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Mokytojau, Mokytojau, 
... Tu ateini á klasæ ir tarsi aktorius uþmirðti savo rûpesèius. 
                                          Gyveni suplanuotà 45 minuèiø gyvenimà. 
           Mokai ne tik taisykliø, tiesø, formuliø ar dësniø. 
                                  Tu mums perduodi savo poþiûrá, dvasinæ ðilumà, ugná. 
Pamoka  - Tavo ginklas, Tavo asmenybës iðraiðka, Tavo bûties prasmë. 

Spalio 5-oji – Tarptautinë mokytojø diena. 
Visi skuba sveikinti mylimø mokytojø, o mes pristatome jums keletà ádomiø faktø apie ðià profesijà! 

Ne viskas pedagogø pasaulyje taip, kaip gali pasirodyti ið ðalies!
² Pagal apskaièiavimus vidutiniðkai mokytojai dirba 10 valandø 
per dienà ir maþdaug 52 valandas per savaitæ. Patikëkite, jø darbas 
nesibaigia vos nuskambëjus paskutiniam dienos skambuèiui! Pedagogai 
turi taisyti darbus, planuoti ir ruoðtis kitos dienos pamokoms. O kà jau 
bekalbëti apie ávairius papildomus darbus, ávairius planus, konkursus, 
konferencijas ir pan.                                                                               
² Vidutinis Lietuvoje mokytojø iðëjimo á pensijà amþius - 59 metai. 
² Kasdien mokytojai vidutiniðkai praleidþia apie 15 minuèiø bendrau-
dami su mokiniø tëvais: telefonu, elektroniniais laiðkais ir netgi asme-
niniuose susitikimuose.

.

² Keletas atliktø tyrimø atskleidë, kad pagal patiriamo streso kieká mokytojø darbà galima lyginti su kitomis itin daug streso 
kelianèiomis profesijomis, tokiomis kaip policininkai, gaisrininkai ar pilotai.                                                                              
² Jungtinëse Amerikos Valstijose atlikti apskaièiavimai rodo, kad mokytojai uþima garbingà antràjà vietà pagal tai, kiek savo 
darbu prisideda prie visuomenës gerovës. Pirmoje vietoje – karininkai.                                                                                          
² Deja, net apie 90 procentø pasaulio mokytojø mokymosi inventoriø daþnai turi pirkti patys.                                                 
² Daþniausia Lietuvoje mokytojø iðëjimo ið darbo prieþastis - per maþa alga.                                                                            
² Amerikoje atlikta apklausa atskleidë, kad mokytojai nebenori, kad jiems dovanotø puodelius, rëmelius ar pliuðinius þaislus. 
Jie tokiø dovanø turi beprotiðkai daug - daug smagiau jiems bûtø gauti padëkos raðtelá ar gëliø puokðtæ.

.

.

.

.

     Su Tarptautine mokytojø diena nuoðirdþiai sveikiname visus

                               Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazijos

                                                                     MOKYTOJUS!
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Literatûrinis puslapis

     Þmogus - nuostabus kûrinys. Du þmonës - dar nuostabesnis kûrinys. Kiekvienam reikalingas 
þmogus, kuriuo gali pasikliauti, pasitikëti, daryti gerus darbus ar netgi nesàmones... Juk þmogus 
be kito þmogaus nesudarys gyvenimo. Jei þmogus neturi problemø ir Draugo, tai jis neturi ir gy-
venimo. Draugai padaro mûsø gyvenimà ádomø ir labiau norisi gyventi, norisi vis daugiau patir-
ti ir áveikti kartu su savo þmogumi. Be Draugo gyvenimas bûtø ne tik liûdnas, bet ir absurdið-
kas... Draugas yra tas, kuris saugo ir padeda sunkiausiais gyvenimo etapais, kuris padeda áveik-
ti visas kliûtis. Draugas yra tas, su kuriuo patiriame naujø áspûdþiø, kuriø nenorime pamirðti, 
su kuriuo norime áveikti neámanomas gyvenimo uþduotis, su kuriuo nenorime prarasti to, kà 
pastatëme ar sukûrëme... Taèiau viskas turi pradþià ir pabaigà, praeitá ir ateitá. Kaþkada viskas 
turës baigtis, taèiau tai nereiðkia, kad turime viskà pamirðti. Vienintelis dalykas, kuris mums 
padeda gyventi yra prisiminimai... Negalime lyginti dviejø Draugø, nes kiekvienas yra kaþkuo 
skirtingas ir ypatingas, ir su kiekvienu Draugu turime tokiø prisiminimø, kuriuos þinome tik 
mes kartu. Reikia nenustoti mylëti ir tø, kuriø nebëra ðalia, nes pas juos ðirdyje yra dalelë tavæs. 
Geri prisiminimai yra gero gyvenimo balai, kuriuos renkame savo tolimesniam gyvenimui... 
Pamirðdami gerus Draugus prarandame gyvenimo balà, kuris lemia mûsø tolesná sëkmingà gy-
venimà. Nereikia pamirðti tø Draugø, kurie mûsø gyvenimà padarë linksmà bei nuostabø, kurie 
apvertë mûsø gyvenimà aukðtyn kojomis ir padëjo suprasti, kas vyksta aplink mus. Mes neno-
rëdami pradedame jausti, kad jis yra tas Draugas, kurio mums netrûko, taèiau be jo nieko nebe-
ásivaizduojame. Taèiau prisiminkime, kad jei toks þmogus atëjo, kaþkada gali iðeiti ar já tiesiog 
gali pakeisti kiti...

Darius Varanavièius, IVgimn. kl. 

Gyventi gera, kai þmogus ðalia

Jaunieji dailininkai, vadovaujami mokytojos Vilijos Lesauskienës, 
papuoðë gimnazijos III rûmø sienas neáprastai ádomiais darbais...
Jaunieji dailininkai, vadovaujami mokytojos Vilijos Lesauskienës, 
papuoðë gimnazijos III rûmø sienas neáprastai ádomiais darbais...

Maloniai kvieèiame 
Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazijos bendruomenæ prisidëti 

prie „Sondeckiukø“ leidimo. Siøskite straipsnelius ar nuotraukas apie 
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Naujokø krikðtynos

     Vësià spalio treèiosios dienà gimnazijos vyriausieji dvyliktokai kvietë 
naujokus rinktis á didþiàjà salæ. Ten vyko svarbiausias renginys mums, 
naujokams, tai - inauguracija. Buvome sutikti tamsoje paslaptingai ðvie-
èiant þvakëms. Ketvirtokai pasistengë sukurti ðiurpià aplinkà, skambëjo 
kraupi muzika. Pirmasis iðbandymas laukë tik áþengus á salæ - vyriausieji 
mokiniai mus vaiðino paèiø gamintomis, nepaprastomis vaiðëmis. Vëliau 
sekë namø darbø pristatymas, kuriam turëjome pasiruoðti ið anksto. Po jo 
su puikia nuotaika vykdëme kitas uþduotis: perkûrëme dainà, bandëme 
sukurti monstrà ið keturiø galvø, keturiø rankø ir keturiø kojø, sakëme 
priesaikà, ðokome daug protiniø pastangø reikalaujantá ðoká. Galiausiai 
buvome paþenklinti ir kartu su visais atvykusiais á inauguracijà sudaina-
vome bendrà dainà ,,Mûsø dienos kaip ðventë“. Todël tikimës, kad tikrai 
Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazijoje mûsø dienos bus kaip ðven-
tës, nuoðirdþiai dëkojame gimnazijos ketvirtokams uþ puikiai surengtà ir 
nepamirðtamà naujokø inauguracijà.

Raminta Ramoðkaitë, Urtë Augustinavièiûtë, I gimn. kl.
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Gimnazijos þvaigþdutë 
     Ðá kartà papasakosime apie Ðiauliø Sauliaus Sodeckio menø gimnazijos naujokæ, 

I gimn. klasës mokinæ Kamilæ Kauèikaitæ. Tiesa, Kamilë mûsø gimnazijos papildomà 

mokymo skyriø pradëjo lankyti bûdama antroje klasëje. Ji atvyko mokytis ið Meðkuièiø 

gimnazijos tik ðiais mokslo metais. Jaunoji muzikantë dalyvauja ávairiuose tarptauti-

niuose konkursuose, yra daugelio konkursø prizininkë, diplomantë ir laureatë. Kamilei 

labai patinka groti fortepijonu ir, kaip ji sako, nekeistø jo á niekà, nes muzika yra jos 

gyvenimas. Praëjusiais metais Kamilë pradëjo akomponuoti trimitams, jai labai patiko, 

todël dabar groja kartu su trimitu ansamblyje. Mergaitës fortepijono mokytoja yra Rai-

monda Sliþienë. Kamilë sako, kad Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazija jai visada 

patiko, todël nuo ðiø metø pradëjo èia mokytis. Mergina planuoja studijuoti muzikos ir 

teatro akademijoje, tik kol kas neþino, kokià specialybæ pasirinkti.
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