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Geguþës 20 dienà Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazijoje nuskambëjo
paskutinis skambutis dvyliktokams. Ðia proga abiturientai pasidalino mintimis
apie savo gimnazijà...
Nëra idealiø mokyklø. Èia bûta dþiugiø ir skaudþiø akimirkø. Mokykla visada
lieka vieta, kurioje praleidþiame didelæ dienos dalá. Reikia susitaikyti su esama
padëtimi ir stengtis atiduoti visà save. Vienintelis dalykas, kurio norëèiau palinkëti,
tai neprarasti vilties. Neprarasti vilties su mokiniais, su nesibaigianèiomis pastatø
problemomis.
Per ðiuos ketverius metus patyriau gerø ir nelabai gerø áspûdþiø.
Bet ðioje mokykloje mokytis buvo gera.
Linkiu bendrabutyje ádëti plastikinius langus, nes ðalta.
Esu dëkingas uþ ðià nuostabià patirtá. Dëkoju mokytojams uþ ákvëpimà ir þinias.
Linkiu visiems stiprybës ir laimës. Labai aèiû.
Ðià mokyklà reikia tik mylëti ir jà gerbti. Ji ne tik mus auklëjo, bet ir globojo.
Nors buvo daugybë sunkumø, taèiau mes juos iðtvërëme kartu.
Tegul ði mokykla gyvuoja dar daugybæ metø, tegul uþaugina gerø mokiniø ir
tegul saugo gerus prisiminimus.
Gailiuosi, kad nesimokiau. Linkiu visiems mokiniams mokytis, o
mokyklai linkiu ir toliau gyvuoti ilgus metus.
Labai nuostabi mokykla, labai ðilta atmosfera joje.
Norëèiau palinkëti visiems likusiems mokiniams stiprybës, didesnës meilës mokslui.
Man tie ketveri metai buvo patys geriausi. O mokyklai palinkëèiau ir toliau tobulëti
meninëje srityje.
Ðios mokyklos gyvenimas ramus, èia mokytis labai gera.
Visur vyrauja gera atmosfera ir draugiðkumas.
Gimnazijoje tuos ketverius metus praleidau gana linksmai,
bet nesakau, kad viskas èia buvo idealu. Buvo ir pykèiø, ir nesutarimø.
Taèiau viskà galiu uþmirðti, nes jau paskutinës dienos.
Palinkëèiau ðiai mokyklai taikos ir ramybës, bet svarbiausia ilgai gyvuoti.
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Literatûrinis puslapis
Dþiugu, kad Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø gimnazijos mokiniai gabûs ne tik muzikai ar dailei. Dar maloniau, kad savo pasiekimais mûsø mokyklà garsina ne tik vyresnieji mokiniai. Jiems
.
nenusileidþia ir pradinukai.
Ðiame laikraðèio numeryje norime pasidþiaugti Justo Drakðos, antros klasës mokinio, iðleista
knyga ,,Tamsos valdos“. Justas sukûrë septynias istorijas – pasakas. Jaunasis autorius tikras ðaunuolis, nes leisdamas knygelæ viskà atliko pats – virðelá iliustravo savo pieðinëliais, jos pradþioje
ádëjo turiná ir savarankiðkai kompiuteriu surinko visus tekstus. Sveikiname Justà ir dþiaugiamës
jo kûryba. Galbût antroje klasëje auga bûsimasis raðytojas?

BÛSIMI KARIAI MOKYKLOJE
Seniai seniai, nuo neatmenamø laikø, gyveno labai daug ávairiø ávairiausiø bûtybiø. Jos buvo geros, blogos, godþios. Gerajai pusei priklausë þmonës, elfai, hobitai ir nykðtukai. Blogajai pusei pri.
klausë goblinai, orkai, troliai, orkø þirgai, vargai ir jø mylimi valdovai.
Nykðtukai buvo labai godûs. Jie neduodavo net pigiausios monetos paèiam neturtingiausiam padarui. Taèiau jie buvo dràsûs, nuoðirdûs ir narsûs kariai, mokëjo labai gerai kautis kirviais. Elfai mokëjo labai taikliai ðaudyti ið lankø. O þmonës mokëjo tiek pat, kiek ir blogieji prieðai. Jie buvo patys
reikðmingiausi ið visø gerøjø. Tik jø buvo maþiausiai. Hobitai nieko pikto nedarë, nes jie paprastai
.
neiðeidavo ið namø. Bet buvo ir dràsiø hobitø. Todël jie prisijungë prie gerøjø.
Nykðtukai, elfai ir þmonës sudarë sàjungà kartu kariauti prieð blogus padarus. Apie tai suþinojo
Gendelfas, kuris mokësi mokykloje. Jis buvo jaunasis burtininkas, þmoniø vaikas, kuris mokëjo pilkuosius burtus ir norëjo tapti pilkuoju burtininku. Apie já suþinojo ir Gendelfo draugai. Jie irgi norëjo viskà iðmokti. Vienas ið jø buvo Aragornas Aratorno sûnus. Aratornas buvo karalius. Todël Aragornas buvo svarbiausias ið jø visø. Kitas draugas buvo Radagastas. Jis buvo rudasis burtininkas ir
mokëjo gydyti gyvûnus. Paskutinysis jo draugas buvo Sarumanas. Jis buvo stipriausias ið visø draugø, nes jis buvo baltasis burtininkas. Aiðku, jis nebuvo toks stiprus, kaip visø nenugalimas tamsos
valdovas ar visø devyniø þiedø valdovo Saurono valdovas Þûmirtelis. Jis uþkariaudavo visas pilis
ir tvirtoves, puldavo jas ávairiais bûdais. Valdovas puolë todël, kad visose tvirtovëse ir pilyse buvo
aukso. Taip prasidëdavo karas. Þûmirtelis laimëdavo karà, bet aukso negaudavo, nes karaliai pas-
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lëpdavo auksà nuo prieðø slaptavietëse. Jei Þûmirtelis nerasdavo aukso, nugabendavo po karo likusius geruosius karþygius á savo tvirtovæ ir kankindavo tol, kol pasakydavo, kur yra paslëptas ge.
rosios karalystës auksas.
Gendelfas ir jo draugai net neátarë, kad jiems gali kilti didelis pavojus. Todël jie nelabai ásidëmëdavo, kà sakydavo mokytojas. Per tà didelá nesusikaupimà jie net nebeprisimindavo, kas buvo uþduota namø darbams. Paraðydavo kokias nors nesàmones arba neparaðydavo nieko. O uþ toká kvailumà mokytojas juos smarkai bausdavo. Turëdavo dvideðimt kartø atlikti tuos paèius namø darbus.
Jeigu antrà kartà neparuoðdavo, tai reikëdavo net trisdeðimt kartø viskà pakartoti. Todël vaikai
.
slaptomis sakydavo:
– Oi, koks piktas mûsø mokytojas. Bet jeigu nors vienas ið jø pasakydavo garsiau, mokytojas uþdarydavo tol, kol baigdavosi pamokos. Po pamokø iðkviesdavo socialinæ pedagogæ ir tëvus aiðkintis
santykiø. Bet Gendelfas buvo gudresnis, jis taip niekada nesakydavo. Jei per atsiskaitymus norëdavo gerà balà gauti, mokytojas iðmokë toká eilëraðtá. Prieð visus atsiskaitymus já padeklamuodavo.
Atsiskaitymas jau arti.
Ið baimës aðaros krenta.
Jau ilgai lauktas atsiskaitymas,
Turi galimybæ gerà balà gauti.
Nekreipk dëmesio á tà baimæ,
Tau tereikia tik atlikti savo darbà,
O rimta komisija iðrinks tau balà.
Tad neturëk per daug darbø.
Tas, kas maþiausiai turës darbø,
Ið atsiskaitymo parkeliaus namo linksmas,
Mat, jis gaus didþiausià balà.
Tai susikaupk ir daryk paskirtà uþduotá.

Mokyklos baigimo laiðkas
Kvartetui net nereikëjo iki baigiamojo atsiskaitymo iðmokti eilëraðèio. Mokyklà baigia visi Gendelfo klasës draugai. Jie gavo savus balus ir visiems reikëjo pasirodyti prieð visà mokyklà ir pasiimti padëkà uþ baigtà klasæ. Ir staiga praneðëjas pristatë Gendelfà. Jis nedràsiai þengë á scenà. Vie.
toj padëkos buvo áriðtas labai svarbus laiðkas. Renginio vedëjas lëtai ir garsiai skaitë:
– Mielas Gendelfai, truputá pasikeitë planai, nes iðkilo labai didelis pavojus. Mes iðëjom ið Enydergo. Ðio metu esame Begende, nes ið namø iðëjome devintà valandà. Dvyliktà bus per vëlu. Taigi paskubëk. Bet jeigu tu dar mokykloje, tai jau nuo pavojaus nebepasislëpsi. Daugiau papasakosiu, kai
.
gráði namo. Laiðkà pasiraðë Genefuldas.
Tuomet ir Gendelfà, ir þiûrovus apëmë baimë, visi iðbëgo ið Enydergo. Jaunøjø kvartetas liko salëje.
– Tai kà darysim dabar? – nedràsiai paklausë Aragornas.
– Pas kurá tëvà yra trumpiausias ir saugiausias kelias? – tarë Sarumanas.
– Að þinau, kad saugiausias kelias yra á Hobitonà, – susirûpinæs sakë Radagastas.
– Ir trumpiausias kelias, tik kaip ten nueiti? – su geresne nuotaika tarë Gendelfas.
– Viskas aiðku. Keliausime pro Bryliø, – su ðypsena tarë Aragornas.
– Ir Bryliuje galësime apsistoti vieðbutyje, kurio pavadinimas ,,Ðokantis ponis“.
– Ðaunuolis, Aragornai! – garsiai tarë visa jaunøjø trijulë. Ir visi iðëjo ið Enydergo á Bryliø.
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Jaunøjø dailininkø darbai visus mokslo metus
dþiugino ir puoðë mûsø gimnazijà...

Laikraðèio leidëjai atsisveikina iki naujø mokslo metø.
Kitas laikraðèio numeris iðeis rugsëjo mënesio pabaigoje.

Visiems linkime sveikos,
linksmos ir ðiltos
vasaros!
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