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Gimnazijoje vyko projektas „MES – LIETUVOS PILIEČIAI...“, skirtas
Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Spausdiname Ia ir Ib gimn. klasių mokinių
esė ištraukas „Kas man yra Lietuva?“...
Vieniems Lietuva – tai tiesiog paprasta, nedidelė valstybė kažkur žemėlapyje, kitiems – šalis, kurioje yra labai gražus
kraštovaizdis. O Lietuva man – tai mano mylimi namai, gimtinė, tėvynė. Galiu rasti dar daug apibūdinimų apie Lietuvėlę,
bet man šie trys žodžiai atrodo tinkamiausi.
Austėja V.
Nors labai noriu užaugti ir išvykti iš čia, nes yra kitų šalių, kuriose aš norėčiau labiau gyventi – bet vis tiek grįžčiau čia atgal.
Užaugusi po daugelio metų aš visada sakyčiau savo vaikams, kad yra tokia valstybė kaip Lietuva, ir juos mokyčiau lietuvių
kalbos.
Aušrinė
Aš matau Lietuvą kaip šalį, kuri turi gražią gamtą. Manau, tai būtų graži vieta gyventi. Bet labiau atsižvelgiu į Lietuvos
ekonomiką. Ji yra silpna, neturime pakankamai fabrikų, todėl žmonės emigruoja, nes neranda gerų darbų su normaliu
atlyginimu. Žmonės kitose šalyse randa geresnių pasiūlymų.
Emilija
Lietuva man – nors ir nedidelė, bet nuostabi šalis, turtinga begalinio grožio gamta: turtingais miškais, gražiais pušynais,
aukštais piliakalniais, žaliomis lygumomis ir slėniais, gėlais ežerais, srauniomis upėmis, balto smėlio kopomis ir auksine
Baltijos jūros pakrante. Turtinga savo įspūdingais kraštovaizdžiais, tokiais kaip Kuršių nerija. Lietuvoje nepakartojama
architektūra –Trakų pilis, Šv. Onos bažnyčia, Gedimino pilis ir kt.
Jonas V.
Manau, kad Lietuva yra ne tik gamtos, bet ir meno kraštas. Per meną puoselėjamos tradicijos. Per meną perteikiame
emocijas, papasakojame įvykius. Jis gali būti visokiausių formų: literatūra, muzika, dailės kūriniai. Visa tai mums padeda
išvysti kūrėjo ar atlikėjo jausmus, jo sukurtą vaizdą, istoriją. Manau, jei ne menas, galbūt nežinotume kai kurių dalykų apie
šalies istoriją ir Lietuvą.
Aistė
Jaunimas galvoja, jog Lietuvoje neturi ateities, nes sunku surasti gerą darbą, taip pat galvoja, jog užsienyje daugiau
galimybių mokytis. Gal ten ir daugiau galimybių mokytis, bet tik išvykęs ir pagyvenęs kitoje šalyje, pradedi vertinti bei
branginti savąją gimtinę.
Augustė
Lietuvoje gimiau ir užaugau, taip pat čia augo mano tėvai ir seneliai. Nuo pat mažens girdėjau pasakas ir istorijas apie
mūsų krašto drąsius ir tvirtus žmones, kovas ir bemieges naktis dėl laisvės ir nepriklausomos gimtinės, pralietą nekaltų
žmonių kraują dėl Lietuvos tolimos ateities. Mintyse sukasi vaizdas, kaip ilgas nesibaigiantis ﬁlmas. Jis primena apie
lietuvių sunkią ir šaltą praeitį, kai sausio tryliktosios tamsią naktį susirinkę neginkluoti, ištroškę laisvės ir šlovės mūsų tautos
žmonės, su dainomis ir šūksniais stojo priešais tankus ir stipriai pasirengusius karius, kad apsaugotų tai, kas mūsų šaliai
buvo taip svarbu.
Auksė
Lietuva man yra kaip mama. Niekada negalėčiau iškeisti arba išduoti jos. Žinau, kad visada aš galiu pas ją sugrįžti ir jaustis
joje jaukiai, kaip mamos glėbyje. Gimtinės laukai man visada atsiduos ramybe ir grožiu, kurį tik Lietuva gali turėti. Manau,
jog visos šalys turi savo ypatingumą ir grožį, bet nei viena šalis man neatsiduoda tokia ramybe ir paprastumu kaip Lietuva.
Man patinka, kad Lietuvoje mes turime gražią gamtą ir apžvalgos bokštus.
Austėja J.
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Gera matyti kasmet spalvas mainančius miškus, žvėrelius, paukščius, augalus. Gera matyti vis dar išsilaikiusias senas
mūsų tradicijas, medines trobas su dailiomis langinėmis kaimuose, tautiškus apdarus scenose ir mokyklose skambančias
sutartines liaudies dainas. Džiaugiuosi, kad žemė čia rami, nėra ugnikalnių, žemės drebėjimų, nekyla dideli uraganai. Šalis
saugi, laisva, atvira kitataučiams.
Rosita
Lietuva, mano manymu, duoda kiekvienam žmogui vertybių, supratimo, kas yra tavo gimtoji žemė. Niekur kitur nesinori
planuoti savo ateities, nes Lietuvos žeme žengiau pirmuosius savo žingsnius ir ištariau pirmuosius savo žodžius gimtąja
lietuvių kalba. Visada išvykus į kitas šalis norisi grįžti į namus, kur laukia draugai, giminės, šiluma ir didžiulė meilė, nes
užsienyje visada jaučiuosi svetima. Mano manymu, lietuviai, kurie yra emigravę, jaučiasi lyg palikti, vieniši, jie pasiilgsta
gimtosios kalbos, savo žemės.
Stela
Išgirdusi žodį tėvynė man pirmoji į galvą šovusi mintis yra miškas ir senelio sodyba. Man tėvynė yra mano protėvių istorija.
O tos istorijos niekur kitur taip nejaučiu, kaip atvažiavusi į senąją senelio sodybą, mišką ar užkopusi ant piliakalnio. Senelio
sodyba man visada primins mano šeimos istoriją. Vaikystėje kartu su seneliu vėlai vakare išeidavome į mišką žiūrėti
žvaigždžių ir jis man pasakodavo istorijas apie mūsų praeitį. Tada aš patyriu tą stebuklingą jausmą, kad esu namuose.
Ausma
Man Lietuva yra namai. Lietuva man yra šalis, kuri kovėsi prieš kitas šalis, bandančias pasisavinti Lietuvos žemę ir jos
turtus. Nors Lietuva nėra pati didžiausia šalis, ji vis vien laikosi stipriai. Man Lietuva yra mažas jaukus vaikystės namas,
nes jei aš išvažiuočiau gyventi į kažkokią kitą šalį, aš niekada nepamiršiu, iš kur aš atėjau ir kiek aš čia patyriau. Man
Lietuva nėra ideali, bet ji mano namai. Lietuva man praeitis, dabartis ir kol kas ateitis.
Goda
Gal ir negalime pasigirti tvarkingu seimu, tačiau drąsiai galime pasigirti savo šalies istorija ir laimėjimais. Per visą istorinį
laikotarpį nutiko daug įvykių Lietuvoje. Nuo pirmojo Lietuvos paminėjimo iki karių karūnavimo dienų. Tik čia mes jaučiamės
ramūs ir saugūs viduje. Tik čia galime atsipūsti ir būti savimi. Čia ir sunkiausias darbas lengvas ir žmonės čia geriausi.
Nors Lietuva ir nėra tobula, kaip gimtinė ji visiems geriausia ir niekas neturėtų iš čia emigruoti be svarios priežasties. Ilgam
laikui išvykdamas žmogus turėtų suprasti, jog čia jo namai ir nieko gero užsienyje nenutiks.
Einaras
Lietuva nėra didelė šalis, bet labai sena. Tai reiškia, kad lietuvių kalba yra viena iš seniausių kalbų pasaulyje, kurią turime
vertinti. Gyvenantys kitoje šalyje taip pat turi vertinti savo gimtąją kalbą, nes tik nuo mūsų pačių priklauso jos buvimas. Taip
pat Lietuva garsi savo poetais, rašytojais, kūriniais, istorija, lankytinomis vietomis, senamiesčiais. Turi vienintelę tokią vietą
pasaulyje kaip Kryžių kalną.
Kotryna
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II gimn. klasės mokinė Adrijana Balsytė
BALADĖ APIE MEILĘ TĖVYNEI...
Karžygio rankos krauju apipiltos.
Kiek dužo širdžių, kiek ašarų nuriedėjo,
Ne priešų krauju, o draugų.
Vardan laisvos Lietuvos.
Apgynę jie Lietuvą namo iškeliavo
Praskrido danguj paukščių pulkai,
Pranešt artimiesiems liūdnųjų žinių.
O gal tai sielos drąsiųjų karių.
Broliai ir sesės laukė kaimuos
Kiek dar laukia mūsų aukų
Naujienų iš karo laukų,
Težino Dievas patsai.
Bet labiausiai virpėjo širdis mamos,
Tad džiaukimės broliai, jog esam laisvi.
Ji telaukė savo sūnaus.
Skleiskim vienybę, brolybę visi.
Gyvas sūnus nebegrįžo,
Branginkime žemę, gražius jos žodžius,
Nebuvo dalia jo šviesi...
Mylėkime Lietuvą ir MŪSŲ laukus.
Draugai parnešė šeimai jo kūną,
Dėl meilės Tėvynei aš pasiruošus esu
O motinai plyšo širdis.
Skambint garsiausiais pasaulio varpais,
Kiek gali žmogus dėl meilės Tėvynei,
Nuspalvinti dangų trimis gražiausiomis spalvomis
Paaukoti savęs ir šeimos.
Ir atiduoti save, kai Lietuvai to reiks
.
Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris.
Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta, nes šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis –
dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Minėdami Žemės
dieną 5 ir 6 klasių mokiniai rašė laiškus Žemei.
Sveika, Žeme,
Tau šį laišką rašo Iglė. Aš mokausi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, penktoje klasėje. Man patinka iškylauti
gamtoje. Kartais su šeima einame į mišką ir renkame šiukšles. Labai norėčiau, kad visi žmonės prižiūrėtų gamtą, nepaliktų
šiukšlių, neterštų vandens telkinių, oro, nekirstų medžių ir nežudytų gyvūnų. Noriu Tau padėkoti už gyvybę, vandenį,
maistą ir gryną orą. Lik sveika!
Iglė Varkalytė, 5 kl.
Sveika, Žeme,
Tau laišką rašo Ugnė. Aš gyvenu gerai, mokausi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, esu penktokė.
Mokausi groti smuiku ir fortepijonu, kartais sekasi gerai, o kai nepasimokau, tuomet pamoka man nepatinka. Žeme,
stengiuosi Tave apsaugoti rūšiuodama šiukšles, nemėtydama jų pakelėse. Noriu Tau padėkoti, kad suteikei šiltus namus,
nes be Tavęs nebūtų viso pasaulio ir Tau dabar nerašyčiau, nes manęs taip pat nebūtų. Aš pasižadu saugoti Tave.
Lik sveika, iki pasimatymo.
Ugnė Urbutytė, 5 kl.
Sveika, Žeme,
Tau laišką rašo Arijus Malakauskas. Aš mokausi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje. Mėgstu būti su draugais,
skaityti „National Geographic” žurnalus, keliauti bei domėtis Tavimi. Aš visada stengiuosi rūpintis ir saugoti Tave, Žeme, kad
atliekos būtų surūšiuotos ir perdirbtos, šiukšlės nesimėtytų ne savo vietoje. Visada pamatęs šiukšles jas surenku ir išmetu į
joms skirtą konteinerį. Visus žmones aš pamokysiu tvarumo, sąmoningumo bei minimalizmo, kuris dabar yra labai svarbus
Tavo išsaugojimo atžvilgiu. Noriu Tau padėkoti už tai, jog leidi žmonėms ištaisyti šią didelę jų padarytą globalinę klaidą, kuri,
tikiu, jog bus ištaisyta. Aš pasižadu prisidėti prie Tavo išsaugojimo, skleisti informaciją, kuri žmones privers susimąstyti, ką
jie blogo daro Tau bei viskam, kas yra Tavo planetoje. Lik sveika, iki pasimatymo gražioje, sąmoningoje bei tvarioje
Tavo planetoje.
Arijus Malakauskas, 6 kl.
Miela Žeme,
Tu –mūsų bendri namai, lydi mus gyvenime, niekada nenuvili. Kai kurie žmonės saugo Tave, kai kurie – niekina. Bet mano
širdyje Tu būsi visada mylima. Kad išliktumei tokia, kokia esi, turime mokytis Tave saugoti nuo pat mažens. Kad Tu būtumei
nuolat žalia, reikia mokyti mažuosius nelaužyti šakelių, neteršti vandens, nešiukšlinti pramogaujant gamtoje, rečiau
važinėti transporto priemonėmis, kurios ypač teršia aplinką, dažniau naudotis paspirtuku, dviračiu, riedučiais, riedlente.
Statantiems namus – rinktis ekologiškas medžiagas. Karai taip pat Tave tarsi žudo. Žmonės kariauja dėl Tavęs, bet jie turbūt
nesupranta, kad kai jie kariauja, Tu tik nyksti. Pasaulyje jau metus laiko siaučia didžiules negandas žmonijai ir netgi gyvūnams
nešanti liga Covid-19. Tai kaip nematomas karas. Tačiau Tau, Žeme, jis padėjo truputį atsigauti. Žmonių gyvenimas dalinai
sustojo– užsidarė fabrikai, sumažėjo žmonių, keliaujančių žemės, oro ir vandens transportu, dėl to į atmosferą išmetama
mažiau teršalų. Ženkliai sumažėjo turistų, kurie teršia gamtą įvairiausiomis atliekomis. Tau, Žeme, norėčiau palinkėti
žiburiuojančių melsvų ežerų, žaliuojančių pievų bei laukų, paukščių giesmių kupinų miškų ir saulės šviesos.
Povilas Petrutis, 6 kl.
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Gimtosios kalbos savaitė
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje kovo 8-12 dienomis vyko Gimtosios kalbos savaitė, kurios tikslas – skatinti
moksleivių domėjimąsi lietuvių kalba ir literatūra bei ugdyti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus. Užsiėmimuose dalyvavo
1-5, I-IV gimnazijos klasių mokiniai.
.
5 ir 6 klasių mokiniai IT pamokose, kurias vedė informatikos mokytoja Rasa Jonaitienė, teksto redaktoriumi ir piešimo
programa iliustravo Lietuvos himną. 7 klasės mokiniai kūrė elektroninę knygą „Mano mėgstamiausias gyvūnas“. Jiems padėjo IT mokytoja Rasa Jonaitienė. 5 klasės mokiniai, padedami dailės mokytojos Janinos Budrienės, dailės raiškos pamokose kūrė karikatūras „Ar darau, kaip sakau“. Lektorė – Lietuvos verslo kolegijos docentė Raimonda Tamoševičienė II gimnazijos klasės mokiniams vedė pamoką ,,Samprotaujamojo rašinio kūrimas“, o IV gimnazijos klasės mokiniams dėstytoja
skaitė paskaitą ,,Kalbos taisyklingumas – mano vizitinė kortelė“. 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai dalyvavo pamokoje „Skaitymas – galimybė pažinti pasaulį ir save“, kurios metu skaitė įvairių savo pasirinktų autorių kūrybą. 1-4, 5-8, I, III, IV gimn. klasių mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse ,,Rašom 2021“. Mokiniams reikėjo nurašyti M. Daukšos teksto ištrauką apie gimtąją kalbą. Komisija nutarė, kad iš 5-8 klasių gražiausiai rašo šie mokiniai: 5 klasės mokinė Skaistė Gabriūnaitė – I vieta,
7 klasės mokinė Gabrielė Jasiūnaitė – II vieta, 8 klasės mokinė Rugilė Bunevičiūtė – III vieta. Iš I-IV gimn. klasių gražiausiai
rašo I a gimn. kl. Austėja Venckutė – I vieta, IV gimnazijos klasės mokinė Justina Kriščiukaitė – II vieta , III gimn. klasės mokinys Rokas Pigulevičius – III vieta. Paskutiniąją gimtosios kalbos savaitės dieną nuotolinėje Kahoot aplinkoje vyko ,,Protų
mūšis“, skirtas gimtajai kalbai. Jame dalyvavo 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai. Geriausiai sekėsi 5 klasės mokinei Gerdai
Andriulytei, 6 klasės mokiniui Arijui Malakauskui, 7 klasės mokiniui Motiejui Dudnikui, 8 klasės mokiniui Justui Drakšai, Ia
gimn. klasės mokinei Martynai Vedeckytei, Ib gimn. klasės mokinei Ramintai Bernotavičiūtei, III gimn. klasės mokinei Renatai Vaitekaitytei, IV gimn. klasės mokinei Eglei Radavičiūtei ir Karoliui Visockiui. Nors gimtosios kalbos savaitė baigėsi, bet
gimnazijos bibliotekininkė Rasa Zurbienė kovo - birželio mėn. organizuoja perskaitytų knygų loteriją, kurioje gali dalyvauti visi gimnazijos bendruomenės nariai. Smagu pasidžiaugti, kad gimtosios kalbos savaitė mūsų gimnazijoje jau tapo tradicinė,
nes vysta jau kelerius metus iš eilės.
Akimirkos iš Gimtosios kalbos savaitės...

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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