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Želvos vidurinės mokyklos bendruomenės
laikraštėlis
Jau baigėsi ruduo, seniai nuo medžių nukrito
paskutiniai lapai, nušalo paskutinės gėlės ir visi
džiaugiamės prasidėjusiu Kalėdų laukimu.
Paskutinį rudens ir pirmąjį žiemos mėnesį įvyko
nemažai renginių. Paminėjome Tolerancijos dieną
– visi vieningai mokyklos stadione ,,užauginome“
Tolerancijos gėlę. Šventėme ir tradicinį mokyklos
gimtadienį – stebėjome gražų koncertą,
linksminomės diskotekoje.
O dabar linkime visiems būti ramiems, nes šis
laikotarpis yra ramybės ir susikaupimo metas –
Adventas. O kai ateis šventės, linkime
džiaugsmingai švęsti Šv. Kalėdas ir Naujuosius
metus.

DŽIAUGSMINGŲ VISIEMS
ŠV. KALĖDŲ, LAIMINGŲ
NAUJŲJŲ METŲ!
Mokykloje jau pasitinkame didžiąsias metų
šventes. Akimirka iš prieššventinio renginuko,
kuriame klausėmės kalėdinių dainų ir žiūrėjome
smagų devintokų vaidinimą.
Taigi linkėjimai nuo devintokų
Snieguolės ir septynių nykštukų!

,,Jaunimėlio“ redkolegijos vardu – Dominyka
Aganauskaitė

MINĖJOME TOLERANCIJOS DIENĄ
Kaip ir kiekvienais metais, ir vėl minėjome
Tolerancijos dieną.
Šių metų Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis –
Tolerancijos gėlė. Gėlės dovanojamos mylimam
žmogui, įteikiamos sveikinant įvairiomis progomis,
pagerbiant kieno nors atminimą ar įteikiamos kaip
susitaikymo ženklas. Gėlė dovanojama ne tik draugui
ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti,
kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi tokį, koks
jis yra.
Per klasės valandėles darėmės raudonus ir geltonus
galvos apdangalus, kuriuos užsidėję stadione
išdėliojome gyvą gėlę. Atrodėme gražiai...
Deividas Butkus
Mūsų Tolerancijos gėlė
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Mūsų sportinio gyvenimo PANORAMA
Rugsėjo 19 d. Ukmergės stadione vyko rajoninės kroso
estafečių varžybos. Želvos komanda iškovojo II vietą.
Rugsėjo 27 d. vyko rajoninės moksleivių daugiakovės
varžybos Ukmergės rajono policijos komisariato
viršininko taurei laimėti. V.Butkutė, P.Drobužas ir
M.Kurcevičius iš 9 komandų laimėjo I vietą.
Spalio 11 dieną vyko bėgimas, skirtas Europos
judėjimo savaitei – 2013 ir mokyklos 104-ajam
gimtadieniui paminėti. Bėgime dalyvavo 47
moksleiviai. Gausiausiai bėgikų buvo I grupėje (1-4
kl.) – net 25. Tarp mergaičių stipriausios buvo
A.Račinskaitė, D.Markevičiūtė, M.Aganauskaitė. Tarp
berniukų – R.Markauskas, J.Kisielius, A.Stoškus. II
grupėje (5-8 kl.) dalyvavo 15 mokinių. Geriausiai
sekėsi L.Šeferytei, J.Leonavičiūtei, P.Šeferytei,
T.Šikšniui, L.Motiejūnui, L.Markevičiui. Vyriausiųjų
grupėje (9-12 kl.) dalyvavo 7 bėgikai. Stipriausi buvo
A.Vaganovaitė, P.Drobužas, D.Kulakauskas, J.Lukša.
Spalio 24 dieną Ukmergėje vyko rajoninės šaškių ir
klasikinio smiginio varžybos. Šaškėmis žaidę
I.Leonavičiūtė, M.Stražinskas, A.Bačys, T.Dapkus
iškovojo I vietą. Smiginio varžybose V.Butkutė,
E.Drobužaitė, M.Kuncevičius, P.Drobužas iškovojo I
vietą.
Spalio 22 dieną vyko tarpklasinės kvadrato varžybos,
kuriose dalyvavo 5-6 kl. ir pradinukų komandos. I
vietą iškovojo 5 klasės berniukai, II – pradinukai ir III
– 5 klasės mergaitės.
Lapkričio 7 dieną Taujėnuose vykusiose rajoninėse
kaimo mokyklų kvadrato varžybose Želvos pradinukai
iškovojo I vietą ir teisę atstovauti rajonui gruodžio 14
d. Kėdainiuose vyksiančiose zoninėse varžybose.
Lapkričio 13-14 d. Taujėnuose rungėsi berniukų ir
mergaičių komandos. Mergaitės iškovojo III, berniukai
– II vietą.
Gruodžio 11 d. Taujėnuose vyks rajoninės kaimo
mokyklų krepšinio 3x3 varžybos.

Mokykloje sulaukėme dar vieno naujoko – pas
mus atvyko mokytis devintokas Gytis
Truščinskas. ,,Jaunimėlis“ neiškentė
nepasidomėjęs, kaipgi Gyčiui sekasi mūsų
mokykloje. Naujoką kalbino Gabija Druskytė ir
Salvija Ilgevičiūtė.
1.Kaip jautiesi šioje mokykloje? Kas labiausiai
patinka, o kas ne?
Jaučiuosi čia gerai. Labiausiai patinka nauji klasės
draugai. Nepatinka ilgos pamokos (pamokų trukmė).
2. Iš kur atvykai pas mus? Kodėl būtent čia?
Atvykau iš Žemaitkiemio. Atvykau čia, nes mokytis
liepė tėvai.
3. Ar jau pritapai savo naujoje klasėje? Kaip joje
jautiesi?
Naujoje klasėje jaučiuosi gerai. Jau pripratau. Klasė
draugiška, susiradau naujų draugų.
4. Gal gali plačiau apie save papasakoti? Kuo
domiesi? Kokių dalykų pamokos labiausiai patinka?
Patinka sportuoti, iš sporto šakų labiausiai patinka
krepšinis. Labiausiai patinka kūno kultūra.
Laisvalaikiu mėgstu būti su draugais.
5. Ko tikiesi čia mokydamasis?
Ko nors išmokti ir pabaigti dvylika klasių.
Ačiū Gyčiui už išsakytas mintis. Linkime ir toliau
gerai jaustis mūsų mokykloje.

Informaciją ,,Jaunimėliui“ suteikė kūno kultūros mokytojas
Gintaras Markevičius, o jį kalbino Linas Karalis

PASVARSTYMAI...

Mokyklos pradinių klasių komanda su mokytoja
Jane Tavoriene

Tikriausiai visi buvome sudrausminti dėl to, jog
dedame mokyklines kuprines ant palangių. Bet čia mes
įžvelgiame ir problemą: kai kuprines laikome ant grindų, jos
išsipurvina, kartais net sušlampa, kai per tą vietą pereinama
šlapiais batais. Ką daryti? Kur laikyti kuprines? Vienas iš
variantų – paprašyti mokytojų, kad atrakintų kabinetą, ir
kuprines pasidėti ten. O jei iš jų ką nors prisireiktų pasiimti?
Tuomet ir vėl problema. Tuomet klausiame: ar tikrai ant
palangių laikomos kuprinės kam nors padaro žalos?
Septintokai
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Išvyka į šventinį Vilnių
Siūlome paskaityti naujus literatės septintokės
Faustinos Zaveckaitės eilėraščius. Auga
Faustina, ,,auga“ ir jos eilėraščiai.
Skaitykite, įvertinkite!
Gyvenimas yra skausmas, kęsk jį.
Gyvenimas yra dovana, išpakuok ją.
Gyvenimas yra džiaugsmas, šypsokis jam.
Gyvenimas yra vanduo, gerk jį.
Gyvenimas yra šventė, švęsk ją.
Gyvenimas yra gėlė, grožėkis ja.
Gyvenimas yra liūdesys, įveik jį.
Gyvenimas yra kryžius, nešk jį.
Gyvenimas yra ugnis, saugok ją.
Gyvenimas yra gyvybė, tausok ją.
Gyvenimas yra artimieji, būk su jais.
Gyvenimas yra meilė, mėgaukis ja.
Gyvenimas yra pažadas, tesėk jį.
Gyvenimas yra svajonė, siek jos.

,,Jaunimėlio“ leidėjai artėjančių švenčių proga nutarė
sau pasidovanoti išvyką į šventinėmis spalvomis
žaižaruojantį Vinių – gavę autobusą iš VĮ Ukmergės
miškų urėdijos leidosi į kelionę.
Septintokai ne tik lankėsi ,,Akropolyje“ ir žiūrėjo
filmą, bet pėsčiomis apėjo ir Vilniaus senamiestį: čia
apžiūrėjo puošniąsias miesto egles, susipažino su
žymiausiais senamiesčio architektūros paminklais,
užsuko ir prie šventiškai papuoštos Prezidentūros,
aplankė paminklus žinomiems poetams K.Donelaičiui
ir A.Mickevičiui..
Ši išvyka padėjo užmiršti kasdienius rūpesčius ir
pajusti artėjančių švenčių nuotaiką.

---------------------------Aš gimiau, aš ir numirsiu,
Bet niekados tavęs nepaliksiu.
Šiandien aš gyvensiu,
Rytoj jau nebebūsiu.
Skausmą išliesiu,
Pyktį raminsiu.
Blogį rakinsiu,
Gyvenimo spalvų niekad nepamiršiu.
Tavęs nepalikau,
Tavęs nepaliksiu.
Niekad neužmiršiu,
Ką tau aš pasakiau.

Katedros aikštėje prie šventinės eglutės

ŠVENTES PASITINKANT...
Artėjant šventėms penktokai domėjosi, kaip jų
tėveliai ir seneliai seniau švęsdavo Šv. Kūčias,
Kalėdas, kokių tradicijų, papročių laikydavosi.
Štai ką papasakojo Joanos Urbonavičiūtės mama
Valerija Urbonavičienė:

Gyvent negyvensiu,
Būti nebūsiu.
Girdėt negirdėsiu,
Bet tavęs nepaliksiu.

Mes per Kūčias taip burdavomės.
Nešdavom glėbį malkų ir skaičiuodavome, atnešėme porinį
skaičių ar neporinį. Jei porinį – ateinančiais metais buvo
tikimasi ištekėti. Dar bėgdavome į kiemą, apkabindavome
tvorą ir taip pat skaičiuodavome. Arba po Kūčių išėję į lauką
klausydavomės, iš kurios pusės loja šunys – tai iš ten piršliai
atvažiuos. Batus spirdavom į duris – jei bato viršūnė
atsisuka į duris, tais metais ištekėsi, o jei ne – dar liksi
netekėjusi. Dar surašydavome vardus ant popieriaus lapelių,
susukdavome juos ir kišdavome po pagalve. Po to iš ryto
traukdavome – kokį vardą ištrauksi, tokį vaikiną ar merginą
tais metais turėsi. Ir dar reikėdavo vieną popieriaus lapelį
palikti tuščią.

Faustina

Štai kokie seniau buvo Šv. Kūčių vakaro burtai. Gal
sugalvosite pamėginti? Sėkmės!
,,Jaunimėlio” redkolegija
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Paragaukite!
Avokadų užtepėlės sumuštiniai
Skanu ir paprasta

ŠYPTELK...
Petriukas:
– Mama, galiu išsimaudyti upėje?
– Ne…upė šalta
– Mama, aš galiu su kailiniais!
Petriukas klausia tėvo:
– Tėveli, nori, pasakysiu, ką paštininkas sako mamai?
– Noriu, – atsako tėvas.
– Duok dešimt litų, pasakysiu.
Gavęs pinigus vaikas sako:
– Labas rytas, ponia. Štai jūsų laikraščiai.

Nulupti 2-3 avokadus, perpjauti juos per pusę, išimti
kauliuką,
supjaustyti
nedideliais
gabalėliais.
Gabalėlius sutrinti, į gautą masę įlašinti 0,5 citrinos
sulčių, įdėti gerai susmulkinto česnako (4-5 skilteles),
įberti druskos, pipirų. Į gautą masę įdėti šaukštą
majonezo ir gerai išmaišyti.
Tada paimti baltos forminės duonos ir ją paskrudinti
orkaitėje ar skrudintuvėje. Paskrudintos duonos riekes
galima supjaustyti į kelias dalis ir ant jų tepti avokadų
masę. Gautus sumuštinius reikia papuošti pomidoro
griežinėliu.
Štai ir viskas. Turėtų būti gardu. Ir sveika.
Pasiūlė Gabrielė Povyliūtė

- Kodėl geri tiek daug vandens, Petriuk? – klausia
mama.
– Nes suvalgiau obuolį.
– Bet ką tai turi bendra?
– Pamiršau jį prieš valgydamas nuplauti!

Pareina Petriukas namo. Mama klausia:
– Ar rodei tėvui pažymių knygelę?
– Taip, rodžiau, – atsako Petriukas.
– Ir ką sakė?
– Sakyti su keiksmažodžiais?
– Aišku, kad be!
– Tada – nieko.
Parinko R.Povylienė

Šį ,,Jaunimėlį“ parengė:
Dominyka Aganauskaitė, Miglė Stražinskaitė,
Deividas Butkus, Linas Karalis, Faustina
Zaveckaitė, Rasa Povylienė ir kiti.
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos vidurinė mokykla,
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