2017-2018 m. m.
SAUSIS Nr. 3
Želvos gimnazijos bendruomenės laikraštėlis
Bernardas Brazdžionis
Žiemos lopšinė
Giliam sniege paskendę miega girios,
sodybų obelys, klevai ir ąžuolai,
giliam sapne ir tu, tarytum mirus,
manoji žeme, nutilai…
Po baltu nuometu, kaip nuotakos, pušelės.
po baltu nuometu senoji Šatrija,
bet ryto aušrą kai pažadins Paukščių Kelias,
manoji žemė žengs su ja.
Miegokit, obelys, miegokit, lygios lankos,
aukšti milžinkapiai, miegokit po sniegu,
ir kol sūnaus – pavasario tave pažadins rankos,
o žeme – motina, miegok.
Tegu tavuos sapnuos dienos gyvybė bręsta
ir amžiaus žygių eisena jauna …
Miegok tu po sniegu, budėk žvaigždynų raštuos,
o žeme – motina mana.

MŪSŲ GIMNAZIJOJE
Minėjome Laisvės gynėjų dieną
Sausio 12-ąją, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, ši
proga buvo paminėta ir mūsų gimnazijoje. Prieš
pamokas ryte visi susirinkome prie gimnazijos durų
nešini
pačių
pasigamintomis
popierinėmis
neužmirštuolėmis. Vyresnieji mokiniai priminė mums
1991-ųjų metų sausio 13-osios įvykius, perskaitė tą
dieną žuvusiųjų pavardes. Po to kalbėjo Šešuolių –
Želvos seniūnė Jolanta Lukšienė, tikybos mokytoja
Lina Monkevičienė. Visi,
kurie
turėjo
rankose
neužmirštuoles,
jas
„įsodino“
į
pievelę
priešais mokyklą. Čia jos
„žydėjo“ dar kelias dienas
primindamos
laisvės
gynėjus.
Augustė Cimbolaitė,
Regina Vaičiūnaitė
Neužmirštuolių pievelė prie
gimnazijos

Žiemos lengvumas. Nuotrauka Eglės Grybauskaitės

Šaunuolis mūsų Rokas!
Sausio 14 dieną mūsų
gimnazijos devintokas
Rokas
Kalesnykas
dalyvavo
Lietuvos
mokinių
žinių
viktorinoje „Lietuvos
tūkstantmečio vaikai“,
kuri rodoma per LRT
televiziją.
Rokui
pasisekė užimti I-ąją
vietą iš šešių ir pasiekti
kelionės tikslą – finalą,
kurį, beje, jis irgi
laimėjo.
Žaidime
televizijoje
Roką palaikė jo šeima,
klasės draugai bei mokytojas Vilmantas Driukas.
Visi džiaugiamės Roko sėkme. Jis pasirodė kaip daug
žinantis mokinys ir išgarsino mūsų mokyklą. Smagu!
Joana Urbonavičiūtė, Judita Daševskytė, Aistė Armonavičiūtė
Nuotrauka daryta Jokūbo Kisieliaus

Prizinė vieta olimpiadoje
Sausio 25-ąją dieną vykusioje rajono mokinių
lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje sėkmė
lydėjo 3 g klasės mokinį Deividą Butkų – jis užėmė
III-ąją vietą. Sveikiname Deividą (beje, jis 11-12 kl.
mokinių grupėje rašinį parašė geriausiai) ir linkime
sėkmės ateityje – ne tik mokantis lietuvių kalbos bei
literatūros, bet ir kitų dalykų.
„Jaunimėlio“ informacija

Prabėgusias dienas prisimenant...
Padėjome beglobiams gyvūnams
Želvos gimnazijos mokinių komiteto nariai prieš
žiemos atostogas aplankė beglobių gyvūnų prieglaudą
,,Klajūnas“. Prieš važiuojant ten mūsų mokykloje
kelias savaites buvo renkamos aukos (maistu ir kitais
reikalingais daiktais), kurias ir nuvežėme į ,,Klajūną“.
Ten mums leido pavedžioti šunis, pažiūrėti, kaip jie
laikomi.
Ir skelbta akcija, ir išvyka į šią prieglaudą buvo
prasmingos. Smagu žinoti, kad kažkam padedame.

Išvykos į ,,Klajūną“ akimirka

Aistė Armonavičiūtė, 9 klasė

Gimnazijos bibliotekoje
Praėjo „Knygų Kalėdos“, padovanojusios mūsų
bibliotekai 41 knygą (38 gavome vietoje, o 3 iš rajono
tarybos).
Sausis atėjo su nauja veikla. Bibliotekoje buvo
pristatytas vaikų knygų penketukas, nominuotas
metų knygos rinkimams. 1-5 klasių mokiniai
susipažino su knygomis nominantėmis, klausė ištraukų
iš knygų, diskutavo. Balsuoti už labiausiai patikusią
knygą galima iki vasario 18 dienos.
Bibliotekininkės Jolantos Gelūnaitės informacija

Knygų vaikams penketukas - 2017
Evelina Daciūtė, „Laimė yra lapė“, pasaka, iliustravo
Aušra Kiudulaitė (Tikra knyga, 2016)
Ilona Ežerinytė, „Šunojaus diena“, trys pasakos,
iliustravo Raimondas Gnižinskas (Labdaros ir paramos
fondas „Švieskime vaikus“, 2016)
Gaja Guna Eklė, „Brolis, kurio nereikėjo“, apysaka,
iliustravo Asta Skujytė (Labdaros ir paramos fondas
„Švieskime vaikus“, 2016)
Virgis Šidlauskas, „Ulfas ir stebuklinga barzda“,
apysaka, iliustravo Tania Rex (Nieko rimto, 2017)
Rebeka Una, „Aš esu Tomas, seklys“, apysaka, iliustravo
Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė (Labdaros ir paramos fondas
„Švieskime vaikus“, 2016)

Trečiokai susipažįsta su ,,Knygų penketuku“

2018-ieji paskelbti Simono Daukanto metais
Simonas Daukantas žymiausias XIX a. tautinės
lietuvių kultūros ideologas,
pirmasis
profesionalus
Lietuvos istorikas, pirmasis
lietuviškai rašęs Lietuvos
istorijos veikalus. Jis taip
pat pasireiškė kaip plataus
užmojo
švietėjas,
tautosakininkas,
kalbininkas.
O ką jūs žinote apie Simoną Daukantą? Atsakykite į
pateiktus klausimus, atsakymus siųskite el. paštu
zelvosjaunimelis@gmail.com.
Pirmajam,
teisingai
atsakiusiam, ,,Jaunimėlio“ prizas!
Kur gimė S.Daukantas?
Kokį darbą dirbo jo
tėvas?
3. Kokioje aukštojoje
mokykloje jis
studijavo?
4. Kokį darbą
S.Daukantas dirbo
tuometiniame
Peterburge?
5. Kas siejo
S.Daukantą ir
M.Valančių?
6. Kur stovi šis
paminklas Simonui
Daukantui?
1.
2.

Pažįstame gimtąjį kraštą...
Ir mes kūrėme Želvos legendas
Šių mokslo metų I-ąjį pusmetį mūsų gimnazijos 5 ir
7 klasės mokiniai dalyvavo programos Leader ir
žemdirbių mokymo metodikos centro inicijuotoje
Šviečiamosios gyvulininkystės programoje.
Mokiniai, padedami mokytojos Rasos Povylienės,
domėjosi mūsų krašto žmonių ūkiniu gyvenimu,
daugiausiai – arklininkyste, žirgininkyste, jų
tradicijomis. Sužinoję daug informacijos šia tema ir
patys kūrė pasakojimus ar eiliavo.
Siūlome ir jums, mieli skaitytojai, šį tą paskaityti.
Šie kūrinėliai jau įeis į Želvos krašto istoriją.

MARTYNA STAČIOKAITĖ
ŽELVA
Seniai seniai, prieš šimtą metų,
Atsirado Želvos kraštas,
O Želvoje – arkliai,
Patys geriausi žmonių draugai.
Želvoje daug ko buvo –
Meilės, džiaugsmo ir kančių,
Bet kai žirgai atlėkdavo,
Želviškiai nuo jų neatitraukė akių.
Prie kryžkelės – hipodromas,
Hipodrome juodakarčiai šuoliavo žirgai,
O žirgas juk – gražus klajoklis,
Jo nepalyginsi su paprastais arkliais.

ERNESTA PLESKUTĖ
ŽELVA
Ten, kur vinguriuoja
Želvelės upelis per lauką,
Nuo aukščiausios kalvelės
Bažnytėlė medinė šviečia.
Ten aplinkui driekias
Visas Želvos miestelis
Su medinėm trobelėm,
Darželiu, mokykla, parduotuvėlėm.
Darbštūs žmonės nuo seno
Arė, sėjo, gyvulius ganė.
Be arkliuko gyvenimo savo
Visiškai neįsivaizdavo.
Labai arklius mylėjo,
Žirgus augino.
Glostė, šukavo,
Hipodrome lenktyniavo.
Nebegirdėti pasagėlių žvangėjimo,
Nebegirdėti žirgelių žvengimo.
Vidury miestelio skulptūra medinė
Primena kiekvienam želviškiui
Arklio ir žmogaus draugystę.

----------------------------------------------------------SENOSIOS ŽELVOS ŽEMĖLAPIS
Naujiena – staigmena – tai Jūračio Gambicko
pieštas senosios Želvos žemėlapis, atidengtas sausio
29-ąją, dalyvaujant mokytojoms R. Stražinskienei,
ketvirtokams ir jų auklėtojai J. Tavorienei. Žemėlapis
įtvirtintas šalia naujojo, odinio Želvos žemėlapio, kurį
dovanojo buvęs mūsų mokinys tautodailininkas
Mindaugas Paknys. Gimnazija dėkinga unikalių
darbų autoriams.
Gimnazijos muziejaus informacija

Akys tamsios kaip naktis,
Spindi švieselės akyse.
Meilė, ištikimybė ir džiaugsmas
Atsispindi žirgo akyse.
Miestely buvo daug žirgų,
Vieni jų lakstė kaip pašėlę,
Kiti gi vargo ir ilsėjos.
Deja, tokia lemtis –
Žirgų buvimą saugos jau tik atmintis.

----------------------------------------NOJUS KLIMAŠAUSKAS
LEGENDINIAI ŽIRGAI
Vieną kartą, seniai, prieš 100 metų, gyveno vienas
žmogus. Jis turėjo daug baltų žirgų. Jie buvo labai
talentingi, mandagūs ir padėjo visam Želvos
miesteliui. Žirgai gelbėjo žmones iš degančių pastatų ir
tuos, kurie pasiklysdavo, parvesdavo namo. Tie žirgai
buvo protingiausi šio kaimelio žirgai. Ir kada žirgai
numirė, savininkas buvo liūdnas ir jo vienintelis noras
buvo, kad žirgai grįžtų ir niekados nedingtų
Nuo tada visi gyventojai bandė išdresuoti savo žirgus
taip pat, kaip ir tie žirgai prieš 100 metų. Tačiau iki
šiol niekas taip gerai neišdresiravo savo žirgų.
Ką gali žinoti, gal ir atsiras Želvoje koks žmogus,
kuris sugebės išauklėti savo žirgus taip, kaip jie buvo
išauklėti prieš 100 metų.
Jūratis prie
savo piešto
žemėlapio

Gimnazijos muziejaus naujienos sausį
Gerų, sveikų, prasmingų 2018-ųjų metų gimnazijos
bendruomenei linki buvę mokiniai – kun. Petras Purlys,
poetė Albina Tumaitė – Povilavičienė, Garbės galerijos
laureatas Vytautas Bareika, 1-osios laidos abiturientas
Juozas Motiejūnas, 19-osios laidos Juozas Papas.
Į muziejaus PRISIMINIMŲ lobyną atėjo laiškai iš buvusių
mokinių Juozo Papo (Vilnius), Aldonos Juknevičiūtės –
Motiejūnienės (Marijampolė).
Buvę mūsų mokiniai
pasidalijo vaikystės dienų išgyvenimais, priminė, ką teko
patirti sovietiniais metais, kai daugelis dvasinių dalykų buvo
draudžiami, kai buvo suvaržytos lietuvių teisės ir laisvės.
Su šių ir kitų autorių tekstais, tikėsimės, bus dar progų
susipažinti.
Skaudžiais pokario laikų prisiminimais pasidalijo Juozas
Motiejūnas, gimęs, augęs Davenių kaime, iki tremties
lankęs mūsų mokyklą (šeima buvo ištremta 1948 m., kai
Bliūdašilio miške žuvo brolis partizanas.) Žmogus
atmintyje išsaugojęs savo mokyklos paveikslą, kurio dalelę
pateikiame ,,Jaunimėlio“ skaitytojams.
-----------------------------------------------------------------------

Mano mokykliniai metai
Aš, Motiejūnas Juozas, pradėjau mokytis 1937 metais.
Pirmas mokytojas buvo Gudaitis Antanas. Tuo metu atrodė,
kad yra labai griežtas ir reiklus. Mus visus suskirstė į dvi
grupes: vyresnius į antrą grupę, jaunesnius į pirmą. Mokytis
pradėjom vad. špitolėj (dabar klebono sandėlis). Mano
klasiokai pirmoje grupėje buvo Zenonas Satkevičius, Ignas
Skinderis, Ignas Valiūnas, Antanas Darulis, pusbroliai
Daugudžiai, Druskis, Sakalis iš Molinės, Driukas, V.
Navikaitė, J. Taukytė, A. Morkūnaitė, Motiejūnas, J.
Šimanauskaitė. Mokytis pradėjome pavasarį, o rudenį mus
perkėlė į Dainiškių mokyklą. Mokyklos vedėjas buvo
Adolfas Pocius.
Tuo metu Želvos pradinė buvo išsidėsčiusi keturiuose
pastatuose: špitolėje, Dainiškėse, Petrauskienės
ir
Černiausko namuose. Dabar Černiausko pastato nebėr.
Antram skyriuje mokė Varanauskas Vytautas – jaunas,
garbanotais plaukais. Save laikė laisvamaniu. 1938 m.
Želvoje buvo pastatyta nauja dabartinė mokykla. Naujus
mokslo metus 1939 m. jau mokėmės naujoj mokykloj.
Nauja mokykla mums atrodė kaip stebuklas – mūrinė,
didelė, erdvi. Klasėse sėdėjome naujuose suoluose, ne
sausakimšai. Kiekvienoje klasėje buvo iškabinti Lietuvos
rašytojų, kunigaikščių, žymių žmonių portretai. Mūsų
klasėje buvo rašytojų V. Kudirkos, Maironio, J. Tumo Vaižganto, Žemaitės portretai.
Vedėjas Kurlinkus buvo Lietuvos patriotas.Tuo metu buvo
atidarytas 5-asis skyrius. Mokytojo pavyzdys mus irgi ugdė
patriotais. Tais metais, vadovaujant Kurlinkui, buvo
pastatytas vaidinimas ,,Sniego karalienė“. Tai buvo pirmasis
viešas spektaklis, palikęs želviečiams neišdildomą įspūdį.
1940 metų pavasarį, baigus mokslo metus, vyko didelė
šventė. Joje turėjo dalyvauti visi mokiniai.
Jie prie
mokyklos iš akmenukų sudėliojo Lietuvos Vytį. Tai buvo
nuostabus darbas...
Juozas Motiejūnas, Vilnius, 2017 m. gruodis
-------------------------------------------------------------------RINKIMAI, RINKIMAI!!!
Pritarus vyresnėms klasėms – vienuoliktokams ir
abiturientams, vasario 8 – 12 dienomis vyks GERIAUSIO
MOKINIO RINKIMAI. Ką gi dar gražesnio galime
sugalvoti ypatingai Valstybės šventei? Tebus mūsų visų

išrinkto
GERIAUSIO
GIMNAZIJOS
MOKINIO
GERIAUSI DARBAI...
Apie rinkimų eigą 6 – 4g klases informuosime vasario 6 d.
MUZIEJUS DĖKOJA...
JŪRAČIUI GAMBICKUI už naują kūrinį – Želvos
žemėlapį,
Mokyt. LAIMONUI LATVIUI – už muziejui dovanotą retų
knygų rinkinį,
ALBINUI RAMOŠKAI – už muziejaus interjero
atnaujinimą.
Muziejaus vadovės Z.Kriaučiūnienėsa informacija

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

Ir Želvoje švęskime Vasario 16-ąją,
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną!
Kviečiame aktyviai dalyvauti akcijose ir
renginiuose, skirtuose šiai progai!
Vasario 5-11 dienomis – akcijoje ,,Gerų darbų savaitė“
(Lietuvai, savo miesteliui, jo žmonėms – dalykimės šypsenomis,
gerumu, atidumu, pagelbėkime kitiems realiais darbais).
Vasario 12-15 dienomis – akcijoje ,,Papuošk savo miestelį“
(papuoškime tautine atributika, trijų spalvų dekoracijomis savo
namus, jų aplinką – kaip tai padarysime, lems mūsų išradingumas).
Vasario 6-15 dienomis – šventinių renginių ciklas Želvos
parapijos namuose
,,10 bendruomeniškų susitikimų – Lietuvos valstybės 100mečiui“.
Numatoma:
6 d. – Patriotinės poezijos popietė,
7 d. – Protų mūšis ,,Lietuva – tėvynė mano“,
8 d. – Dainų ir miniatiūrų vakaras,
9 d. – Tautosakos popietė,
10 d. – Pėsčiųjų žygis prie Mateikiškių piliakalnio,
11 d. – Kino popietė (žiūrėsime patriotinį lietuvišką filmą),
12 d. – Nuotraukų parodos ,,Želvos istorijos datos ir įvykiai,
kuriuos verta prisiminti” bei atgimusio parapijos laikraštėlio
,,Želvelė” šventinio numerio pristatymas,
13 d. – Šeimų varžytuvės, skaniausių blynų rinkimai (Užgavėnių
proga),
14 d. – Idėjų ir projektų popietė,
15 d. – Biliardo turnyras šventiniam prizui laimėti (bendruomenės
salėje).
Visų renginių pradžia 16 val., tik pėsčiųjų žygis 12 val.
(einantys į jį renkasi prie parapijos namų).
Taip pat kviečiame dalyvauti:
Vasario 15 d. 13 val. bendrame šventiniame Želvos gimnazijos ir
kultūros namų saviveiklininkų koncerte bei kūrybinio projekto
,,100 riešinių” pristatyme - parodoje,
vasario 16 d. 12.30 val. varpų dūžiais ,,Gloria Lietuvai”
prasidėsiančiose Šv. Mišiose Želvos bažnyčioje, savanorių
pagerbimo ceremonijoje, aitvarų paleidimo akcjoje ,,Mūsų vaikų
svajonės”, šventinėje eisenoje iki kultūros namų, kur 14 val. vyks
baigiamasis renginys – konferencija ,,Svarbiausi Želvos
pastarojo 100-mečio įvykiai ir asmenybės”, vakaronė, vaišės.
Čia galėsite aplankyti ir nuotraukų parodą, skirtą Vasario 16-ajai.
Būkime aktyvūs ir vieningi!
PASTABA: renginių programa gali šiek tiek keistis. Išsamesnės
informacijos apie juos ieškokite
Želvos bendruomenės Facebook paskyroje.
Šį ,,Jaunimėlį“ padėjo parengti:
Muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė, bibliotekininkė
Jolanta Gelūnaitė, mokinės Eglė Grybauskaitė,
Augustė Cimbolaitė, Aistė Armonavičiūtė, Judita
Daševskytė, Regina Vaičiūnaitė. Ačiū joms!
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos gimnazija, 2018-02-02
RAŠYKITE MUMS: zelvosjaunimelis@gmail.com

