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Spalio 11dieną, prieš 94 metus, gimė
pasaulinio garso dirigentas, smuikininkas,
orkestrų vadovas, profesorius Saulius
Sondeckis (1928-2016). Šia proga laikraščio ,,Sondeckiukai“ leidėjai surinko
gražiausias ir prasmingiausias žymaus
maestro mintis:
.
„Kada būrėmės muzikuoti, neturėjome
didingų tikslų ir nekūrėme jokios viliojančios artistinės gyvenimo panoramos.
Paprasčiausiai norėjome susirinkti ir
drauge pagroti gerą muziką.“
.
,,Man svarbiausia buvo pasiekti, kad
vaikai, nejausdami jokios baimės, laisvai muzikuotų. Aš niekuomet nepykdavau, jeigu pasitaikydavo griežimo netikslumų – stengiantis orkestrinio griežimo įgūdžių tikrai pasieksi. Bet jau
abejingumo nepakęsdavau! Ir dar vieną
paslaptį turiu, kuri leidžia nejausti kartų
pasikeitimo orkestre (o juk mokyklos

orkestre tai buvo labai aktualu!): nė vienas net į pirmą repeticiją atėjęs neturėjo
pajusti, kad jis kažką daro ne taip. Pradedančiuosius orkestre sodindavau kuo
arčiau geriausiųjų – kad girdėtų, kaip
reikia griežti ir ne tik iš mano lūpų, bet
ir klausytis sėdėdamas greta muzikuojančio...“
.
„Tuosyk buvome įvertinti geriausiai –
aukso medaliais, nors patirtimi ir amžiumi buvome jauniausi. Laimėjo įtaiga,
sugestija, valia, muzikavimo žavesys. “
„Iki H. von Karajano konkurso dažnai abejodavau savimi, nepasitikėdavau,
žvalgiausi į kitus ir skaudžiai reaguodavau į kiekvieną nuomonę. Aukso
medaliu įvertintas mano orkestro pasirodymas tarsi padėjo man pajusti
tvirtą atramos tašką: dabar jau galėjau
dirbti, nesiklausydamas, kas kam patinka, ar nepatinka – pasitikėjau savo metodika, skoniu, sugebėjimais.“
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Gimnazijos mokinių tarybos renginiai
Rugsėjo 28 dieną vyko naujai įstojusių mokinių
krikštynos, kurias organizavo mokinių taryba. Nuo
pat ryto visi žinojo, kurie mokiniai yra naujokai, nes
šie dėvėjo kepurėles, su raide F, kuri žymi žodį
,,fuksas“ arba kitaip – naujokas. Jas išdalino persirengę teletabiai. Po pamokų susirinkę mokiniai jautėsi kaip vaikų darželyje, nes turėjo daryti visiems
gerai žinomą piratų mankštą, šokti šokį Laurenciją.
Po pasimankštinimo naujokai buvo suskirstyti pagal skirtingus gyvūnus, kurie buvo užrašyti po kepurėlėmis. Grupėse turėjo sukurti šokį pagal
vaikiškas daineles. Kadangi skirstoma buvo atsitiktine tvarka, jie labiau susipažino su kitų klasių
mokiniais. Atlikus visas užduotis, jie buvo apdovanoti saldainiais, priėmė jau daugelį metų įprastą
,,fukso“ priesaiką ir tapo pilnaverčiais gimnazijos mokiniais.
Spalio 5 dieną mokinių taryba mokytojams padovanojo kelionę po pasaulio šalis. Ryte juos pasitiko nuotaikinga muzika, užkandžiai, buvo kviečiami nusifotografuoti prie foto sienos. Laukdami atidėto skrydžio mokytojai žiūrėjo ﬁlmą, bendravo, vaišinosi. Buvo aplankytos net 6 šalys,
kiekviena perteikta per muziką ar vaidinimą. Čia padėjo ir mokinių tarybai nepriklausantys moksleiviai: Adrijana B. ir Augustinas S. atliko net du kūrinius, lamzdeliu grojo Ugnė D., buvo mušamųjų ansamblis. Idėją plėtoti padėjo teatro mokytoja Gretė Každailytė. Lėktuvui nusileidus
mokytojai audringai plojo.

Spalio 11 dieną minėjome Sauliaus Sondeckio gimtadienį.
Mokinių taryba prieš gimtadienį paklausinėjo mokinius, ką
jie žino apie žymų maestro. Labiausiai visus nustebino, kad
Saulius Sondeckis nenorėjo būti dirigentu, jam labiau patiko
krepšinis. Taip pat kalbinome direktorę bei neformaliojo
ugdymo vedėją, jos pasidalino savo prisiminimais apie jį.
Gretė Každailytė sumontavo ﬁlmuką, kuris buvo demonstruojamas 5-12 klasėms.
.
Spalio 14 dieną buvo du tūkstantųjų diena. Mokiniai buvo kviečiami rengtis taip, kaip tuomet
buvo populiaru. Dominavo žemo liemens džinsai, didelių dydžių drabužiai. Išradingiausi buvo
fotografuojami ir keliami į mokinių tarybos puslapį. Laimėtojos Auksė ir Miglė gavo prizus.
.
Spalio 28 dieną gimnazijoje buvo švenčiamas
Helovinas. Mokinių taryba dekoravo mokyklą ir
surengė geriausio kostiumo konkursą. Per pirmas tris pertraukas visi buvo kviečiami fotografuotis. Nuotraukos buvo keliamos į mokinių tarybos facebook puslapį, balsavimas vyko spaudžiant patiktukus. Pirmąją vietą laimėjo 12 klasės mokinys Karolis Každailis, jis buvo apsirengęs visiems žinomu Džeku Sparou iš ﬁlmo
,,Karibų piratai“. Antrą vietą laimėjo vienuoliktokas Einaras Nabuilis, jis dėvėjo valstybinės mokesčių inspekcijos marškinėlius. Trečią vietą užėmė dvyliktokė Beata Sturys, kuri buvo apsirengusi Samurajaus kostiumu. Nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais, baugiais prizais.
.
Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Goda Skėrė
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Literatūrinis puslapis
8 klasės mokiniai, perskaitę literatūros kūrinius: V. Šekspyro ,,Romeo ir Džuljeta“,
K. Borutos ,,Baltaragio malūnas“ ir kt., rašė rašinius apie meilę. Citatos iš mokinių rašinių:
Jau nuo mažų dienų visi vaikai apgaubti besąlygiška tėvų meile. Tokia meilė reikalinga
kiekvienam, kad žmogus patikėtų savimi ir aplink jį supančiais žmonėmis.
Povilas P.
Meilė tikrai yra paslaptingas, netikėtas dalykas, kuris kartais pareikalauja daug jėgų,
netgi gyvybės.
Vaiva
Meilė – tai gyvenimo variklis, didžiulė jėga. Ją verta patirti visiems. Tačiau ji gali būti ne
tik žmogui, bet ir gyvūnui, gamtai, daiktui ir t.t.
Elzė Marija
Visų pirma, meilė gali būti labai įvairi: tikra, netikra, skaudi, išdavikiška, laisva. Įvairius
meilės jausmus nagrinėja lietuvių rašytojai.
Arijus
Pati didžiausia meilė yra tėvų savo vaikams. Tos meilės su niekuo kitu nepalyginsi. Tėvai meilę
parodo rūpindamiesi savo vaiku, viską jam atiduodami ir jį suprasdami.
Nida
Žmogus dažniausiai formuoja požiūrį apie meilę pagal savo patirtis. Meilė kartais žmogų
priverčia tikėti savimi, atlikti gerus darbus. Tačiau meilė gali skatinti ir blogą elgesį, išdavystę,
neapykantą, pavydą.
Mantė
Meilė mums reikalinga kaip oras, kaip vanduo. Jos reikia, kad išgyventume, kad augtume, kad
tobulėtume.
Jonita
Poetė Janina Degutytė rašė apie laukiamą meilę, ji sakė, kad meilės reikia tik gražios, švelnios,
kitokios meilės, skaudinančios, šiurkščios, žmogui nereikia.
Morta
Sunki meilė yra tuomet, kai pora nepalaiko vienas kito sunkiais atvejais, ištikima meilė, kai pora
palaiko vienas kitą visose situacijose, nesipyksta. Pikta meilė būna tuomet, kai pora pykstasi per
daug dažnai.
Povilas T.
Meilė bus gyva tik tuomet, kai rūpinsimės, saugosime, gerbsime tą žmogų, kurį mylime.
Karolina
Meilė yra labai gražus, gyvenimą skaidrinantis jausmas. Žmogui be meilės gyventi būtų daug
liūdniau ir nuobodžiau.
Austėja
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Pailgintos dienos grupėje
Spalio 13 d. penktokės Meda ir Morta užėmė mažuosius pirmokėlius pailgintos dienos grupėje
„Sondeckiukai menininkai gimnazijoje“. Mažieji mokinukai, pasitelkę regos, uoslės, skonio pojūčius, aiškinosi medžiagų savybes, jų tirpumą vandenyje.

Pasaulinė košės diena
Spalio 10 d. mažieji gimnazijos pirmokėliai paminėjo Pasaulinės košės dieną. Jos tikslas – skatinti vaikų sveikos mitybos įpročius ir akcentuoti košės pusryčių naudą žmogui. Maistingi pusryčiai padeda palaikyti energiją, todėl vaikams lengviau mokytis, susikaupti.
.
Diena prasidėjo linksma „Ryto rato“ mankšta pagal dainą „Virė virė košę“. Mokiniai judesiais
imitavo dainos žodžius. Klasės valandėlės metu pirmokai žiūrėjo ﬁlmuką „Galiūnų košė“, vieni
kitiems pasakojo apie savo mėgstamiausias košes, mėgino atpažinti ir įvardinti įvairias kruopas.
Smagiausia dienos dalis – skirtingų skonių košių ragavimas. Mokiniai sužinojo, kad košes galima
išsivirti ne tik iš tradicinių grikių, ryžių, žirnių, perlinių kruopų, bet ir iš lęšių, linų sėmenų, sorų.
Neapsieita ir be košės favoritės – populiariausia ir labiausiai mėgstama vaikų tarpe yra avižinių
dribsnių košė. Mokiniai pritarė, kad košė – maistingas produktas, puikiai tinkantis pusryčiams
bei suteikiantis energijos ir jėgų visai dienai.

Pradinių klasių mokytoja Jolanta Butenienė

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: Kontautaitė Smiltė, 5 kl.
Kvičiūtė Smiltė, 5 kl.
Marcinkevičiūtė Karilė, 6 kl.
Leveikaitė Vaiva, 6 kl.

Vaitkutė Rimantė, 7 kl.
Leidėjams
vadovauja
Vadovė: Vitalija
lietuvių
kalbos mokytoja
Razgutė Gabrielė,
8 kl. Šilerienė, lietuvių
kalbos ir literatūros
Jurgeliūnaitė Auksė, 8 kl.
mokytoja Vitalija Šilerienė
Tamošaitytė Nida, 8 kl.
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