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Vakaronė „Kartų sutartinė“
     Kai saulė, bebėgdama dangaus skliautu, ima 
dieną ilginti, norisi draugėn susieiti, šypsena, 
gera nuotaika dalintis. Kovo 22 dienos vakarą 
Šiaulių „Rasos“ progimnaz�os folkloro klubas 
„Čiutulis“ (vadovė Rima Šereivienė)  sutiktuvių
daina sveikino Šiaulių Sauliaus Sondeckio me-
nų gimnaz�os bendruomenės narius. Tą vakarą 
visi susirinko pabendrauti, smagiai pašokti, 
pasisemti šio senovinio meno subtilybių, pasi-
ruošti respublikiniam folklorinio šokio varžy-
tuvių „Patrepsynė“ miesto turui.                           .
     Vakaronės metu svečiai klausėsi „Čiutulio“ 
atliekamų sutartinių, tarmiškai sekamų pasakų. 
Grojant linksmai liaudiškai muzikai, smagiai 

autentiškų šokių sūkuryje sukosi tiek maži, tiek 
vyresni. Į vakaronę susirinko net kelios kartos.  
Juk puoselėdami etnokultūrą mes nepamirš-
tame savo tautos šaknų, stipriname dvasinį 
ryšį tarp praeities ir dabarties, ir tą patirtį per-
duodame jaunajai kartai.                                            .
     Džiugu, kad bendruomenėse puoselėjamas 
etninis ugdymas, dal�amasi patirtimi. Tradici-
jos ir papročiai yra nuolatinis tautos kūrybinis 
vyksmas, kuriame dalyvauja nuo mažiausio iki  
vyriausio, tiek šeimoje, tiek bendruomenėje, 
tiek bendraminčių rate.                                               .
              Pradinių klasių mokytoja Jolanta Butenienė

Lektorės paskaita „Kaip sakyti viešąją kalbą“
       Gimnaz�oje tęsiantis Gimtosios kalbos rengi-
niams kovo 7 dieną  IIa, IIb, IV gimnaz�os klasių 
mokiniai dalyvavo paskaitoje „Kaip sakyti viešąją 
kalbą“, kurią skaitė lektorė – Lietuvos verslo kole-
g�os docentė Raimonda Tamoševičienė. Gerbiama 
docentė ne tik papasakojo, kaip išmokti viešai kal-
bėti, į ką daugiausiai atkreipti dėmesį ruošiantis 
įskaitai, bet davė labai daug vertingų patarimų, 

kaip pasiruošti psichologiškai, kaip nugalėti  įtam-
pą ir baimę. Lektorė pateikė daug įvairių klausimų, 
diskutavo su mokiniais, juos mokė, kaip taisyklingai 
kalbėti, klausyti ir netgi kaip elgtis egzamino metu. 
Tikimės, kad po šios paskaitos IIa, IIb, IV gimnazi-
jos klasių mokiniai jausis tvirčiau ir drąsiau, geriau 
pasiruoš viešojo kalbėjimo įskaitai.
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Dailyraštis 2023
     Gimtosios kalbos renginiai tęsiasi! Kovo mėnesį 
5-8 ir I-III gimn. klasėse vyko rašymo konkursas 
,,Dailyraštis 2023“. Šiame konkurse dalyvavo visi 
mokiniai, nes gražaus rašto įgūdžius įtvirtino per 
lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Vertinimo 
komis�a, kurią sudarė gimnaz�os dailės mokytojai, 
išrinko pačius taisyklingiausius ir tvarkingiausius 
rašto darbus.                                                                             .
     Konkurse ,,Dailyraštis 2023“ pirmą vietą mažes-

niųjų klasių grupėje užėmė 7kl. mokinė Deimantė 
Varvolytė, antra vieta teko 5kl. mokinei Andrėjai 
Andrulytei ir 7kl. mokinei Majai Gelžinytei, trečia 
vieta skirta 8kl. mokinei Viltei Amblažiejūtei ir 6kl. 
mokinei Karilei Marcinkevičiūtei. Vyresniųjų klasių 
grupėje gražiausiai rašo ir pirmą vietą iškovojo 
IIIa gimn. kl. mokinė Kotryna Mickutė, antra vieta 
teko IIIb kl. mokinei Ramunei Tomkutei, o trečia 
vieta – Ia kl. mokinei Ramintai Korsakaitei.

   Išvyka į Vilniaus knygų mugę
stendų, čia buvo suvažiavę įvairiausių leidyklų ats-
tovai, knygų autoriai, su kuriais net nesitikėjau su-
sitikti. Šis renginys vyksta 4 dienas. Nuo paskutinio 
vasario ketvirtadienio iki sekmadienio. Mugėje, 
manau, patiks tiek vaikams, tiek suaugusiems, ku-
rie mėgsta skaityti. Renginyje buvo gausybė įvai-
riausių pramogų, todėl jis patiks ir neskaitantiems. 
Tiems, kuriems nepatinka skaityti, manau, kad ap-
silankę mugėje tikrai susidomės knygomis ir tikrai 
pradės daugiau jų skaityti. Visiems linkiu apsilan-
kyti Vilniaus knygų mugėje ir grįžti su gerais įspū-
džiais! Ir knygomis!                                                                  .
                                                               Vaiva Leveikaitė, 6kl.

     Kovo mėnesį teko lankytis Vilniaus knygų mugėje. 
Sužinojau, kad tai didžiausia knygų mugė Balt�os 
šalyse, vykstanti jau 23 metus ir kasmet sukvie-
čianti tūkstančius knygų mylėtojų, rašytojų ir lei-
dėjų. 23-osios Vilniaus knygų mugės tema: „700 
eilučių laisvei“.                                                                         .
       Tai nuostabi proga praleisti laiką su šeima, su-
sitikti su įvairiais autoriais bei kitaip linksmai pra-
leisti laiką. Šiais metais mes kartu su tėveliais su-
galvojome nuvažiuoti į knygų mugę ir tikrai labai 
apsidžiaugėme. Man labai patiko, nes viskas labai 
kruopščiai  suplanuota, apgalvota, padaryta. Sun-
ku net pagalvoti, kiek žmonių prisidėjo organizuo-
jant šį šventinį renginį. Parodoje buvo daugybė 
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Literatūrinis puslapis
Smiltė Kvičiūtė, 5kl.
 
Svajonė
Svajonė  – tai noras,
Įmanomas tikrai.
Gal jos išsipildys,
Jei stengsiesi labai.
Svajonės mus skirtingos,
Tikėsite ar ne?
Vienų jos ištaigingos,
Kiti – pasieks ranka.
Svajonės – kaip drugeliai,
Jų daug yra labai,
Bet sieki tik po vieną –
Tuomet jos pildysis tikrai!

Edvinas Viliušis, Ib gimn. kl.

Vasario 26-oji
Prakeikiu tave, bet stebiu tave miegant
To nenoriu, bet ugnis mano širdy tau 
tebedega.
Tapsi mano dienoraščiu, kurį nepilnai 
užpildytą deginsiu...
Mėlyna liepsna, juoda anglimi atgimsi.
Ne vandeny, o po žemės pluta nuskęsiu,
O kai ore sklis elektra, tikiuosi pradės lyti.
Tikiuosi nužudysi tu mane tyliai,
Galbūt netgi be sudie..
Kai po saule vietos nebeužteks mums,
Tapsi lietumi ir užliesi mano langus,
Vandens lašais išliesi mano šimtus 
kartų matytą vaizdą pro juos.
Ne tik Dievas žino, aš bandžiau,
Nebešvęsti vasario 26-os.
Sunku man iki šiol suprasti,
Kad niekad nebepilsi...
Man druskos ant žaizdos.

P. S. Literatūrinį puslapį iliustruoja 7-8 kl. mokinių darbai. 
Vykstant Gimtosios kalbos renginiams šios klasės 
dalyvavo eilėraščių išbraukymo konkurse. Nežinomame 
tekste ieškojo žodžių savo eilėraščiams, o likusius 
žodžius išbraukė...                                                                           .
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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.

Tautos gyvybė kalboje
     Kovo mėnesį gimnaz�oje vyksta Gimtosios kalbos 
renginiai. Šią savaitę vyko 5- 8 klasių, o praėjusią 
savaitę I-III gimn. klasių mokinių ,,Protų mūšis“, 
kuris pavadintas ,,Tautos gyvybė kalboje“. Rungty-
nės vyko trimis turais, todėl klasių komandos at-
sakinėjo į istor�os, lietuvių kalbos, literatūros 
klausimus, kurie buvo įdomūs ir pakankamai sun-
kūs. Iš istor�os dalyko mokiniai svarstė, kaip buvo 
senovėje vadinamas litas, kada švenčiama Vėlia-
vos diena, kaip vadinosi Lietuvos nepriklausomas
rad�as ir kt. Iš lietuvių kalbos srities mokiniams 
reikėjo išaiškinti nežinomų žodžių reikšmes, įminti  

mįsles, sudėlioti žodžius, prisiminti, iš kokių tautų 
lietuvių kalba paveldėjo nosines raides. Literatūros 
užduotys, ko gero, buvo mokiniams lengviausios, 
nes reikėjo pažinti rašytojus, jų kūrinius ir veikėjus. 
,,Protų mūšyje“ iš vyresniųjų klasių komandų ge-
riausiai sekėsi ir daugiausiai taškų surinko Ib klasė, 
o iš mažesniųjų klasių daugiausiai taškų surinko 
6 klasė. Džiaugiamės, kad mokiniai pasitikrino sa-
vo žinias ir sveikiname nugalėtojus.                              .
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