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     Lietuvos Laisvės gynėjų diena minima sausio 13-ąją ir yra skirta atminti 1991 metų sausio 

mėnesio aukas bei įvykius. Laisvės gynėjų dieną, 8 valandą ryto, uždegamos žvakutės žuvu-

siems Laisvės gynėjams atminti, iškeliama Lietuvos valstybinė vėliava. Dienos simboliu tapo 

neužmirštuolės žiedas.                                                                                                                         .

     Mūsų gimnazijos 6 klasės mokiniai Laisvės gynėjų dienai paminėti rašė rašinius ,,Aš tikrai 

myliu Lietuvą“. Ištraukos iš mokinių rašinių...

Aš myliu Lietuvą, nes čia gimiau, 

čia gyvena mano tėvai. Didžiuojuosi 

savo šalies istorija ir gamta. Man jos 

grožio kiek yra, tiek ir užtenka.                           

                                              Gerda

Aš gyvenu Šiauliuose ir tuo labai džiaugiuosi. 

Šis miestas reiškia mano tėvynę, kurią labai myliu. 

Man joje gyventi gera, nes labai gražu ir geri 

žmonės.                                                       Emilija 

  Kiekviename mieste yra labai įdomių vietų. 

Netoli Šiaulių taip pat yra nepaprasta vieta– 

Kryžių kalnas.                                  Germantė

  Lietuvoje gera gyventi, nes čia nėra jokių 

pavojingų gyvūnų, ugnikalnių, didelių krizių.

                                                              Aivaras

 Lietuvoje galiu laisvai gyventi: mokytis, reikšti 

savo nuomonę, dalyvauti renginiuose. Čia yra 

svarbus kiekvienas žmogus.                         

                                                                     Iglė

Mūsų šalis gali pasigirti žaliuojančiais miškais, 

didele Baltijos jūra, tolerantiškais ir draugiškais 

žmonėmis. Lietuvoje galiu laisvai po pamokų 

pasirinkti savo mėgstamą sportą.                    

                                                                 Skaistė

  

Lietuva – maža šalis prie Baltijos jūros. Čia yra 

mano namai. Man gera Lietuvoje, nes turiu draugus, 

namus ir šeimą.                                                              

                                                                    Tautvydas

Mūsų šalis yra stipri sporto srityje. Visas pasaulis 

žino ,,Žalgirį“ ir Rūtą Meilutytę. Šiauliuose yra 

garsus ,,Rūtos“ fabrikas. Mūsų istorija tamsoka, 

nes užpuldinėjo kryžiuočiai, sovietai, bet mes 

išsikovojome laisvę ir laimingai gyvename.                           

                                                                 Domas

Lietuva nuostabi. Įsivaizduokime apsnigtus namų 

stogus, tirpstančius varveklius, pražystančias 

snieguoles, žalias pievas, auksinius rudens lapus, 

prisirpusias uogas ir pasislėpusius grybus. Ar gali 

kas nors būti gražiau?       

                                                               Deimantė 

Aš gyvenu Šiauliuose. Čia galima pamatyti 

Kryžių kalną, Auksinį berniuką, Geležinę lapę, 

Šiaulių katedrą. Visus kviesčiau atvažiuoti ir 

pamatyti šitą rojaus kampelį.         

                                                           Rimantė      

 

Į Lietuvą aš visada norėsiu sugrįžti iš tolimiausių 

šalių, nes čia mano namai. Lietuvoje yra apie 60 

miestų ir miestelių. Valstybės herbe pavaizduotas 

Vytis ant žirgo. Čia gyvenu laisvai, jaukiai ir saugiai.  

                                                                     Paulina
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Lietuvos plotas nedidelis, tačiau gamtovaizdis 

nuostabus. Lietuva yra mano tėvynė ir aš ją be 

galo myliu. Drąsiai galiu keliauti po Lietuvą ir 

aplankyti visus jos miestus.                        Elija

Klaipėda yra žymi Baltijos jūros uostu, Vilnius – 

Gedimino kalnu, Kaunas – savo pilimi, Šiauliai 

įžymūs dėl savo Auksinio berniuko.         

                                                                   Kaja

Aš gyvenu Šiauliuose, ketvirtame pagal dydį 

mieste. Man čia labai patinka, nes turiu daug 

draugų, jaučiuosi laisvai. Nepamirškime, kad 

Šiauliuose kasmet vyksta Europos automobilių 

suvažiavimas.                         

                                                                     Nojus

Pasaulis sukasi, atsiranda daug naujų dalykų, 

žmonės migruoja, bet štai mūsų 3 milijonai vis 

dar gyvuoja.                                               Ugnė

Mes įrodėme savo narsą ir vienybę sausio 13-jąją 

1991 metais, nes apgynėme Lietuvą. Išlikome 

vieningi ne vieną ir ne du kartus. Mes, lietuviai, 

kantrūs, didingi, kūrybingi.                    

                                                              Medeina

Mūsų šalyje yra nepaprastai daug gražių kaimų, 

kur gyvena labai geri žmonės. Pats geriausias 

dalykas, kad mūsų tėvynė yra laisva.                   

                                                              Salomėja

Manoma, kad Lietuvos vardas kilo iš upelio 

pavadinimo Lietava.  Bet tai yra labai abejotina, 

nes upelis buvo labai mažas. Nesvarbu, iš kur 

kilo Lietuvos vardas, bet man jis gražiausias.

                                                                     Neda

Lietuva ir jos žmonės ištvėrė daug sunkių laikų. 

Esame dėkingi savo protėviams, kad apgynė 

mūsų tėvynę nuo baisiausių priešų.                              

                                                                    Leticija

     

Man Lietuvoje gyventi gera, nes čia yra visa 

mano šeima, artimieji ir draugai. Galiu laisvai 

keliauti, pramogauti, todėl Lietuvą ir myliu.                                                   

                                                                Frėja

Lietuvėlės istorija labai garsi, nes vyko Žalgirio 

mūšis, Saulės mūšis, Durpės mūšis ir daugybė 

kitų. Lietuva dar turtinga bevieliu internetu. 

Manau, ateityje mano šalis turės dar daug įvykių. 

                                                           Žygimantas

Man patinka Lietuvoje gyventi, nes joje vyksta 

labai daug įvairių švenčių ir minima daug žymių 

datų. Šiuo metu gal ir nelabai laisvai gali ką 

veikti, nes prasidėjo pandemija.            

                                                                Danielė

Lietuva garsi savo lazeriais visame pasaulyje. 

Ji stebina atvykėlius gražiais miškais ir 

gotikinėmis bažnyčiomis.                                                                        

                                                           Augustė
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     Komiksai yra kiek netradicinė istorijų pasakojimo forma. Tačiau  užsienyje, ypač Japonijoje 

ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, šis žanras itin populiarus. Tačiau Lietuvoje komiksai turi 

kiek mažiau gerbėjų. Kviečiame paskaityti 5 ir 6 klasės mokinukų sukurtus komiksus apie Vil-

niaus ar Šiaulių atsiradimą. 
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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.  Šiauliai
2022 m.  Šiauliai

                   Laikraščio leidėjai: Marcinkevičiūtė Karilė, 5 kl.
Leveikaitė Vaiva, 5 kl.
Vaitkutė Rimantė, 6 kl.
Razgutė Gabrielė, 7 kl.
Jurgeliūnaitė Auksė, 7 kl.

Leidėjams vadovauja 
lietuvių kalbos mokytoja 

Vitalija Šilerienė

IV gimn. klasės mokinė Urtė Žaliūkaitė sukūrė atvirutę, kuri buvo 
skirta kalėdinių atviručių konkursui. Joje Urtė, kaip ji sako, ,,savam 
piešimo stiliuje“ bandė pavaizduoti, kad Kalėdas švenčia visi: maži, 
dideli, gyvūnėliai ir netgi negyvi daiktai. Šis Urtės darbelis apkeliavo 
visą Lietuvą, kaip meno kūrinys.

Jaunųjų dailininkų darbai...

Tamošaitytė Nida, 7 kl.
Balsytė Adrijana, III gimn. kl.
Repšys Lukas, IV gimn. kl.
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