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     Lietuvos valstybës atkûrimo diena – vasario 16 dienà 

minima Lietuvos ðventinë diena. Keliamos Lietuvos valstybës 

vëliavos. Vasario 16-oji – Lietuvoje valstybinë ðventë, skirta 

Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazija ðia iðkilminga proga pasipuoðë mokiniø ruoðtais stendais. 

1918-aisiais Lietuvos Tarybos nariø pasiraðytam Lietuvos 

nepriklausomybës nutarimui paminëti. Ðá dokumentà pasiraðë 

20 Lietuvos Tarybos nariø.

     Šv. Valentino diena – meilės ir įsimylėjėlių 

diena, švenčiama vasario 14 dieną. Pati pirmoji 

Valentino diena buvo paminėta 496 metais, po-

piežiaus Gelasijaus I laikais. Manoma, jog šven-

tės pavadinta pagal Romos vyskupą Valentiną.

Lietuvoje ši diena pradėta minėti nuo 1990  

metų.                                                                  .

     Mūsų gimnazijos Mokinių taryba organizavo 

įspūdingą Šv. Valentino dieną. Anglų kalbos 

mokytojos taip pat sukvietė mokinius paruošti 

gražią meilės dienos sieną – širdelę. 

Nuotraukos iš Valentino dienos... 
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     Vasario mėnesį ketvirtokai dalyvavo Šiaulių jaunųjų technikų centro organizuojamose STEAM veiklose. Po 
kiekvieno užsiėmimo mokiniai grįždavo ne tik praturtėję žiniomis, tačiau ir pasikrovę gerų emocijų. Mokinių 
mintys sugrįžus iš veiklų:                                                                                                                                       .

     
     Iš visų veiklų man labiausiai patiko užsiėmimas, kuriame gaminome kvepalus. Sužinojome,  kokie kvapai
dera tarpusavyje, maišėme juos. Save išbandėme ir pasitikrinome komandiniame žaidime. Jo metu turėjome 
visiškoje tyloje surinkti išbarstytus kubelius ir iš jų pastatyti bokštą. Buvo nelengva, tačiau mūsų komandai pa-
vyko ir šią užduotį įvykdėme pirmieji. Jei tik būtų galimybė, mielai toliau dalyvaučiau STEAM veiklose, kurias 
organizuoja labai mieli ir šaunūs Šiaulių jaunųjų technikų centro vadovai.                      Smiltė Kontautaitė, 4 kl.

     Man labai patiko, kai gaminome dantų skalavimo skystį. Buvau labai nustebusi, kad yra cukrus, kuris neken-
kia dantims, o kaip tik jiems padeda. Dantų skalavimo skysčiui gaminti naudojamas beržų cukrus. Mums labai 
norėjosi jo paragauti. Skonis nesiskiria nuo paprasto balto cukraus. Nepaprastą įspūdį paliko užsiėmimas apie 
robotus. Aš net neįsivaizdavau, kad robotai nuskanavę žmogaus veidą, gali jį nupiešti. Vėliau iš įvairių radijo 
detalių kūrėme paveikslą. Jei sakyti paprastai – buvo LABAI smagu.                                       Smiltė Kvičiūtė, 4 kl. 

     Vasario mėnesį, trečiadieniais, su klasės draugais dalyvavome labai linksmose ir įdomiose veiklose. Nuolat 
laukdavau trečiadienių, nes kiekvieną kartą einant į veiklas man pakildavo nuotaika. Visada buvo smalsu iš
anksto žinoti, ką mes veiksime. Kaskart vadovai mums pateikdavo netikėtumą. Daugumą pasigamintų darbelių 
parsinešėme namo. Aš jais labai džiaugiuosi. Užsiėmimų metu daug su-žinojome apie higienos priemonių su-
dėtį, robotus, kur auga koralai, net patys pamėginome užauginti savo koralą. Mano nuotaika fantastiška.  No-
rėčiau kiekvieną dieną eiti į tokias veiklas, nes jose sužinau daug naujų dalykų. Man labai patinka STEAM veik-
los.                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                           Andrėja Andrulytė, 4 kl.

     Veiklų metu man labiausiai patiko auginti koralus ir valyti senas monetas. Sužinojau, kad koralai apsaugo 
krantines nuo bangų ir valo vandenį. Eksperimentų metu išsiaiškinome, kad senas monetas galima nuvalyti actu.
                                                                                                                                            Meda Šidlauskaitė, 4 kl.

     Iš STEAM veiklos man labiausiai patiko pamoka apie šampūną. Mums papasakojo, kaip jį pasigaminti, kokius 
produktus dėti. Mes patys išsirinkome norimą kvapą, po to dėjome įvairius produktus,skysčius. Apie kiekvieną 
produktą mums papasakojo, kuo jis naudingas. Visiems patariu apsilankyti STEAM veiklose.  
                                                                                                                                           Viltė Jakimavičiūtė, 4 kl.

     Man labai patiko STEAM veikla. Laukdavau kiekvieno trečiadienio. Mėgstamiausias užsiėmimas buvo šam-
pūno gaminimas, nes per jį uostėme įvairius kvapus.                                                       Jonas Kavaliauskas, 4 kl.

     Man labiausiai patiko, kai konstravome robotus iš visokiausių detalių. Aš džiaugiuosi, kad visiems buvo 
įdomu, nes kai mačiau savo klasės draugus, man atrodė, kad jiems patinka. Aš  sužinojau dar daugiau apie ro-
botus, kad yra toks sandėlis, kur dirba beveik tik robotai. Ir dar daug visko. Man tas užsiėmimas patiko dėl to, 
nes tai buvo savarankiškas darbas, galėjome imti detales ir naudotis visokiausiais įrankiais. Vienu žodžiu, man 
labai patiko. Štai ką man pavyko sukonstruoti per STEAM pamoką.                                                  Emilis Š., 4 kl.
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Literatūrinis puslapis
   Šį kartą į ,,Sondeckiukus“ savo eilėraščių atsiuntė gimnazijos 7 klasės mokinys 

Arijus Malakauskas.

Jūratė ir Kąstytis

Girdėjau aš istoriją

Apie Jūratę ir Kastytį,

Apie Gintaro pilies Perkūną,

Apie jų pilies baisųjį griuvimą.

Susimąstau būdamas prie jūros

Iš kur tas gintaras? 

Iš kur tas jūros ošime paslėptas balsas?

Bet atsakymą man graudžiai ištaria

Nendrėse rasta Gintaro pilies dalis.

Atogrąžos 

Sapnuose aš plaukiu per Amazonę

Ir girdžiu Žako papūgų dainas.

Nebijau aš išvysti pikto ir alkano krokodilo,

Nes jaučiu atogrąžų miško sielos ramybę...

Kiti pasakytų, ko čia plauki per Amazonę?

Juk čia tiek daug vorų, vabzdžių, krokodilų...

Bet aš jiems tyliai sakau: 

Pasiklausykite atogrąžų miško koncerto.

Koncertas puikus, jį atlieka daugybė gyvūnų rūšių!

Nuo skruzdėlės iki varano...

Nuo kirmrausos iki primato...

Erasmus+ programa "Inspire me Today“

     Sausio 22-30 dienomis dalyvavau Erasmus+ 

programoje "Inspire me Today". Pagrindinis šio 

projekto tikslas–regos negalią turinčių žmonių 

integravimas visuomenėje ir komandinis darbas 

siekiant sukurti stalo žaidimą, tinkantį žmonėms 

su regos negalia. Išmokome daug naudingų ir 

įvairių dalykų, susipažinome su Brailio  rašto 

pradmenimis, diskutavome apie aklųjų ateitį 

bei darbo galimybes, išklausėme daug vertingų 

paskaitų. 7dienas praleidome Poronine. Pasku-

tinę –  Krokuvoje. Aplankėme daug gražių vietų: 

Zakopanės kalnus, Morskie Oko ežerą, Krokuvos 

,,Erelių lizdų" pilį. Erasmus+ programa–tai ne tik 

naujos patirtys ir įspūdžiai, bet ir didžiulė galimy-

bė geriau pažinti save bei susirasti draugų iš viso 

pasaulio. 

Ina Stangevičiūtė, IV gimn. kl.
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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

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

Šimtadienis abiturientams yra tarsi priminimas, kad 
mokyklinis gyvenimas eina į pabaigą! Tai viena įdo-
miausių ir reikšmingiausių mokyklinių švenčių, kuri 
vasario 25 dieną vyko ir mūsų gimnazijoje. Šių metų  
abiturientai pasirinko linksmą temą „SONDIC TV 76“.  
Jie demonstravo televizijos laidas, kurių metu pasirodė 

76 gimnazijos laida. Visą vakarą netrūko muzikos, 
dainų, šokių, be abejo, juoko, šypsenų ir puikios nuo-
taikos. Abiturientus pasveikino gimnazijos Direktorė 
Regina Marozienė, klasės vadovė Vitalija Šilerienė, 
tėvelių atstovai. Puikų programos numerį suvaidino 
III gimnazijos klasė, kuri priminė, kad likus 100 dienų 
mokytis yra svarbiausia.

Šimtadienio šventė

Dėmesio!
Gimnazijoje prasidėjo  renginiai, skirti gimtajai 

kalbai. Kovo mėnesį vyks daug konkursų bei 

užsiėmimų: dailyraščio konkursas, raiškaus 

skaitymo konkursas, protų mūšis ir kt. Vasario 

24 d. jau vyko Lietuvos verslo kolegijos docentės 

Raimondos Tamoševičienės paskaita, skirta II ir 

IV klasių mokiniams, kad jie geriau pasiruoštų 

lietuvių kalbėjimo įskaitai. 
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