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Džiugu ir malonu pasidžiaugti, kad naujieji mûsø gimnazijos
III rûmai puošiasi I – IV gimnazijos klasiø mokiniø darbais.
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Dëmesio!

Priëmimas á gimnazijos 5 ir I, II, III gimn. klases vyks birželio 15 d. 11.00 val.
Vieta – III rûmai, P. Višinskio 23, Šiauliai (prie Vytauto ir P. Višinskio g. sankryžos,
áëjimas nuo autobusø stotelës pusës)

AR PRISIMENATE? ŠIAULIØ SAULIAUS SONDECKIO MENØ GIMNAZIJOS
MOKINIØ PAREIGOS IR TEISËS
Mokinio teisës
• Reikšti dràsiai savo nuomonæ.
• Dalyvauti mokyklos savivaldoje ir popamokinëje
veikloje.
• Rinktis religinæ pažiûrà.
• Á vienodà mokytojø dëmesá ir pagarbø elgesá.
• Á nešališkà mokymosi pasiekimø vertinimà.
• Konsultuotis individualiai su mokytojais ugdymo
klausimais.
• Kreiptis á mokyklos administracijos atstovus dël
iškilusiø klausimø ar bëdø.
• Turëti saugias ir higienos normas atitinkanèias
ugdymosi sàlygas.
• Rinktis mokymosi bûdà.
• Pasinaudoti kitomis ástatymø nustatytomis teisëmis.

Mokinio pareigos
• Lankyti pamokas ir nevëluoti á jas.
• Stropiai mokytis pagal savo gebëjimus.
• Saugoti ir tausoti mokyklos inventoriø.
• Gerbti visus mokyklos bendruomenës narius.
• Apsirûpinti individualiomis mokymosi priemonëmis,
jas nešiotis.
• Nevartoti necenzûriniø žodžiø.
• Elgtis drausmingai bei kultûringai.
• Nešiukšlinti.
• Nekelti pavojaus savo ir aplinkiniø sveikatai.
• Nerûkyti mokyklos teritorijoje, nevartoti alkoholio,
narkotiniø medžiagø.
• Laikytis visø mokymo sutartyje nustatytø sàlygø.

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: Vaida Baikauskytë, III gimn. kl.,
Laikraðèio leidëjai: Ieva
Samaitytë,
GrëtëIIIVaièiulytë,
Aistë
Norbutaitë
gimn. kl.,
Kristina Èeidaitë, Kristina Alejûnaitë,
Rugilë
Tamaðauskaitë
III gimn.
kl.,
Agnë Miestauskaitë, Viktorija
Kriauèiûnaitë,
Julija Ðiurkutë
gimn. Kivyliûtë.
kl.,
Gabrielë
Kutelytë,IIIKristina
Deimantë Strockytë III gimn. kl.,
Darius Varanavièius III gimn. kl.
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Ðventø Velykø proga linkiu visiems stipriø marguèiø.
Noriu palinkëti gerai praleisti laikà su artimaisiais.
Savo bendraklasiams linkiu ir toliau siekti dideliø svajoniø,
nes jø turime kiekvienas. Tegul artëjantys ðilti orai netrukdo
mokytis. Nepasiduokime sunkumams, siekime savo tikslø.
Mokytojams ðvenèiø proga linkiu daug jëgø ir sveikatos bei linksmø ðvenèiø.
Vaida Baikauskytë, III gimn. kl.

Taip giedra ir linksma tiek švieèia vilties, vien meilæ norëtum dainuoti,
apimti pasaulá priglaust prie širdies, gerø švenèiø visiems palinkëti.
Su Šv. Velykom.
Aistë Norbutaitë, IIIgimn. kl.

Šv. Velykø proga norëèiau palinkëti daug laimës, kurios taip trûksta,
džiaugsmo, kurio niekada nebûna per daug ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmø švenèiø.
Rugilë Tamašauskaitë, IIIgimn. kl.
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Literatûrinis puslapis

Akordeonistai Lietuvos sostinëje Vilniuje
Šilt¹ antr¹j¹ Velykø dien¹ Šiauliø
Sauliaus Sondeckio menø gimnazijos akordeonistai vyko á sostinëje
vykstantá Sylvain Luc ir Richard
Galliano koncert¹. Prieš koncert¹
gimnazistai turëjo laiko pasivaikšèioti po Vilniø. Vakare visi klausësi
koncerto, kaip ávairiausiø kompo-
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zitoriø muzik¹ atlieka pasaulinio
lygio muzikantai. Juk klausydami
kitø, tobulëjame patys. Mûsø
gimnazijos akordeonistai džiaugësi galëjê išgirsti šiuos du puikius muzikantus ir dëkoja akordeono specialybës mokytojams
už suorganizuot¹ kelionê.
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Darius Varanavièius, IIIgimn. kl.

Duona be sviesto

Vienišas albinosas
Aplink mus esame matæ daug laimingø žmoniø.

Dažnai bûdami vieni, matydami kaip saulë ritinë-

Vienø laimë yra bûti su žmogumi, kitø - matyti juos

jasi žeme, juntame, kaip mus glosto šalti vëjo pirš-

laimingus. Taèiau vis dëlto kartais pajuntame, jog

tai. Tuomet juntame didelá trûkumà. Trûkumà to

kažkodël bûna skaudu. Skaudu matyti, kai žmonës

žmogaus, kuris mums, atrodo, yra tarsi mûsø sie-

kenèia, kad jie yra nelaimingi. Atrodo, turi daug

los atspindys. Norisi, kad šis žmogus bûtø šalia ir

draugø, su kuriais linksma, taèiau kartais tarp šiø

justø tà patá - vëjo pirštus. Mes trokštame, jog jis

žmoniø pasijauti svetimas kaip balta varna tarp

pamatytø tà nepakartojamà vaizdà ir norime, kad

juodø varnø. Nors labai sunku, reikia už juos ir

šis žmogus patirtø tà patá jausmà, kuris yra mûsø

su jais džiaugtis. Kažkada ir pas mus ateis metas,

viduje. Juk visa tai tikrai nepakartojama! Gali bûti

kai pro langà vëjas áneš á namus džiaugsmà. Džiau-

tik panašu, taèiau vienodumo niekada nebus. Švy-

kimës už kitus, juk žmoniø laimë yra ir mûsø Laimë.

tuoklë niekada nejudës tokia paèia amplitude dukart, o žodis niekada nebus ištartas toks pat. Skirtingø žmoniø ištarti tie patys žodžiai taip pat
skamba skirtingai. Todël galime net nesistengti
jø pakartoti.

.

Žmogus, kurá laikome savo veidrodžiu, ne visada
jauèia tai, kà jauèiame mes. Galime klysti per daug
pasitikëdami. Bûna akimirkø, kai pasijauti tarsi
cigareèiø pakelis, jautiesi tušèias ir pilnas, vi-

Dëmesio! Iniciatyva www.matematika.lt
Tai – internetinë platforma, skirta padëti mokytojams mokyti, o vaikams mokytis matematikos. Šiuo
metu joje skelbiamos pamokos, skirtos vyresniems
moksleiviams (10-12 kl.), taèiau ateityje ketiname
.
pasiûlyti temø ir jaunesniems matematikams.
UAB SPORA direktorë, viena iš portalo
www.matematika.lt kûrëjø, Asta Verkienë mano,
kad matematika neišvengiama ir reikalinga studijuojant bet kurià specialybæ. ,,Nespëjai pasiruošti? Tau siûloma nauja informaciniø technologijø amžiaus paslauga – kitokios matematikos
pamokos. Gali mokytis namuose, gali mokytis
klasëje. Gali mokytis vienas, gali mokytis su draugais. Viskas, prie ko tu ápratæs, yra: lenta, sprendimai joje, aiškinimas balsu, namø darbø užduotys. Bet yra dar daug patraukliø dalykø,
kuriø mokykloje nebuvo: visos pamokos yra tavo

kompiuteryje, gali jas „lankyti“ kada panorëjæs; gali
pasirinkti pamokas tokia tvarka, kuri tau patogiausia; gali tà paèià pamokà „aplankyti“ tiek
kartø, kiek tau prireiks; išsprendæs namø darbø
uždavinius gali pasižiûrëti, paklausyti, kaip juos
išsprendë tavo internetiniai mokytojai. O jø yra
net trys! Pasirink tà, kuris aiškina tau suprantamiausiai, kuris pateikia tau labiausiai tinkanèio
.
lygio uždavinius“.
Portalas www.matematika.lt turëtø bûti patrauklus ne tik abiturientams. Bûtø keista,
jei ten nesilankytø matematikos mokytojai. Në
kiek neabejojame, kad ten jau lankosi daug
smalsiø jaunesniøjø klasiø moksleiviø. Net ir ne
viskà suprasdamas moksleivis praveria duris á
ateitá, išgirsta ir pamato, kokia matematika jo
laukia vyresnëse klasëse.

siems dosnus, taèiau, kai lieka vienas ritinëlis,
gerai pamàstai, ar buvo verta atiduoti save kitiems, kai jø kišenës pilnos savø ritinëliø. Tas
dažnas mûsø pasiaukojimas yra retai naudingas,
per já tampi tik laidininku žmoniø, kur laido viduryje esi pats. Reikëtø bûti stipriam ir nesileisti
išnaudojamam. Didžiulë klaida, kai mes aukojame
save kitiems ir nesulaukiame aukos iš jø. Turëtume tikëtis sulaukti atgarsio už savo rûpestá. Todël rûpinkimës tik tais, kuriems tikrai reikia pagalbos, nes nuo nereikalingos aukos po truputá
išsenkame patys.

