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Želvos vidurinės mokyklos bendruomenės
laikraštėlis
Net nepastebėjome, kaip prabėgo du mokslo metų
mėnesiai. Jau ir paatostogauti spėjome... O šis ruduo
nešykšti įdomių įvykių ir pramogų. Bėgome tradicinį
maratoną
iki
senosios
mokyklos
vietos,
„padraugavome“ su egzotiškais gyvūnais, džiaugėmės
Mokytojų diena: mokytojai – gražiai surengta švente,
mokiniai – šiek tiek laisvesnėmis pamokomis, naujais
„mokytojais“...
O dabar turbūt visi gyvename mūsų mokyklos tapsmo
gimnazija nuotaikomis. Net nesitiki, jog po Naujųjų
metų keisis mūsų įstaigos pavadinimas. Džiaugsimės,
priprasime. Galbūt šis pasikeitimas dar labiau mus
nuteiks mokymuisi, atsakomybei. To labai linkime.
O mes, „Jaunimėlio“ leidėjai, tikimės bent šiek tie jūsų
dėmesio, pasiūlymų, patarimų. Juk laikraštėlis – mūsų
visų.
SMAGIŲ IR PRASMINGŲ AKIMIRKŲ VISIEMS
KARTU!
,,Jaunimėlio“ redkolegija

Jau tradicine tapusios pradinukų surengtos rudens
gėrybių parodėlės akimirka

Kuo gyvenome rugsėjį, spalį?

Ir vėl rudens kelias vedė ten, kur stovėjo
pirmoji mūsų krašto mokykla…

Irmantas Paplauskas, aštuntokai Luknė Šeferytė ir Mantas
Subačius, vienuoliktokas Kristijonas Povylius ir dvyliktokė
Evelina Motiejūnaitė.
Smagu, kad mokykloje gyvuoja tokia prasminga tradicija, o
jai mokiniai nelieka abejingi.
„Jaunimėlio“ informacija

Kaip ir kiekvieną spalį, artėjant Želvos mokyklos įkūrimo
sukakčiai, šios mokyklos mokiniai dalyvauja tradiciniame
bėgimo maratone, o kelias bėgikus veda pirmojo šio krašto
šviesos žiburėlio – senosios Želvos mokyklos – vietos link.
Šiame tradiciniame bėgime, kurio tradicija gimė mokyklos
muziejaus vadovės Zitos Kriaučiūnienės iniciatyva
pasitinkant mokyklos Šimtmetį, dalyvauja visų klasių
mokiniai. Šiemet ypač aktyvūs buvo mokyklos mažiausieji –
pradinukai, o maratonas buvo skirtas ne tik artėjančiam
mokyklos 105 - mečiui, bet ir Europos judėjimo savaitei
paminėti.
Maratono dalyviai supranta šios gražios akcijos
prasmingumą – noriai joje dalyvauja, stengiasi nugalėti. Kita
vertus, jie žino, jog svarbu ir prasminga dalyvauti – nebūtina
nugalėti. Todėl nebūna labai nusivylusių, nusiminusių,
nelaimingų.
Vis tik greičiausiai atbėgusieji apdovanojami, pagerbiami –
šįkart I – III vietų laimėtojams kūno kultūros mokytojas
Gintaras Markevičius įteikė medalius, o patiems
greičiausiems, kurie atbėgo pirmieji, dar buvo padovanoti ir
suvenyriniai puodeliai su Želvos vaizdais – tai Želvos
bendruomenės prizas. Savo amžiaus grupėje greičiausi buvo
– I – ąsias vietas užėmė – ketvirtokai Sonata Ilgevičiūtė ir

Visi maratono dalyviai
R.Povylienės nuotrauka
Apie kitus įvykius – 2 psl.

APIE KITUS MŪSŲ GYVENIMO
MOKYKLOJE ĮVYKIUS
Minėjome Europos kalbų dieną
Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena. Šiais metais
buvo siūloma 5 -12 klasių mokiniams dalyvauti konkurse.
Jie turėjo pasakyti, kokiomis Europos kalbomis yra
parašytos trys frazės. Labai aktyviai dalyvavo 7, 8 ir 10
klasių mokiniai. Septintokai ir dešimtokai surinko tiek pat
taškų. Šiek tiek atsiliko aštuntokai.

Šeštokas Rokas Kalesnykas dalyvavo jau dviejose laidose
„Lietuvos Tūkstantmečio Vaikai''. Į laidą patenka ne visi,
tik tie, kurie daug skaito, domisi gamta, istorija ir kitais
dalykais. Rokas užpildė anketą, atsakė į keletą klausimų
apie save ir su nerimu laukė skambučio iš laidos vedėjų. Tas
skambutis ir nulemia patekimą, nes reikia greitai atsakyti į
užduotus klausimus. Rokui pavyko abu kartus. Tikimės, kad
jis laidoje dalyvaus ir trečią kartą.
Informacija - Daivos Kriaučiūnaitės

Informaciją pateikė mokytoja Daiva Kriaučiūnaitė

Neįprasti mokyklos „svečiai“

Mes - televizijoje!

Mokytojų diena
Kaip ir kasmet, spalio pradžioje minėjome Mokytojų
dieną. Jau tradiciškai pamokas tą dieną vedė dvyliktokai ir
vienuoliktokai. Smagiai praleidome laiką, šmaikščiai
bendravome, susipažinome su tais vyresniais mokiniais,
kurių nelabai pažinojome. Po keleto pamokų bėgome į didįjį
mokyklos stadioną, kur šokome mokytojams skirtą linksmą
šokį. Tikimės, visiems jis patiko. Pasibaigus pamokoms
palinkėjome mokytojams geros likusios šventės ir
išskubėjome namo.
Dominyka Aganauskaitė
Vienas įdomiausių parodos eksponatų.
Nuotrauka D.Butkaus

Rugsėjo 26 dieną mūsų mokykloje vyko edukacinio
projekto „Nariuotakojai mokykloje" pamoka, kurios metu
mokiniai pagilino savo biologijos mokslo žinias. Gyvūnus
prižiūrintys specialistai atvežė mums parodyti daugybę vorų
rūsių, tarakonų, gyvalazdžių ir netgi šimtakojį! Visiems
norintiems auginti nariuotakojus papasakojo apie jų
priežiūrą ir atsakė į visus užduotus klausimus. Pamokos
pabaigoje visi norintys rankose galėjo palaikyti didžiausią
pasaulyje madagaskaro šnypščiantįjį tarakoną bei gyvalazdę.
Šios pamokos metu sužinojome, kaip atskirti tarantulą nuo
paukštėdos, kokie šimtakojai patys agresyviausi, bei dar
daug įdomybių.
Deividas Butkus

Mūsų šokis – dovana mokytojams

KAIP ATSIRADO ŽELVA?
Kartą gyveno bajoras Želvys. Jis turėjo daug žemių.
Želvys padėdavo vargšams: duodavo žemės, gyvulių.
Vieną dieną susirgo tame krašte mergaitė, o receptą,
kaip pagyti, žinojo tik vienas bajoras Želvys. Netrukus
ta pačia liga susirgo dar trys žmonės. Želvys pagamino
vaistų ir išgydė mergaitę bei kitus ligonius. Vietinis
kunigas paklausė bajoro, ko tas norėtų už tokį kilnų
darbą. Želvys paprašė, kad jo garbei ši vieta būtų
pavadinta Želva.
Šis jo noras išsipildė, ir turime miestelį, pavadintą
gerus darbus dariusio bajoro Želvio vardu
Tautvydas Milinskas, 6 klasė

NETEKOME KŪRĖJŲ...
Spalio 11-ąją mirė Nacionalinės
premijos laureatė, novelistė, Lietuvos
rašytojų sąjungos narė Bitė Vilimaitė
Bitė Vilimaitė gimė 1943 vasario 16 d.
Lazdijuose.
Studijavo
Vilniaus
universitete, dirbo „Kino“ žurnale.
Debiutavo 1966 m. novelių rinkiniu
„Grūdų miestelis“. Vėliau išleido dar
keletą novelių rinkinių. 1975 m. apdovanota Žemaitės
premija, 1997 m. už knygą „Užpustytas traukinys“ gavo G.
Petkevičaitės-Bitės premiją, o 2003 m. prozininkė tapo
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate už savitą
trumpos novelės modelį, talpinantį skaudžią tikrovę
rinktinėje ,,Papartynų saulė”.

Eidamas 76-uosius spalio 28 d.
mirė
rašytojas Romualdas
Granauskas.
Prozininkas,
eseistas,
dramaturgas
R.
Granauskas gimė 1939 metais
Mažeikiuose. 1958 m. baigė
Sedos darbo jaunimo mokyklą.
1968–1970 m. dirbo laikraščio
„Mūsų žodis” ir žurnalo „Nemunas” redakcijose. Taip pat
dirbo statybininku, šaltkalviu, radijo korespondentu,
mokytojavo Mosėdžio vidurinėje mokykloje.
Tarp žymiausių jo kūrinių - apsakymai „Duonos valgytojai"
(1975), apysakos „Jaučio aukojimas" (1975 m.),
„Gyvenimas po klevu", pjesė apie A. Vienažindį „Rožės
pražydėjimas tamsoj", romanai „Duburys" „Kenotafas"
(2005 m.), „Rūkas virš slėnių" (2007), „Trys vienatvės"
(2011) ir kt.

Mūsų Želva rudenį
Nuotrauka G.Povyliaus

PLANETŲ ŠVENTĖ
Siūlome paskaityti ištraukėlę iš
netrukus pasirodysiančios knygos
vaikams „Planetų šventė“. Ją iš rusų kalbos
išvertė buvusi mūsų mokyklos mokinė, filologė,
vertėja Gabrielė Povyliūtė. Tai smagi ir
turininga knyga apie planetas, jų „gyvenimą“
danguje, kur, pasirodo, daug kas vyksta kaip ir
čia, Žemėje...
Juodoji kometa
Kosmose nėra horizonto, todėl niekas nežino, kur jo
viršus, o kur – apačia. Taigi kad ir kur skrido Petriukas ir
Halio kometa – iš viršaus, iš apačios ar iš šono – pasirodė du
žydrieji dvyniai: Neptūnas ir Uranas. Jie buvo tokie panašūs
vienas į kitą, kad iš toli nebuvo galima jų atskirti – beveik
vienodi savo dydžiu ir spalvomis. Neptūnas buvo apsuptas
keturių žiedų tarsi diržų ir apsivijęs baltai žydrais
debesėliais violetiniame fone. Visas drebėjo nuo šalčio.
Uranas taip pat turėjo vienuolika žiedų, tačiau jie buvo tokie
ploni ir tamsūs, kad vos vos matėsi. Žydrai žalias Uranas
tiesiog miegojo prigulęs ant vieno šono nekreipdamas
dėmesio į nekviestus svečius.
- Kodėl tu drebi, nejaugi sušalai? – paklausė Halio
kometa Neptūno.
Uranas gi ir toliau giliai miegojo.
- Visai ne dėl to! Man tiesiog labai baisu, – Halio
kometos ir Petriuko nuostabai atsakė Neptūnas.
- Nieko sau, kas gi išgąsdino tokį milžiną?! –
Petriukui ir pačiam pasidarė nejauku dėl to, kad yra
kažkas, ko gali bijoti planeta, kurios dydis –
daugiau kaip 10 000 tokių akmeninių Petriukų.
- O jūs dar nežinote? Mūsų Saulės sistemos link
skrenda Juodoji kometa. Ji nori sunaikinti visas
planetas, – pasiskundė Neptūnas.
Jis dar kartą sudrebėjo taip, kad visi trisdešimt palydovų
aplinkui net susiūbavo. O Uranas tik garsiai nusižiovavo,
apsivertė ant kito šono ir toliau miegojo. Jam net
nesisapnavo, kad gali nutikti kažkas baisaus.
Kosmoso gyventojams tikrai buvo ko bijoti. Juodoji kometa
nešė didelę grėsmę. Piktadarė nusprendė sutrikdyti Saulės
(nukelta į 4 psl.)

Juodoji kometa
(tęsinys), atkelta iš 3 psl.
sistemos pusiausvyrą, o tai sunaikintų visas aštuonias
planetas. Kadangi iš tos „juodosios skylės“ nebuvo
įmanoma ištrūkti, taigi išsigelbėjimo jau nebus. Deja, niekas
Saulės sistemoje neturi pakankamai kosminių jėgų, kad
nugalėtų Juodąją kometą – štai kodėl iki šiol niekas
nepasisiūlė to padaryti. Tačiau Petriuko ir Halio kometos tai
neišgąsdino.
- Kaip galima įgyti kosminių jėgų? – paklausė
akmenukas pats stebėdamasis savo vyriška drąsa.
- Kiekviena planeta turi ypatingus jėgos elementus, –
pradėjo pasakoti Neptūnas. – Iš viso jų aštuoni.
Juos reikia surinkti kartu, kad susidarytų
superasteroidas. Turėdamas visų planetų kosminę
jėgą, jis gali atsilaikyti prieš Juodąją kometą, –
paaiškino ji.
- Darbas, žinoma, nelengvas – juk visos planetos
sukasi savo orbitose, – susimąstė Petriukas.
- Ir ne visos planetos linkusios atsisakyti savo jėgų, –
pridėjo Halio kometa.
- Žinoma! Tačiau nieko nėra neįmanoma. O jeigu jūs
išdrįsite atsilaikyti prieš Juodąją kometą, tada aš
pirmasis ateisiu į pagalbą! Duosiu jums megavėjų
jėgą. Nėra nieko galingesnio už mano vėtras visoje
Saulės sistemoje! Su šia galia jūsų niekas nepavys.
- Mes sutinkame! – vienbalsiai sušuko Petriukas ir
Halio kometa.
Jų šūksnis suskambėjo taip garsiai, kad pažadino Uraną.
Ledas jo paviršiuje sutreškėjo ir jis pabudo iš gilaus miego.
- Kas čia per šauksmai, kas triukšmauja? Kam čia
nesimiega? – ir į kambarį, kuriame vaikai kūrė
savo pasaką, įėjo Jariko tėtis. – Jau vėlu, o jūs dar
neatsigulę miegoti. Greitai į lovas!
- Tėveli, iki vidurnakčio dar taip toli! Šiandien gi
mano Gimimo diena! Ar galiu sugalvoti norą?
Kai tėtis pritariamai linktelėjo galva, Jarikas iškilmingai
pasakė:
- Aš šiandien noriu eiti miegoti vėliau! Ar galiu,
prašau?
- Tu mano mažasis gudruoli! Moki įkalbėti. Gerai,
tegul būna, kaip tu nori, bet kad vidurnaktį jau
miegotumėte! – tėtis išėjo iš kambario palikęs
praviras duris. Vaikai net neįtarė, kad už durų jų
pasakos klausosi Jariko tėvai.
- Kas per šauksmai, kas triukšmauja? Kam čia
nesimiega? – mieguistu balsu sumurmėjo Uranas.
- Atsiprašome, kad sutrukdėme tavo miegą, – pasakė
Petriukas. – Bet kaip tu gali miegoti, kai visiems
mums gresia žūtis nuo Juodosios kometos?
- Aš miegojau ir nieko nežinojau. Kodėl, broli,
manęs nepažadinai? Kodėl nepapasakojai apie
tokią nelaimę? – priekaištingai paklausė Uranas
Neptūno.
Uranui teko papasakoti viską, kas vyksta. Jo nereikėjo
prašyti pagalbos. Jis pats suprato, kad Petriukas kartu su
Halio kometa nenugalės Juodosios kometos be visų aštuonių
planetų pagalbos.
- Na ką gi, ir aš jums padėsiu! – pasakė Uranas. –
Duodu jums ledinės ramybės jėgą. Su šia jėga jums
bus svetimas baimės jausmas!
Petriukas ir Halio kometa gavo kosmines jėgas iš Neptūno ir
Urano. Atsisveikinę su lediniais dvyniais, didvyriai pajudėjo

kitos planetos link. Jų laukė susitikimas su nepakartojamu
Saturnu...

LINKSMASIS MOKINIO ŽODYNAS
ATSAKYMAS (teisingas) – maloni staigmena, kurios
mokytojas mažiausiai tikisi.
AUSIS – akustinis prietaisas pasakinėjimams gaudyti.
BIBLIOTEKA – priverstinio savarankiško darbo vieta.
SAVAITĖ – laiko tarpas, kuris susideda iš savaitgalio bei
aktyvaus penkių dienų pasiruošimo jam.
VALGYKLA – mokinių labiausiai lankoma auditorija.
Parinko Gabija Druskytė

FOTOMĮSLĖ
Ar domiesi gimtojo krašto istorija?
Pamėgink „perskaityti“, kas užfiksuota
šioje senoje nuotraukoje. Atsakymo gali
ieškoti ir mokyklos muziejuje.
Greičiausiam, teisingai pakomentavusiam nuotrauką,
„Jaunimėlio“ prizas. Skubėkite, pirmi būkite!

Parinko R.Povylienė

SKELBIMAS
Aštuntokė Toma Novikaitė dovanoja
mielus, gražius 1,5 mėnesio amžiaus
margus kačiukus. Jei susidomėjote,
kreipkitės į Tomą – mažieji kačiukai
labai laukia naujų šeimininkų.

Šį ,,Jaunimėlį“ parengė:
Dominyka Aganauskaitė, Deividas Butkus,
Gabija Druskytė, Rasa Povylienė ir kiti.
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos vidurinė mokykla,
2014 – 10 – 29
RAŠYKITE MUMS: zelvosjaunimelis@gmail.com

