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Kiekvienam daryti gera
Savo darbu ir žodžiu.
Visad elgtis taip, kaip dera,
Ir teisingais bût geidþiu.
Nekerštauti niekada,
gyvo padaro gailëti,
Dievà, þmones jo mylëti Mano priedermë ðventa.
Kristijonas Donelaitis
Laikraðèio leidëjai nuoðirdþiai sveikina
gimnazijos bendruomenæ su
mokslo metø pradþia ir
linki kuo geriausios sëkmës!
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Pirmasis
rugsëjis
Rugsëjo 1-àjà ðventiðkai pasipuoðæ 24 Ðiauliø Sauliaus Sondeckio
menø gimnazijos pirmokëliai, laikydami rankose nuostabiausius þiedus, lydimi mamyèiø
ir tëveliø susirinko á labai svarbø renginá – Mokslo ir þiniø ðventæ. Pirmokëliai pravërë
Ðiauliø kultûros centro duris, kur jø laukë koncertas. Klausydamiesi muzikos, ðventës
sveèiø pasakojimø, vaikai parodë savo nusiteikimà tapti mokiniais. Kaip svarbiausi ðventës dalyviai, kartu su vyresniais mokiniais pirmokëliai parþygiavo á mokyklà.
Pravërus mokyklos duris, vaikus nudþiugino daþais kvepianti ðviesi klasë, nauji suolai.
Klasëje pirmokø laukë netikëtumas. Ant mokytojos stalo buvo padëtas didþiulis vokas.
Labai smalsu, kas jame, kas paraðë laiðkà vaikams? Praplëðus vokà, pirmokëliai rado
kvietimà á kelionæ. Kur vaikai kvieèiami keliauti? Þiniø ðalies burtininkai juos kvieèia á sveèius, á savo ðalá. Taèiau, kad pradëti kelionæ, reikia jai pasiruoðti, atlikti burtininkø skirtas
nuotaikingas uþduotis. Visi labai norëjo leistis á kelionæ, todël aktyviai dalyvavo uþduoèiø atlikime.
Kokie jie, mano pirmokëliai? Tai labai smalsûs, judrûs, aktyvûs, kûrybingi vaikai. Kiekvienas yra nepakartojamas, unikali asmenybë. Tai naujosios kartos vaikai, gimæ kompiuterizuotame pasaulyje. Jie nemëgsta
moralizavimo, pamokslavimo, su jais reikia
susitarti. Ðiems vaikams kartais sunkiai sekasi susikoncentruoti. Jiems reikia bûti aktyviais pamokos dalyviais, o ne pasyviais
klausytojais.
Kasdien mokomës draugauti, bendrauti, suvaldyti savo norus, emocijas, spræsti konfliktus. Skatinu pasitikëjimà savimi ir savo gebëjimais. Ugdomës savitvardos, savitvarkos, atsakomybës pradmenis. Kaupiame gerø darbø krepðelá. Dar mums sunkiai sekasi
laikytis pokalbio taisykliø, kalbëti po vienà, iðklausyti mokytojà ir kalbantá draugà. O kaip
norisi ðëlti, dûkti per pertraukas ir, kad pamokos bûtø trumpos, o pertraukos ilgos.
Pirmokai labai uþimti vaikai. Jie mokosi pagal bendràjà ir meninio ugdymo programas.
Gustë groja lumzdeliu, Domantas – gitara, Augustë ir Oksana – kanklëmis, Austëja ir
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Motiejus – akordeonu, Ûla ir Melita –
smuiku, Eduardas, Lukrecija, Ieva ir Gabrielë – fortepijonu, Ugnë, Kamilë, Sofija
ir Emilijus mokosi dainavimo, Aurëja, Nedas, Aidas, Akvilë, Raminta, Rugilë,
Erikas ir Rusnë gilinasi á dailës meno
paslaptis. Yra vaikø, kurie dar lanko ir
kitas muzikos mokyklas, sporto, dainavimo, dramos bûrelius, „Dagilëlio“
chorà. Labai dþiaugiamës galimybe
sportuoti, mokytis plaukti ir tobulinti
plaukimo ágûdþius baseine „Delfinas“. Èia mus moko treneriai R. Ðuipis ir D. Belovas.
Pirmokø artimiausiu metu laukia ávairûs renginiai. Ruoðiamës artëjanèiai Rudenëlio
ðventei. Laukiame apsilankymo Ðiauliø policijos komisariato Saugaus eismo klasëje ir
daug kitø renginiø.

Aukite, kurkite, svajokite,
iðmokite, suþinokite,
mano maþieji draugai!
Pirmokø mokytoja Rasa
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Literatûrinis puslapis
Saulë Mieþytë, 12 klasë
Žmogaus gyvenimo vieneri metai – tarsi vienas laikrodþio rodyklës
apsisukimas ratu.
Vienodas apsisukimas,
Jokiø pokyèiø.
Suksis laikrodþio rodyklë, suksis ir þmogaus gyvenimo valandos.
Sens laikrodis, sens ir þmogus...
Ateis laikas ir tas laikrodis pradës turëti gedimø, pradës vis prasèiau
veikti.
Taip pat ir žmogus...
Pradës pulti skausmingos ligos...
Deja, visi turi savo pradþià ir pabaigà...
Vienà dienà laikrodþio rodyklë sustos ir niekada daugiau nebepajudës,
Taip pat ir þmogaus ðirdis.
Vienà dienà jo èia irgi nebebus,
Panaðiai kaip ir laikrodis,
Greièiausiai – po žeme.

Dëmesio!
Šiais metais gimnazijos laikraðèio leidimu rûpinasi:
Saulë Mieþytë 12 kl., Kristina Ubavièiûtë 11 kl.,
Medeinë Mickevièiûtë 12 kl., Greta Stenianskytë 10 kl.
Joms vadovauja lietuviø kalbos mokytoja Vitalija Ðilerienë.

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 leidëjoms arba siøsti:
El. p. vitalija.sileriene@gmail.com
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