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Želvos gimnazijos bendruomenės laikraštėlis
Dovydas Naraškevičius
Balta žiemelė
Aplinkui balta, kaip gražu,
Balta žiemužė pasakėlę seka,
Pabarsto snaiges pamažu
Ir klausosi, ką žemė šneka.
O ji po apklotu baltu
Ramiai, ramiai sau snaudžia,
Pavargus nuo rudens darbų,
Pavasario nelaukia.
Pabūk, žiemuže, dar ilgai,
Dar pamigdyk žemelę,
Aplinkui balta ir gražu,
Barstyk snaigelėmis mūs kelią.

MŪSŲ MOKYKLOJE
Minėjome Sausio 13-ąją –
Laisvės gynėjų dieną
O ji šiais metais mūsų gimnazijoje buvo minima
netradiciškai. Mūsų mažiausieji – pradinukai – piešė,
kaip iš vyresniųjų pasakojimų įsivaizduoja tą
įsimintiną visai Lietuvai 1991-ųjų metų Sausio 13-ąją
(vėliau mokyklos I – ojo aukšto koridoriuje buvo
surengta šių piešinių paroda), taip pat buvo užrašomi
vyresnių žmonių – tų dienų liudininkų pasakojimai,
kurie penktadienį, minint Sausio 13-ąją, buvo garsiai
skaitomi susirinkusiems prie laužo 1–5 klasių
mokiniams.
Likusių klasių mokiniai 1-osios pamokos pradžioje
klausėsi mokytojų pasakojimų, prisiminimų apie tuos
tragiškus įvykius. Taip pat ant palangių pastatėme
uždegtas žvakutes kaip liudijimą, kad žuvusiųjų už
Lietuvos laisvę nepamirštame.
„Jaunimėlio“ informacija
Nuotraukose:
Vienas iš parodos piešinių
(aut. – Dominykas Vareckis, 3 klasė);
Būriuojamės prie Atminimo laužo

2017-ieji – Kalbos kultūros metai
Tad jūsų dėmesiui – nedidelė „Kalbos kertelė“.
Prisiminkime liaudies posakį
„Taisyk žodžiui vietą kaip svečiui patalą.“
Stenkimės kalbėti, rašyti taisyklingai.
Viena kita dažnesnė mūsų kalbos klaida:
Biškį – taisome truputį
Galimėtų – galima būtų
Tuo pačiu – nevartojame vietoje kartu, drauge, taip
pat
Dalinai – iš dalies
Neužilgo – netrukus, greitai
Ypatingai – nevartojame vietoje ypač.

Kituose „Jaunimėlio“ numeriuose ir vėl ieškokite
„Kalbos kertelės“!

Įsimintinos praėjusiųjų metų pabaigos
akimirkos
Artėjant Šv. Kalėdoms mūsų gimnazijoje vyko
skautukų
organizuota
akcija
„Padovanokime
beglobiams Kalėdas!“ Jos metu buvo surinkta beveik
45 kg pašaro amsiams, 12 kg pašaro murksiams, 15 kg
kraiko, dėžė žaislelių, kalnas laikraščių ir daaaaug
minkštų patalėlių klajūniukams! NVŠ programos
„Lyderystės ABC" šaunuolės, vykdydamos savo
inicijuotą akciją ir pardavinėdamos naminius
skanumynus, beglobiukams surinko 35 €, dar prisidėjo
keletas gerųjų žmogeliukų ir iš viso perdavėme 55 €
nuskriaustųjų gydymui! Plojam katučių ir dėkojam
visiems,
kurie
prisidėjo!
Viską nuvežiau, visus išglosčiau ir linkėjimus dar
perdaviau!
Dėkojame už Jūsų gerumą! Juk taip gera daryti gera!
Želvos gimnazijos
skautų vadovė Rūta
Miciūtė

Mūsų sportininkų pasiekimai
3×3 krepšinio varžybose Taujėnų ir Želvos gimnazijų
komandos pateko į finalą
Sausio 13 d. Taujėnų gimnazijoje vyko Lietuvos
mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų krepšinio
tarpzoninės varžybos.
Varžybose turėjo dalyvauti po keturias vaikinų ir merginų
komandas iš Ukmergės, Širvintų, Jonavos rajonų ir
Elektrėnų savivaldybės. Neatvyko Širvintų rajono
komandos. Varžybose puikiai pasirodė Taujėnų gimnazijos
vaikinų (mokytojas Vidmantas Krikštaponis) ir Želvos
gimnazijos merginų komandos (mokytojas Gintaras
Markevičius). Nugalėjusios visus varžovus Taujėnų ir
Želvos gimnazijos komandos pateko į finalines varžybas,
kurios vyks vasario 4 d. Druskininkuose.
Ukmergės sporto centro ir „Vilkmergės“ informacija

Tarpzoninės kvadrato varžybos
Sausio 28 d. Želvos gimnazijoje vyko 5-6 klasių mokinių
tarpzoninės kvadrato varžybos. Nugalėjo mūsų gimnazijos
berniukų ir mergaičių komandos. Jos atstovaus mūsų rajonui
finalinėse varžybose.
Nuotrauka ir informacija iš Želvos gimnazijos interneto svetainės

Dovanos gyvūnams
paruoštos!
R.Miciūtės nuotrauka

---------------------------------------------------Lankėmės „Žvaigždžių duetuose“
Metams
baigiantis,
gruodžio
mėnesį, nemažam mūsų būriui pavyko
nukakti į Vilnių, į koncertų salę
„Compensa“,
kur
dalyvavome
populiarios muzikinės LNK laidos
„Žvaigždių duetai“ filmavime. Smalsu
buvo ne tik iš arčiau pamatyti savo
mėgstamus atlikėjus, bet ir stebėti,
kaip kuriama mėgstama televizijos
laida.
Nors filmavimas užtruko apie 3
valandas, bet laikas neprailgo. Patiko
šmaikštūs laidos vedėjai, nuoširdus jų bendravimas su
žiūrovais ir, aišku, puikios artėjančiai Kalėdų šventei skirtos
dainos. Kai kam pasisekė ir nusifotografuoti su įžymybėmis.
Dovydui pavyko įsiamžinti su garsiuoju Radžiu.
Įspūdžiais pasidalijo šeštokai
Dovydas Naraškevičius ir Stasys Katinas

Kylančias problemas spręsime visi kartu!
Sausio 18 d. Želvos gimnazijos mokinių savivalda vykdė LMS
inicijuotą EMOCIJA+ iššūkį. Iššūkyje dalyvavo apie 30 žmonių:
mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė
pedagogė, mokinių savivalda su kuratore, dar apie dešimt
mokytojų bei keletas mokinių. Iššūkio pradžioje kiekvienas dalyvis
turėjo susigalvoti sau naują „vardą": žodį, prasidedantį pirmąja jo
vardo raide ir apibūdinantį teigiamą emociją ar būdo bruožą.
Vėliau iššūkio dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir turėjo trumpai
bei linksmai pristatyti savo grupę. Po linkmos iššūkio pradžios
komandoms buvo išdalyti klausimai apie emocinę aplinką
mokykloje. Grupėse aptarusios klausimus, juos komandos turėjo
pristatyti visiems iššūkio dalyviams. Iš duotųjų klausimų kilo
diskusija, kurios metu buvo aptartos visos mokiniams bei
mokytojams matomos problemos, galimi jų sprendimo būdai.
Mokinių savivalda susidarė planą, kaip sieks išspręsi keletą
mokiniams aktualių problemų ir stengsis jo laikytis. Daugeliui
iššūkio dalyvių toks susirinkimas pasirodė labai naudingas, todėl jo
pabaigoje buvo nutarta tokius susirinkimus rengti keletą kartų per
metus. Želvos gimnazija labai džiagiasi Lietuvos Moksleivių
Sąjungos inicijuota metine veiklos programa EMOCIJA+. Ji
paskatino mokyklos bendruomenę susivienyti sprendžiant
mokyklos problemas ir gerinant emocinę aplinką mokykloje.
Deivido Butkaus informacija

Želvos naujienos

Mes ir kalba, kultūra, literatūra
Vasario 11 – kovo 16 dienomis, kaip ir visoje
Lietuvoje, mūsų gimnazijoje numatytos
LIETUVIŲ KALBOS DIENOS, skirtos
gimtajai kalbai, jos puoselėjimui.
Ta proga mokiniai bus pakviesti dalyvauti ne
viename renginyje.
Taigi lietuvių kalbos mokytojos, literatų bei
muziejaus bičiulių būreliai pakvies dalyvauti
šiuose renginiuose (tikslesnes datas
paskelbsime gimnazijos skelbimų lentoje
artimiausiu metu):
Vasario mėn. – Dailiojo rašto konkurse (5-8
klasių mokinius),
Protų mūšyje „Lietuvių kalbininkai ir jų darbai“
(9-12 kl. mokinius),
Vasario 21 d. – netradicinėje pamokoje
„Vaizdingos kalbos mokykimės iš savo senelių“,
kuri vyks Želvos miestelio bibliotekoje (5-6 kl.
mokinius).
Kovo mėn. – Gražiausių lietuviškų žodžių
rinkimuose.
Būkite aktyvūs šių renginių dalyviai,
žiūrovai.
Prisiminkime garsiojo lietuvių kalbininko Jono
Jablonskio žodžius: „Maža garbė svetimom
kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai
nemokėti.“
-----------------------------------------------------

Gyvenimas verda ne tik mūsų gimnazijoje.
Mokyklos moksleiviai, jaunimas visada
laukiami Želvoje vykstančiuose renginiuose.
------------------------------------------------Taigi kas vyko, kur dar galėsime dalyvauti?
--------------------------------------------------Irgi buvo minima Laisvės gynėjų diena
Sausio 13-osios dienos išvakarėse, sausio 12 d.
pavakary, Želvoje klebono Petro Avižienio ir
bendruomenės pirmininko Gintauto Povyliaus
iniciatyva buvo paminėta Laisvės gynėjų diena.
Simbolinėje miestelio vietoje, prie Baltojo kryžiaus,
buvo užkurtas didelis Atminimo laužas, o prie jo
pakviesti susirinkti tie, kuriems brangi gimtinė,
Lietuva, jos laisvė. Buvo dalijamasi tų skaudžių įvykių
prisiminimais, vaišinamasi arbata, kalbama apie mūsų
krašto praeitį, dabartį ir ateitį. Gaila, kad moksleiviai,
jaunimas (ypač vietiniai) pasyvokai įsijungė į šį
prasmingą paminėjimą.
Bendruomenės pirmininkas G.Povylius dėkoja
devintokei Godai Mikalajūnaitei ir antrokui
Liudvikui Povyliui, taip pat mokytojoms Romualdai
Stražinskienei
ir
Daivai
Kriaučiūnaitei,
nepabūgusiems žiemiško oro ir prisijungusiems prie
šios akcijos.
Linkime kitą kartą būti aktyvesniems. Juk visi
mylime savo gimtinę ir esame patriotiški, pilietiški.
Želvos bendruomenės informacija

Artėjančių Kalbos dienų proga siūlome jums ir
FOTOMĮSLĘ. Atpažinkite, kokie žinomi lietuvių
kalbininkai pavaizduoti šiose nuotraukose. Taip galite
pradėti ruoštis artėjančiam
PROTŲ MŪŠIUI!
Pirmajam, teisingai atsakiusiam, ,,Jaunimėlio” prizas!

Nuotraukoje – susirinkę prie Atminimo laužo
-------------------------------------------------------------------------------

Visi laukiami Kino vakaruose
Želvos parapijos namuose
Pirmasis šiais metais jau įvyko
sekmadienį, sausio 22 dieną. Buvo žiūrimos
dvi garsaus lenkų režisieriaus Krzysztofo
Kieślowskio filmo „Dekalogas“ dalys. Vasario mėn. (data
bus tikslinama) bus žiūrimos kitos šio didelio populiarumo
sulaukusio gilaus ir prasmingo filmo dalys (jos viena su kita
nesusijusios, tad galima prisijungti bet kada). Po filmo
peržiūros vyksta jo aptarimas, diskusijos.
Kviečiami dalyvauti vyresniųjų klasių moksleiviai,
mokytojai. Informacija apie kino vakarus skelbiama
Želvos bendruomenės Facebook paskyroje.
Želvos parapijos namų informacija

Muziejaus naujienos
Palinkėjimai
Duok Dieve, kad visi mokyklos ,,neklaužados“ išaugtų iš
savo visokia bjaurastim
(keiksmais, užgauliojimais,
nepagarba kitiems, dūminimu...) supurvintų rūbų...
Kad būtų daugiau gerų mokinių – tikrų lietuviukų,
netinginčių mokytis, vertinančių spalvingą ir gražų
gyvenimą, puošiančių šią gražiausią žmogaus dovaną...
Ir kad mokytojai būtų sveiki, kantrūs, linksmi ir su viltimi
žvelgtų į ateitį, kad mūsų mokykloje viskas neblogai, kad
2017–aisiais bus dar geriau, ir ugdytiniai labiau visus
džiugins pažanga...
Ir visiems – minties, kad ateitis priklauso tiems, kas pažįsta
ir vertina praeitį ir kad JĄ GALIMA RASTI TIK
GIMNAZIJOS MUZIEJUJE, KUR LAUKIAMI VISI.
Tokius palinkėjimus užrašė muziejaus bičiuliai ir
vadovė.

MUZIEJUS KVIEČIA
Ieškokime mokykloje ,,PERLO“ – geriausio
mokinio. Skaitykime MUZIEJAUS
SKELBIMUS ir pabandykime rasti geriausią
(merginą ar vaikiną). Nepriklausomybės dieną (jei rasime
tokį) PASKELBKIME JO VARDĄ, APDOVANOKIME.
Informaciją paruošė A.Račinskaitė,
A.Petniūnaitė ir muziejaus vadovė

Šis tas iš senojo MOKYKLOS METRAŠČIO
Tikimės, praėjusįjį kartą buvo įdomu pavartyti
mokykos praeities puslapius – iš tų laikų, kai
čia mokėsi mūsų tėveliai, gal net – seneliai.
Šią rubriką tęsiame.
-----------------------------------------------------------

Šis tas iš 1976-1977-ųjų metų mokyklos METRAŠČIO,
kurį galime rasti gimnazijos muziejuje.

Nauji eksponatai

Taigi kuo tais metais gyveno mūsų mokyklos mokiniai?

Įdomiausias, dar niekur nematytas – lino juosta su joje
įspaustų daugybę pinigėlių (dovanojo 37–osios laidos
abiturientė, Želvos ambulatorijos slaugytoja Janė
Meilūnienė). Juostos paslaptį atspėsite muziejuje. Pirmasis,
atspėjęs ją, bus apdovanotas.
Nauja muzikėlė – tai žinomo Lietuvos armonikieriaus, mūsų
15–osios laidos abituriento, molėtiškio Kęstučio Kuzmicko
liaudiškos muzikos melodijos kompaktinėje plokštelėje.
Pagal jas galima šokti valsą, fokstrotą, polką ,,Lipk ant
sienų“, krakoviaką... Muziejuje galima ir melodijų
pasiklausyti, ir išmokti šių šokių žingsnių. Net 2 šias
muzikas gavo muziejus – iš paties muzikanto per mokytoją
Liną, ir kitą dovanojo mokytoja Dalė Dulkevičienė.

Jaunosios šeimininkės konkursinis vakaras
„Spalio 8 dieną mūsų mokykloje jau nusistovėjo tradicija
patikrinti Jaunųjų šeimininkių gabumus. Tuojau po
paskelbimo sujudo 8-11 klasių mergaitės, žinoma, padėjo ir
berniukai. Visi stengėsi, kad valgiai būtų skanūs ir įvairūs.
O per pačią parodą visi stebėjosi valgių įvairumu ir
skanumu, kad žiuri komisijai beliko paskelbti visus
nugalėtojais.“
TELEVIZIJOS LAIDA
„Sausio 28 dieną stebėjome devintokų „Televizijos laidą“.
Išgirdome dienos naujienas, sveikinimų – pageidavimų
koncertą, klausėmės Pasakų tetos, stebėjome madas.
Priešpaskutinė laida buvo devintokų dramos teatro
spektaklis, o pabaigoje apžvelgė dienos įvykius.“

Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

------------------------------------------------------------

O čia – 1977-ųjų metų Rugsėjo 1-osios šventė mūsų mokykloje

Sausio 27–oji diena minima kaip holokausto aukų
atminimo diena. Muziejaus bičiuliai su vadove kvietė klases
į muziejų edukaciniam pokalbiui. Čia lankėsi septintoji ir 10
–oji klasės. Mokiniai dalyvavo edukaciniame žaidybinio
pobūdžio pokalbyje – atliko savarankiškas užduotis,
sužinodami, kurie muziejaus eksponatai atspindi žydų
gyvenimą, kokie Atminties ženklai liudija, kad daugelis
miestelio gyventojų buvo žydai. Dešimtokams gerai sekėsi
iš muziejaus svečių knygos nustatyti, kokie Želvos žydų
išeivijos žmonės lankosi ir kuo džiaugėsi. Berniukai iš anglų
kalbos į lietuvių išvertė gražiausius įrašus, paskaitė ištrauką
iš knygelės ,,Kai nebelieka net vardų“. Septintokus blaškė
klasės neklaužados, todėl jiems sekėsi sunkiau, o ir jų
mokslumo lygis žemesnis. Pamokos baigėsi arbatos gėrimu
ir pyrago pagal žydų valgių receptą skanavimu.
DĖKOJAME!
Naujų eksponatų dovanotojams, dėkojame už pagalbą
rašant
2015–2016
m.
gimnazijos
METRAŠTĮ
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAI
ZOFIJAI
RAMOŠKIENEI UŽ SURINKTĄ MEDŽIAGĄ, MOKYT.
AUDRONEI STANKEVIČIENEI IR IRENAI MICIENEI
UŽ SUTEIKTĄ INFORMACIJĄ, RASAI POVYLIENEI
UŽ NUOTRAUKAS. Mokinių komiteto pirmininkui
DEIVIDUI BUTKUI už išsamią informaciją apie šios
institucijos veiklą.
Dėkojame dešimtokams už smalsumą, domėjimąsi Želvos
praeitimi ir gražų elgesį muziejuje.

Užrašas po nuotrauka: „Mokslo metus pradedame prie mokykklos
– salėje visi nesutilptų. Kalba mokyklos direktorė Z.Kriaučiūnienė
su mažaisiais mokinukais“
Šį ,,Jaunimėlį“ padėjo parengti:
Mokytojos Zita Kriaučiūnienė, Rūta Miciūtė,
mokiniai Dovydas Naraškevičius, Stasys Katinas,
Deividas Butkus, muziejaus bičiulių būrelis. Ačiū
jiems!
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos gimnazija, 2017 – 01 – 31
RAŠYKITE MUMS: zelvosjaunimelis@gmail.com

