ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO
MENŲ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

Gimtosios kalbos renginiai
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje kovo
ir balandžio mėnesį vyko renginiai, skirti gimtajai
kalbai, kurių tikslas – skatinti moksleivių domėjimąsi
lietuvių kalba ir literatūra bei ugdyti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus. Užsiėmimuose dalyvavo 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai.
.
Renginiai, skirti gimtajai kalbai, prasidėjo lektorės – Lietuvos verslo kolegijos docentės Raimondos
Tamoševičienės paskaita ,,Viešojo kabėjimo menas
arba kaip gauti 10 per lietuvių kalbos įskaitą“. II ir
IV gimnazijos klasės mokiniai ne tik klausė gerbiamos dėstytojos patarimų, bet pateikė daug
įdomių klausimų, sužinojo, kaip pasiruošti įskaitai,
kaip nugalėti stresą.
.
5-8, I-III gimn. klasių mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse ,,Rašom 2022“. Komisija nutarė,
kad iš 5-8 klasių gražiausiai rašo šie mokiniai: 5 kl.
Vaiva Leveikaitė – I vieta, Audrius Antanas Marozas –II vieta, Jonas Vincas Katkus– III vieta. 6kl.
Iglė Varkalytė– I vieta, Leticija Januškaitė– II vieta,
Emilija Grikytė –III vieta, 7 kl. Viltė Ambložiejūtė–

I vieta, Gabrielė Razgutė– II vieta, Nida Tamošaitytė– III vieta, 8kl. Kamilė Dušenko– I vieta. Iš I-III
gimn. klasių buvo atrinkta tik po vieną gražiausiai
rašantį mokinį: III gimn. kl. Kamilė Plaščinskaitė –I
vieta, Ia gimn. kl. Austėja Butkutė – II vieta, Ia
gimn. kl. Rugilė Bunevičiūtė ir Ib gimn. kl. Indrėja
Abromavičiūtė– III vieta.
.
Paskutiniąją gimtosios kalbos renginių dieną
vyko ,,Protų mūšis“, kuriame susirungė 5-8 ir I-II
gimn. klasių mokiniai. Dalyviai atsakinėjo į klausimus apie gimtąją kalbą, aiškino žodžių reikšmes,
spėjo muzikinę užduotį. Geriausiai sekėsi 7 ir IIa
gimn. klasei.
.
Prieš atostogas lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu 5-8, I-II gimn. klasėse vyko raiškaus
skaitymo konkursai, kur visi mokiniai deklamavo
įvairių poetų kūrybos eiles. Smagu pasidžiaugti,
kad gimtosios kalbos renginiai mūsų gimnazijoje jau tapo tradiciniai, nes vysta jau kelerius
metus iš eilės.
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PROJEKTAS, SKIRTAS ŽEMĖS DIENAI
Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Ši data
paskelbta neatsitiktinai, nes šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas
tampa vienodas. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Žemės dienos
iniciatorius Johnas McConnellis kreipėsi į mūsų
tautą, ragindamas taip pat tapti Žemės globėjais,
o pavasario lygiadienį, kuris skirtingose planetos
vietose yra kovo 20 – 21 d., minėti kaip Pasaulinę
Žemės dieną. Nuo 1992 m. Žemės diena oﬁcialiai
įteisinta ir Lietuvoje.
.
Mūsų gimnazijoje taip pat kasmet organizuojami
renginiai, vyksta pokalbiai bei susitikimai, kuriuose
kalbama apie planetos problemas, žmonių veiklą
Žemėje. Kovo mėnesį vyko projektas „Žemė –
mūsų visų planeta“, kuriame dalyvavo 1-8 kl. ir
I-IVgimn. kl. mokiniai, bendrojo ugdymo, dailės,
IT mokytojai. Informaciniame mokyklos ekrane
buvo demonstruojamas ﬁlmas apie žemės grožį
bei jam kylantį pavojų. Mūsų mažieji pradinukai
dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Žaliasis raštingumas“, kūrybinių darbų konkurse „Žydintis medis“,
edukacinėje pamokėlėje „Čia mano Žemė“, sodino

augalus, kuriuos augins iki vasaros. 5- 8 kl. mokiniai
sukūrė instaliaciją po atviru dangumi, kuri skirta
Žemės dienos mėnesiui, Scratch programa kūrė atvirutes, dalyvavo dailyraščio konkurse „Eilės apie
pavasarį“, vykdė kūrybinius darbus „Linkėjimai ir
pasižadėjimai Žemei“, dalyvavo susitikime su aplinkos apsaugos departamento atstovais, parengė
plakatus „Ką aš darau dėl aplinkos apsaugos?“.
Gimnazistai taip aktyviai prisijungė prie projekto:
vedė edukacines pamokėles pradinių klasių mokiniams, dalyvavo pamokoje „Vandens kelias“, kuri
vyko netradicinėje aplinkoje, gamino priemones
cheminei oro taršai mažinti, dalyvavo gamtos
,,Protų mūšyje“.
.
Mokiniai suprato, kad kartais maži ir nežymūs
darbai – popieriaus ir elektros taupymas, langų ir
durų sandarumas, vandens čiaupų sutvarkymas –
padeda tausoti medienos išteklius ir elektrą, šilumą ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia
daug energijos, o jai pagaminti naudojami nuolat
senkantys Žemės ištekliai, teršiamas oras, didinamas kenksmingų dujų išmetimas į atmosferą, dėl
ko šiltėja mūsų planetos klimatas, pradeda tirpti
ledynai.

Pi diena
Pi diena – neoﬁciali kasmetinė šventė, skirta matematinei konstantai Pi paminėti. Pi – iracionalusis
skaičius, kurio apytiksli reikšmė yra 3,14. Matematikos mėgėjų Pi diena švenčiama kovo 14 d., kurią
1987 m. sugalvojo ﬁzikas Larry Shaw iš San Fransisko.
.
Mūsų gimnazijoje taip pat buvo paminėta Pi
diena. Fizikos, matematikos ir informacinių technologijų mokytojai paruošė daug užduočių, skirtų
šiai dienai. Pamokose buvo demonstruojamas ﬁlmas apie skaičiaus Pi atsiradimą, panaudojimą, o
į pamokas kvietė skambutis su daina, kurioje vardijama skaitinė Pi reikšmė. Pirmo aukšto mokyklos
koridorius buvo papuoštas matematiniais konstantos ženklais. Pradinukai ir 5-6 klasių mokiniai piešė
piešinius su Pi reikšme. Matematikos ir ﬁzikos pamokose buvo sprendžiami uždaviniai, kuriuose vartojama Pi reikšmė.
.
Mokykloje šia proga vyko minties lavinio konkursas. Reikėjo per 30 min. įsiminti kuo daugiau
skaičiaus Pi reikšmių po kablelio. Pirmame etape
dalyvavo 6-7 ir I-IV gim. kl. mokiniai. Finale susitiko 12 mokinių, kuriems sekėsi geriausiai. Labai
džiugu, kad gimnazijos rekordą pasiekė ir I vietą
užėmė 7kl. mokinė Nida Tamošaitytė, ji įsiminė 253

skaičius po kablelio, II vietą iškovojo IIb gimn. kl.
mokinys Dovydas Dockevičius, jis įsiminė 230
skaičių po kablelio, o III vieta atiteko Ia gimn. kl.
mokiniui Mikui Jankui, nes jis įsiminė 160 skaičių
po kablelio. Sveikiname nugalėtojus!
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Literatūrinis puslapis
Balandžio 7-ąją pasaulyje minima Pasaulinė sveikatos diena. Šia proga mūsų gimnazijos mokiniai kūrė
ketureilius apie sveikatą. Eilėraštukus skaitė renginyje, kurį organizavo sveikatos specialistė ir socialinė
pedagogė.
Žaist kompiuteriu blogai
Žino net maži vaikai,
Kad nereiktų akinukų
Reikia daug vitaminukų!
Simonas Dilinskas, 1kl.

Jeigu nori būti sveikas
Nepamiršk bėgioti,
Rytą vakarą mankštinkis
Ir dažnai bėgioki!
Žemyna Živoltaitė, 1kl.

Sveikata sveikatėlė vitaminų ji pilna.
Sveikata sveikatėlė, jei susirgtum – ne bėda.
Pasakytum viens, du, trys ir ligos jau nebeliks!
Vitaminai ABC tuoj atvykę palaikys!
Vaiva Leveikaitė, 5kl.

Sveikata, tu ligų naikintoja,
Gini mus nuo ligų,
Tu esi geriausia,
Be tavęs mes mirtume.
Luknė Jonuškaitė, 5kl.

Sveikatėle, sveikatėle,
Tu maža, bet ne bejėgė.
Tu ant savo tvirtų pečių
Neši pasaulį ir mus kartu!
Karilė Marcinkevičiūtė, 5kl.

Sveikas maistas, grynas oras
Supa mus lyg geras noras!
Morkos, bulvės, mandarinai
Tikri mūsų vitaminai!
Kamilė Dargužaitė, 8kl.

Laba diena su vištiena!
Šiandien – sveikatėles diena.
Pasportuosim mes visi
Ir maži, ir dideli!
Elinga Kalytytė, 8kl.
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Šaunuolis 7 kl. mokinys Arijus Malakauskas, kad sukūrė eilėraštį Ukrainai.
Geltona, mėlyna
Girdžiu per žinias žmonių skausmą ir verksmą,
Girdžiu aš žodžius šizofreniko didelio...
Neklausykite, žmonės, to Putino seno,
Nes jūsų sielos stipresnės už bet kokią raketą!
Putinas senas, jam reikia psichologo pagalbos,
O jo protas pasimaišė taip pat kaip ir Stalino.
Nebijokite, žmonės, ligonio ir surūdijusių tankų.
Galvokite tik apie sielų vienybę ir pergalės jausmą!
Gimnazijos antrojo aukšto koridoriaus sienas labai gražiai papuošė dailės mokytojos
Dianos Stelmakovaitės darbų paroda ,,Spalvoti akmenėliai“.

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

Tamošaitytė Nida, 7 kl.
Leidėjams
vadovauja
Vadovė:IIIVitalija
lietuvių
kalbos mokytoja
Balsytė Adrijana,
gimn. Šilerienė,
kl.
lietuvių kalbos mokytoja
Repšys Lukas, IV gimn. kl.
Vitalija Šilerienė
2013 m. Šiauliai
2022 m. Šiauliai

