ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO
MENŲ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

Paskutinis skambutis
Gegužės 19 dieną Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje dvyliktokams nuskambėjo Paskutinis skambutis. Pirmiausia, abiturientai tradiciškai rinkosi prie pirmųjų gimnazijos rūmų, kur netrukus, lydimi savo mokytojos Aušros Adomaitytės, atvyko gimnazijos
pirmokėliai palydėti dvyliktokus į pirmuosius
rūmus. Prie pirmokų prisidėjo šaunių būgnininkų komanda. Visi kiti gimnazijos mokiniai džiaugsmingai pasitiko 76-ąją abiturientų
laidą. Klasėje pirmokėliai sveikino dvyliktokus,
įteikė jiems simbolines dovanas, o klasės vadovė Vitalija Šilerienė pravedė paskutinę pamoką.
.
Vėliau Paskutinio skambučio šventė tęsėsi
gimnazijos salėje, kur susirinko gausus būrys
tėvelių, mokytojų, draugų ir pažįstamų. Įspūdingą pasirodymą dvyliktokams paruošė III
gimnazijos klasės mokiniai, vadovaujami
klasės vadovės Dalės Marcišauskienės ir teatro mokytojos Grėtės Každailytės. Gimnazijos trečiokai vaidino ,,Paskutinį 12 klasės teismą“, skyrė pačias gražiausias dainas savo vyresniesiems draugams. Nuoširdų ir padrąsinantį žodį tarė gimnazijos direktorė Regina

Marozienė. Už žinias, patirtas nuostabias
akimirkas gimnazijai dėkojo dvyliktokės Urtės mama Jurgita Žaliūkienė. Atsisveikinimo
žodį savo mieliems abiturientams skyrė klasės vadovė Vitalija Šilerienė. Paskutinio
skambučio šventėje abiturientai taip pat
nuoširdžiai dėkojo visiems mokytojams, prisiminė pačias gražiausias akimirkas. Dvyliktokai paliko vienuoliktokams testamentą, o
visai gimnazijos bendruomenei padovanojo
sėdmaišius. Nors šventė baigėsi, bet dvyliktokai dar ilgai būriavosi negalėdami patikėti,
kad jau paskutinė diena mokykloje, todėl
stengėsi įsiamžinti fotosesijoje su savo draugais ir artimaisiais.
.
Ši diena tiek mokytojams, tiek mokiniams
pralėkė labai greitai. Visi stengėsi dvyliktokus
išlydėti kuo gražiau, kad šią dieną patirtas
emocijas, jausmus jie ilgai prisimintų. Šventės metu išspaustos ašaros ir liūdnos šypsenos
leido suprasti, koks stiprus ryšys sieja dvyliktokus ir šią mokyklą. Suprato, kad atsisveikinti sunku. Dvyliktokai pažadėjo, kad tikrai
pasiilgs gimnazijos ir visada su mielu noru į
ją sugrįš visų aplankyti.
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Išvyka į Vilnių
Gegužes 27 dieną Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos
ir Šiaulių Dainų progimnazijos 6
klasės mokiniai vyko į Vilnių.
Sostinėje vyko labai įdomi edukacinė ekskursija, kurios metu
susiskirstę į grupeles, vaikščiojome po Vilnių ir atsakinėjome
į pateiktus klausimus. Laimėtojai, kurie surinko daugiausia
taškų, gavo prizą. Po edukacinės ekskursijos nuvykome į Uno nuotykių parką. Abiejų mokyklų šeštokams labai patiko kliūčių ruožas,
sunkios trasos, laipiojimas po medžius. Vilniuje turėjome ir laisvo laiko, kurį skyrėme pasivaikščiojimui
po prekybos centrą ,,Outlet”. Į Šiaulius grįžome pavargę, bet laimingi, kad aplankėme Lietuvos sostinę.
Už šią ekskursiją dėkojame klasių vadovams Giedrei Kielaitei ir Gražvydui Nemeikšiui.
.
Kaja Siudikaitė, 6 kl. mokinė

Išvyka į Rygą
Gegužės 26 dieną III gimnazijos klasės mokiniai kartu su klasės vadove Dale Marcišauskiene vyko aplankyti kaimyninės Latvijos sostinę
Rygą ir pažiūrėti Latvijos nacionaliniame operos ir baleto teatre P.
Čaikovskio operą „Pikų dama“. Atvykę pirmiausia pasivaikščiojome
po Rygos senamiestį, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo
sąrašą. Vakare žiūrėjome operą „Pikų dama“. Kompozitorius P. Čaikovskis ją laikė geriausiu savo sukurtu sceniniu muzikiniu kūriniu. „Pikų dama“, parašyta pagal trumpą
rusų genijaus A. Puškino apsakymą, kalba labai aktualiomis šių dienų temomis – apie žmogaus sumaterialėjimą, grobuoniškumą, savanaudiškumą, susižavėjimą pinigais ir pozicija visuomenėje, korumpuotai
pardavus meilę, sielą ir jausmus, siekiant naudos sau bet kokia kaina.
.
Klasės vadovė Dalė Marcišauskienė

Ekskursija į Molėtus
Gegužės 27 d. IIa ir IIb gimnazijos klasės vyko į
ekskursiją po Molėtų miestą ir jo apylinkes. Nors
Molėtai garsėja kaip ežeringas Lietuvos kraštas, šį
kartą atvažiavome susipažinti su šio krašto lankytinomis vietomis, pabendrauti ir gerai praleisti laiką.
Pirma stotelė buvo Mindūnų apžvalgos bokštas.
Tai 36 metrų aukščio, 214 laiptelių metalinė konstrukcija. Lipdami į vieną aukščiausių bokštų išbandėme savo jėgas ir grožėjomės kvapą gniaužiančiomis apylinkėmis. Vieniems buvo labai baisu, kitiems
patiko ir buvo smagu. Vėliau mūsų kelias vingiavo
link Etnokosmologijos muziejaus, kuris yra pirmas
ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus pasaulyje.
Vykstančios edukacijos metu gidas, tarsi iš kosminės stoties, supažindino su muziejaus ekspozicija.
Pasijutome tarsi pasakoje, kur kiekvienoje patalpoje
laukė nauji potyriai ir netikėti atradimai. Kiekviena
erdvė ‒ vis kitokia, kaip kita Visata, kita planeta,
kitas pasaulis. Vienoje salėje pasakojama apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir jo viziją, kitoje – apie

lietuvišką etninę patirtį, dar kitoje ‒ apie astronomiją ir žvaigždynus... Ekskursija buvo naudinga, nes
suteikė daug geograﬁnių, istorinių bei astronominių
žinių. Gimnazistai tikrai norėtų grįžti ir aplankyti
Molėtus dar kartą…
.
IIb gimnazijos klasės vadovė Daiva Vasauskienė
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Literatūrinis puslapis

Gražios ir prasmingos citatos iš III gimn. kl. mokinių rašinių...

Gyventi turime taip, kad būtume laimingi ir patenkinti tuo, ką turime. Liepa
Sėkmė – labai sudėtingas dalykas, vieniems sekasi daugiau, kitiems mažiau. Modestas
Kiekvieno žmogaus gyvenime turėtų atsirasti vietos bent vienam žygdarbiui. Silvija
Meilė – tai prisirišimo ir atsidavimo jausmas. Astijus
Meilė, kurią žmogus jaučia kitam, gali būti neišmatuojama, begalinė, ji neturi ribų,
o kliūtys visos įveikiamos. Manta
Idėja, kad gyvenime tavo jausmai ir savijauta yra svarbiausia, yra klaidinga. Naglis
Mylintis žmogus gali nuraminti, nukreipti dėmesį nuo problemų ir
parodyti gražesnę gyvenimo pusę. Deimantė
Kai šalyje susiklosto nepalanki situacija, tuomet žmogus, palikęs savo artimuosius,
drąsiai eina ginti tėvynės. Aneta
Dažniausiai savo gyvenimo kelią pasirenka pats žmogus, jis gali nuspręsti,
kokia gyvenimo prasmė, ko jis sieks, kaip gyvens. Ugnė
Du mylintys žmonės visada vienas kitą papildo pačiomis
geriausiomis savybėmis ir vertybėmis. Kamilė
Sąžinė – tai vidinė žmogaus savybė, pagal kurią žmogus atskiria gera ir bloga,
teisinga ir neteisinga. Leonas

Akrostichas – eiliuotas tekstas, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią,
sudaro žodį arba posakį. Dažnai – rašytojo ar poeto vardą ir pavardę. Akrostichus mėgo kurti
Antikos ir Renesanso epochų poetai. Lietuvių literatūroje seniausias žinomas akrostichas yra
547 m. Martyno Mažvydo išleisto „Katekizmo“ pratarmėje. Jos pirmosios eilučių raidės slepia
autoriaus vardą ir pavardę. 7 klasės mokinys Arijus Malakauskas taip pat mėgsta kurti akrostichus apie gyvūnus.

Medvarlės, medlaipės,
Einančios lapais
Duok joms svirplių!
Verks jos iš džiaugsmo...
Ar svirplys ar skėrys
Ras jos visus...
Laimė joms kils
Ėdant vabzdžius
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D ė m e s i o !
Aukštasis mokslas Šiauliuose – stipendijos
leis sutaupyti apie 7 000 eurų. Vienas didžiausių iššūkių, renkantis studijas, – ﬁnansai. Išleisti
tėvams vaikus studijuoti gali būti nemenkas
iššūkis šeimos biudžetui, tačiau sutaupyti vaiko mokslams gali padėti įvairi ﬁnansinė parama. Šiauliuose veikiančios aukštosios mokyklos, miesto savivaldybė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai siekia užtikrinti, kad
atvykę studijuoti jaunuoliai gautų stipendijas,
verslų paramą, nuolaidas apgyvendinimui, turėtų visas galimybes įsidarbinti ir siekti savo
tikslų! Tad dalinamės informacija apie įvairias
ﬁnansines paramas bei studijų galimybes Šiauių regione.

Laikraščio ,,Sondeckiukai“ leidėjai atsisveikina iki
naujų mokslo metų. Linkime linksmos ir saugios vasarėlės!

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

