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Nuotolinė respublikinė mokinių konferenc�a 
„Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“

     Šių metų lapkričio 23d. Šiaulių Sauliaus Son-
deckio menų gimnaz�a organizavo jau tradicine 
tapusia nuotolinę respublikinę mokinių konfe-
renc�ą „Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pa-
mokoje“. Konferenc�os tikslas – skatinti moki-
nių meninių, gamtamokslinių, socialinių, kalbi-
nių, informacinių technolog�ų gebėjimų lavini-
mą bei kūrybiškumą. Džiugu, kad šiemet kon-
ferenc�oje dalyvavo mokiniai ne tik iš šiaurės 
Lietuvos regiono, bet ir iš visos Lietuvos: Vil-
niaus, Klaipėdos, Kauno, Plungės, Anykščių 
miestų ir rajonų. Konferenc�os dalyvius pas-
veikino gimnaz�os direktorė dr. Regina Maro-
zienė. Ji džiaugėsi, kad konferenc�os dalyvių 
ratas plečiasi, kad mokiniai nori dalintis atlik-
tais kūrybiniais projektais taip galėdami tobu-
linti kūrybiškumą, iniciatyvumą bei mokymosi 
motyvac�ą ne tik pamokų metu, bet ir už jos 
ribų. Plenariniame posėdyje Vilniaus lietuvių 
namų III gimnaz�os klasės mokinė Kamila Ko-
lesnikaitė pristatė projektą „Šok į mokytojo 
klumpes“. Mergina, pristatydama savo mokyklą, 
pasidalino įžvalgomis, ką reiškia būti mokytoja. 
Mokiniai darbą tęsė keturiose sekc�ose. Kiek-

vienoje sekc�oje  pristatomi kūrybiniai projektai 
apėmė įvairius mokomuosius dalykus. Mokiniai 
dalinosi įžvalgomis, kokie yra natogra�jos prog-
ramos „Muse Score“ taikymo ypatumai atlikėjo 
raiškos (kanklės) pamokoje, sublimac�os tech-
nikos taikymas dekoratyvinėje dailėje, animaci-
jos proceso ir metodikos ypatumai pamokose, 
kaip vykdomi STEAM projektai, kaip muzikos 
garsai atsiskleidžia �zikos pamokose, kokie yra 
aplinkos taršos ir estetiniai aspektai mūsų gyve-
namojoje aplinkoje, kokios gali būti integruotos 
pamokos ir kt. Konferenc�os pabaigoje vyko api-
bendrinimas ir re�ektavimas, kurio metu visi 
dalyviai teigė, kad įg�o didelės praktinės naudos. 
Labai džiugu, kad pranešimus respublikinėje 
konferenc�oje skaitė ir gausus būrys mūsų gim-
naz�os mokinių: Austėja Butkutė, II gimn. kl., 
Laima Jonaitytė, II gimn. kl., Patric�a Gedri-
maitė, II gimn. kl., Davies Oksana Zukaite, 
Igimn. kl., Atstopaitė Aurėja, I gimn. kl.,  Gab-
rielė Stonytė, II gimn. kl., Indrėja Abromavičiūtė, 
II gimn. kl., Auksė Šarauskaitė, III gimn, kl.,
Kotryna Mickutė, III gimn. kl., Iveta Lenkauskai-
tė, II gimn. kl.
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Šiaurės šalių literatūra

     Šiais mokslo metais mūsų mokyklos mokiniai 
jau šeštą kartą dalyvavo projekte „Šiaurės šalių
literatūros savaitė“. Garsinio skaitymo šventė 
vyksta tamsiausią metų mėnesį prie žvakių, 
kurios savo šviesa suteikia bendrystės ir jau-
kumo. Tradiciškai pradinių klasių mokiniai lan-
kosi bibliotekoje, renginio metu skaitomi pa-
rinkti kūriniai. Šiais metais į garsinio skaitymo 
šventę be pradinukų įsitraukė ir penktos bei 
šeštos klasių ugdytiniai. Pirmokams šis ren-
ginys prasidėjo paslaptinga intriga. Pakviesti 
bibliotekininkės Rasos, nešini savo mylimiau-
siais žaisliukais meškučiais, mokiniai rinkosi 
į biblioteką. Čia mažuosius skaitytojus pasiti-
ko, o vėliau ir aplankė pamokose nepaprastas 
meškinas. Virtualioje dėlionėje vaikai taip pat 
išvydo mešką, kuri buvo tarsi vedlys po šiauri-
nę gamtą. Garsinio skaitymo šventės tema 

„Gamta Šiaurėje“. Buvo parinktas Malin Kivelä 
&amp; Martin Glaz Serup knygos „Jei sutiktum 
lokį“ tekstas. Humoro pilną knygelę apie
susitikimą su lokiu kūrė Martin Glaz Serup iš 
Dan�os ir Malin Kivelä iš Suom�os, o iliustra-
c�os – taip pat suomių autorės Lina Bon-
destam. Knyga buvo nominuota Šiaurės Ta-
rybos Vaikų ir jaunimo literatūros prem�ai 
2022. Bibliotekoje mokiniai susipažino su šių 
metų skaitymams pasiūlyta knyga, sekė šios 
knygos ištraukas ekrane (leidinys šiuo metu 
dar nėra išverstas į lietuvių kalbą). Lankytojai 
gavo paskaityti ir dar vieną knygą apie gamtą, 
jiems buvo pristatyta švedų autoriaus Ulf
Stark knygutė „Žvėrys, kurių niekas nematė, 
tik mes“, kurią gausiai iliustravo dailininkė 
Linda Bondestam.

Akimirkos iš skaitinių savaitės...
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Literatūrinis puslapis
     10 priežasčių, kodėl verta skaityti knygas: padeda geriau suprasti aplinkinius, lavina intelektą, gerina 
smegenų veiklą, ugdo iškalbą ir didina pasitikėjimą savimi, gerina rašybos įgūdžius, stiprina motyvac�ą 
siekti tikslų, mažina stresą, didina laimės jausmą, ilgina gyvenimo trukmę, gerina miego kokybę. Ačiū 
8 klasės mokiniams, kurie savo rašiniuose labai nuoširdžiai pasidalino mintimis apie knygų skaitymą.

Man patinka įvairios knygos. Kartais jas skaityti sunku dėl dabartinės pasaulio padėties, nes vis
sužinau apie dalykus, kurie man nepatinka ir baugina. Knygos moko žmogų būti geresniu.

Austėja J.

Knygą visada turi išsirinkti pats. Ji pati priglaus tave prie širdies, pajus tavo emoc�as, todėl su
knyga atsiranda didžiulis ryšys. Aš kol kas prisirišau prie romantinių knygų, nes jos jautrios,

atskleidžia emoc�as, vidaus bruožus. 
Viltė

Knyga mums padeda ne tik pažinti pasaulį, bet ir patį save. Ji padeda plačiau mąstyti, svajoti,
suteikia galimybę tobulėti. P. Višinskio bibliotekoje atradau savo mėgstamus knygų žanrus: mėgstu

skaityti apie keliones, skaitau ir komed�as, fantastines knygas. Kasdien skaitau lėtai, po kelis
puslapius, nes nuolat trūksta laiko. 

Povilas P.

Aš dažniausiai skaitau romantines ar fantastines knygas. Jos man įdomiausios ir
intriguojančios. Skaityti knygas labai verta, nes informac�ą, įvairias situac�as, patarimus gali

panaudoti realiame gyvenime.
Danielė

Yra žmonių, kurie nelabai skaito knygas arba visai jų neskaito, todėl jie mąsto kitaip, daug ko
nesupranta, yra nejautrūs ar atsilikę. Manau, kad aš esu geras skaitytojas ir pakankamai apsiskaitęs.

Povilas T.

Man patinka knygos, kuriose aprašomi dalykai, su kuriais esu susidūrusi ar patyrusi. Labai
nemėgstu fantastinių knygų, nes jos painios ir sudėtingos. Neseniai skaitydama D. Rimeno ir F.

Kahlo romaną ,,Nieko nėra juoda“ mėgavausi kiekviena skaitymo sekunde. Šio kūrinio dėka
atsakiau sau į daugybę iškilusių klausimų.

Gabrielė R.

Skaitau labai įdomią knygą, kurios kiekvienas puslapis yra paguoda. Dar visos knygos
neperskaičiau, bet jau užkliuvau už širdį paliečiančių žodžių. 

Monika

Geras skaitytojas – tai žmogus, kuris savo laisvalaikį skiria knygų skaitymui. Jis skaito ne tik
privalomą literatūrą, bet ir pasirinktą, sau patinkančią. Geras skaitytojas iš perskaitytų knygų

išsirenka citatas, jas užsirašo. Manau, aš esu geras skaitytojas. 
Ar�us

Knygas žmogui skaityti yra būtina ir labai naudinga. Kartais knyga gali būti vienintelė tavo
draugė. Kai turi rūpesčių, gali pasinerti į knygų pasaulį ir viską pamiršti. Mano pati geriausia

skaityta knyga yra Džono Grino ,,Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
Augustė

Žmogus, skaitydamas knygas stiprina savo smegenis, lavina mąstymą, mažina rašybos klaidas,
didina gebėjimą susikaupti. Manau, kad labai naudinga skaityti knygas prieš einant miegoti.

Noemy

Perskaityta knyga niekada nebus laiko švaistymas. Knygos pasaulis įvairus ir visapusiškas,
praturtinantis žmogų. Manau, kad skaityti knygas būtina kiekvienam. Jonita

Esu perskaičiusi daugybę knygų, bet mano mėgstamiausia knyga išlieka Liz Nuget romanas
,,Išnarplioti Oliverį“. Manau, ji bus mano mėgstamiausia knyga dar ilgai. 

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

Leidėjams vadovauja 
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Vitalija Šilerienė

Vaitkutė Rimantė, 7 kl.
Razgutė Gabrielė, 8 kl.
Jurgeliūnaitė Auksė, 8 kl.
Tamošaitytė Nida, 8 kl.

Tarptautinė toleranc�os diena

     Lapkričio 16 dieną gimnaz�oje minėjome Tarptautinę toleranc�os dieną. Šiais metais šios dienos sim-
bolis buvo namas. Pats žodis „toleranc�a“ savo prasme reiškia pakantumą, žmonių gebėjimą visuome-
nėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. O namai žmogui – labai svarbi vieta, ten, 
kur gali augti visomis prasmėmis, jausti saugumą, palaikymą, šilumą. Gimnaz�os mokinių bendruomenė 
kūrė toleranc�os namus. Savo kūriniuose jie akcentavo, kad namai yra vieta, kurioje gyvena meilė, drau-
gystė, supratingumas, taika, gebėjimas priimti žmonių būdo, stiliaus, požiūrio skirtumus. Etikos pamokų 
metu, vadovaujami mokytojos Ritos Margevičienės, mokiniai taip pat kūrė toleranc�os namus. Nupieštus 
namus skirtingų klasių mokiniai vis tobulino ir papildė trūkstamomis detalėmis. Jau ne kartą teko girdė-
ti, kad mokykla yra antrieji namai, nes daug laiko praleidžiame joje. Tebūna šie namai – pažinimo, džiaugs-
mo, svajonių kūrimo, pasiekimų, meilės ir bendrystės kalvė.

Nors Helovinas jau praėjo, bet malonu pasidžiaugti mokinių kūrybiškumu, išradingumu,
kostiumų įvairumu...
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