ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO
MENŲ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

4

SONDECKIUKAI

2017 m. kovas, Nr. 31

Dėmesio!
Ieškomas Hemingvėjus! Ieškoma Žemaitė! Rašai esė, eilėraščius ar apsakymus? Pasidalink savo
talentu. Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos rašytojų sąjunga kviečia dalyvauti REGIONINĖS
GROŽINĖS LITERATŪROS KONKURSE. Konkurso informacinis partneris - ,,Lietuvos žinios“..
Konkurso tikslas - kiekvienoje Lietuvos apskrityje atrasti talentingus kūrėjus, sugebančius meniškai papasakoti, kad
.
jų mieste, miestelyje ar kaime gera dirbti ir mokytis, mylėti ir patirti nuotykių, kurti ir įgyvendinti savo svajones.
Ieškome vilties, šviesos ir sėkmės istorijų Lietuvos apskrityse. Tikimės sulaukti kūrinių, galinčių grožinės literatūros
pagalba atkreipti gyventojų, investuotojų ar turistų dėmesį į Jūsų tėviškę. Įpinkite savo originalų siužetą į Jūsų gyvena.
mąją aplinką. Galbūt Jūs esate tie, kurie sukursite vietos legendą.
Kviečiame teikti trumpus savo kūrybos esė, eilėraščius, apsakymus ar kitų formų kūrinius iki 2017 rugsėjo 21 d.
.
el. paštu regionai@vrm.lt.
.
Konkurso komisija atrinks ir apdovanos geriausius kūrėjus kiekvienoje apskrityje.
.
Nugalėtojus paskelbsime 2017 spalio mėn.
Atrinkti kūriniai bus paskelbti viešai.
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MOKINIŲ MINTYS IŠ RAŠINIŲ APIE MUZIKĄ...
Atlieku įvairiausius klasikinius kūrinius.
Klausausi skirtingų žanrų muziką. Man
svarbu pati daina ar kūrinys, o ne kokiam
žanrui ji priklauso...
Liudas Laurinavičius, I gimn. kl.
Muzika mano gyvenime užima labai svarbią
vietą. Jos klausausi visur ir visada: tvarkydama kambarius, eidama namo, norėdama
pasilinksminti. Klausausi muzikos, kai man
liūdna, nes tik ji padeda nusiraminti. Groju
smuiku ir pianinu. Aš labiau mėgstu ramią
muziką ir prasmingus žodžius...

AKIMIRKOS IŠ GIMNAZIJOS GYVENIMO...

Orinta Bendzevičiūtė, I gimn.kl.
Šiais laikais yra labai madinga tapti muzikos
atlikėju, sukurti savo grupę ar groti kokiu
nors instrumentu. Nors esu dailininkė, bet
mokausi groti gitara ir lankau dainavimo
pamokas. Manau, kad pasaulyje nėra
žmogaus, kuris nemėgtų muzikos.
Agneta Augustinaitė, I gimn. kl.
Gaila, kad kartais žmonės nuvertina lietuvišką muziką ir lietuvių muzikos atlikėjus. Šiuolaikinė lietuvių muzika yra labai stipri ir įvairi.
Todėl reikėtų jos dažniau klausytis, nes dauguma mano draugų klausosi tik užsienio atlikėjų ar grupių.

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
Laikraščio leidėjai: Vaida Baikauskytė, IV gimn. kl.,
Laikraščio leidėjai: Ieva
Samaitytė,
GrėtėIVVaičiulytė,
Aistė
Norbutaitė
gimn. kl.,
Kristina
Kristina Alejūnaitė,
RugilėČeidaitė,
Tamašauskaitė
IV gimn. kl.,
Agnė
Miestauskaitė,
Viktorija
Kriaučiūnaitė,
Darius
Varanavičius
IV gimn.
kl.,
Gabrielė
Kutelytė,
Kristina
Kivyliūtė.
Mantas Lukauskas IV gimn.
kl.,
Urtė Augustinavičiūtė I gimn. kl.,
Raminta Ramoškaitė I gimn. kl.

Vadovė:
Vitalija
Šilerienė,
lietuvių
kalbos
mokytoja
Vadovė:
Vitalija
Šilerienė,
lietuvių
kalbos
mokytoja
2013 m.
2017
m. Šiauliai
Šiauliai

Raminta Ramoškaitė, I gimn. kl.

Muzika mano širdyje užima daugiausiai vietos. Aš mokausi groti fortepijonu, groju po
penkias valandas per dieną. Kartais pagalvoju, ką aš veikčiau be muzikos? Kas būtų
be jos? Bet nerandu atsakymo, tikriausiai ir
nerasiu, nes nenoriu matyti pasaulio be
muzikos...
Kamilė Kaučikaitė, I gimn. kl.
Su muzika keliuosi ir užmiegu. Niekur neišeinu be ausinukų. Kaip muzikantė sugebu
įsigilinti į muzikos perteikiamas emocijas,
paslėptą mintį. Muzika mane tarsi pakylėja,
padeda pasiekti aukštumų. Tačiau mano
klausoma ir atliekama muzika yra visiškai
priešingybės.
Evelina Petreitytė, I gimn.kl.
Man labai patinka Andrius Mamontovas,
nes jo dainų tekstai gražūs ir prasmingi.
Klasikinė muzika taip pat užima nemažą
vietą mano gyvenime, nes groju smuiku.
Grodama susipažįstu su nuostabiais kompozitorių kūriniais.
Urtė Augustinavičiūtė, I gimn. kl.
Aš groju nuo aštuonerių metų. Mane labiausiai traukia muzikos visuma, balsai,
harmonija. Todėl ateityje norėčiau tapti
dirigente ir tarsi per save perleisti muzikos
galią ir didybę.
Gabrielė Venckutė, I gimn. kl.

Muzika mano gyvenime užima labai daug
vietos. Tikriausiai jei išnyktų muzika, išnykčiau ir aš. Labai mėgstu užsienietišką muziką, bet kai per muzikos pamokas reikia
groti lietuvių liaudies dainas, jos man būna
daug gražesnės nei užsienietiškos.
Liveta Galvelytė, I gimn. kl.
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LITERATŪRINIS PUSLAPIS

MOKYKLOS ŽVAIGŽDUTĖ
Esu Raminta Ramoškaitė, mokausi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos I klasėje. Gyvenu Radviliškyje, todėl kiekvieną rytą į mokyklą atvažiuoju autobusu. Mano
specialybė – dailė. Jau prieš keletą metų supratau, kad savo
ateitį noriu sieti su menu, todėl ir atvykau mokytis į šią gimnaziją. Nors Radviliškyje lankiau muzikos mokyklą, čia pasirinkau dailę, o muzika iki pat dabar liko didele mano gyvenimo dalimi. Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, piešti
ar užsiimti kita kūrybine veikla. Labai džiaugiuosi, kad
mokausi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, nes
čia galiu būti savimi ir drąsiai siekti savo svajonių.
Raminta Ramoškaitė, I gimn. kl.

Pavasaris
Laukinės mintys sprogsta pumpurais pirmais,
Prisiliečiu prie vienintelio protrūkio pirštų galais,
Taip atgimsta nauja detalė žingsniais tolimais.
Pasiekus ji mane pajaučia akyse svajingai,
Kužda laimės paslaptis ir citatas žavingai,
Nes tai juk išmintis atgimsta paslaptingai,
Metais kiekvienais virš dangaus plataus didingai.

RAŠTINGUMO KONKURSAS
2017m. kovo mėnesį Šiaulių Lieporių
gimnazijoje vyko Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkursas. Jame dalyvavo I-IV gimnazijų klasių mokiniai iš
Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų.

Džiugu, kad Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos I klasės mokinė Raminta Ramoškaitė raštingumo
konkurse užėmė 3-ąją vietą. Konkursui mokinę paruošė lietuvių kalbos
mokytoja Vitalija Šilerienė.

Įtaka
Pasiduodi tu rutinai
Įtakos pilnam pasauly,
Šokinėji prie nuomonių skirtingų
Ir pamiršti surasti savo, unikalią.
Bet atleisti, pamiršti - neįveikiama tikrovė,
Nuojauta neklysta - čia dar tik pradžia.
Praranda žmonės nuomonę asmeninę,
Juk dabartinė naujovė - keisti uždelstą tikrovę,
Ir rutiną, įprastą žmogaus kiekvieno,
Tikrai nesunku įsivaizduoti...
Išgirdus savo vidinį balsą pažvelgti į tolį...
Niekas nebebando, visi tik bijo, mato tuštumą,
Kam namai, kupini nejaukumo,
Kam draugai, išsiilgę tikrumo,
Trūksta pievos žalios lyg pagalbos rankos
Ir draugo rankos ištiestos.

Beatričė Liutkutė, I gimn. klasė
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