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Želvos gimnazijos bendruomenės laikraštėlis

Jonas Aistis
Pavasarėjant
TAIP NUOSTABIAI pakvimpa kartais
žemė,
Nors pavasaris dar miega pumpuruos,
Nors dar juodos šakos šnekasi neramios,
Kad pailgo laukti vasaros kaitros...
Kartais gi vytelė dangišku sopranu
Gysteli viršūnėj, kartais gi tyla
Ir tas žemės kvapas širdį pakutena
Nečionykščio džiaugsmo nuostabia gėla.
Rausta skliautas, žemė ir arimai juosta,
Tyras vandenėlis bėgdamas vaga
Spindi, it laimingos mylimosios skruoste
Ašara sustingus laime pažydėt...
Ak, kaip žemė šiandien nuostabiai nuoga,
Kaip skliaute pakibus vieniša žvaigždė!

Mūsų mokykloje...
Trumpa prabėgusių įvykių apžvalga
Tradicinė Kaziuko mugė
Kovo 2-ąją mūsų gimnazijoje šurmuliavo
tradicinė Kaziuko mugė. Joje pardavinėjome, pirkome,
ragavome ar šiaip dairėmės... Aktyviausi prekeiviai buvo
mūsų mažiausieji – pradinukai. Smagiai nuteikė vyresniųjų
mokinių įrengta ,,Arbatinė“ – čia ragavome gardžius
keksiukus ir net gavome kavos išsinešti...

---------------------------------------------------------Minėjome Kovo 11-ąją
Kaip ir kasmet, mūsų gimnazijoje buvo minima
Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena. O minėdami ją gimnazijos mokiniai dalyvavo
pilietinėje akcijoje ,,Gyvasis tautos žiedas“ – vidiniame
mokyklos kieme sustojo į trispalvę ,,širdį“.
-----------------------------------------------------------------------Apie kitus gimnazijos gyvenimo įvykius žiūrėkite
Želvos gimnazijos Facebook paskyroje.

Miško namelis jau laukia sparnuočių...
Eglės Grybauskaitės nuotrauka

Sėkmė varžybose
Želvos gimnazijos 3-4 klasių mokiniai nugalėjo
Taujėnų gimnazijos pradinukus ir dalyvaus
tarpzoninėse ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs" varžybose.
Sėkmės komandai!

MŪSŲ PASIEKIMAI
Turime kuo pasidžiaugti...
Vasaris, kovas – įvairių rajoninių konkursų,
olimpiadų metas. Smagu, kad juose mūsų
moksleivius lydi sėkmė.
Sveikiname šių renginių laimėtojus ir dar
daugiau pasiekimų linkime ateityje:
Vilmantą Braškį, 12 klasės mokinį – III vieta
Meninio skaitymo konkurse,
Laurą Šlepikaitę, 6 kl. mokinę, apdovanotą
Padėka už literatūros klasikos įtaigų skaitymą
Meninio skaitymo konkurse,
Jūratį Gambicką, 10 kl. mokinį – I vieta
biologijos olimpiadoje,
Deividą Butkų, 12 kl. mokinį – III vieta istorijos
olimpiadoje,
Aurelijų Butkų, 4 kl. mokinį - II vieta
matematikos olimpiadoje,
Saulę Narbuntaitę, 4 kl. mokinę – III vieta
matematikos olimpiadoje.
Džiaugiamės kartu su laimėtojais.
----------------------------------------------

Gimtosios kalbos dienos
Vasario 16 – kovo 11 dienomis mūsų
gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko
Gimtosios kalbos dienos.
Buvo organizuoti šie renginiai:
5-8 klasėse rašytas konkursinis diktantas,
Nacionalinį diktantą rašė 9-12 klasių mokiniai,
taip pat kiti želviškiai (geriausiai jį parašė Želvos
seniūnijos
socialinė
darbuotoja
Audronė
Rutavičienė – ji padarė 5 klaidas, tad jos darbas
buvo išsiųstas į turą šalyje; iš mokinių – 12 kl.
mokinys Tomas Butkus, padaręs 6 klaidas).
Taip pat vyko Mandagiausių lietuviškų žodžių
rinkimai – tokiais žodžiais tapo AČIŪ, PRAŠAU,
ATSIPRAŠAU.
Nors gimtają kalbą gerbti, mylėti ir gerai mokėti reikia
visada, bet Gimtosios kalbos dienų renginių metu šio
dėmesio jai tenka daugiau. Ačiū.

Sėkmė konkurse
„Jie – mūsų draugai“
Mūsų gimnazijos 3 klasės mokiniai dalyvavo
tarptautiniame vaikų piešinių ir vaizdingų posakių
konkurse „Jie – mūsų draugai“, skirtame Lietuvos
valstybės 100-mečiui bei gamtininko Tado
Ivanausko ir rašytojo Prano Mašioto atminimui.
Jame sėkmė lydėjo tris trečiokus: Linėją
Paplauskaitę, Gabrielių Miliauską ir Liudviką
Povylių. Jie tapo šio konkurso laureatais ir buvo
pakviesti dalyvauti apdovanojimų renginyje, kuris
vasario 23 dieną vyko Kauno zoologijos
muziejuje. Čia mokinukai vyko su savo mokytoja
Jolanta Butkiene, o jiems nuvykti padėjo Liudviko
tėtis Gintautas Povylius.
Renginyje dalyviai klausėsi koncerto, jiems buvo
surengta ekskursija po muziejų,
taip
pat
papasakota
apie
gamtininką T.Ivanauską bei vaikų
rašytoją P.Mašiotą. Renginio
pabaigoje
buvo
apdovanoti
konkrso
laureatai.
Iš
500
konkursui pateiktų piešinių buvo
atrinkti 50, tarp jų – ir mūsų
mokyklos mokinių. Smagu.
Įspūdžius papasakojo Liudvikas Povylius

Konkurso laureatų darbeliai
Linėjos

Liudviko
Gabrieliaus

MŪSŲ ŽODIS LIETUVAI

Gimtinė

Kadangi ne taip seniai šventėme dvi Lietuvai
ypatingas progas – Vasario 16-ąją, Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metį, ir Kovo 11-ąją,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną,
nenuostabu, jog gražiausi mūsų eilėraščių posmai,
nuoširdžiausi žodžiai skirti būtent Lietuvai,
mūsų Tėvynei.
Ačiū 4 klasės mokiniams ir jų mokytojai
Jonei Tavorienei už pasidalytus kūrybinius
darbelius. O mes jais dalijamės ir su jumis, mūsų
skaitytojais.
Skaitykime, džiaukimės.
-------------------------------------------------Laiškas Lietuvai

Lietuva – tai mano kraštas,
Lietuva – tai mano gimtinė.
Čia aš gimiau,
Pirmą žodį tariau.
Miškai ir sodai ten yra,
Tai gimtinė lyg mama.
Ji svarbi man, mylima
Ir brangiausia, ir šilta.
Čia galiu, kuo noriu, būti.
Man labai labai smagu,
Lietuvėlę aš myliu.
Ernestas

Lietuva

Labas, Lietuva!
Tau rašo Kamilė. Gyvenu Tolučių kaime, Ukmergės
rajone. Esu linksma, bet kartais būnu ir užsispyrusi.
Tada noriu, kad prie manęs niekas nelįstų.
Mėgstu skaityti knygas ir sėdėti prie telefono. Žinau,
kad nesveika akims, bet labai noriu žaisti įdomų
žaidimą.
Vasarą man patinka teškentis vandenyje. O rudenį
švęsti savo gimtadienį. Kokia paslaptinga žiema, jos
šventės – Kūčios, Kalėdos. O pavasarį smagu girdėti
paukščių garsus!
O kokia nuostabi šiais metais buvo Širvintų kalėdinė
eglė! Ji atrodė lyg sidabrinis angelas, nusileidęs iš
dangaus ant minkštų baltų patalų.
O kokie gražūs ir didingi Kernavės piliakalniai,
Trakų pilis, Gedimino pilis, Trijų kryžių kalnas.
Kokia graži tu esi, brangi, mylima. Linkiu tau išlikti
tokiai kaip dabar.
Lik sveika.
Kamilė
--------------------------------------------------------------Labas, Lietuva!
Aš esu Aurelijus. Esu linksmas ir protingas. Liepą
man sukaks vienuolika metų. Aš mokausi Želvos
gimnazijoje, ketvirtoje klasėje. Mano mėgstamiausios
pamokos yra matematika ir kūno kultūra, nes puikiai
sprendžiu matematikos uždavinius ir greitai bėgu.
Labai mėgstu žaisti krepšinį. Lankau krepšinio
treniruotes Ukmergėje. Ten žaidžiu krepšinio
komandoje. Mano tėtis dirba policijoje, mama –
mokykloje.
Kokie tavo dideli, mėlynuojantys ežerai banguoja.
Kokios gražios, ddingos pilys ant didžiulių kalnų stovi.
Kiek daug vertingų miškų užauginai. Kokia didinga ir
graži tu esi.
Mane neramina, kad nerūšiuodami ir mėtydami
šiukšles kur pakliūva lietuviai teršia aplinką.
Linkiu tau meilės ir ištvermės.
Iki.
Aurelijus

Lietuva – tai mano tėvynė,
Lietuva – tai mano draugai,
Lietuva – tai mano tėvai,
Lietuva – tai mano gražiausi namai,
Lietuva – tai didingi miškai.
Kamilė
-------------------------------------------------------Šia proga – ir FOTOMĮSLĖ apie Lietuvą ,,Gražiausios, įdomiausios Lietuvos vietos“.
Atpažinkite šiose nuotraukose įamžintas vietoves,
objektus, atsakymus (išvardytus eilės tvaka) siųskite
el. paštu zelvosjaunimelis@gmail.com.
Pirmajam, teisingai atsakiusiam, prizas.
Mąstykite, pažinkite!

Beje, praėjusiame ,,Jaunimėlyje“ skelbtą fotomįslę apie
Simoną Daukantą pirmasis teisingai įminė septintokas
Stasys Katinas. Jam ir atiteko „Jaunimėlio“ prizas.
Sveikiname!

GIMNAZIJOS MUZIEJUJE...
Po DIDELIŲ IR LABAI GRAŽIŲ ŽODŽIŲ
rinkimų
Dėkojame visų klasių mokiniams už geranorišką ir
nuoširdų dalyvavimą MANDAGIŲ žodžių rinkimuose.
AČIŪ – dažniausiai mūsų mokykloje vartojamas padėkos
žodis (65), šalia – DĖKUI, DĖKOJU (7).
PRAŠAU, PRAŠYČIAU – 19.
Atsiprašau – 14.
Visus kartu – AČIŪ, PRAŠAU, ATSIPRAŠAU – įvardijo
12 mokinių.
Kaip GERUS, GRAŽIUS žodžius minėjo šiuos: meilė,
myliu, dovanoju, į sveikatą, tobulumas, švelnus, nuoširdus,
tolerancija, ištikimybė, laimingai, malonus, draugiškas,
nuostabus, linksmas, laimingas, kuklus, mandagus, mylimas,
labai myliu...
Apibendrinus žodžiais – favoritais lieka AČIŪ, PRAŠAU,
ATSIPRAŠAU.
Tad rinkdamiesi žodžius dažniau kalbėkime mūsų išrinktais
DIDELIAIS IR GRAŽIAIS ŽODŽIAIS.
----------------------------------------------------------------------Džiugu, kad muziejus sulaukia laiškų su prisiminimais,
gerais linkėjimais, nuotraukomis. Neseniai sulaukėme dar
vieno laiško iš buvusio mokinio, tremtinio, jau anksčiau
minėto Juozo Motiejūno. Šįkart žmogus pasakoja apie
gimtąjį Davenių kaimą, pokario įvykius Želvoje, rusų
okupantų žiaurumą. Pasakoja ir Baltojo kryžiaus, gražiausio
paminklo Lietuvos partizanams, atsiradimo istoriją,
įvardydamas šio unikalaus architektūros statinio iniciatorius
ir rūpintojus – bendraminčius, aktyvius rezistencijos
dalyvius, Lietuvos patriotus - Stanislovą Čepą, Juozą
Motiejūną ir Alvydą Pagalį. Tai jie sugalvojo monumento
idėją, surado partizanų artimuosius, rinko aukas, tarėsi su
architektu Henriku Šilgaliu, Želvos parapijos kunigu Petru
Avižieniu...
Ir štai jau 25 metai, kai didingas paminklas pasakoja apie
didžius Želvos krašto kovotojus, savo gyvybę paaukojusius
už gimtinės laisvę...
Į muziejaus el. paštą atsiųsta knyga – Bajoruose gimusio,
augusio Antano Pusvaškio 70 puslapių prisiminimų tekstas.
Jį sudaro trys dalys: gimtinės vaizdai, pokario įvykiai ir
tremtis, sugrįžimas į gimtinę. Su gražiausiais jausmais
pasakojama apie gimtuosius Bajorus, apie savo senelius,
skaidrios sielos artimus šeimos žmones tėvą, motiną, apie jų
sąžiningumą ir skaudžią gėlą išgyvenant tremties
baisumus...

Daniel ir Roberto, kurie irgi lankėsi Želvoje, mūsų
muziejuje, ieškodami savo protėvių pėdsakų. O Fernando
Klabin vasarą žada lankytis jau antrą kartą.
Valentinas Seliuginas, Paželvių dvarininkų, italų kilmės
Marikonių palikuonis, lankęsis Želvoje, atvežęs Marikonių
giminės herbo kopiją. Pusamžis labai patrauklios išvaizdos
ir gražių manierų Lietuvos karių gydytojas pasakojo apie
savo protėvius, XVIII a. viduryje valdžiusius Paželvių
dvarą, apie giminės žmones. Grįžęs po vizito atsiuntė labai
įdomų 1920 metų Želvos krašto žemėlapį, suteikiantį naujos
informacijos apie gatvinius kaimus. Herbas ir žemėlapis yra
saugomi mūsų muziejuje.
Dar vienas muziejaus bičiulis - Lietuvos fizikos ir
astronomijos instituto mokslinis darbuotojas, Lietuvos
astronomas astrofizikas Kazimieras Černis, kurio giminės
istorija susijusi su Rapoliškių palivarku. Iš šio įdomaus
žmogaus gautas laiškas saugomas muziejuje. Jame minimos
senos Želvos vietovės Šilninkai, Rapoliškės ir Rasališkiai,
kuriose gyventa ir K. Černio protėvių. Jeigu kas daugiau
domėtųsi mūsų krašto istorija ir astronomijos pasiekimais,
galima būtų šį mokslininką kviesti į svečius.
Puslapį parengė muziejaus vadovė ir bičiuliai
------------------------------------------------------------------------

ŽELVOS BENDRUOMENĖS NAUJIENOS
Turnyrai, skirti Kovo 11-ajai
Želvos bendruomenės salėje kovo 10 dieną vyko Kovo 11ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, skirti
biliardo ir stalo teniso žaidimo turnyrai. Organizatoriai
džiaugiasi gausiu dalyvių ir žiūrovų būriu ir sveikina
nugalėtojus:
stalo teniso žaidime - IRMANTĄ PAPLAUSKĄ (I vieta),
Nojų Rinkevičių (II vieta), Aivarą Stoškų (III vieta).
Biliardo turnyre - AURIMĄ STRAŽINSKĄ (I vieta),
Augustą Rinkevičių (II vieta),
Roką Bundonį (svečią iš Ukmergės, III vieta).
Taip pat dėkojame šauniesiems mūsų bendruomenės
jaunuoliams - savanoriams, turnyrų organizatoriams,
vykdytojams ir teisėjams: Kristijonui Povyliui, Beatričei
Tavoraitei ir Ugnei Zaveckaitei. Ugnei taip pat ačiū ir už
nuotraukas. Iki kitų susitikimų.
Želvos bendruomenės
informacija

Muziejaus bičiuliai, kuriais gali pasikliauti
Jais galime remtis, galime užduoti
klausimus, galime kviestis į svečius,
galime tikėtis įdomios informacijos.
Fernando Klabin
- Brazilijos
ambasados Rumunijoje darbuotojas,
pirmasis atsiuntęs žinių apie Želvos
žydus, savo giminės geneologinį
medį, Facebook draugas, dabar
besirūpinantis savo giminės parama
fondui, padėsiančiam Želvoje steigti
dar vieną muziejų. Žinoma, jeigu padės kiti Klabinai –
buvęs Rio da Žaneiro meras Israel, jo pusbroliai
Nuotraukoje – Fernando Klabin

Šį ,,Jaunimėlį“ padėjo parengti:
Mokytojos Zita Kriaučiūnienė, Jonė Tavorienė,
mokinė Eglė Grybauskaitė.
Ačiū joms!
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos gimnazija, 2018 – 03 – 28
RAŠYKITE MUMS: zelvosjaunimelis@gmail.com

