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																																									Įvairios	mintys	iš	abiturientų	rašinių...				

Mano nuomone, psichotropinės medžiagos yra didžiausia blogybė žmogui ne dėl �izinio poveikio, o dėl 
psichinio. Jos yra atsakingos už didelę dalį nusikaltimų, žūčių, psichinių ligų ir iškreiptos realybės 
suvokimo.                                                                                                                                                                   A ustėja                                                                                                            

Kartais žmogus gyvenimą apsisunkina pats, kai nesiklauso savo širdies. Tokiu atveju žmogus gali ne iš 
karto suprasti, kad jo praeities tam tikri pasirinkimai turi neigiamą įtaką tolesniame gyvenime.     
                                                                                                                                                                                            Eg lė

Z� mogus dažnai suserga, užsidaro savo burbule ir neįsileidžia nieko. Tokiam individui reikia didelės 
pagalbos, kad galėtų sugrįžti į realybę ir pradėtų gyventi. Jeigu žmogui pasiseka išeiti iš tos kančios, jis 
pradeda naują gyvenimo etapą ir palieka prisiminimus praeityje. Taigi, kančia gali kilti iš gyvenimo 
prisiminimais.                                                                                                                                                         Kamilė F.

Z� moniškumas yra savybė, kuri visiems duota iš prigimties. Ir tai susiję ne tik su mūsų išore, bet ir 
vidiniu pasauliu, mūsų elgesiu. Visgi  ne visi žmonės tuo pasižymi. Kartais kerštas ar net pavydas 
užgožia tokias žmogiškas savybes kaip gailestingumas, geranoriškumas, o nugali dviveidiškumas, kuris
ardo gerus santykius su aplinkiniais.                                                                                                                  Gabija

Mano manymu, vienas žmogus gali labai daug prisidėti prie visuomenės gyvenimo gerinimo. Individas 
savo gerais poelgiais gali pakeisti aplinkinių nuomonę apie sunkiau gyvenančius ir paskatinti juos taip 
pat elgtis. Taigi, vienas žmogus gali prisidėti prie pokyčių visuomenėje.                                                 .
                                                                                                                                                                                         Justina 
Klaida – tai neteisingas poelgis, kuris ne visada mums atneša gėrį. Dažniausiai  tai priverčia siekti 
nežinios. Z� mogus, kuris pasielgė netinkamai, gali jausti sąmyšį, pyktį, asmenybės nuvertėjimą.       
                                                                                                                                                                                         Marija

Galiu teigti, kad pasaulyje yra daug skausmo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su žmonių 
veiksmais ir pasirinkimais. Manau, kad ir kaip bandytume išvengti skaudinti save ir savo aplinkinius, 
kančia ir skausmas vis tiek yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis, be jos mes nesuprastume, kas 
yra tikroji laimė.                                                                                                                                                      Martyna

Visų pirma, žmogus gali pasielgti neteisingai, netinkamai, kai jam susiklosto tokios gyvenimo 
aplinkybės. Nors jis gali būti iš prigimties nelinkęs daryti kažką bloga, bet jį pasielgti netinkamai 
nukreipia susiklostęs gyvenimas, netinkamos istorinės aplinkybės.                                                         Nojus

Z� mogaus gyvenimas yra nenuspėjamas. Vieni patiria sėkmę, laimę, meilę ir taip susikuria laimingą 
gyvenimą. Deja, kitiems nepavyksta atrasti egzistavimą įprasminančių dalykų arba juos atradę 
praranda, todėl kartais gyvenimas gali tapti sunkus.                                                                                     Orinta
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Renginiai	gimnazijos	bibliotekoje

     Balandžio 23-29 dienomis šalies bibliotekose vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. S� ių metų 

tema buvo „Nauja realybė – naujos formos“.                                                                                                                       .

     Visi, saugiai laikydamiesi rekomendacijų, užsukę į gimnazijos biblioteką, galėjo pasidžiaugti linksma 

pradinio ugdymo pirmos klasės mokinių darbų paroda „Smurfų pasaka“, kurią paruošė mokytoja Janina 

Budrienė, suskaičiuoti piešinėliuose esančius žinomų  ir mėgstamų komiksų veikėjus. 3 klasės mokinė 

Saulė Giedrimaitė, apžiūrėjusi parodą, nusprendė ją papildyti savo surinkta mėlynųjų būtybių �igūrėlių 

kolekcija.                                                                                                                                                                                       .

     S� ią žiemą gimnazijos vaikai mokėsi nuotoliniu būdu, todėl mokiniams, kurie dabar jau turi galimybę 

lankyti mokyklą ir yra pasiilgę popierinių leidinių, visą savaitę vyko „aklas“ susitikimas su knygomis. Jos 

buvo supakuotos taip, kad liktų nematomi viršeliai. Tokios „paslėptos“ knygos buvo labai įdomios vai-

kams. Pradinukai, išsirinkę sau leidinį, grįžo į klases ir čia išsipakavę buvo nustebinti,  nes net ir dažnai 

bibliotekoje matyta knyga, pateikta kitaip, tapo įdomesnė. Kantriausieji savo „paslaptis“ išpakavo tik na-

muose. Didelė dalis vaikų nutarė perskaityti savo išsirinktas knygas. Mokytojos taip pat išbandė tokį „su-

sitikimą“ su knyga.
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LITERATŪRINIS PUSLAPIS

     Kiekvieną balandžio 2 dieną – tuomet, kai gimė garsusis pasakininkas Hansas Christianas Anderse-
nas, – visame pasaulyje švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena, suvienijanti visus pasaulio vaikų liter-
atūros skaitytojus. S� i diena minima nuo 1967 m. ir kasmet kviečia švęsti skaitymo malonumą.                     .
     Tarptautinės vaikų knygos dienos proga gimnazijos 5 klasės mokiniai iliustravo mylimiausios savo 
skaitytos knygos viršelį..... 

Augustė Deimantė Elija Gerda

Germantė

Maja

Skaistė
Z�ygimantas

Medeina

Paulina

Iglė Kaja Leticija

Rimantė
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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

Vadovė: Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja
                                  

2013 m.  Šiauliai2021 m.  Šiauliai

                   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.

Leidėjams vadovauja 
lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Šilerienė

Rašinėliai	apie	draugystę

     S� iltas apkabinimas vertas tūkstantį žodžių, bet 
geras draugas vertas dar daugiau.                                .
      Draugystė – tai nepaprastas kelias, pilnas nuoty-
kių, džiaugsmo, laimės, bet jokia draugystė nebus 
be sunkumų. Sunkumai nėra blogai, jie tau padeda 
būti atviresniam, daryti diskusijas, pažinti savo 
draugą ir draugus. Draugas – tai žmogus, kuris tau 
padės nelaimėje. Jis stengsis tave pralinksminti, kai 
tau liūdna. Tai žmogus, kuris bus su tavimi, kai tau 
sekasi gerai ir kai sekasi blogai. Tikras draugas už 
tave pastovės, kai tavęs šalia nėra. Jis nekalbės apie 
tave negražiai tau negirdint, pasitikės tavimi. Jis tau 
padės suprasti, kas blogai, o kas ne. Kai turi nors 
vieną tikrą draugą, atrodo, to ir užtenka. Tikra drau-
gystė vystosi lėtai. Ji susideda iš pasitikėjimo, nuo-
širdumo, linksmybių, pykčių, bet visų svarbiausia – 
laiko. Per trumpą laiką stipraus ryšio nebus. Be 
kantrybės – atvirumo negausi. Be pasitikėjimo – 
nuoširdumo nebus. Be įsipareigojimo ir ryžto – 
draugystė neaugs.                                                            .
      Visada atsimink, kad draugystė yra ilgas ir sudė-
tingas kelias, kuris gali trukti ilgus metus. Gera tu-
rėti ištikimą draugą.

Deimantė	Varvolytė,	5kl.

     Tikras draugas ateina, kai visas pasaulis palieka. 
Taip atsitiko ir man.                                                         .
     Tai buvo lemtinga rugsėjo devyniolikta diena, 
prieš dvejus metus. Perėjau mokytis į naują mož
kyklą, kur neturėjau draugų. Buvau visiškai viena. 
Mane palydėjo mama. Įėjusi į klasę, mane pristatė 
mokytoja. Jaučiausi baisiai. Visi spoksojo į mane, 
lyg būčiau nuoga. Su mama šiek tiek pasėdėjome 
ant suoliuko, bet jai reikėjo eiti į darbą. Aš nenorė-
jau, kad ji išeitų, nes man buvo baisu. Mamai išėjus, 
prie manęs priėjo dailės mokytoja ir pasiūlė paro-
dyti, kur piešia mokiniai.  Kartu su manimi ir mo-
kytoja ėjo dar pusė klasės. Susėdome į suolus, mo-
kytoja išaiškino temą ir visi pradėjome piešti tema  
„Gamtos tarša“. Su niekuo nekalbėjau, kai prie ma-
nęs priėjo mergaitė ir drąsinančiai pagyrė, kad 
gražiai piešiu. Aš padėkojau. Ji buvo rudaplaukė, 
rudomis akimis, žema. Mes abi buvome naujokės, 
dailininkės. Jos vardas  Maja. Mes pradėjome kal-
bėti, draugauti ir skambinti viena kitai po pamokų. 
Tai tikra draugė, kurios man labai reikėjo tuomet, 
reikia ir dabar.  Tikiu, kad mano gyvenime atsira-
dus naujiems draugams, ji niekur nedings.               .
     Draugas yra tas, kuris suteikia visišką laisvę būti 
savimi. Su draugu niekada nebijai pasidalinti savo 
paslaptimis.

Skaistė	Gabriūnaitė,	5kl.
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