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Gimnazijos žvaigždutė
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje 5 klasėje mokosi gabi ir talentinga mergaitė Juta
Giceviča. Mokinė ne tik labai drausminga, gerai lanko pamokas, labai gerai mokosi, bet dalyvauja
įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose. Daugelis mokytojų Jutą giria už kultūringą elgesį
ir žinias, jai ypač sekasi lietuvių ir anglų kalba. Neseniai Šiaulių miesto biologijos olimpiadoje tarp
5 klasės mokinių Juta užėmė pirmąją vietą. Tačiau mergaitė yra labai kukli ir apie save parašė: ,,Man
12 metų, lankau dailės specialybę ir ,,Aikido“ būrelį, gyvenu su tėvais, broliu ir katinu“.
Nuotraukos iš Jutos gyvenimo...

DĖMESIO! IV gimnazijos klasės mokiniams

Nors iki lietuvių kalbos egzamino liko tik mėnuo, bet dar yra laiko pagilinti žinias ir pasiklausyti šių paskaitų:
„Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“:
https://www.youtube.com/watch?v=JnncJl8xyTw
„Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievų miškas“:
https://www.youtube.com/watch?v=RsSK-1rc6l8
„Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymo projektas“:
https://www.youtube.com/watch?v=MpjwUZES7wo
Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“:
https://www.youtube.com/watch?v=cgJ6HsvYNa0
„Postmodernizmo ženklai Jurgio Kunčino romane „Tūla“:

https://www.youtube.com/watch?v=E1CLIWBfunE

„Tautinių mitų dekonstrukcija Mariaus Ivaškevičiaus pjesėje „Madagaskaras“:
https://www.youtube.com/watch?v=yZeuHkP_p18
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PATARIMAI ABITURIENTAMS...
Kaip psichologė pataria atsipalaiduoti prieš egzaminus?
Universalaus patarimo, kaip įveikti baimę, aptemdančią sąmonę ir atmintį,
nėra. Jei egzaminas kitą dieną, atsipalaiduokite. Pasivaikščiokite gryname ore,
išgerkite arbatos su teigiamas emocijas keliančiais žmonėmis. Pasivaikščiokite,
.
giliai kvėpuodami, grožėkitės gamta.
Specialistai vis dažniau pastebi, kad skambučių pagalbos telefonais daugėja.
Žmonės išpasakoja savo baimes ir tada sprendimus atrasti tampa lengviau. Tad
.
išsipasakoti galima mamai ar tėčiui.
Būna atvejų, kai ir pagalbos linijos negelbsti. Tokiais atvejais patariama kreiptis į psichologus ar psichoterapeutus. Lietuvoje yra susiformavęs itin kenksmingas dalykas: pažymiui yra suteikiama per didelė svarba ir dėl to per daug jaudinamasi. Prieš egzaminą šitokios mintys neduoda ramybės. Dažnai tai ir pakiša
koją susikaupimui ir įsiminimui. O juk vaikus tėvai taip auklėja nuo pirmos klasės, pažymiai turi būti tik „puikūs“.

Paskutinė naktis prieš egzaminą
Net ir suaugę siekdami būti tarp pirmųjų, išeikvojame daug dvasinių ir fizinių
jėgų. Be reikalo. Prieš egzaminą paskutinę dieną patariama nesimokyti naujos medžiagos. Jei iš tiesų mokslo metais buvo dirbta nepakankamai, tai paskutinė naktis
.
nieko jau neišspręs.
Galima pasikartoti tai, kas buvo žinoma. Jokiu būdu nebandykite perprasti naujos informacijos, mat ji gali išstumti senąją. Maloniai pasikalbėkite su tėvais, pri.
siminkite jų studijų laikus.
Kavos ar energinių gėrimų paskutinę naktį nevartokite, nes kofeinas gali padaryti meškos paslaugą, sukelti dirglumą, padidinti jautrumą. Raminamieji vaistai
taip pat gali labiau pakenkti, nei padėti. Net jei neužmiegate - anokia tragedija.
Juk ramus gulėjimas taip pat yra poilsis. O nedidelė baimė padeda sukoncentruoti
.
mintis.
Psichologė prisimena, kad būna ir tokių pagalbos skambučių, kad žmonės sako,
jog nieko nežino ir nieko nebeatsimena. Iš tiesų reikia pasistengti nusiraminti ir
susikaupti. Būna, kai žmogus nurimsta, jis prisimena, ką buvo mokęsis.

Mažos smulkmenos: apranga ir tėvų palaikymas
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Svarbu į egzaminą ateiti išsimiegojus, nesirengti varžančių drabužių - rengtis
kuo įprasčiau. Tai irgi padeda. Tėvai labai padėtų savo vaikams, jei juos palaikytų
psichologiškai, pagirtų jų sugebėjimus, stengtųsi įžvelgti tik teigiamas pasirengimo egzaminui puses. Tai padės, išsitraukus egzamino bilietą, į situaciją pažvelgti
ramiai ir atsakinėti į klausimą ne stichiškai, o dalykiškai. Visuomet iš pradžių
atsakykite į tas užduotis, kurias geriau žinote. Tai padės sutaupyti laiko, vidinių
resursų, sustiprins pasitikėjimą savo jėgomis, atpalaiduos.
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Bendrabučio gyvenimas
Bendrabutis – tai vieta, kuri toli gyvenančiam nuo mokyklos mokiniui tampa antraisiais
namais. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendrabutis yra įsikūręs Čiurlionio
.
gatvėje, tai gana toli nuo mokyklos, bet tai nėra didelė problema.
Kiekvieną rugsėjo mėnesį atėjus mokytis naujiems moksleiviams vyksta susirinkimas,
kur supažindinama su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, renkamas pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti nariai, kurie padeda prižiūrėti tvarką bendrabutyje. Labai svarbu,
kad kiekvienas moksleivis tvarkingai gyventų, todėl kiekvieną savaitę ketvirtadieniais yra tikrinama švara kambariuose. Taip mokiniai išmoksta savarankiškai gyventi, tvarkytis ir gerbti
kitus. Bendrabutyje yra 17 kambarių ir 34 gyventojai. Daugelis mokinių kambariuose gyvena
po du, keletas gyvena po tris ar po vieną. Mūsų gimnazijos bendrabutyje dirba puikios auklė.
tojos, dvi dirba dieną, trys auklėtojos dirba naktį.
Čia, antruosiuose savo namuose, mokiniai gali rasti ramybę, naujus draugus, gerai praleisti
laisvalaikį. Jau kelerius metus iš eilės bendrabutyje puoselėjamos įdomios tradicijos, pavyzdžiui, prieš Šv. Kalėdas visi susėda koridoriuje, vaišinasi arbata, sausainiais ir kalba aktualiomis temomis, keičiasi dovanėlėmis, kurios simbolizuoja gražias artėjančias šventes. Prieš
Šv. Velykas visi norintys keičiasi šokoladiniais triušiais ar kiaušiniais. Taip pat bendrabutyje
vyksta ,,Talentų šou“. Tai puiki proga muzikantams pasirodyti, kaip tobulėja, pasidalinti įspūdžiais savo srityje. Nepamirštami ir dailininkai, kurie demonstruoja savo nutapytus paveikslus. Tokios veiklos dar labiau suartina bendrabučio gyventojus. Tačiau įdomiausia tai,
kad čia kiekvieną rudenį vyksta naujokų inauguracija, kurią labai linksmai surengia IV gimnazijos klasės mokiniai. Po inauguracijos lieka neišdildomi įspūdžiai, kurie sukelia didžiulę
.
šypseną prisiminus gyvenimą bendrabutyje...
Gyvenantiems bendrabutyje yra keletas gerų dalykų: nereikia mokėti už gyvenimą, gaunamas nemokamas maitinimas. Kaip ir visur, mūsų bendrabutyje yra dar tobulintinų dalykų, bet,
manau, jie ateityje tikrai bus sutvarkyti. Mokiniai labai džiaugiasi, kad pagaliau bendrabutyje
yra įdedama vis daugiau plastikinių langų. Taigi, mano nuomone, mūsų gimnazija turi gerą
bendrabutį, kuris yra tarsi antrieji namai, kuriame gyvena talentingi mokiniai, žinantys ko
nori ir kodėl atvyko mokytis į Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaziją. Tad čia tikrai yra
ta vieta, kuri kažkiek atstoja namus.
Vaida Baikauskytė, IVgimn. Kl.
Akimirkos iš bendrabučio gyvenimo...
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Jaunųjų dramaturgų konkursas Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje
Balandžio 6 dieną Panevėžio Juozo Miltinio
gimnazijoje vyko baigiamoji XI Respublikinio
jaunųjų dramaturgų konkurso dalis. Renginyje
dalyvavo iš visos respublikos suvažiavę jaunieji
kūrėjai su mokytojais, garbūs svečiai iš sostinės.
Moksleivių darbus skaitė Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokytojai, Klaipėdos universi.
teto, LEU dėstytojai, aktoriai.
Džiugu, kad Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnazijos IV gimn. klasės mokinys Darius Varanavičius taip pat dalyvavo šiame konkurse. Jis
parašė pjesę ,,Barnardo Šo pranašysčių dienos“.
Konkurso metu Dariui Varanavičiui, jo lietuvių
kalbos mokytojai Vitalijai Šilerienei įteiktos padėkos už dalyvavimą konkurse. Dariui įteikta išsami vertinimo komisijos recenzija apie jo parašytą pjesę. Labai smagu, kad Dariaus Varanavičiaus pjesė bus išspausdinta leidinyje ,,Lietuvos
moksleivių pjesių rinktinė“.
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