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Ministrës sveikinimas su Rugsëjo 1-àja
     Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 
Jurgita Šiugždinienė naujų mokslo 
metų proga sveikina mokinius, tėvus, 
mokytojus, dėstytojus, studentus: 
„Ši rugsėjo pirmoji – ypatinga. Be-
veik pusė milijono mokinių ir stu-
dentų pravers švietimo įstaigų duris. 
Didelė dalis jų – po ilgos pertraukos. 
Išsiilgę gyvų susitikimų, pamokų, 
pokalbių. Visiems reikės dėmesio. 
Ypač mūsų mažiausiems. Tikiu, kad 
mokytojai rūpestingai juos sutiks 
po ilgai trukusio nuotolinio ugdymo 
ir padės tvirčiau žengti mokymosi 
keliu. Praėję mokslo metai paliko 
spragų, kurias reikia įveikti ir eiti 
pirmyn, vėl atrasti įprastą mokymosi 
ritmą. Prašau tėvų atidumo, dėmesio 
ir palaikymo. Būtent tėvų atsako-
mybė yra užtikrinti, kad vaikas mo-
kytųsi, būtų mokykloje. Pandemija 
vis dar čia, todėl turėsime laikytis 
saugumo reikalavimų. Tai mažiausia, 
ką galime padaryti dėl vaikų, moky-
tojų ir artimųjų sveikatos. Mūsų sie-
kis bendras – kad visi vaikai moky-
tųsi klasėse, studentai – auditori-
jose. Visi kartu, visa švietimo bend-

ruomenė sieksime šio tikslo. Visi 
kartu pasieksime, kad sugrįžimas į 
mokyklas taptų ilgalaike sėkme!“    .
     Rugsėjo 1-ąją dieną mūsų gimna-
zijos 1‒4, 5 klasių ir IV gimn. klasės 
mokiniai dalyvavo mokslo metų pra-
džios šventėje Šiaulių kultūros cent-
ro didžiojoje koncertų salėje. Šventę 
pradėjo mokinių pučiamųjų instru-
mentų orkestras. Renginio vedėjai 
mokytoja Raimonda Sližienė ir ne-
formaliojo švietimo ir pagalbos sky-
riaus vedėjas Alvaidas Bernotas 
gimnazijos bendruomenei pristatė 
pirmokus, kurie iš abiturientų pri-
ėmė gimnazijos simbolį – šalikėlį. 
Direktorė Regina Marozienė nuo-
širdžiai  pasveikino gimnazijos 
bendruomenę. 1 klasės vadovė Auš-
ra Adomaitytė ir abiturientų klasės 
vadovė Vitalija Šilerienė visiems 
palinkėjo sėkmingų naujų mokslo 
metų. Šventėje koncertavo mūsų 
gimnazijos jaunieji atlikėjai: Adri-
jana Balsytė, Paulius Ubartas, Po-
vilas Ušinskis, Jonas Vozbutas. 6 –III 
gimnazijos klasių mokiniams šven-
tinės valandėlės, kurias vedė klasių 
vadovai, vyko mokykloje. 

Akimirkos iš Rugsėjo 1-osios šventės.... 
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Paskutiná skambutá prisiminus...

     Šiais metais Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 
gimnazija išleido 75-ąją abiturientų laidą. Ją 
baigė 25 abiturientai. Paskutinio skambučio 
šventė prasidėjo abiturientų sutikimu mokykloje. 
Vėliau vyko paskutine pamoka, kurią pravedė 
klasės vadovė Rita Valiukienė. Atsisveikinimas
su abiturientais vyko naujai renovuotoje gimna- 

zijos salėje, kur nuotoliniu būdu renginį vedė 
vienuoliktokai Kamilė ir Rokas. Vienuoliktokai 
taip pat sukūrė filmuką apie dvyliktokus ,,Kas 
bus baigus mokyklą?“ Gimnazijos bendruomenė 
išeinantiems abiturientams linkėjo kuo geresnės 
sėkmės laikant egzaminus ir ieškant savo gyve-
nimo kelio. 

Akimirkos iš Paskutinio skambučio... 

Nuotolinė viktorina

     Lietuvių kalbos draugija – nevyriausybinė 

organizacija, vienijanti įvairių specialybių ir 

įvairaus išsilavinimo žmones, kurie rūpinasi 

lietuvių kalbos būkle, domisi kalbos tyrimais 

ir kalbinio gyvenimo naujienomis. Informaciją 

apie vyksiančią lietuvių kalbos ketvirtąją in-

ternetinę viktoriną man atsiuntė močiutė, 

kuri yra lietuvių kalbos mokytoja. Tik gavęs 

žinutę iš močiutės, kad vyksta tokia vikto-

rina, iškart nusprendžiau sudalyvauti. Į 

          

klausimus buvo galima atsakinėti 24 va-

landas, o  atsakymų  buvo galima ieškoti in-

ternete. 24 klausimus suradau ir žinojau, 

kad jie bus tikrai teisingi, o 25 klausimas 

papuolė mįslė, todėl suklydau. Viktorina bu-

vo labai  įdomi ir išmokė internete greitai 

surasti reikiamos informacijos. Kitais metais 

tikrai vėl dalyvausiu šioje lietuvių kalbos 

draugijos rengiamoje viktorinoje, nes šiais 

metais užėmiau II vietą.    

Arijus Malakauskas, 7kl.                                                                                                                                                                                                            
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LITERATÛRINIS PUSLAPIS
Mūsų gimnazijos 6 klasės mokiniai, naudodamiesi Padlet programa,  

integruotoje lietuvių kalbos ir informatikos pamokoje praėjusiais mokslo metais 
sukūrė rašinėlius apie savo mylimas mamas. 
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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, 6 kl.
Vaitkutė Rimantė, 6 kl.
Razgutė Gabrielė, 7 kl.
Jurgeliūnaitė Auksė, 7 kl.
Tamošaitytė Nida, 7 kl.
Balsytė Adrijana, III gimn. kl.
Repšys Lukas, IV gimn. kl.

Leidėjams vadovauja 
lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Šilerienė

„Koks yra lietuviø tautos charakteris?“
     Šiaulių miesto savivaldybės viešoji bibliote-

ka 2020-iais metais buvo pakvietusi Šiaulių 

miesto gimnazijų moksleivius dalyvauti esė 

konkurse „Koks yra lietuvių tautos charakteris“. 

Ši tema buvo artima ir St. Šalkauskiui, ragi-

nusiam išmintingai ir kritiškai mylėti savo tau-

tinę individualybę. Konkursas siekė didinti susi-

domėjimą vieno ryškiausių tarpukario Lietuvos 

mąstytojų Stasio Šalkauskio idėjomis, jų atgai-

vinimu ir aktualumu šiandien, skatinti mokinių 

kūrybiškumą, lavinti gebėjimą įtaigiai ir įdomiai 

rašyti esė, ugdyti jaunųjų kūrėjų savivertę. Ko-

misija, įvertinusi visų dalyvių rašto darbus, at-

rinko 10 geriausių, tarp kurių ir buvusios mūsų 

gimnazijos  IVgimn.  klasės mokinės Evos Buit-

vydaitės ir III gimn. klasės mokinės Adrijanos 

Balsytės rašiniai. Prie Sukilėlių kalnelio, laikan-

tis visų saugumo reikalavimų, vyko padėkų įtei-

kimas esė laureatams. Konkurso laimėtojų dar-

bai buvo eksponuojami Šiaulių miesto maršruti-

nių autobusų stotelėse:  „Poliklinikos“ stotelė 

(Vytauto g.) – Evos Buitvydaitės, „Saulės miesto“ 

stotelė (Tilžės g.) – Adrianos Balsytės. Buvo 

siekiama, kad kuo daugiau miesto gyventojų ga-

lėtų pastebėti ir pasigrožėti jaunųjų kūrėjų kū-

rybiniais darbais.

 Jaunųjų dailininkų darbai vėl puošia gimnazijos erdves... 
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