Aš myliu savo tėvynę Lietuvą, nes

bet jos grožis, gyvybė, ištikimybė

ji be galo graži. Tai kraštas, turintis

didelė kaip visas pasaulis.

daugybę gražių švenčių, tradicijų,

Gabrielė R.

kurių žmonės dar laikosi iki šiol.
Lietuvių kalba yra pati seniausia iš
visų Europos kalbų.

Lietuva yra maža šalis, bet ji yra

Elzė Marija

labai stipri, nes Sausio 13-ąją
Sovietų Sąjunga bandė
užgniaužti Lietuvos laisvę.

Kartą buvau Vilniuje, ten man labai

Karolina

patiko fontanai, muziejai, įvairios
skulptūros bei menas.
Liepa

Šiauliuose vyko daug karų, ypač
didelis buvo Saulės mūšis. Šiandien
Šiauliai yra gražus miestas, čia yra

Lietuvoje galima aplankyti įspūdingą

pėsčiųjų bulvaras, Auksinis berniukas,

Kryžių kalną, kuriuo žavisi visas pasaulis.

Sidabrinė lapė, keletas ežerų ir upių.

Monika

Paulius
Sausio 13 dieną Lietuvą buvo užpuolę
Aš gyvenu Šiauliuose – saulės mieste,

okupantai norėjo užimti televizijos

kuriame dažniausiai visiškai nebūna

bokštą, bet beveik visi žmonės

saulės. Man patinka gyventi Lietuvoje

suvažiavo į Vilnių ir jį apgynė.

dėl labai gražios gamtos, miestų bei

Povilas T.

nuostabių žmonių.
Mantė
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Man Lietuva patinka, nes joje daug
žalumos.
Povilas P.

Aš gyvenu Lietuvoje, kur gyvena
gandrai ir žaliuoja didelės, aukštos
pušys.
Morta

Norėčiau, kad Lietuvoje dar daugiau
būtų gamtos, o ne cheminių
kenksmingų medžiagų.
Austėja J.
Lietuva – tai labai graži šalis Europos
centrinėje dalyje, Baltijos jūros
pakrantėje. Ji turi gerų kaimynų:
Latviją, Baltarusiją, Lenkiją.
Vaiva

Lietuvos didžiausias turtas yra
gintaras, todėl mūsų šalis labai
įdomi.
Ema

Mūsų meilė ir vieningumas nugalėjo
priešus, todėl gyvuoja Lietuvėlė,
graži ir drąsi.
Nida

Lietuvoje kuriamos nuostabios
dainos ir eilės, kurios skamba
visame pasaulyje.
Auksė
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Aš esu penktokė, bet jau noriu
ginti Lietuvą, noriu, kad ji būtų
švari, kad sulauktų didelės
garbės, pagalbos ir gerų jausmų
iš kitų šalių.
Kotryna

Mūsų kalba yra viena iš
sunkiausių išmokti,
nes joje yra raidės ž, č, š,
kurias sunku ištarti.
Viltė

Artėja Sausio 13-oji, Laisvės
gynėjų diena. Man labai liūdna,
kai apie tai pasakojama, nes tą
dieną žuvo 14 žmonių.
Augustė

Man patinka gyventi Lietuvoje,
nes čia dar daug neaplankytų vietų.
Gabrielė S.
Dėl drąsių žmonių dabar lietuviai
gali laisvai kalbėti, keliauti, laisvai
prekiauti užsienyje.
Karina K.
Nors Sausio 13-ąją kai kurie pastatai
buvo užimti, bet sovietų armijai teko
greitai pasitraukti iš Lietuvos.
Karina G.
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Trijų spalvų istorija
Neseniai paruošiau fotograﬁjos darbą, skirtą tarptautiniam piešinių ir fotograﬁjos darbų konkursui „Trijų spalvų istorija“. Šis konkursas buvo skirtas Pasaulio
lietuvių metams paminėti. Mano darbas iš daugiau nei 1400 konkursinių darbų
laimėjo 2 vietą 15-19 metų amžiaus dalyvių grupėje. Darydama šią nuotrauką
net negalvojau siųsti jos į konkursą, tiesiog tai buvo paprastas bandymas su įvairiomis spalvomis ir kamera. Labai ačiū mokytojai A. Juškaitei už idėją, už pagalbą
siunčiant nuotrauką.
Urtė Žaliūkaitė, II gimn. klasės mokinė
Urtės stendas, skirtas Sausio 13-ajai paminėti...

Dėmesio!
Maloniai kviečiame dalyvauti respublikinėje
gimtosios kalbos konferencijoje ,,Kalbos,
literatūros, etnokultūros tiriamieji darbai“.
Konferencija vyks 2020 m. kovo 5 d.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje. Joje
gali dalyvauti 9–10 (I–II) ir 11–12 (III–IV)
klasių mokiniai. Dėl dalyvavimo konferencijoje
ir nuostatų mūsų gimnazijos mokiniai gali
kreiptis į lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojus.

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