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MENØ GIMNAZIJOS LAIKRAÐTIS

Prisimenant 
maestro Sauliø Sondecká 

     Spalio 11 diena - Lietuvos dirigento, orkestrø vadovo, profesoriaus Sauliaus 
Sondeckio gimimo diena. Ðia proga lapkrièio 23 - àjà Lietuvos nacionalinëje fil-
harmonijoje vyko kamerinës muzikos vakaras, skirtas iðkilaus maestro profeso-
riaus Sauliaus Sondeckio  ðviesiam atminimui. Vakaro sveèiai - Lenkijai ir Vo-
kietijai atstovaujantys menininkai Tomaszas ir Ewa Tomaszewskiai. Garsusis 
smuikininkas T. Tomaszewskis pasaulinei muzikos bendruomenei paþástamas 
kaip prestiþinio operos teatro Berlyne „Deutsche Oper“ trupës koncertmeisteris, 
grieþiantis pirmuoju smuiku ðio teatro simfoniniame orkestre. Maesto Sauliaus 
Sondeckio draugai ið Vokietijos ir Lenkijos sakë, kad niekada nepamirð Lietu-
vos dirigento indëlio muzikos pasauliui.                                                                 
     Nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas, dirigentas, ilgametis Lie-
tuvos kamerinio orkestro meno vadovas S. Sondeckis per penkis deðimtmeèius 
dirigavo daugiau kaip 3000 koncertø beveik visose Europos ðalyse, JAV, Japo-
nijoje, Kuboje, Kanadoje, Taivane, Pietø Korëjoje. Jis buvo pirmasis Lietuvos 
muzikas, su savo kolektyvais koncertavæs uþsienyje: 1964 m. Budapeðte vyku-
sioje tarptautinëje ISM konferencijoje grieþë jo vadovaujamas M. K. Èiurlionio 
menø gimnazijos orkestras. Su 1960 m. ið M. K. Èiurlionio mokyklos orkestrantø 
ir mokytojø suburtu LKO S. Sondeckis pelnë tarptautinæ reputacijà. Joachimas 
W. Hartnackas knygoje „Didieji mûsø dienø smuikininkai“ teigë, kad pasaulyje 
yra tik trys meninio meistriðkumo virðukalnes pasiekæ kameriniai orkestrai – tai 
„Musici di Roma“, „Maskvos virtuozai“ bei Lietuvos kamerinis orkestras.         
     Profesorius mirë 2016 metø vasario 3 dienà, eidamas 88-uosius metus.          
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Didþiuojamës, kad 2010 metais Sauliaus Sondeckio vardu pavadinta 
Ðiauliø menø gimnazija.

4 2016 m. lapkritis, Nr. 27SONDECKIUKAI SONDECKIUKAI 
ÐIAULIØ SAULIAUS SONDECKIO 
MENØ GIMNAZIJOS LAIKRAÐTIS

     Helovino ðventës paproèiai turi keltiðkas ðaknis, o þodis ateina ið anglø kalbos (Halloween). Pavadinimas 
atsirado sutraukus ilgesná ðventës pavadinimà All Hallow Even – Visø ðventøjø iðvakarës (spalio 31 d.). 
Raðomojoje anglø kalboje balsiø ilgumas nëra aiðkiai iðreikðtas (þr. Valstybinës kalbos komisijos 60-ojo 
nutarimo 7 p.), svetimþodis adaptuojamas su trumpuoju i – Helovinas. Vienas ið galimø lietuviðkø atitik-
menø – Vaiduokliø ðventë. 

Taip pasipuoðæ Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazijos mokiniai 
sëdëjo pamokose per Helovino dienà...

Maloniai kvieèiame 
Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazijos bendruomenæ prisidëti 

prie „Sondeckiukø“ leidimo. Siøskite straipsnelius ar nuotraukas apie 
save ir draugus, apie renginius, ávykius, iðvykas, klasës gyvenimà ir pan. 

Rankraðèius galite perduoti leidëjams arba siøsti:
el. p. vitalija.sileriene@gmail.com

Laikraðèio leidëjai:  Ieva Samaitytë, Grëtë Vaièiulytë, 
                                  Kristina Èeidaitë, Kristina Alejûnaitë, 
                                  Agnë Miestauskaitë, Viktorija Kriauèiûnaitë, 
                                  Gabrielë Kutelytë, Kristina Kivyliûtë. 

Vadovë: Vitalija Ðilerienë, lietuviø kalbos mokytoja
                                  

2013 m.  Šiauliai2016 m.  Šiauliai

Vadovë: Vitalija Ðilerienë, lietuviø kalbos mokytoja
                                  

                   Laikraðèio leidëjai: Vaida Baikauskytë, IV gimn. kl., 
Aistë Norbutaitë IV gimn. kl., 
Rugilë Tamaðauskaitë IV gimn. kl., 
Darius Varanavièius IV gimn. kl.,
Mantas Lukauskas IV gimn. kl.,
Urtë Augustinavièiûtë I gimn. kl.,
Raminta Ramoðkaitë I gimn. kl.
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Dþiugu, kad ðiais mokslo metais mûsø gimnazijos I klasëje pradëjo mokytis 26 nauji mokiniai, 
atvykæ ið ávairiø Ðiauliø miesto, rajono bei aplinkiniø rajonø mokyklø.

Ðiauliø Sauliaus Sondeckio pirmos gimnazijos klasës mokiniø mintys...

Mano klasës draugai yra labai talentingi. 

Mokykloje yra daug veiklø. Mokytojos 

nuoðirdþios. Man labiausiai patinka dailë.

                                                        Monika B.

Ðioje mokykloje esu dar neilgai, 

bet pajutau, kad èia labai 

pritampu. Jauèiuosi puikiai, 

nes visi mane supranta. 

Atëjusi á ðià mokyklà supratau, 

kad turiu bûti kartu su kitais 

menininkais. Kitoje mokykloje 

nebuvau taip puikiai pritapusi.

Liveta G.

Man èia labai patinka, 

nes visi ðioje mokykloje 

yra menininkai, supranta 

vienas kità ir visada padeda.

                                 Kamilë K.

Mokykloje jauèiuosi labai gerai, 

turiu daug draugø. Mokytojai 

labai supratingi ir geri. 

Visi mokiniai meniðki ir kûrybingi.

                                               Agneta A.

Mokykloje esu naujokas, 

taèiau jau suspëjau pajusti 

èia esanèià atmosferà. 

Stebëtina, bet ðioje mokykloje 

mokiniai yra tolerantiðki, 

mandagûs. 

                                Liudas L.
Viskas man sekasi puikiai, susidraugavau 

su klasës draugais.

                                                     Ernestas L.

Susiradau daug naujø puikiø 

draugø.

                                Marta A.

Labai dþiaugiuosi, kad jau pripratau mûsø 

mokykloje. Èia labai jauku, mokiniai puikiai 

sutaria su mokytojais  ir tarpusavyje. 

Mokykloje labai ðilta atmosfera ir puiki 

nuotaika.

                                               Gabrielë V.

Viskas puiku ðioje ,,ðûlëje“.

                             Gediminas B.

Labai dþiugu, kad èia patekau 

mokytis. Gavau daug gerø 

paþymiø, nes mokytojai gerai 

iðaiðkina temas.

                                 Vitalija V.

Mokykloje priprasti buvo lengva, nes lankiau 

papildomà skyriø. Klasiokai be galo draugiðki, 

o mokytojai supratingi dël didelio krûvio. 

Kiekvienà dienà praleidþiu smagiai ir myliu 

ðià mokyklà.

                                                      Beatrièë L.

Nors esu naujokë, bet taip 

nesijauèiu. Visi mokiniai 

draugiðki, padeda, kai reikia. 

Mokytojai taip pat labai 

malonûs ir supratingi.

                             Karolina S.

Ðioje mokykloje jauèiuosi 

saugi ir laiminga. Visi ðiltai 

bendrauja su manimi.

                                 Orinta B.

Labai bijojau, kad nepritapsiu ðioje 

gimnazijoje, taèiau visi mokiniai yra labai 

tolerantiðki, o mokytojai visada padeda 

iðkilus sunkumams. Labai dþiaugiuosi 

savo muzikiniø dalykø mokytojomis, nes jos 

nuteikia mokytis ir tuomet viskà darau su 

dideliu noru.

                                                  Evelina P.

Að dþiaugiuosi, kad pasirinkau 

ðià mokyklà. Jauèiuosi èia 

gerai, visi mokytojai geri ir pats 

mokausi vidutiniðkai. Groju 

gitara ir pianinu. Èia turiu daug 

gerø draugø, kokiø net negal-

vojau, kad turësiu.

                                   Alanas B.

Ðaunu, kad ðioje mokykloje 

yra ne tiek daug þmoniø, kaip 

kitose gimnazijose. Todël 

daugiau su visais bendraujame, 

esame visi draugiðki ir linksmi.

                                     Vanesa J.

Naujoji mokykla man labai patinka. Èia tvyro labai teigiamos 

emocijos, visi tokie draugiðki, nuoðirdûs. Kaip ðeima... Á mokyklà 

kiekvienà rytà einu su ðypsena. Ði mokykla tarsi antrieji namai.

                                                                                                Milda Ð.
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Gimnazijos þvaigþdutë 
     Ðaudanèios ugnys, ryðkûs proþektoriai, 
dûmø uþsklandos nublanksta prieð projekto 
dalyvius. Jie yra tikrieji ðou deimantai, be 
kuriø nebûtø nieko. Vienas ið daugiausiai 
dëmesio sulaukusiø dalyviø yra Mindaugas 
Aviþienis. Ið maþo kaimelio á „X Faktoriø“ 
atvykæs vaikinas tapo tikra bomba. Jo pasi-
rodymo nuotrauka ið pirmojo „X Faktoriaus“ 
finalo sulaukë daugiau nei trijø tûkstanèiø 
paspaudimø „patinka“. Mindaugas nedràsiai 
ðypsosi – tokio palaikymo jis tikrai nesitikëjo, 
o dalyvavimas ðiame projekte jam atrodo lyg 
sapnas. Mindaugas uþaugo maþame Þeimelio 
miestelyje prie Latvijos sienos. Vaikinas kiekvienà sekmadiená þiûrëdavo „X Faktoriø“ ir 
svajojo kada nors sëdëti tarp studijos þiûrovø. Mindaugas net neásivaizdavo, kad jam pavyks 
áveikti kelias atrankas ir tapti projekto finalininku.                                                                    
     Ðiauliø Sauliaus  Sondeckio menø gimnazijos bendruomenë sveikina savo mokiná Min-
daugà Aviþiená, tapusá ,,X faktoriaus“ finalininku. Dþiaugiamës, didþiuojamës, uþ Tave, 
Mindaugai, balsuojame.

.

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/veidai/eteris/ 

Literatûrinis puslapis

Darius Varanavièius, IVgimn. kl. 

O naktá tik lyja ir lyja

Skraido raidës tarp þodþiø,

Skraido lapai nuo medþiø ðià naktá.

Visi sako, kad linki tik gero,

Taèiau að matau tik skrydá.

Nepasiduosiu, iðkelsiu galvà aukðtai

Ir, nesvarbu, kà tu apie tai manai.

Nespalvinti pieðiniai man kelià rodo,

Kad ákvëpimas atskris ið uosto.

Kad sakiniai atgal nuskries oro laiðkeliu,

Kai nuo stiklo turëklø varvës mëlyni daþai,

Per pusæ Europos pasieks mane sakiniai.

Iðkelsiu að galvà aukðtai -

Kaip ilgai ilgai

Tu savo kelio, þmogau, nematai.

Labos nakties

     Þinote, kà manau - þmonës yra verti tik 
dviejø galimybiø. Ir ne daugiau. Sukurdami 
ryðius mes suraðome savo taisykles á kito 
þmogaus sàmonæ. Jeigu þmogus þino mûsø 
sudarytas sàlygas ir joms nusiþengia, reikia 
atleisti. Jis turbût primirðo ir tai padarë tik-
rai nesusimàstæs. Taèiau antrà kartà negali-
me atleisti. Þmogus turëtø pats suvokti, kad 
kito karto nebus. Antras nesilaikymas tai-
sykliø reiðkia, jog visiðkai nerûpite ir esate 
jam visiðkai nesvarbus. Taèiau jûs taip pat 
turite laikytis savo  taisykliø. Neskubëkite 
teisti, geriau skubëkite aiðkintis.
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