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Sveikinimai 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnaz�os bendruomenei...

Linkiu draugiškumo ir girdėti vieniems kitus. 
Mokytoja Nėlida

Linkiu, kad visada skambėtų muzika ir 
akis džiugintų gražūs piešiniai. 

Vokiečių mokytoja Vilma

Kalėdų proga linkiu: gero gyvenimo bei 
pažymių, daug pinigų, geros nuotaikos, 

sėkmės, daug dovanų. Yra ir daugiau dalykų, 
kurių galėčiau palinkėti, bet nesutalpinčiau. 

O kaipgi sekasi Jums?
Ar tvyro Kalėdinė nuotaika? Ar gerai gyvenate? 

Ar Jums šypsosi laimė? Jei kam reikia pagalbos,
mielai visiems padėsiu su šypsena. 

Austėja J., 8kl.

Linkiu visiems kuo džiaugsmingesnių Kalėdų. 
Jonas, 6kl.

Linkiu, kad nepristigtų džiaugsmo, kad šviesa ir ramybė įžengtų į Jūsų gyvenimą. 
Monika, 8kl.

Snieguotas šaltis stovi už langų,
Šventų Kalėdų rytmetis gražus!

Ateik, tave įleisiu su šalčiu
Ir būsi tu brangiausiu man svečiu. 

Nida, 8kl.
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Sveikinu gimnaz�os bendruomenę šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
svajokite drąsiai ir siekite savo užsibrėžtų tikslų. 

Ar�us, 8kl.

Kalėdų proga visiems linkiu sveikatos, laimės ir siekti garbės. 
Audrius Antanas, 6kl.

Tegul Naujieji metai atneša į Jūsų namus ramybę, meilę, šilumą ir
 džiaugsmą, tegul Jūsų veiklą lydi sėkmė, išmintis ir kūrybiškumas. 

Visiems linkiu žinių, energ�os, puikių veiklos rezultatų,
išmintingų draugų ir patirties. Gražių žiemos švenčių! 

Augustė, 8kl.

Visiems linkiu gero ir dosnaus Senelio šalčio. 
Naidas, 6kl.

Po eglute linkiu Jums rasti pačių brangiausių dovanų: 
turėti jėgų tęsti pradėtus darbus, stiprybės,

svajų, naujų minčių, skambančių dainų, 
įkvėpimo kibirkštėlės ir šypsenų, šviesių, 

švelnių... Su šventomis Kalėdomis! 
Auksė, 8kl.

Tegul Kalėdų naktį tylią atsėlina vaikystės 
pasaka šventa, o dovanų krepšelyje 

tebūna ramybė, santarvė ir sveikata. 
Ugnė, 8kl.
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Sveikinu visą gimnaz�os bendruomenę su 
šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 

Linkiu skanių mandarinų ir kūčiukų. 
Sutikite Naujus metus su šypsena ir gera nuotaika. 

Paulius, 8kl.

Metuose yra 365 dienos, bet gruodžio 
25 diena turbūt pati gražiausia ir 

linksmiausia. Tai Kalėdos, 
tai metas, 

kai turi sustoti, o sustojus 
pamatyti tuos, kurie 

arčiausia – 
šeimą, draugus, augintinius.

Tad, miela gimnaz�a, 
linkiu per šias Kalėdas daug 

šilumos, džiaugsmo ir laimės. 
Karina K., 8kl.

Tegul Kalėdų ramybė ir 
susikaupimas Jus lydi 

visus ateinančius metus. 
Gabrielė R., 8kl.

Sveikinu su Kalėdomis ir linkiu, kad ši šventė į Jūsų namus 
atneštų meilę, džiaugsmą, sėkmę irlaimę, tegul išaušęs šventų 

Kalėdų rytas atneša vien sėkmę, stiprybę, viltį. 
Noemy, 8kl.

Kalėdas švenčiame tik vieną kartą per metus, tad sveikinu Jus, 
miela gimnaz�os bendruomene, su artėjančiomis šventėmis. 

Praleiskite laiką kuo puikiausiai ir nuostabiausiai. Nepamirškite
pasveikinti savo artimuosius ir draugus. Švęskite Kalėdas ir 

mėgaukitės lietuvių tautiniais patiekalais. 
Karolina, 8kl.

Po Kalėdų eglute linkiu rasti pačių brangiausių dovanų: 
turėti jėgų tęsti pradėtus darbus, rasti stiprybės, svajų, 

naujų minčių, skambančių dainų, įkvėpimo kibirkšties ir šypsenų 
Jūsų veiduose.

Viltė, 8kl.
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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.

Miela gimnaz�os bendruomene, noriu palinkėti, kad meilė ir 
džiaugsmas sektų Jus kiekviename žingsnyje, šilumos nestigtų 

Jūsų namuose. Su artėjančiomis šventėmis! 
Jonita, 8kl.

Miela mokyklos bendruomene, tegul meilė lydi Jūsų šeimas, 
jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų daromus darbus. 

Su šventomis Kalėdomis. 
Karina G., 8kl.

Visiems linkiu šiltų, gražių, ramių bei linksmų Kalėdų. 
Miela mokyklos bendruomene, kreipiuosi į Jus linkėdama 

nuostabių švenčių, daug dovanų, šilto bei jaukaus ramybės jausmo, 
nuo kurio sušils net ir šalčiausi vakarai. Linkiu visiems meilės ir 

džiaugsmo, kad niekas per šias ypatingas šventes  neliktų vienišas. 
Visiems nuostabių 2023 metų! 

Morta, 8kl.

Laikraštį iliustruoja švenčių proga papuoštos gimnaz�os nuotraukos.
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