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Nuo vasario 8 iki kovo 19 dienos gimnazijoje vyko projektas „MES – LIETUVOS PILIEČIAI...“, skirtas Lietuvos
valstybinėms šventėms paminėti. Projekto tikslas – ugdyti
mokinių pilietiškumą ir patriotizmą. Renginiuose dalyvavo
5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai, jiems vadovavo istorijos mokytoja Dalė Marcišauskienė, prie jos prisijungė ir
kiti mokytojai.
.
Visų pirma, III-IV gimn. klasių mokiniai savo žinias
pasitikrino mokyklos istorijos olimpiadoje „Lietuvos
valstybės ir visuomenės raida Gediminaičių ir Jogailaičių
valdymo laikotarpiu (1295-1572)“. Vėliau II gimn. klasei
vyko virtuali istorijos pamoka „Icchoko Rudaševskio
dienoraštis Vilniaus gete“, kurią vedė Vilniaus Gaono

žydų istorijos muziejaus darbuotojai. 5-8 ir I–IV gimn.
klasių mokiniai dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse,
skirtame Lietuvos valstybės atkūrimui, kur mokiniai
skaitė pačias gražiausias eiles Lietuvai. Projektas tęsėsi
pilietiškumo pagrindų pamokoje, kurią vedė istorijos
mokytoja Dalė Marcišauskienė, čia vyko diskusija
„Kas man yra Lietuva?“, o po jos Ia ir Ib gimn. klasių
mokiniai rašė esė „Kas man yra Lietuva“. Visų renginių
pabaigoje 6 klasės mokiniams vyko istorijos ir gamtos
mokslų integruotas projektas „Mano Lietuva“. Džiugu,
kad šiuose pilietiniuose renginiuose aktyviai dalyvavo
visų klasių mokiniai.

Norėdami pasidžiaugti šiuo projektu, skirtu Lietuvos valstybingumui paminėti, s
pausdiname Ia ir Ib gimn. klasių mokinių esė ištraukas „Kas man yra Lietuva?“...

Indijoje stovėdama prie Lietuvos stendo, mačiau kaip užsieniečiai žavisi Lietuvos gamtos nuotraukomis, ragauja kūčiukus ir noriai
klausosi pasakojimų apie Lietuvą. Tai patyriau per visą festivalį. Supratau, kad Lietuva užsieniečiams yra įspūdinga, svetima šalis, kokios man yra beveik visos kitos šalys. Indijoje man buvo malonu kitiems pasakoti apie Lietuvą ir pajutau, kaip pradėjau ja didžiuotis.
Aleksa
Lietuva – mano tėvynė, čia gimė mano proseneliai, seneliai, čia gimiau aš. Lietuva – nuostabaus grožio šalis, upės, miškai, slėniai
ir keturi metų laikai. Nors ši mano šalis yra mažytė ir pasaulyje ji nėra labai žinoma, bet kas atvažiuoja – ilgam jos negali pamiršti.
Indrė
Man Lietuva reiškia labai daug, aš myliu savo miestą, sostinę, žmones su kuriais susiduriu, savo mokyklą, taip išmylėto ir išvaikščioto miesto gatves. Lietuva – tai atsiminimai. Tai pasivaikščiojimai po gamtą, kelionės, šurmulingos gatvės, sausakimši autobusai.
Lietuva– tai muzika: vėjo siūbuojamų žolių šnarėjimas, bangų mūša, žmonių balsai. Lietuva – tai kvapai: jūros, miško. Tai – ašaros,
juokas, svajonės.

Augustė

Lietuva kaip šalis, manau, yra labai turtinga, nes turi daug papročių, gražią ir vieną iš originaliausių kalbų pasaulyje. Aš manau, kad
tiek užtenka, kad galėtum didžiuotis savo gimtine, ar bent jau nesigėdyti. Iš savo gimtines iškeliauti galima, bet svarbiausia jos nepamiršti, kad ir kaip geriau būtų gyvent kitur, nes niekas negali pakeist jos.

Agnius

Bet kaip giliai ir nuosekliai patriotas turi mylėti, tapatintis, rūpintis tėvyne? Patriotas esą labiau myli savo šalį negu kitas, bet ar meilė
yra tinkamiausia ar vienintelė sąvoka patriotų sąlyčiui su savo šalimi nusakyti? Yra pagrindo abejoti. Nors sakoma, kad patriotą atpažinsime iš jo darbų, ne vien darbai jį ženklina.

Rokas
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Lietuvą galiu vadinti savo tėvyne, bet kaip vienas rašytojas rašė, kad tėvynė yra ten. kur šeima, geriausi draugai, kur jautiesi savas
ir priimamas kitų. Remiuosi šiais žodžiais ir aš bet vis dėlto manau, kad nereikėtų taip prisirišti prie vienos vietos, nes niekada negali
žinoti, kas gali jai atsitikti.

Jonas

Asmeniškai man Lietuva yra mano namai, čia jaučiuosi saugi, artima, visų laukiama, sava. Tai šalis, kurioje gimiau, augau, susipažinau su nuostabiais žmonėmis, mokausi ir gyvenu. Atrodo, galėjau gimti bet kur, bet vis dėl to pasirinkau šią mažą ir mielą šalelę,
dėlto ją be galo vertinu. Aš čia užaugau ir tokie prisiminimai kaip Baltija šiltą vasaros vakarą, rudenį krentantys įvairių spalvų lapai, karvutės besiganančios pievose, ką tik nupjauta žolė, rytą čiulbantys paukščiai pažadinantys iš gilaus miego.

Ramunė T.

Daugelis žmonių sako, kad jei emigruoji, tai reiškia išduodi Tėvynę, aš šituo teiginiu nesutinku. Manau, žmonės emigruoja todėl, nes
jiems nėra kito pasirinkimo, jeigu jie liktų savo tėvynėje pražūtų. Turiu vieną draugą, kuris prieš tris metus gyveno Lietuvoje, o dabar gyvena Anglijoje ir aš ligi šiol su juo bendrauju. Jis kiekvieną vasarą grįžta į Lietuvą ir aš su juo susitinku.

Dovydas

Mano gimtinėje yra daug gražių dvarų ir apžvalgos vietovių. Lietuva man yra šiluma, šią šalį aš pažįstu geriausiai ir jaučiuosi saugiai.
Lietuva – tai muzika. Lietuva nėra didelė valstybė, bet čia turiu daug prisiminimų. Lietuvoje planuoju savo ateitį. Esu labai prisirišusi
prie šios šalies, todėl pagalvojus apie išvažiavimą į kitą šalį, kartais nupurto šaltis. Lietuva yra mano juokas ir ašaros, čia patyriau ir
laimės ir bėdų, bet vis tiek džiaugiuosi būdama čia, namuose.

Gabrielė

Kadangi menas, muzika man yra laisvė, Lietuvos muzikantų dėka, tokių kaip M.Petrauskas, M.K. Čiurlionis, S.Sondeckis, S.Šimkus,
V.Kudirka, aš turiu noro ir motyvacijos mokytis muzikos, garsinti Lietuvą ne tik Europoje, bet ir už Atlanto. Tačiau menas nesibaigia ties
muzika. Nors ir liūdna, kad Lietuvos gyventojų mažėja, tačiau gamta vis didėja ir gražėja. Lietuviai taip myli savo gamtą, kad net dalis
miškų ir jų gyventojai yra saugomi, žinoma, neapsieita ir brakonierių, kurie naikiną gražiąją Lietuvos gamtą.

Ignas

Jauni žmonės emigruoja dėl darbo vietų nebuvimo. Lietuvoje lieka tik seni žmonės, neturintys jėgų pasiekti pasikeitimo ir tai ištisai
kartojasi. Aš dedu daug vilčių, jog tai keisis, kadangi į seimą atėjo jaunų žmonių, žmonių kurie yra pasiryžę keisti mūsų šalį. Mums prireiks ne vieno dešimtmečio, ką nors pakeisti, tačiau tai nebeatrodo kaip fantazija. Tačiau nepaisant to, Lietuva yra viena iš gražiausių
valstybių pasaulyje, su daugybe nuostabių miškų, pelkių ir ežerų.

Kornelija

Taip turim savo lietuvių kalbą, bet ji sunki ir mažai kas už Lietuvos ribų ja kalba. Dėl mūsų gražios, bet sunkios kalbos, turime nuostabių liaudies dainų. Pavyzdžiui, raudos, jeigu neklystu, mes, lietuviai, vieninteliai turime tokį unikalų žanrą, bet pagal pavadinimą jau
galima suprasti, kad tai nebus dainos, kurias už trauktum per kiekvienas šventes. Bet ir raudos buvo nesukurtos veltui, nes mūsų protėviai nusprendė, kad verksim per dažnas šventes.

Kristupas

Ir jeigu pakalbėčiau apie atskirus miestelius, tai kiekvienas miestas duoda savo atmosferą. Klaipėda man yra labai ramus, paprastas, įdomus ir elegantiškas miestas. Šiauliai, sakyčiau, yra niūrus, momentais labai ryškus ir įkvepiantis miestas. Kaunas optimistinis,
įmantrus ir savas skirtingomis prasmėmis. Vilnius yra Lietuvos sostinė, galėtume sakyti, kad yra miestas, apie kurį galima ilgai kalbėti,
jis yra įdomus, įkvepiantis, ryškus, išskirtinis ir taip pat jaukus.

Mija

ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO
MENŲ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

3

2021 m. vasaris, Nr. 66

Lietuva man yra nedidele, jauki šalis, kurią vadinu gimtuoju kraštu. Tai yra mano namai, vieta, kurioje aš noriu pragyventi visą savo
gyvenimą, taip aš noriu keliauti po skirtingas šalis, bet aš žinau, iš kur aš esu. Žinau savo šalies istoriją ir taip pat iššūkius, kuriuos
galbūt turėsiu įveikti ateityje. Aš norėčiau padaryti savo šalį dar geresnę ir pakeisti tam tikrus momentus, kurie galbūt daugeliui neša
nerimą.

Raminta

Prieš rašydama išgirdau lietuvišką žmonių kalbą. Ne pirma kalba ir nepaskutinė, tačiau tą, kuri padeda suprasti žmones. Žmones,
kurie ne visada šypsosi, kurie ne visada atsivers, kurie kartais ir patylės. Jie mane auklėja ir augina, meta man iššūkius. Jų lyrinės dainos ir pasakos, kai žmogus nugali velnią, niekada neužsimiršta.

Ramunė H.V.

Lietuva pasaulyje nėra labai žinoma šalis, daugelis galvoja, kad ji maža, neturtinga, bet taip galvoja tik tie, kurie nėra jos aplankę.
Atvažiavusiems į Lietuvą pirmą kartą siūlyčiau aplankyti Vilnių, užkopti į Gedimino pilį, apžiūrėti Vilniaus katedrą su paslaptingais požemiais, Trakų pilį, prisiglaudusią Galvės ežere. Būtinai patarčiau nuvykti į mūsų gintarinį pajūrį; aplankyti Palangą, Klaipėdą ir gražiausią pajūrio perlą – Nidą.

Smiltė

Lietuva yra labai graži, savo kalba ir plačiu žodynu. Graži savo žmonėmis ir jų kultūra. Graži savo plačia istorija ir didvyriškais žmonėmis. Lietuva yra išskirtinė, savo grožiu, savo unikalumu. savo kalba ir istorija. Išskirtinė savo kultūra ir apranga, savo tradicijomis ir
papročiais. Lietuva yra žodis, skleidžiantis meilę ir šilumą, nuoširdumą ir savo nuostabų grožį.

P. S. Kitos Ia ir I b gimn. klasės mokinių sukurtų esė ištraukos bus spausdinamos kitame laikraščio numeryje.

Urtė
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Raiškiojo skaitymo konkursas
Vasario 9 dieną vyko 5-8 ir I-IV gimn. kl. mokinių raiškiojo
skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui.
Mokiniai skaitė S. Nėries, Maironio, J. Aisčio, Just. Marcinkevičiaus, J. Degutytės ir kitų poetų eiles, skirtas Lietuvai.
Džiugu, kad šiame konkurse dalyvavo net 16 mokinių,
mėgstančių deklamuoti. 5-8 klasių grupėje nugalėtojais tapo
6 klasės mokinė Gabrielė Razgutė – I vieta, 8 klasės mokinė
Vesta Verbaitė – II vieta, 5 klasės mokinė Elija Makauskaitė
ir 7 klasės mokinė Smuikytė Judita – III vieta. I-IV gimn.
klasių grupėje I vietą laimėjo II gimn. klasės mokinė Adrijana
Balsytė, II vieta teko IV gimn. klasės mokinei Justinai Krikščiukaitei, III vietą iškovojo Ia kl. mokinė Ausma Motiejūnaitė.
Sveikiname nugalėtojus!

Konferencija „Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“
Vasario 23 dieną mūsų gimnazijoje vyko Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7, 8 klasių mokinių nuotolinė respublikinė
konferencija „Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“. Labai smagu, kad konferencijoje dalyvavo mokiniai iš pačių
įvairiausių šalies mokyklų ir paruošė bei pristatė net 40 pranešimų labai įdomiomis temomis. Prie konferencijos dalyvių iš
visos Lietuvos prisidėjo ir gausus būrys mūsų gimnazijos mokinių: Vesta Verbaitė, 8kl. mokinė skaitė pranešimą ,,Mokausi
kalbų. Suvokiu pasaulio reiškinių tarpusavio ryšius“, Davies Oksana Zukaite, 7kl. „Gimtosios kalbos savaitė“, Gabrielė Razgutė, 6kl. ,,Pamokos kūrybiniai darbai gimnazijos laikraštyje“, Motiejus Dudnikas, Augustė Gegeckaitė, Kamilė Dargužaitė,
7kl. ,,Išmanūs ir kūrybingi anglų kalbos pamokoje“, Elinga Kalytytė, 7kl. ,,Kodėl „Tautiška giesmė“, o ne kitas kūrinys yra
Lietuvos Respublikos himnas?“, Vesta Verbaitė, Patricija Gedrimaitė, 8kl. ,,Spalvoti muzikos garsai“, Patricija Gedrimaitė, 8kl.
,,Kaip mokausi per integruotas pamokas?“, Vesta Verbaitė, 8kl. ,,Praktinė – kūrybinė veikla biologijos pamokose“, Judita
Smuikytė, 7kl. ,,Kultūros paveldo objektų nagrinėjimas istorijos pamokose“, Vesta Verbaitė, 8kl. ,,Pasaulinio atšilimo pasekmės“, Ramunė Hvajon Vaicekauskaitė, Juta Guceviča, Kotryna Mickutė, Igimn. kl. ,,Atgiję paveikslai“ Povilas Petrutis, 6 kl.
,,Mokytis matematikos galima išmaniai“ ir ,,Nuo paprastųjų mechanizmų iki šiuolaikinių robotų“. Dėkojame pranešėjams,
kad paruošė puikius pranešimus, kad nepabūgo juos skaityti nuotoliniu būdu.

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: Lileikytė Andrėja, 5 kl.
Vaitkutė Rimantė, 5 kl.
Razgutė Gabrielė, 6 kl.
Jurgeliūnaitė Auksė, 6 kl.
Tamošaitytė Nida, 6 kl.
Balsytė Adrijana, II gimn. kl.
Repšys Lukas, III gimn. kl.
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