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Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 
gimnazijos Mokinių tarybos 

linkėjimai naujaisiais mokslo metais...

Kūrybingų, pilnų 
įspūdžių dienų, 

be streso ir nerimo, 
kad šypsena lydėtų šiuos 

mokslo metus! 
Sandra Lešinskaitė,  

IV gimn. kl.

Linkiu taikos 
tarpusavyje. 

Nusišypsok tam, 
kuris tau suteikia kažką gera, praleisk pro 
ausis blogą žodį. Tegu nostalgiškas ruduo 

suteikia visiems mokiniams, o ypač 
mokytojams įkvėpimo, kūrybiškumo, 

o krintantys spalvingi lapai tegul 
praskaidrina net ir niūrias rudens 

dienas. Būkit spontaniški, nenustygstantys 
vietoje ir džiaukitės, kad jus supa toks šiltas ir 

nuoširdus mokyklos mokytojų 
ir mokinių kolektyvas!                         

Kornelija Taunytė,
IV gimn. kl.

Linkiu visiems kūrybiškumo.Ramunė Gerčaitė,  I gimn. kl.

Linkiu mūsų bendruomenei dar didesnio bendrumo jausmo, tarpusavio šilumos ir geros nuotaikos tiek mokytojams, tiek mokiniams. Raminta Ramoškaitė,  II gimn. kl.

Mieli 

Šiaulių 

Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijos 

mokiniai ir mokytojai, linkiu, 

kad šie mokslo metai būtų jums 

įsimintini. Mokiniams 

linkiu atkaklumo, pozityvumo 

ir sėkmės, o mokytojams kuo 

didesnės        kantrybės. 

Urtė Augustinavičiūtė,  

II gimn. kl. 

Linkiu 
nepristigti kantrybės, 

sėkmingų metų ir 
optimizmo visur 

bei visada. 
Vika Povilaitytė, 

 III gimn. kl.
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Gimnazijos žvaigždutė
     Esu Beatričė Liutkutė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos II gimn. klasės mokinė. 
Ko gero, nesu dar ,,tikra žvaigždutė“, bet stengiuosi dalyvauti ne tik klasės veikloje, bet ir mu-
zikiniame gyvenime. Akordeonu pradėjau groti nuo devynerių metų. Iki to laiko net nežinojau, 
kaip atrodo mano instrumentas, nes mane pastūmėjo mama ir mokytojos, o aš neprieštaraudama 
sutikau imtis šio instrumento valdymo. Visada mane traukė fortepijonas, bet susiklosčius aplin-
kybėms, man teko imtis akordeono valdymo meno. Dėl to tikrai džiaugiuosi, nes šioje mokyk-
loje susiradau puikių draugų. Atėjus mokytis į šią gimnaziją mano pagrindinis tikslas buvo su-
sieti savo ateitį su muzika, ją studijuoti ir meistriškai įvaldyti. Dabar man ši mokykla yra kaip 
mąstymo, kitokio požiūrio lavinimo vieta, kur nuostabi atmosfera išugdo savarankiškus vaikus. 
Įvairūs renginiai, kelionės, koncertai, mokyklos veikla visa tai užtikrina. Nuolatos aktyviai da-
lyvauju konkursuose, mėgstu rašyti bei aktyviai leisti laisvalaikį. Turiu iškovojusi daugybę 
įvairių diplomų, apdovanojimų, padėkų.

Maloniai kvieêiame 
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:  Ieva Samaitytė, Grėtė Vaičiulytė, 
                                  Kristina Čeidaitė, Kristina Alejūnaitė, 
                                  Agnė Miestauskaitė, Viktorija Kriaučiūnaitė, 
                                  Gabrielė Kutelytė, Kristina Kivyliūtė. 

Vadovė: Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja
                                  

2013 m.  Šiauliai2017 m.  Šiauliai

Vadovė: Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja
                                  

                   Laikraščio leidėjai: Urtė Augustinavičiūtė II gimn. kl.,
Raminta Ramoškaitė II gimn. kl.,
Beatričė Liutkutė II gimn. kl.,
Gabrielė Venckutė II gimn. kl.

Džiugu, kad Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos III rūmai pasipuošė 
jaunųjų dailininkų darbais iš molio...
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      Mintys Rugsėjo pirmąją...
     Kaskart pralėkus vasarai negali priprasti prie to 
keisto jausmo, kai nekantrauji pasimatyti su pažįs-
tamais veidais, plačia šypsena pasitikti draugus ir 
kartu nerimauji dėl būsimų užduočių, dėl kas rytinio 
laukimo lietuje atvažiuojančio autobuso, skubėjimo 
ir ankstyvo lipimo iš lovos.... Bet visa tai turi gražią 
pradžią, tai Rugsėjo pirmosios šventę.                     .
     Visi pasipuošę ir pakylėtos nuotaikos. Gėlės taip 
tinka mokytojoms, o mamos graudinasi vesdamos 
pirmokus į klasę. Mažųjų veidukai išsigandę, jiems 
taip viskas nauja, neįprasta, net baugu. Didesni 
pradinukai jaučiasi visai kitaip - jie patenkinti 
triukšmauja, džiūgauja susitikę. Vyresniųjų klasių 
mokinių tarpe gali sutikti ir liūdną veidą, kažkas 
                                     

net puoštis nuotaikos neturi... Visada gelbsti drau-
gystė, ji kaip tabletė nuo liūdesio. Pralinksmėja 
kiekvienas, pakviestas smagiai atšvęsti rudens 
pradžią su draugais.                                                .
     Vis tik dvyliktokams neramu labiausiai... Su-
vokimas, kad tai paskutinė tokia šventė mokykloje,  
kelia nostalgiją ir praradimo jausmą. Ką jau kal-
bėti apie egzaminų baimę, ateities planavimą... 
     Bet muzika groja, direktorė kalba šventinius 
žodžius, mamos fotografuoja, o mokytojos džiau-
giasi mokiniais ir gėlėmis. Gera būti viso to dali-
mi, kai pakylėta nuotaika paliečia kiekvieno šir-
dį... Ir tada supranti, kad metai bus geri!           

                                                                       Gabrielė Venckutė, II gimn. kl.

                                        Naujasis bendrabutis
     Rugsėjo 1–ąją dieną duris atvėrė naujasis 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 
mokinių bendrabutis. Vietoje, kur įsikūręs 
bendrabutis, sukurta patogi infrastruktūra.  
Iš čia bendrabučio gyventojai gali greitai 
pasiekti gimnaziją, autobusų ir traukinių sto-
tį, prekybos centrą, o į miesto centrą galima 
nueiti vos per 5 minutes.                             .
     Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu ap-
gyvendinami ne Šiaulių mieste gyvenantys 
mokiniai. Jiems sudaromos sąlygos  gy-
venti, mokytis, ilsėtis, virtuvėje pasigaminti 
maistą. Mokiniai yra aprūpinami būtinu in-

ventoriumi: lovomis, stalais, kėdėmis, spin-
telėmis. Viename kambaryje apgyvendina-
mi po du ar tris mokinius.                            .
     Žodis „bendrabutis“ pasako labai svarbų 
dalyką, kad čia yra gyvenama bendrai, kad 
čia dalijamasi vieta kambariuose, virtu-
vėmis ir kt. Tačiau bendros čia ne tik pa-
talpos, mokiniai dalijasi  mokslo atradimais 
ir vargais, kasdienybe, džiaugsmu, naujo-
mis gyvenimo patirtimis. Čia mokiniai 
tampa savarankiški, bendruomeniški ir to-
lerantiški vieni kitiems. 

Monika Jakutienė, bendrabučio auklėtoja
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Literatūrinis puslapis
   Ramunė Gerčaitė, I gimn. kl.

Kas yra muzika?

     Kiekvienas žmogus turi savo pomėgių. Vienam patinka skaičiuoti, kitam - programuoti, o trečiam, galbūt, 

kurti. Turbūt ne vienam, kaip ir man, patinka muzika. Vieniems daugiau, kitiems mažiau. Vieni jos klausosi 

savo malonumui, o kitiems tai ilgas tobulėjimo kelias.                                                                                    .

     Kas gi yra ta muzika? Muziką sudaro daug sričių - istorija, teorija, harmonija, atlikėjo raiška, raštas. Ir 

kiekviena sritis yra savaip svarbi. Be istorijos nežinotume, iš kur atsirado muzikos pradmenys, kaip kurdavo 

žymieji kompozitoriai. Be muzikos teorijos ir harmonijos mes negalėtume sudaryti paprastų akordų, kurie 

yra kiekvieno kūrinio pamatai, sugrupuoti natų ir dar daugiau. Be atlikėjo raiškos atliekamas kūrinys atro-

dytų sausas - sudedami savo jausmus mes papildome kūrinį, jis įgauna kitokių spalvų. Viskas turi savo pras-

mę, ir tas, kas nori savo gyvenimą sieti su muzika, turi išmokti visu tuo naudotis.                                           .

     Kokia gali būti muzika? Įvairi. Pradedant simfonija, baigiant roku. Vis kitokie ritmai, tūkstančiai jausmų. 

Dainos, arijos, maršai, pjesės. Klausydami muzikos mes atsipalaiduojame, mokomės, linksminamės, grįžtame 

į senus prisiminimus, mąstom apie save, kitus... Muzika gali apibūdinti žmones, gyvūnus, gamtą, jausmus. Ji 

 yra neaprėpiama.                                                                                                                                                 .

     Kas muzika yra man? Man ji - visas gyvenimas. Be muzikos neįsivaizduočiau savęs. Ji lydi mane kiekvie-

name žingsnyje. Man ji ir atsipalaidavimas, ir ištisas mokslas. Muzika - tai proga man tobulėti. Mokydamasi 

muzikos suprantu, kokia neapsakoma ji yra. Kiek daug visko joje telpa. Muzika tiesiog užvaldžiusi mane. Ji - 

geriausia mano draugė.                                                                                                                                         .

     Taigi, štai kokia didelė yra muzika. Štai kokia ji gali būti įvairi. Vieniems ji reiškia daug, kitiems ne tiek 

daug. Man ir, mano manymu, visiems muzikantams ji reiškia visą gyvenimą.

    Beatričė Liutkutė, II gimn. kl.

               Pasiilgau namų

Slenkstis nutrupėjęs, eini užkliūni - kaip visada,

Prisimeni pirmą kartą ir šypsena užplūsta veidą laikina.

Akyse stalas jaukus klegena ir kambarys svetingas kviečia kaimyną, 

Išskyrus barnius laikinus, namai atrodo idealūs, 

Bet jų man trūksta, nes pamiršau, kad namai jau nebe mano,

Tai tik mintys išgalvotos, o gal vaikystės prisimintos...

Pilys stovi laukuose, vienišos, taip pat ir aš žvelgiu į kraštą savo.

Emigravo ir užmiršo,  iš kur kilusios šeimos visos...

Ir neliūdna jiems, nes vertybės skiriasi žmonių visų, 

O aš gerbiu save, nes grįšiu namo dažniau nei pareigos leis, 

Kad nuraminčiau savo pilį,  apleistą visų,  gyvenusių joje kadaise.


