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Manau, mokykla kiekvienam žmogui yra įsimintiniausias gyvenimo etapas. Džiaugiuosi, jog mokiausi būtent Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje. Šioje mokykloje buvau apsupta kūrybingų, įvairiapusių, talentingų žmonių. Visų abiturientų vardu nuoširdžiai dėkoju visai Šiaulių Sauliaus
Sondeckio menų gimnazijos bendruomenei už patirtį, įgytas žinias, kurios išlydėjo mane į kitą, dar
nežinomą gyvenimo etapą.
Beatričė Liutkutė, 74-osios laidos abiturientė
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Mūsų gimnazijos mokiniai yra ne tik puikūs muzikantai ar dailininkai, daugeliui iš jų gerai sekasi
ir kiti bendrojo ugdymo dalykai. Ne vienas gimnazistas domisi istorija, lietuvių literatūra, politika,
taip pat puikiai sugeba diskutuoti įvairiomis temomis. Spausdiname I gimnazijos klasės mokinės
Augustės Žvirblytės esė apie socialinę atskirtį.

SOCIALINĖ ATSKIRTIS – AR JI EGZISTUOJA?
Šiuolaikiniame pasaulyje, visapusiškai apimtame globalizacijos proceso, žmonės kenčia dėl įvairių
problemų, viena iš jų yra socialinė atskirtis.

.

Kovo 21-ąją dieną pasaulis mini Tarptautinę rasinės diskriminacijos panaikinimo dieną, tačiau ar ji
tikrai yra išnykusi? Nors pasaulis į kovą su rasine diskriminacija stojo jau daugiau kaip prieš septyniasdešimt metų ir nuo to laiko įvyko daug svarbių pokyčių, tačiau iki šiol dėl įvairių priežasčių rasizmas išlieka itin opi problema daugelyje pasaulio šalių. Žinoma, dauguma žmonių prisideda prie
rasizmo mažinimo, bet rasinės diskriminacijos visiškai panaikinti nepavyksta.

.

Kaip jau žinome iš istorijos, rasinės diskriminacijos ištakos siekia ne vieną šimtmetį atgal, o istoriniai įvykiai ir aplinkybės prisidėjo prie rasizmo įsigalėjimo visame pasaulyje. Yra šalių, ypatingai
Amerikoje, kur Afrikos amerikiečiai gyvena sunkesnėmis sąlygomis nei baltieji, jų galimybės susirasti darbą yra prastesnės, jie dažniau atsiduria kalėjimuose. Tačiau bene didžiausia problema yra
ta, kad juodaodžiai turi mažiau galimybių siekti išsilavinimo. Visai neseniai nuaidėjo naujiena apie
policijos pareigūno uždusintą Afrikos amerikietį, kuris buvo sulaikytas vien dėl to, jog yra kitos spalvos, o jo sulaikymas baigėsi mirtimi. Kita socialinės atskirties atšaka yra neįgalumas. Diskriminacija
dėl negalios gali pasireikšti daugelyje gyvenimo sričių, labiausiai paplitusios diskriminacijos sritys
yra darbo santykiai bei galimybė naudoti prekėmis ir paslaugomis. Yra pavyzdžių, kai neįgalūs žmonės, kurie negali vaikščioti, gyvena namo penktame aukšte, kuriame nėra lifto, todėl yra priversti
likti namuose. Neįgaliųjų neįvertinimas atsispindi kiekviename žingsnyje, jiems iškyla begalė psichologinių iššūkių. Nepagarba, įžeistas orumas aiškiai signalizuoja, kad taip bus tol, kol nepasikeis
kitų žmonių požiūris. Neįgalus žmogus dar nereiškia, kad jis yra sėdintis vežimėlyje, gal jis turi kitų
sveikatos sutrikimų, kurie valstybės įstatymais įrodo jo neįgalumą, bet ne pačio asmens nuomonę
apie save. Kartais neįgalieji gali kur kas daugiau nei galbūt manoma, kad jie sugebės, tačiau kiti neturėtų nurodinėti, kokios yra žmogaus ribos.

.

Todėl manau, kad socialinė atskirtis ne tik, kad egzistuoja, bet yra gana plačiai paplitusi pasaulyje
ir ji išliks, kol nepasikeis žmonių požiūris į atskirtis. Mūsų kartos pareiga yra susidariusią situaciją
pakeisti ne iš karto, bet palaipsniui, nes mes gyvename su žmonėmis, kurie jau nebijo parodyti, kokie jie yra, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, seksualinės orientacijos ir t.t. Šiais laikais daug protestuojama dėl lygių teisių, todėl manau, bėgant metams pasaulyje įsigalios lygybė.
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Gegužės 7 dieną Lietuva tradiciškai mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Lietuvoje po
1863 metų sukilimo carinės Rusijos sprendimu buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis. Šis draudimas galiojo 1864-1904 metais. Gegužės 7 - oji svarbi visai mūsų valstybės istorijai
diena. Ji liudija apie mūsų tautos kovą už savąjį raštą, primena mums apie unikalų knygnešių žygį, jų
begalinį ryžtą skleisti lietuvišką žodį.
.
Džiugu, kad gimnazijos įvairių klasių mokiniai yra nuolatiniai knygų skaitytojai. Šiame laikraščio
numeryje – mokinių skaitytų knygų iliustracijos...

Ieva Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas.
Naglis Raišutis, I gimn. kl.

Taškuota pasaka.
Vaiva Vietaitė, 5 kl.

Rimantas Černiauskas.
Vaikai ir vaiduokliai.
Auksė Jurgeliūnaitė, 5 kl.

Rosie Banks. Debesų sala. Ema Dapkutė, 5 kl.
Pagrindiniai veikėjai: Elė, Samer ir Džesmina. Elė, Samer
ir Džesmina patenka į Debesų salą virš Paslaptingos karalystės. Jos džiūgauja galėdamos šokinėti ant pūkinių
debesų. Tačiau mergaitės suvokia, kad salą gali sunaikinti
Pagiežos žaibas.
.
Ši knyga mane pamokė, kad reikia nenusileisti blogiui.

Antuanas de Sent Egziuperi.
Kristina Ohlsson.
Mažasis princas.
Stiklo vaikai.
Austėja Janauskytė, 5 kl. Mantė Yacoub Mannal, 5 kl.

David Walliams.
Klastinga tetulė.
Majus Baldauskas, 5 kl.
Pagrindiniai veikėjai yra klastinga tetulė Alberta ir mergaitė
Stela. Šito kūrinio tema yra, kad mergaitę ištiko didžiulė
nelaimė – žuvo jos tėvai. Ją ėmė globoti baisioji teta Alberta.
Tiksliau, tik apsimeta, kad globoja. Tačiau ji tik baisi ir bloga
bei klastinga teta, kuri bando iš Stelos atimti jos tėvų paveldėtą dvarą. Bet drąsioji Stela nujaučia ir nepasitiki ta teta.
Todėl paveldėto turto taip lengvai jai neatiduos.
.
Mane pamokė, kad negalima pasitikėti svetimais žmonėmis.

Barbara Catchpole.
Pigas.
Povilas Petrutis, 5 kl.
Autorė: Barbara Catchpole yra parašiusi keletą
knygelių, apie Pigą, kurias aš skaičiau pradinėse
klasėse. Tai berniukas, kuriam nutinka juokingų,
įvairių nuotykių. Nupiešiau bendrą iliustraciją
visoms knygelėms. Ši knyga mane pamokė,
kad problemas galima spręsti ir juokingais
būdais, neįskaudinant kitų.

Hansas Kristianas
Andersenas.
Bjaurusis ančiukas.
Povilas Tautkus, 5kl.
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Ačiū I gimn. klasės mokinei
Adrijanai Balsytei už dalyvavimą
respublikiniame Borutaičių poezijos konkurse, skirtame Mokyklų
bendruomenių metams ir kraštiečių
rašytojų jubiliejams paminėti.

Gimnazijos laikraščio „Sondeckiukai“ leidėjai atsisveikina
iki kitų mokslo metų.
Linkime geros, šiltos ir saugios vasaros.

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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