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     Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir 
visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. 
Netekti laisvės – netekti galimybės augti 
ir tobulėti. Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir 
pasiaukojimą būti laisviems parodė 1991 
metų sausio 13-osios įvykiai.                          .
     Prisimindama Sausio 13-osios įvykius, 
mūsų gimnaz�a pris�ungė prie visuotinės 
pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes 
liud�a“. Buvo uždegtos atminties ir soli-
darumo žvakutės languose, neužmirštuo-
lių žiedai papuošė visų krūtines. Gimna-
z�os vestibiulyje parengtas stendas, už-
degtos žvakutės. Rytą pradėjome rengi-

niu, skirtu Sausio 13-osios įvykiams pa-
minėti, kurį organizavo istor�os mokyto-
ja Dalė Marcišauskienė kartu su IV gim-
naz�os klase. Kitų klasių mokiniai pa-
gerbimą galėjo tiesiogiai stebėti per 
youtube kanalą. Prisiminėme Lietuvos 
laisvės gynėjus, žiaurius ir negailestingus 
Ukrainos įvykius. Tylos minute pager-
bėme žuvusiųjų už Lietuvos ir Ukrainos 
nepriklausomybę laisvės gynėjų atmini-
mą. Tikimės, kad tokios pilietinės akc�os
paskatins puoselėti jaunimo istorinę at-
mintį bei patriotiškumą.
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Pasibaigus pirmajam pusmečiui 5 klasės mokiniai pasidalino savo mintimis apie 
mokyklą, klasę, naujas patirtis...

Šią mokyklą rinkausi, nes joje galiu 
jaustis laisva: rengtis kaip noriu, 

laisvai muzikuoti, rinktis tai,
kas man patinka. 

Viltė

Čia man labai gera, nes 
yra daug gerų mokytojų ir 

puikių draugų. 
Ar�us

Ačiū mano geriausioms draugėms, 
kad man čia patinka. 

Meda

Ypač čia sutikau tikrai gerų 
draugų, labai patinka visi 

mokytojai. 
Arnas

Man šioje mokykloje labai patinka, 
nes sustiprinti menai. Aš atėjau 

dėl muzikos, nes ji man labai
patinka. Mano nuotaika šioje 

mokykloje nuostabi. 
Jokūbas S.

Aš manau, kad čia vaikai geresni, 
negu kitose mokyklose. Ši mokykla 

graži ir nuostabi, nes ji visada 
palieka šypseną ant mano veido. 

Mil�a

Šioje mokykloje daug ką patyriau. 
Mano buvusi mokytoja Jolanta jau 

turi pirmokus, bet aš vis tiek
norėčiau, kad ji pravestų man

 pamoką. 
Jogaila Jonas

Kartais aš mokykloje jaučiu stresą, 
nes b�au atsilikti nuo kitų. Bet 

mokykloje dažnai būna smagu ir
linksma. 

Ieva

Mokykloje linksma, nenuobodu, 
turiu klasėje daug draugų. 

Luka

Liūdna buvo atsisveikinti su pradinių 
klasių mokytoja, bet dabar aš jaučiuosi 

puikiai. 
Saulė B.

Šioje mokykloje labai geri mokytojai, 
sutikau savo geriausią draugę, 

čia kažkodėl labai linksma mokytis. 
Smiltė Kon.

Penktoje klasėje jaučiausi 
kaip naujokė. Nauji mokytojai, 

klasės draugai, mokslas, išbandymai,
testai...Sunku kartu visur nešiotis kuprinę. 

Pažymiai kartais nuliūdina, kartais 
nudžiugina. Penkta klasė tik iš išorės atrodo 

lengva, bet iš tikrųjų daug mokymosi, 
daug naujovių. 

Andrėja

Mano mokyklą uždarė, todėl aš čia atėjau. 
Man patinka viskas: mokytojai, 

draugai, visa mokykla.
Neseniai tapau konkurso laureate. 

Lina

Man patinka, kad klasės draugai 
yra labai atviri, draugiški, malonūs, 

labai padeda. 
Smiltė Kv.

Mokykloje reikėtų sumažinti garsą 
koridoriuose. Aš manau, kad klasė 

juokinga, bet draugiška.
Saulė G.

Man patinka ši mokykla, nes mokytojai 
tikrai labai draugiški. Mokykla graži, 

visur gali prisėsti ir
pasidžiaugti aplinka. 

Armantė
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Nors artėja brandos egzaminai, tačiau abiturientė Kamilė randa laiko kūrybai. Ji kuria
eilėraščius įvairiomis temomis. Kas žino, gal Kamilė taps žinoma poetė?

,,Jei turėčiau daug pinigų, būčiau laimingas”
,,Neturiu daug draugų, o norėčiau”
,,Noriu būti populiari”
,,Tik tiek siekėjų turiu?”
,,Nepadarau tiek daug, kiek kiti”
,,Noriu geresnės mašinos”
,,Noriu pritapti”
,,Noriu būti pripažintas”
,,Nepatinka, kaip atrodau”
,,Neturiu, kuo apsirengti”
,,Ir vėl blogai padariau”
Hey! Hey! Hey!..

Ar apsidairei, kiek turi dabar?
Ar pastebėjai, koks esi mylimas?
Ar pagalvojai, kiek daug pasiekei ir kur esi dabar?
Vertink ir būk dėkingas už viską, ką turi.

----------

Ir kaip lengvai

Telieka staigus žvilgsnis.
Šaltas žvilgsnis, praskriejęs laiku.
Norėjęs pažiūrėti į mane,
Juokinga, kad laikui bėgant, žvilgsniai badosi.
Bet kai žvilgsniai badosi, žinai dėl ko.
Tas žvilgsnis turi truputį tavęs.
�����-
,,Pilkai spalvotas‘‘
Kartais noriu palikti savo mintis,
Kartais noriu nematyti, nejausti.
Pasitaiko žiūriu, kuriu ir noriu, kad anksčiau 
nieko nebūtų įvykę,
Kad giedros dienos būtų kiekvieną dieną,
Kad kalbėdama neb�očiau atsako,
Kad klausydama išgirsčiau nuoširdumą,
Kad kiti žmonės prieš kalbėdami, pagalvotų, 
ar patys klausėsi.
Kad žmonės pamatytų ne vien grožį.
Svarbiausia kas žmogaus širdyje.

�������
Ką darytum, jei liktų paskutinė minutė?
Ar elgtumeis kitaip?
Pamirštum tas akimirkas?
Kartais nenoriu sutikti tų, kurie žiūri, kokia buvau.
Aš čia. Ši akimirka. Šitas jausmas. Šitas kūrimas.
Kartais noriu palikti viską taip, kaip buvo.
Palikti ten, kur nebenoriu sugrįžti.
Kur žinau, kad blogai sugrįžti.
Niekuomet neabejok savimi,
Tu padarei taip, kaip tau atrodė teisingiausia.
O su kuo lemta susidurti, laikas parodys.
Laikas visuomet kažką pasako.
Jei ne tau, tai kažkam kitam.
Nenoriu girdėti tų netikrų žodžių, suvaidintų emoc�ų.

Noriu matyti tai, kas yra širdyje.
Pilnas pasaulis nespalvotų žmonių.
Jei galėtum, ar pakeistum tai?
Ar norėtum būti tas spalvotas, tikras žmogus?
O gal jau esi?
Ar kartais nepagalvoji, kad pasaulis per pilkas?
Pilkas ir žmonės jame tampa pilki.
Tu jame.
Arba pilkame, arba spalvotame.
Renkiesi tu.
Gali pasirinkti, kokia būsi TU.
Tu gali rinktis.
Su kuo šįkart susidursi.
Laikas parodys.
Viskas vyksta taip, kaip turi vykti.
Ir kartais nieko pakeisti negali.
Ir su tuo yra visiškai viskas gerai.
Tapysi pilką ar spalvotą veidą?
Šiais laikais dauguma tikriausiai
Ilgai ieškotų atsakymo, nemanai?
O gal nutapyk tokį, kuriame esi savimi?
Ar nors maža dalelė tavęs pagalvojo apie tai?

����-
Šuoliai, nuosmukiai, mintys, šypsenos, liūdesys, juokas...
Visa tai tikra ir normalu.
Gyvenimas – tai žmonės, nuomonės, jausmai, pyktis...
Pykčio nėra, nes širdis juk gera.
Jis išnyksta tyloje, nebylioje ir kvailoje.

Žinau, kur einu ir kur buvau.
Nuoširdžiai linkiu, kad žinotum ir tu.
Eitum ten, kur veda širdis.
Suprastum ir pajaustum, kad tobulų nėra.
Nelaikytum pykčio, nuoskaudos ar įkyrių minčių.

Neb�ok – sakyt, bandyt ar pasiklyst.
Linkiu gyvent tik šia diena.
Dabar ir čia.
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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
2023 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.

Konkursas ,,Fortep�onas visiems“
      Sausio 19 dieną Radviliškio muzikos mokykloje vyko 
respublikinis konkursas „Fortep�onas visiems“. Iš mūsų 
gimnaz�os į konkursą nuvyko gausus būrys atlikėjų, kurie 
groja antruoju instrumentu – fortep�onu. Nors jaudinausi 
dėl konkurso, tačiau kelionė ir pasiruošimas pasirodymui
labai patiko. Kadangi esu naujokas šioje mokykloje, tai 
susipažinau su naujais draugais iš įvairių klasių, kurie 
groja fortep�onu. I vietą laimėjo Agnė Marozaitė, Berna-
deta Januškaitė, Jogaila Jonas Sadauskas, Vaiva Levei-
kaitė. Aš, Domas Urnikas, Viltė Gasaitytė tapo III vietos 
laureatais. Ačiū visoms mokytojoms, kurios mus paruošė 
šiam konkursui.                                                                                      .
                                                                            Jokūbas Samkus, 5kl.

„Angelų kavinė“
     Prieš pat Kalėdas dalyvavau Šiaulių Gegužių progimnaz�os surengtoje tradicinėje šalies 1–8 klasių 
mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik…“, kurios tema buvo Kalėdinis 
stebuklas. Šiame konkurse tapau laureate, nes pavaizdavau miniatiūrą „Angelų kavinė“. Ačiū mano dai-
lės mokytojai Aidai Juškaitei, nes ji man padėjo pasiruošti ir patarė sudalyvauti šiame konkurse.               .
                                                                                                                                                                               Lina Janavičiūtė, 5kl.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

