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Sausio 13–àjà dienà laikraðèio leidëjai paklausinëjo
mûsø gimnazijos mokiniø apie Lietuvà, tëvynæ, namus...
PLietuva man reiðkia daug daugiau nei kitas kraðtas.
PLietuva yra vieta, kurioje aðgimiau, uþaugau.
Viskà, kà dabar að suvokiu, yra dëka þmoniø,
.
kurie mane tebesupa.
PLietuva, tai mano gimtasis kraðtas, kurio
.
neiðkeisèiau á niekà.
PLietuva, tai gimtoji þemë, namai, kuriuose að augu.
PLietuva, tai mûsø lietuviø gimtinë ir manau,
.
kad daugeliui ji yra labai brangi.
.
PLietuva saugo mûsø prisiminimus.
PLietuva yra Kurðënai, Kurðënai – Lietuva.
.
PLietuva yra mûsø gimtinë, èia mûsø þemë, mûsø protëviai gyvena, mûsø geriausi prisiminimai.

.

PTëvynë – ne tik skambus þodis, lydintis mus nuo gimimo iki mirties. Tai gimtasis kraðtas,
namai, gamta, artimieji. Lietuva man labai daug reiðkia, nes tai viskas, kà turiu ir ten viskas, kas man svarbiausia.

.

PTëvynë – tai vieta, kurioje gimiau ir kurioje gyvena visos mano artimos giminës. Lietuva
visai graþus kraðtas.

.

PLietuva mano gimtinë. Ji man yra tikra tëvynë. Mano namai. Tai mano lizdas. Namai
mano ðirdis. Neblogai èia iðvis.

.

PLietuva – mano gimtinë ten, kur gera ir ramu. Mano namai dideli ir graþûs. Ten, kur
pilna meilës ir dþiaugsmo.

.

PMan Lietuva yra mano siela ir ðirdis. Namai man – tai mano gimtinë.

.

PLietuva, tai mano graþiausia tëvynë.

.

PAð gimiau Klaipëdoje, savo tëvynëje Lietuvoje.

.

PLietuva – tai mano tëvynë, o Ðiauliai – mano gimtinë. Mano namai jaukûs ir ðilti, juose
gyvenu að ir mano ðeima.
PLietuvoje yra daug gerø þmoniø. Bet yra daug vagysèiø, apgavysèiø. Taip pat graþiø

.
.

vietø. Lietuva didelë ir nuostabi vieta. Namai man kaip siela ir ðirdis. Mano namai dideli
ir ramûs. Man jauku gráþti á namus, kai mama laukia.
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Apskritojo stalo diskusija – ,,Kas vagia Kalëdas?“
Beveik kiekvienà mënesá mûsø gimnazijoje vyksta apskritojo stalo diskusijos,
.
kuriø metu nagrinëjama vis kita tema.
Prieš žiemos atostogas 9 klasëje vyko diskusija apie vienà didþiausià metø
ðventæ – Kalëdas. Pokalbio tema pavadinta ,,Kas vagia Kalëdas?“. Toks pavadinimas sugalvotas ne ðiaip sau. Ðiais laikais retai galima pamatyti ðeimà, kuri laikytøsi senovës paproèiø ir tradicijø. Dabar daugelis þmoniø labiau vertina materialinæ gyvenimo pusæ, o tradicijas ir paproèius kažkas tarsi vagia ið mûsø gyve.
nimo.
Ðákart pokalbio tema buvo nesudëtinga, todël visi mokiniai sugebëjo atsakyti á
klausimus ir daug papasakojo apie tai, kaip jie su šeimomis ðvenèia Kalëdas, ko.
kiø laikosi tradicijø.
Paskutinis apskritojo stalo klausimas buvo apie dovanas. Pasvajojome ir mintimis vieni su kitais pasidalinome apie tai, kokias dovanas norëtume gauti Kalëdø
proga. Diskusijos pabaigoje vieni kitiems paskaitëme kalëdinius palinkëjimus.
Manau, kad tokie draugiški pokalbiai, kaip apskritojo stalo diskusijos, yra labai
naudingos, nes jø metu mokomës bendrauti, daugiau kalbëti, tampame draugiškesni, nuoširdesni, geriau paþástame vieni kitus.
Karolina Stabrauskaitë, 9 kl.
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Patarimai, kaip áveikti egzaminø baimæ...
1.Mokymosi medþiagos konspektus svarbu turëti dar prieð egzaminus. Jà patartina padalinti á lygias dalis. Daþniausiai pasitaikanti klaida, kai á kelias smulk.
menas gilinamasi visà dienà, o kitiems klausimams nelieka laiko.
2.Svarbiausia skaitant stengtis suprasti ir ásiminti. Atkreipkite dëmesá á savo
dienos rëþimà: jei esate vyturys, geriau mokytis anksti ryte, o kai kurios pelëdos
geriausiai išmoksta naktimis. Kai kurie þmonës daugiausia nuveikia, jei dienos
.
metu pamiega.
3.Vieni naujà informacijà geriausiai ásimena per vaizdinæ atmintá, tada norint
ásiminti reikia pieðti schemas, kitø stiprioji pusë – garsinë atmintis, tada efekty.
viausia sau ir kitiems atsakinëti garsiai.
4.Mokantis labai svarbu kas valandà daryti pertraukëles, nepamirðti prieð
.
miegà pasivaikðèioti, sportuoti ir kt.
5.Iðmokus medþiagà labai svarbu prie jos gráþti dar kartà ir patikslinti, kiek in.
formacijos iðliko atmintyje, o ko neprisimenama, prireikus pakartoti.
6.Egzamino metu patariama atidžiai išklausyti instrukcijas, perskaityti užduo.
tis ir pergalvoti, kiek laiko užims kiekvienas klausimas.
7.Atminkite, kad egzamino metu visada pradëkite tik nuo jums lengviausiø,
suprantamiausiø uþduoèiø, tai padës „neuþstrigti“ ties vienu klausimu ir nuims
pradiná nerimà.

Kaip elgtis egzamino dienà?
1.Pasistenkite iðeiti ið namø tokiu laiku, kad nereikëtø skubëti. Jeigu skubësi.
te, pradësite jaudintis, daugiau nerimausite ir per egzaminà.
.
2.Gavæ uþduotis, perskaitykite jas visas ádëmiai.
3.Susiplanuokite pasiruoðimo ar testo laikà, pasiþiûrëkite, kiek laiko galite
.
skirti kiekvienam klausimui, pasilikite laiko patikrinti.
4.Pradëkite nuo klausimo, kurá þinote geriausiai. Nebijokite maþai supranta.
mà klausimà praleisti, tik pasiþymëkite já.
5.Po egzamino raðtu su draugais uþduoèiø geriau neaptarinëti. Po tokiø aptarimø gali atrodyti, kad viskas paraðyta negerai, o tai visai sugadins nuotaikà.
Draugai irgi gali klysti.

Kaip iðmokti susikaupti?
1.Tam yra daugybë bûdø, taèiau svarbiausias – nusiteikimas pasiekti gerø rezultatø. Jei þmogus supras, jog mokosi dël savo sëkmingos ateities, jam bus ne
tik lengviau perprasti informacinæ medþiagà, taèiau pavyks ir greièiau susikaupti.
2.Paskutinæ dienà prieð egzaminà geriausia bûtø pasilikti tik informacijos pa.
kartojimui.
3.Grieþtas „ne“ bemiegëms naktims prieð egzaminus, nors mûsø ðalyje tai
áprasta praktika. Vakarø Europos ðalyse tarp jaunimo yra populiaru vakarà prieð
egzaminà su draugais pasikartoti sunkiau ásimenamas datas, faktinæ informacijà.
4.Kiekvienas turi atrasti sau tinkamiausià mokymosi bûdà, taèiau já atrasti –
menas ir á tai reikia investuoti papildomo laiko.
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Sveikiname 12 klasës mokinæ Medeinæ Mickevièiûtæ Ðiauliø miesto
lietuviø kalbos ir literatûros olimpiadoje
uþëmusià I vietà.
Jos mokytojas Virginijus Tamoðevièius.
Mûsø gimnazijos keramikø darbai nuotraukose...

Maloniai kvieèiame Sauliaus Sondeckio 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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