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Želvos vidurinės mokyklos bendruomenės
laikraštėlis
„Jaunimėlis“ po ilgos pertraukos ir vėl sveikinasi su
Jumis, mieli skaitytojai. Regis, nė nebuvo tos vasaros,
ir du (net du!) mokslo metų mėnesiai prabėgo
nepastebimai.
Taigi jau tiek laiko mes sugrįžę į mokyklą. Gal
nelabai laimingi, kad reikia mokytis, betgi mokslas
suteikia tiek žinių! Kažkam sunku keltis anksti ryte ,
kažkam nesinori mokytis, o gal kam nors sunki
kuprinė... Priežasčių patinginiauti visada atsiras, bet
kiekvienas turime žinoti, kad be mokslo nebūsim
išmintingi.
Bet mokykla – ne vien mokymasis. Tai ir draugai,
bendros pramogos, smagus laikas su jais po pamokų.
Ar ne taip? Taigi mylėkim mokyklą, vertinkime ją, nes
laikas taip greit bėga – užaugsim, išskrisim kaip tie
paukščiai rudenį, ir žavūs mokykloje praleisti metai
liks kaip gražus prisiminimas. Gyvenkim, džiaukimės,
mokykimės ir linksmi būkim. Ir „Jaunimėlio“
nepamirškim - jis vis norės pas jus pasibelsti...

Nuostabius kilimus iš rudens gėrybių mokyklos
mokytojams Mokytojo dienos proga „išaudė“ mūsų
pradinukai su išradingomis savo mokytojomis.
Galėjome jais ilgai džiaugtis, gėrėtis...

„Jaunimėlio“ redkolegijos vardu – Dominyka Aganauskaitė
ir mokytoja Rasa Povylienė

Ką spėjome nuveikti?

Tradiciškai paminėta Europos kalbų diena
Mokykloje paminėta
dar viena įsimintina
- Europos kalbų –
diena. Šį kartą jos
dalyviams teko
išties nepaprasta
užduotis – nupiešti
ilgiausią anglų
kalbos žodį.
Mokiniai aktyviai
dalyvavo šiame
konkurse, o
vertinimo komisijai
išties buvo nelengva
išrinkti gražiausio
piešinio autorių.
O mokyklos
bibliotekoje buvo
surengta visų
konkurso dalyvių

Minėjome Žydų genocido dieną
Kaip ir kasmet, rugsėjo pabaigoje prisiminėme ir
pagerbėme kažkada čia žuvusius mūsų krašto žydų tautybės
žmones. Pirmiausia tradiciškai rinkomės mokyklos fojė. Čia
vyresniųjų klasių mokiniai skaitė Želvos krašto žmonių
prisiminimus apie kadaise čia gyvenusius žydus. Taip
turėjome progos nusikelti į savo gimtinės praeitį.
Po to klasių atstovai ėjo į žydų sušaudymo vietą, kurioje
dabar stovi paminklas. O eidami šiuo kančias ir skausmą
primenančiu keliu jį žymėjome akmenėliais ir žvakelėmis,
kurias uždegėme taip pagerbdami atminimą kažkada čia
žuvusių žydų, kurių gyvenimas tapęs mūsų Želvos istorijos
dalimi.
Deividas Butkus

Ar žinote, kur mūsų mokykloje pipirai
dygsta? Jei įdomu – apie tai ir kitus paprastus ir
nepaprastus mokyklos gyvenimo įvykius
skaitykite 2 puslapyje.

darbų parodėlė.
,,Jaunimėlio“ informacija
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Krikštijome penktokus!
Spalio 14 dieną mūsų mokykloje vyko
penktokų krikštynos. Nuo pat ryto ,,nekrikštai”
penktokai vaikščiojo su skaičiumi ,,5” ant kaktų. Tiesa,
ne vienam, taip paženklintam, didelio džiaugsmo toks
,,papuošimas” nesukėlė.
O po 5 pamokų prasidėjo tikros linksmybės.
Penktokėliai, išeinantys iš savo klasės, buvo apvynioti
lipnia plėvele. Šiaip taip nupėdinę į salę jie buvo
pavaišinti aštraus skonio riešutais. Po to buvo
žaidžiamas žaidimas su kėdėmis. Daug emocijų sukėlė
žaidimas su balionu – jį reikėjo vienas kitam perduoti
kojomis. Po šio žaidimo visi piešė savo auklėtoją.
Išbandymas teko ir penktokų auklėtojai – obuolį teko
padalinti į tiek dalių, kiek yra auklėtinių.
Visiems išbandymams pasibaigus buvo dalijami
krikšto liudijimai. Deja, juos gavo ne visi – kai kurie
penktokai nusprendė, kad jiems gerai bus ir
nekrikštytiems, todėl krikštynose nedalyvavo.
Brigita Miliušaitė

medienos sandėlį, netgi išvydo miškui nebūdingų
vaizdų – vidury miško augančią storakamienę trešnę,
įspūdingo dydžio laukinę obelį. Suaugusiam žmogui
tai greičiausiai įprasti reginiai, bet vaikui, dar tik
besimokančiam pažinti gamtos pasaulį, tai išties
palieka įspūdį, o ypač įsimenančios lieka pamokos,
išmoktos ne įprastai klasėje, iš vadovėlio, bet iš arti
žvelgiant į gamtą, mišką, tyrinėjant jo paslaptis.
Taigi ne taip toli nuo Želvos augs dar vienas
mokinukų sodintas miškas. Pavasarį, reikia manyti, jau
stiebsis į viršų maži, liauni ąžuoliukai – būsimieji tvirti
Lietuvos miško ąžuolai. O vaikai ir jų mokytoja, aišku,
nekantraus pamatyti, kaip jų sodinti medeliai tampa vis
tvirtesni, aukštesni, vis atsparesni vėjams ir audroms.
Sakysite, nieko ypatinga tos keliasdešimt pasodintų
gilių? Bet jei prieš akis įsivaizduotume tiek tvirtų
ąžuolų? Be to, juk maži darbai duoda pradžią
dideliems. Todėl kas galėtų paneigti, jog vaikas,
sėkmingai pasodinęs pirmąjį savo medelį, šio
prasmingo darbo ateity nenorės pakartoti? Svarbu
laiku parodyti jam kelią – gražų pavyzdį. Galbūt
tuomet atsiras daugiau medelius sodinančių nei juos
naikinančių,
laužančių.
Želviškiai
mokiniai
greičiausiai tai jau žino...
Rasa Povylienė

Želvos girininkijoje žaliuos dar vienas
moksleivių sodintas miškas...
Geras jausmas žmogų apima žiūrint į augantį medį,
mišką. Dar smagiau žvelgti į juos žinant, jog prie to
augimo ir pats esi prisidėjęs. Šis jausmas, reikia
manyti, nesvetimas ne vienam mūsų mokyklos
moksleiviui –jie ne kartą yra dalyvavę prasmingose
miško sodinimo akcijose, talkose. Jau keleri metai
Želvos girininkijos pakrašty į aukštį stiebiasi
dabartinių devintokų sodintos eglaitės (jų tuomet buvo
pasodintas visas tūkstantis), ne vieną kartą jaunieji
želviškiai dalyvavo UAB „Likmerė“, VĮ Ukmergės
miškų urėdijos, Želvos girininkijos organizuotose
Miško sodinimo šventėse.
Šįkart gražią iniciatyvą parodė Želvos vidurinės
mokyklos mažiausieji – trečiaklasiai - ir jų mokytoja
Jolanta Butkienė. Rudenėjančiame miške įvairiems
darbeliams prisirinkę ąžuolo gilių, vaikai ir jų
mokytoja nepanoro, jog visa tai prapultų, todėl nutarė,
jog geriausias kelias mažosioms gilėms – grįžti atgal į
mišką, tik jau būsimųjų ąžuolų sėklomis. Šiam gražiam
sumanymui pritarė Želvos girininkijos girininkas
Gintautas Povylius, kuris pasiūlė moksleiviams kartu
surengti nedidelę, bet gražią ir prasmingą miško –
ąžuolyno sodinimo akciją. Girininkas parinko tam
tinkamą vietą – kirtavietę netoli Virkščių, Daratlaukio
miške.
Kaip pasakojo trečiaklasių mokytoja J.Butkienė,
vaikai, dalyvaudami šioje akcijoje, ne tik atliko
pagrindinį suplanuotą darbą – pasodino giles, bet ir
turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su mišku, jame
augančių medžių rūšimis, apžiūrėjo jau paruoštos

Darbui pasiruošę... Trečiokai su savo mokytoja J.Butkiene ir
girininku G.Povyliumi

Atsargiai – pipirai!
Tie, kurie dažniau lankosi mokyklos valgykloje, turėtų
būti labai atidūs: ar girdėjote, jog kai kas iš vyresniųjų klasių
budėtojų norėdami pasilinksminti (o gal besirūpindami
patiekiamų patiekalų egzotišku skoniu?) karčiaisiais pipirais
,,pagardina“ sriubas, kompotą ar netgi sausainius. Ar jau
teko ragauti šių egzotiškų patiekalų? Jei ne, tuomet
skubėkite į mokyklos valgyklą, kai joje budi mūsų
devintokai: patikėkite, taip pagardinti patiekalai jums turėtų
patikti. Aišku, jeigu devintokų pipirų atsargos jų namuose
neišsekusios. Na, bet tai ne bėda: parduotuvė čia pat, ir šio
skanėsto rūpestingi budėtojai bet kada gali gauti...
PASTABA: devintokai (ir visi kiti, taip darantys) neturėtų
pamiršti senos geros tiesos: elkis su kitais taip, kaip nori,
kad su tavimi kiti elgtųsi.
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Kaip ir kasmet, taip ir šiais mokslo metais į
mūsų mokyklą atvyko naujokų. Šįkart
,,Jaunimėliui“ parūpo pakalbinti du naujus
žmones – brolius Mantą ir Egidijų Subačius, į
mūsų mokyklą atvykusius iš Ukmergės. Jie ne
tik pakeitė mokyklą, bet ir gyvenamąją vietą –
tapo želviškiais.
Taigi kaip sekasi broliams mūsų
mokykloje? Kaip jie čia jaučiasi?
Klausimai broliams buvo pateikti tokie:
1. Kaip jautiesi mūsų mokykloje? Kas labiausiai
patinka, kas – ne?
2. Iš kur atvykai pas mus? Kodėl būtent čia?
3. Ar jau pritapai savo naujoje klasėje? Kaip
joje jautiesi?
4. Gal gali papasakoti plačiau apie save? Kuo
domiesi? Kokių dalykų pamokos labiausiai
patinka?
5. Ko tikiesi čia mokydamasis?
MANTAS:
1. Jaučiuosi čia gerai, viskas patinka. Draugiška
klasė, geri mokytojai.
2. Atvykau čia iš Ukmergės Užupio pagrindinės
mokyklos. Taip susiklostė aplinkybės...
3. Klasėje jau pritapau. Jaučiuosi joje gerai,
susiradau naujų draugų.
4. Domiuosi futbolu, laisvalaikiu žvejoju, būnu
su draugais. Labiausiai patinka technologijų
pamokos.
5. Norėčiau čia ir toliau mokytis, pabaigti 12 – a
klasių.
To Mantui ir linkime – sėkmės mokantis, gerų
draugų, puikios savijautos mūsų mokykloje!

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

EGIDIJUS:
1. Šioje mokykloje gerai jaučiuosi. Net nežinau, kas
patinka, o kas ne...
2. Atvykau iš Ukmergės Užupio mokyklos. Keitėsi
mokykla, nes keitėsi gyvenamoji vieta. O ši
mokykla man yra arčiau.
3. Greit pripratau savo naujoje klasėje. Gerai
čia jaučiuosi – mane iškart priėmė į savo
būrį, atrodo, lyg seniai būtume pažįstami.
4. Kad nieko tokio apie save neturiu
papasakoti... Domiuosi sportu, kartais
patinka sportuoti. Iš visų pamokų labiausiai
patinka kūno kultūra, technologijos, informatika
ir matematika, nes šie dalykai geriausiai sekasi.
5. Tikiuosi čia mokytis toliau ir baigti 12-a klasių.
Ir Egidijui linkime didelės sėkmės!
Kalbėjosi Simona Paškevičiūtė

Mantas

Egidijus

O septintokas Linas Karalis keletą klausimų
nutarė pateikti želviškių jau puikiai žinomam
žmogui, nors Želvoje beveik naujokui, kultūros
namų meno vadovui, muzikantui, liaudies
šviesuoliui Juozui Vasiliauskui.

Muzikuoti pradėjau nuo mažens. O
muzikos kelią pasirinkau tėvo dėka.
4. Kokie dar, be muzikos, jūsų pomėgiai,
pasiekimai?
Esu chorvedys – profesionalas. Esu kaimo
menininkas, Lietuvos šviesuolis. Dar užsiimu
skulptūra, tekstile.
5. Kokie jūsų artimiausi planai?
Dalyvauti
respublikiniuose,
rajoniniuose
renginiuose, taip pat palaikyti ryšį su užsienio
šalimis – Latvija, Lenkija, Vokietija, Danija.
Dėkojame kaimo
menininkui už
atsakymus. Linkime
kūrybinės sėkmės.

1. Kaip šiandien jaučiatės mūsų Želvoje?
Jaučiuosi gerai, jau pripratau.
2. Kiek jau čia renginių jūsų dėka įvyko? Ar jais
esate patenkintas?
Vyko visi kalendoriniai renginiai, parodos,
Kraštiečių, Rudens gėrybių šventės. Taip pat
vykome į koncertus. Visu tuo esu patenkintas.
3. Koks buvo jūsų kelias į muzikos pasaulį? Kas
lėmė, jog būtent juo pasukote?

Juozas Vasiliauskas su
savo originaliais medžio
darbais.
Nuotrauka iš interneto puslapio http://muziejus.moletai.lt

Kalbėjosi Gabija Druskytė

MĖNESIO INTERVIU
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MANO NUOMONĖ
Turbūt sutiksite, jog kiekvienas žmogus turi turėti
savo nuomonę vienu ar kitu klausimu, ypač jei
kalbama apie kažkokius esminius, aktualius dalykus.
Viena iš tokių temų – mirties bausmė, jos
reikalingumas. Turbūt nei vienas nelikome abejingi
išgirdę apie žiaurius Panevėžio įvykius. Po to
visuomenėje kilo daug diskusijų, siūlymų grąžinti
mirties bausmę. Ką šiuo klausimu galvoja mūsų
mokyklos mokiniai, nutarė pasidomėti Jolita
Leonavičiūtė – ji atliko mini apklausą.
Buvo apklausti 34 žmonės. Nuomonės pasiskirstė taip:
9 žmonės pasisakė prieš mirties bausmę, 25 – už. Taigi
matome, jog nedovanotume tiems, kurie atima gyvybę
kitam. Bet čia – tik mūsų nuomonė. Ar bus realių
pokyčių? Matysime...
Tyrimą atliko Jolita Leonavičiūtė

Mokytoja:
- Vaikai, kokios giminės yra žodis ,,kūdikis“?
- Gal vaikiškos?
------------------------------------------------Bibliotekininkė teiraujasi skaitytojo:
- Jums turbūt labai patinka šio autoriaus kūryba, jei
ir vėl prašote jo knygos?
- Na... Tiesiog praeitą laiką jo knygoje aš radau 10
litų...
--------------------------------------------------- Neįsivaizduoju, kaip vienas žmogus gali padaryti
tiek daug klaidų?! – pasipiktinusi sako mokytoja.
- - Kodėl vienas? – išdidžiai atsako Petriukas. –
Kartu su tėvu darėme!
---------------------------------------------------Mokytoja:
- Kokius du žodžius mokiniai vartoja dažniausiai?
Vienas:
- Aš nežinau.
- Teisingai.
Parinko Gabija Druskytė

PASIGAMINK PATS!
VAISIŲ TAURĖS
Jums reikės:
 5 šaukštelių braškių uogienės
 1 skardinės (550 g) konservuotų ananasų
 Plaktos grietinėlė
 1 skardinės (300 g) konservuotų mandarinų

1.

2.

Gaminimas
Padenkite šaukšteliu braškių uogienės 5 desertinių
indų po 100 g dugną. Kiekvieną ananaso griežinėlį
supjaustykite į 5 gabalėlius.
5 gabalėlius ananaso sudėkite į kiekvieno
desertinio indo dugną. Ant viršaus vėl dėkite po 5
gabalėlius ananaso. Centre užpurkškite grietinėlės.
Aplink grietinėlę sudėkite 5 skilteles mandarino. Iš
karto patiekite.
SKANAUS!
Iš ispanų kalbos vertė Gabrielė Povyliūtė

Šį ,,Jaunimėlį“ parengė:
Brigita Miliušaitė, Toma Novikaitė, Luknė
Šeferytė, Gabija Druskytė, Dominyka
Aganauskaitė, Miglė Stražinskaitė, Deividas
Butkus, Salvija Ilgevičiūtė, Jolita Leonavičiūtė,
Simona Paškevičiūtė, Linas Karalis, Evaldas
Pikčiūnas, Faustina Zaveckaitė ir kiti.
Maketavo Rasa Povylienė
Rašykite mums: povyliene@takas.lt
Želvos vidurinė mokykla, 2013 – 11 - 03

