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Persirito į antrąją pusę mokslo metai. Mokomės jau
nebe Želvos vidurinėje mokykloje, o gimnazijoje – ar
pajutote, jog norisi būti rimtesniems, atsakingesniems
– tokiems, kokie turėtų būti tikri gimnazistai.
Linkime, jog artėjantis pavasaris nesumažintų noro
mokytis, priešingai, - dar labiau skatintų susikaupti,
nusiteikti prasmingiems darbams. Nuo mūsų visų
pastangų priklausys, kokia bus mūsų mokykla, koks jos
veidas atrodys kitiems.
O mūsų pastangos – ne vien sėkmingas mokymasis, bet
ir įdomi, mokyklą garsinanti veikla: dalyvavimas
įvairiuose renginiuose, projektuose, šventėse. Būkime
kūrybingi ir aktyvūs!
Su nuoširdžiausiais linkėjimais - ,,Jaunimėlio“
redkolegija

Sveikiname rajoninio turo konkursų,
olimpiadų laimėtojus:
Lietuvių kalbos olimpiados – Joną Gineiką, 4 klasė
(III vieta)
Jaunųjų filologų konkurso – Ugnę Zaveckaitę, 3 g
klasė (II vieta)
Epistolinio rašinio – Gabiją Augustinaitę, 7 klasė (III
vieta)
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados – Dovilę
Butkutę, 2 g klasė (II vieta), Laurą Giedraitę, 1 g
klasė (III vieta),
Meninio skaitymo – Beatričę Tavoraitę, 2 g klasė (III
vieta),
Biologijos – Agnę Pleskutę, 4 g klasė (III vieta),
Matematikos – Luką Kriaučiūną, 2 g klasė (III vieta),
Dailės – Joną Lukšą, 3 g klasė (II vieta),
Istorijos – Luką Dapkų, 2 g klasė (III vieta).
Sveikiname laimėtojus. Linkime sėkmingų
pasirodymų ir ateityje!

SVEIKINAME
Mokytojas Genovaitę Stundžienę ir
Romualdą Stražinskienę, šventusias
gražias sukaktis. Linkime didelės sėkmės,
sveikatos, daug šviesių dienų!
,,Jaunimėlio” redkolegija, visos mokyklos bendruomenė

Žiemos pėdos?..
Mokytojos Jolitos Gineikienės nuotrauka
Luknė Šeferytė
Mano kaimas, mano sodas
Mano kaimas, mano sodas,
Mano miško platuma,
Mano snaigės, mano šerkšnas,
Kurie būna tiktai čia!
Mano rogės, mano ledas Mano žėrintys vazdai,
Mano šaltis, mano saulė,
Kurie bus čia amžinai!

SKELBIMAS
Kovo 4 d., trečiadienį, 12 val.
Želvos gimnazijoje vyks
Kaziuko mugė. Kviečiami visi –
norintys parduoti, pirkti ar tiesiog
pasižvalgyti!

MŪSŲ MOKYKLOJE
Medaliai finalinėse kvadrato
varžybose
Vasario 13 d. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje
mokykloje vyko finalinės Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio kaimo vietovių mokyklų kvadrato (gimusių 2004
m. ir jaunesnių) varžybos, kuriose rungėsi Ukmergės r.
Želvos, Jurbarko r.Veliuonos Antano ir Jono Juškų, Kauno
r. Domeikavos gimnazijų ir Radviliškio r. Baisiogalos
mokyklos - darželio pradinukų komandos.
Sėkmė lydėjo Kauno Domeikavos gimnazijos
ketvirtokus, kurie po ilgų, su pratęsimais kovų užėmė
pirmąją vietą. Antri liko Radviliškio mokyklos – darželio
pradinukai ir labai nedaug nuo visų atsiliko Ukmergės r.
Želvos gimnazijos trečiokų – ketvirtokų pradinukų
komanda, kuri užėmė trečią vietą bei buvo apdovanota
medaliais.
Didžiuojamės, kad jie atkakliai rungėsi ir nepabūgo
didesnių pagal mokinių skaičių mokyklų pradinukų
komandų. Džiaugiamės kartu su jais ir linkime jiems
sportinės sėkmės kitais metais.
Pradinio ugdymo mokytoja
Jolanta Butkienė

Bibliotekos naujienos
Ne taip seniai mūsų gimnazijos biblioteka
parengė projektą konkursui „Skaityti gali
būti smagu“. Jį vykdant buvo renkama
paaugliams skirta Metų knyga. Šiuose rinkimuose dalyvavo
6-7 klasių mokiniai. Biblioteka laimėjo paaugliams skirtų
lietuvių autorių knygų penketuką. Šias knygas galima rasti
bibliotekoje.
O populiariausios knygos buvo renkamos taip: jas perskaitę
pristatė neperskaičiusiems taip siekdami sudominti draugus.
Tarp 7-okų ir 6 klasės mergaičių populiariausia buvo Kazio
Sajos knyga „Liepsnojanti“. 6 klasės berniukai balsavo už
Vytauto Račicko knygą „Aš, dviratis, pirmoji meilė ir
sumuštiniai su sliekais“. Beje, ši knyga neseniai vykusioje
Vilniaus knygų mugėje buvo išrinkta paauglių Metų knyga.
Vadinasi, mūsų šeštokų ir visos Lietuvos paauglių
vertinimai sutampa. Argi ne smagu?
Informaciją pateikė bibliotekininkė Jolanta Gelūnaitė

Populiariausią knygą renka šeštokai...

Jau su medaliais!

Mažiau nei šimtas dienų liko mūsų abiturientams iki
pirmojo rimto išbandymo – egzaminų.
Linksmai šventę Šimtadienį, reikia manyti, jie tuoj pat kibs
į mokslus ir ruošis, ruošis...
O kol kas jų mintys tokios (jas užrašė mokytoja
Rasa Povylienė):
Vienuoliktokų surengta Šimtadienio šventė jiems patiko.
Buvo smagu, netikėta.
O dabar, artėjant egzaminams, tampa ir neramu, nors, kaip
jie sako, „egzaminas – ne žvėris, nesudraskys“.
Dvyliktokai supranta, kad laiko liko nedaug: „Maniau, turiu
laiko daugiau...“ – taip jie dainuoja savo Šimtadienio
dainoje.
Nepaisant nerimo, baimių, jie vis tiek sau atrodo „faini“, ir
tiek.
Kas ginčysis?
SĖKMĖS MŪSŲ ABITURIENTAMS!
Šimtadienio akimirka

Gimtosios kalbos ir literatūros
savaitė
Kaip ir kasmet, sausio pabaigoje mūsų
mokykloje buvo organizuoti Gimtosios
kalbos ir literatūros savaitės renginiai –
Meninio skaitymo, Dailiojo rašto
konkursai bei literatūrinis žaidimas
„Poeto Antano Baranausko gyvenimo ir
kūrybos pėdsakais“.
Meninio skaitymo konkurse dalyvavo 5 –
11 klasių mokiniai. Visi konkurso
dalyviai buvo puikiai pasiruošę, raiškiai
skaitė pasirinktus eilėraščius. Vis tik
savo deklamavimu išsiskyrė penktokas
Andrius Ivanov, septintokė Luknė
Šeferytė, devintokė Laura Giedraitė ir
dešimtokė Beatričė Tavoraitė. Jie buvo
apdovanoti Padėkos raštais ir atminimo
dovanėlėmis, o Andriui ir Beatričei buvo
patikėta atstovauti mūsų mokyklai rajone
vykusiame konkurse. Beje, Beatričė
Tavoraitė jame užėmė prizinę - III
vietą.
Dailiojo rašto konkurse dalyvavo 5 – 8 klasių
mokiniai. Jie turėjo perrašyti labai gražų poeto Justino
Marcinkevičiaus tekstą apie Lietuvą ,,Proza“. Visi
dalyviai labai stengėsi, todėl laimėtojus išrinkti buvo
sunku. Komisijai pasitarus buvo nuspręsta, jog
daliausiai rašo 6 klasės mokinys Rokas Kalesnykas,
septintokė Adelė Varnaitė (jos raštas pripažintas pačiu
dailiausiu) ir aštuntokai Toma Novikaitė bei Deividas
Butkus. Šių mokinių rašysenos pavyzdžius galite
pamatyti II aukšte, tarp abiejų lietuvių kalbos kabinetų
įrengtame stende.
Vyresniųjų klasių (1–4 gimnazijos klasių) mokinių
komandos dalyvavo literatūriniame žaidime, skirtame
poetui Antanui Baranauskui (sausio 17-ąją minėjome
jo 180-ąsias gimimo metines). Komandos turėjo
atsakyti į klausimus apie poeto gyvenimą, asmenybę,
kūrybą. Daugiausiai žinantys šia tema pasirodė 3 g
(arba 11) klasės mokiniai, tad jiems ir atiteko I-oji
vieta.
Sveikiname laimėtojus!
Tokie renginiai paskatina dar kartą grįžti prie
gimtosios kalbos ir literatūros, pamąstyti apie jų
svarbą, pakartoti įgytas žinias.
Šeštokės Vaiva Radzevičiūtė, Kornelija Kožemiakina ir
mokytoja Rasa Povylienė

------------------------------------------------------Rašėme Nacionalinį diktantą
Kaip ir visoje Lietuvoje, mūsų mokykloje vasario 21 dieną
taip pat buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Rašančiųjų
nebuvo daug (8 žmonės – suaugę ir mokiniai), bet smagu,
jog atsirado tokių, kurie neabejingi gimtajai kalbai ir
nepabūgo pasitikrinti savo žinių.
Lietuvių kalbos mokytojos dėkoja visiems dalyvavusiems.

Dailiausiu buvo pripažintas septintokės Adelės Varnaitės raštas

Literatūrinio žaidimo laimėtojų – vienuoliktokų - komanda

AR JAU SKAITĖTE
Vytauto Račicko knygą „Aš,
dviratis, pirmoji meilė ir
sumuštiniai su sliekais“? Ši
knyga Vilniaus knygų mugėje
išrinkta Lietuvos paauglių
Metų knyga. Ją galite rasti
mūsų bibliotekoje.

Vakaro (o gal dienos?) skaitiniai
Netrukus turėtų pasirodyti Zitos Kriaučiūnienės ir
Gabrielės Povyliūtės parengta knyga „Kai tėvynė
buvo toli...“ (apie Želvos krašto tremtinius). Knygos
tema linksmų minčių, aišku, nekelia –jos puslapiuose
pasakojama apie skausmingus buvusių mūsų krašto
žmonių išgyvenimus, patirtus tolimojoje tremtyje.
Siūlome paskaityti fragmentą iš knygos – Apolonijos
Navikaitės – Grincevičienės prisiminimus
„Vaikų darželis mano gyvenime“.
„Mūsų septynių asmenų Navikų šeimą ištrėmė 1945
metų vasarą. Tremties vieta – gyvenvietė Agišovas Jusvos
rajone, Permės srity. Tų pačių metų žiemą tremtinių vaikai
lankė vaikų darželį, įsteigtą gyvenamojo namo patalpose.
Vaikai buvo įvairaus amžiaus: vienoje grupėje lopšelinukai
ir mokyklinio amžiaus vaikai. Auklėtoja buvo viena – teta
Sima. Ji buvo apie keturiasdešimties metų amžiaus, labai
pikta. Bausmės kampas niekada nebuvo tuščias. Gal todėl,
kad mes visiems vietiniams buvome fašistų ir banditų
vaikai, todėl ir darželyje buvo formuojamas neigiamas kitų
vaikų požiūris į mus. Vasarą mus vesdavo į mišką uogauti.
Visas uogas rinkdavome auklėtojai. Kuris daugiausiai
pririnkdavo, tam atlaidesnė būdavo. Kartą po tokių
uogavimų ji neapsižiūrėjo, kad ne visi vaikai grįžo iš miško
(trūko manęs). Pasigesta tik vakare. Kas galėjo, ėjo ieškoti.
Rado mane miegančią po krūmu. Pietų miego metu teta
Sima kažkur dingdavo, palikdama vieną iš vaikų atsakingą
už tvarką. Palikdavo jam rykštę, įsakydama lupti tą, kuris
nemiega. Kai kurie vaikai, ypač iš vyresnių, labai norėdavo
jai įtikti. Gavau ir aš rykštę už tai, kad iškišau galvą iš po
apkloto. Kiek sykių duodavo per dieną valgyti – nepamenu.
Valgiaraštis buvo vienas – sriuba iš mažyčio juodo
dubenėlio ir gabalėlis duonos. Iš žaislų buvo keletas lėlių,
bet mums su jomis žaisti neleisdavo. Labai liūdnas ir slogus
darželio lankymo laikotarpis, nes jis sutapo su pačiais
sunkiausiais tremties metais – bado, nevilties, ligų,
praradimų“.
(A. Grincevičienė, „Vaikų darželis mano gyvenime“, 2006
m. prisiminimai).
Su šios moters pasakojimu susijęs mūsų mokyklos
muziejaus vienas eksponatas, nepanašus į kitus ir dvelkiantis
kažkuo svetimu. Tai – mažytis dubenėlis, kurio paslapties
niekas neatspėja. Jis telpa į delną ir nepanašus į maistui įdėti
naudojamą indelį, nes yra juodas, kažkoks lengvas, nežinia
iš kokios medžiagos pagamintas. Šis dubenėlis į mūsų
muziejų pateko 2006 metų vasarą. Jį padovanojo ta pati
Apolonija, tremtinių vaikas, kuriai tuo metu, kai Navikų
šeimą iš Paželvių vežė tremtin, buvo ketveri.
Keistasis dubenėlis
– Navikų šeimos
gyvenimo
tremtyje
liudininkas

Seno suolo paslaptis
Ne taip seniai I-ajame mokyklos aukšte, prie pirmokų
klasės, atsirado nedidelis senas mokyklinis suolas. Turbūt
visi praeinantys jį pastebi, pagalvoja, iš kur jis, kodėl čia
atsirado. Kaip papasakojo muziejaus vadovė Zita
Kriaučiūnienė, tokiuose suoluose (ir šiame, aišku) prieš
keliasdešimt metų sėdėdavo dabartinių mokinių tėveliai, gal
ir seneliai. Tokie suolai būdavo ir jaunesniųjų, ir vyresniųjų
klasėse. Daug kas pasakytų, jog tvirtesni, patvaresni nei
dabartiniai. Kiti teigtų – ir mielesni, jaukesni – gal dėl to,
jog juose sėdėta mokykloje leidžiant pačius gražiausius
vaikystės ir jaunystės metus...
O šį suolą savo rūsyje išlaikė, išsaugojo buvusi mūsų
mokyklos mokytoja Stasė Versinkevičiūtė. Ji mielai grąžino
jį mokyklai, kur jis buvo atnaujintas, perdažytas ir pastatytas
matomoje vietoje, kad primintų mūsų tėvelių, senelių
mokyklinę praeitį.

Prie senojo suolo mokytoja Jonė Tavorienė nufotografavo ir
savo pirmokus...

Klasė su tokiais suolais beveik prieš 40 metų...
Pradinių klasių mokytoja Ona Uselienė su savo mokinukais
apie 1978 m.
Šį ,,Jaunimėlį“ padėjo parengti:
mokytoja Jolanta Butkienė, bibliotekininkė Jolanta
Gelūnaitė, aštuntokė Luknė Šeferytė, šeštos klasės
mokiniai. Ačiū jiems!
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos gimnazija,
2015 – 02 – 25
RAŠYKITE MUMS:
zelvosjaunimelis@gmail.com

