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Valstybės švenčių proga gimnaz�oje vyksta istor�os ir pilietiškumo projektas ,,Mes esame lietuviai“. 
Jam vadovauja istor�os mokytoja Dalė Marcišauskienė. 9b klasės mokiniai rašė esė  ,,Kas man yra
 Lietuva?“. Devintokai savo mintimis mielai pasidal�o gimnaz�os laikraštyje.

Nieko nėra gražesnio, kaip tėvynės kalba. 
Man yra didžiulė garbė kalbėti lietuviškai, nes 
žinau, kad protėviai ilgai kovojo dėl šių žodžių. 
Gražiai skamba lietuviškos dainos, nes jaučiu 

šių žodžių reikšmę. Aš jaučiu didžiulę meilę 
Lietuvai, kartais net nesuprantu, iš kur kilo 
tokia meilė. Seniai nusprendžiau, kad liksiu 

Lietuvoje. 
                                       Andželika V.

Mano širdis šiek tiek b�o. 
Kas nutiks, jei karas 

užsitęs? Nejaugi teks grįžti į tuos laikus, kur
gyveno mano mama? Manau, kad to b�o visi 

žmonės. Visi turime būti vieningi, padėti Ukrainai,
kad patys būtume laisvi. Lietuva yra dalis manęs, 

nes čia žengiau pirmuosius žingsnius ir savo
tėvynės niekada nepaliksiu.

                                                        Mėja K.

Lietuva man nėra mažas lopinėlis 
prie Balt�os jūros. 

Lietuva man - tai plati kultūra, turtinga istor�a, 
ypatingi žmonės. Nedaug pasaulio šalių gali 

pasigirti tokiomis tradic�omis, kokias turi
Lietuva. Nei viena šalis negali pasigirti, kad 

dalyvaudami Balt�os kelyje lietuviai sudarė gyvą
žmonių grandinę net 690 kilometrų. Tie patys 

gyventojai Sausio 13-ąją stojo prieš sovietų tankus
prie televiz�os bokšto Vilniuje. Lietuva nėra vien 

tik žemė, svarbiausia joje yra žmonės. Aš
didžiuojuosi, kad esu lietuvis.

                                                   Edvinas V.

Kartais man nepatinka, kaip šios šalies 
gyventojai kalba apie Lietuvą. Tačiau man 
čia gyventi gera ir nemanau, kad kada nors 
paliksiu savo mylimą tėvynę. Didžiuojuosi 
savo kalba, nors ji yra viena iš sunkiausių 
pasaulyje. Nors Lietuva nėra labai žinoma 

pasaulyje, bet ji yra unikali.
                                                 Emil�a T.

Lietuva – mano kraštas, 
mano šalis, mano 

namai. Kurioje šalyje bebūčiau, visada čia 
sugrįšiu.

Lietuva – tai mano namai, kūryba, garbė. Visą 
savo gyvenimą kalbėsiu lietuviškai, grožėsiuosi

miškais, upėmis, ežerais. Aš niekada nepamiršiu 
samanoto lietaus kvapo miškuose, niekada

nepamiršiu čiulbančių paukščių 
pavasario rytais. 

                                              Ieva L.

Džiaugiuosi, kad esame laisvi. 
Čia galime priimti 

savo sprendimus, laisvai reikšti savo mintis.
Mus vien�a kalba, tradic�os, istor�a. Lietuva 
išsiskiria savo žalia gamta, ežerais, upėmis. 

Mūsų šalis maža, bet turi kuo didžiuotis: 
savo unikalia kalba, maistu, papročiais. 

Aš džiaugiuosi, kad mes
turime daug liaudiškų dainų, pasakų, 

istor�ų, patarlių. Lietuvoje aš jaučiuosi 
laisva ir saugi. 

                                    Mila M.
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     Mokinių atostogų metu gimnaz�os mokytojai 

ne atostogauja, o dalyvauja įvairiose konferenci-

jose, seminaruose, kelia savo kvali�kac�ą. Vasa-

rio 23 dieną gimnaz�oje vyko Nuotolinė respubli-

kinė mokytojų konferenc�a „Aktyvūs, įtraukian-

tys ir įgalinantys mokymo metodai pamokoje – 

būdas sudominti mokinį“                                                    .

XXI amžius yra sparčių technolog�ų, ekonomikos 

ir vertybių kaitos amžius. Vadovaujantis geros

mokyklos koncepc�a, geros mokyklos apibrėži-

mas pateikiamas, kaip „ prasmės, atradimų ir

mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti 

savo veiklą bendruomenės susitarimais ir moky-

musi“. Mokymosi sėkmės siekianti mokykla – tai 

mokykla, kurioje dirbantis mokytojas ieško būdų, 

kaip sudominti mokinį, skatina inovac�as ir kū-

rybiškumą, rūpinasi mokinių asmenybės ir so-

cialine raida.                                                                         .

     Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaz�a –

tai mokymosi sėkmės siekianti gimnaz�a, kurioje

dirbantys pedagogai – nuolat besimokanti ben-

druomenė. Jau tampa tradic�a, kiekvienais 

metais organizuoti mokytojų nuotolinę respub-

likinę metodinę – praktinę konferenc�ą. Š. m. va-

sario 15 d. buvo organizuota konferenc�a „Akty-

vieji, įtraukiantys ir įgalinantys mokymo meto-

dai pamokoje – būdas sudominti mokinį“, kurios 

tikslas – skatinti mokytojų gerosios patirties 

sklaidą, gilinant mokinių kompetenc�as pamo-

koje, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos pro-

cesus. Konferenc�os I dalyje sveikinimo žodį 

tarė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimna-

z�os direktorė dr. Regina Marozienė, VDU dėsty-

toja, NŠA ugdymo turinio departamento meto-

dininkė, EdTech projekto specialistė dr. Ingrida 

Mereckaitė – Kušleikienė pristatė kompetenci-

jomis grįstą pamoką, Šiaulių Tech vadovas Ro-

man Šarpanov dalinosi įžvalgomis, ką reiškia 

iššūkiais grįstas mokymasis, o šio centro pava-

duotoja ugdymui Jul�a Muningienė pristatė pro-

jektais grįstą ugdymą. Šiaulių „Romuvos“ pro-

gimnaz�os pradinio ugdymo skyriaus vedėja 

Edita Puzarienė pristatė, kaip keičiasi mokinys, 

žvelgiant per atnaujinto ugdymo turinio kompe-

tenc�as.                                                                                    .

     Džiugu, kad šioje konferenc�oje dalyvavo labai 

didelis būrys pedagogų iš visos Lietuvos, kurie

dalinosi gerąja patirtimi apie įtraukiojo ugdymo 

organizavimą pamokose, patirtinio mokymo(si)

taikymą šiuolaikinėje pamokoje, STEAM ugdymą, 

įveiklinimo būdus ir metodus per projektines

veiklas. Kalbėta, kaip kompetenc�omis grįstas 

ugdymas pasireiškia eTwinning projekte, kaip

atsiskleidžia interaktyvi kūrybinė mokinių raiška 

per šiuolaikinio meno projektus. Baigiantis kon-

ferenc�ai, ja apibendrindami ir re�ektuodami visi 

konferenc�os dalyviai džiaugėsi prasmingai pra-

leistu laiku bei didele praktine nauda. Supras-

dami Plutarcho žodžius, kad „mokinys – ne indas,

kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti“, 

mes, mokytojai, sunkius dalykus galime paversti 

lengvais.

Fizikos, gamta ir žmogus mokytoja 

Giedrė Kielaitė 

ir informacinių technolog�ų mokytoja

Rasa Jonaitienė



3
ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO 
MENŲ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

2023 m. vasaris, Nr. 83

Literatūrinis puslapis
Smiltė Kvičiūtė, 5kl.

Lietuvos istor�a
Lietuva tėvynė mūsų yra
Nors ir maža,
Bet tai gimtinė mūsų,
Todėl – ji šventa.
Čia gyvenimą pradėjom,
Čia gyvensim, čia ir mirsim...
Liejasi džiaugsmas per kraštus,
Matant saulę ir miškus.
Geltona, žalia, raudona,
Tai spalvos Lietuvos,
Kiekviena iš jų kažką reiškia
Istor�ai mūsų tautos.
Geltona spalva – tai saulės šviesa,
Žalioji – gyvena miškuos...
O raudona – tai kraujas,
Išlietas už laisvę Lietuvos.
Kovojome metų metus
Už laisvę, už plotus visus,
Už meilę, už džiaugsmą, už kalbą ir norą,
Už saulę, dangų ir orą.

Luka Tvar�onavičiūtė, 5kl.

Mano Lietuva
Lietuva, tėvyne, tu mana,
Tokia nuostabi savo gamta.
Medžiais, jūra, ežerais,
Upių gelme, gėlėmis ir miškais.
Lietuva, tėvyne, mano tu,
Stebini mane savo dangum
Savo lietumi, žaibais, griaustiniu,
Saule, debesų žydryne.
Lietuva, tėvyne paslaptinga,
Kokias dar paslaptis slepi?
Nors ir labai tu ypatinga,
Žinau, kad tu esi laiminga.

Jokūbas Samkus, 5kl.

Lietuva
Tai buvo labai seniai,
Prieš mūsų gimimą,
Šventasis Brunonas
Lietuvos vardą paminėjo.
Ji yra maža,
Bet labai stipri.
Jos gamta puiki
Ji labai drąsi.
Seniau ji vadinama
Buvo LDK gražiai.
Šitas vardas jai tiko
Ir skambėjo išdidžiai.

Jogaila Jonas Sadauskas, 5kl.

Lietuva
Lietuva –šalis graži,
Ji patyrė daug kančių
Ir karų, ir netekčių,
Aš viską papasakosiu...
Prasidėjo viskas nuo mažų dalykų:
Baltai, prūsai, LDK.
Baltai kovėsi su vikingais,
LDK su rusais,
Bet atėjo Lenk�a
Padėti mums, lietuviams,
Atsirado ir bajorai,
Pasirašė Liublino un�ą.
Įsikūrė Vilniaus universitetas,
Seniausia Lietuvos mokykla,
Mokėsi studentai ten
Filoso�jos, matematikos, menų.
Vyko karai su Rus�a, Su Šved�a
Ir maras prasidėjo,
Bet mums vėl bajorai padėjo.
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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.

Dėmesio!
Vasario 27 - kovo 12 dienomis vyksta nemokamas kvali�kacinis KINGS olimpiados etapas.

Kviečiame dalyvauti ir pasitikrinti įvairių mokomųjų dalykų žinias.

Viktorina, skirta taisyklingai kalbai
Vasario 21-ąją dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnaz�oje vyko Šiaulių miesto mokyklų kalbos
kultūros viktorina ,,Taisyklinga kalba – vertybė“, skirta 8-II klasėms. Viktorina buvo įdomi tuo, kad
pradžioje kalbėjo dvi mokinės, o dalyviams reikėjo iš jų kalbos išrinkti 10 netaisyklingų žodžių.
Atlikdamas viktorinos užduotis ilgai neužtrukau, tačiau kai kuriems skoliniams, barbarizmams buvo
sunku rasti tinkamą lietuvišką žodį. Mano nuomone, ši viktorina yra puikus būdas pritraukti
mokinius mokytis lietuvių kalbos kultūros ir kalbėti taisyklingai tiek buityje, tiek viešoje vietoje.
Labai džiaugiuosi, kad Šiaulių miesto mokinių konkurse ,,Taisyklinga kalba – vertybė“ užėmiau
antrąją vietą, juo labiau, kad tos pačios užduotys buvo pateiktos ne tik aštuntokams, bet ir I-III
gimn. klasių mokiniams.                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                              Ar�us Malakauskas, 8kl.

Pavojai elektroninėje erdvėje
Vasario 22 dieną 4-5 klasių mokiniai susitiko su Šiaulių miesto ir rajono polic�os komisariato
bendruomenės pareigūne Inga Spudiene, kuri pasakojo apie pavojus elektroninėje erdvėje.
Susitikimo metu polic�os darbuotoja mokinius supažindino su saugaus interneto naudojimo
taisyklėmis. Ji papasakojo, kokie pavojai ir grėsmės tyko, kokia atsakomybė gresia už netinkamą
elgesį elektroninėje erdvėje. Pareigūnė priminė, kaip turėtų elgtis mokiniai iškilus pavojui,
susidūrus su patyčiomis ar kitais atvejais. 4-5 klasių mokinukai labai aktyviai diskutavo su polic�os
pareigūne, pateikė jai daugybę klausimų. Tikimės, kad po šio susitikimo mokiniai bus saugesni ir
kultūringiau elgsis elektroninėje erdvėje.
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