Želvos gimnazijos bendruomenės laikraštėlis
Štai ir ilgai lauktas pavasaris. Aplinkui daug
pavasarinės žalumos, į gamtą vilioja paukščių
giesmininkų balsai... Ilgiau norisi pasibūti lauke, ir
pamokų ruošai laiko lieka vis mažau, ar ne?
Deja, mokslo metai dar nesibaigia, tad – norime to ar
ne – turime derinti laisvalaikį, smagų laiką su
draugais ir mokinio pareigas. Juo labiau, kad ir
išbandymų laukia: dvyliktokų – brandos egzaminai,
dešimtokų – pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros,
aštuntokų – irgi patikros užduotys. Taigi nevalia
aptingti, užsimiršti.
Tad linkime visiems kantrybės, sėkmės, darbštumo. O
laikas bėga išties greitai – nė nepastebėsime, kaip į
mūsų duris pasibels šilumą, margaspalvius žiedus ir
daugybę pramogų bei nuotykių siūlanti vasara.
„Jaunimėlio“ redkolegija

Mūsų pasiekimai
4 klasės mokiniai dalyvavo
respublikiniame piešinių ir nuotraukų konkurse
„Lietuvos paukščiai 2015". Iš įvairių Lietuvos
mokyklų
piešinius
atsiuntė
apie
680
pradinukų. Geriausi darbai kiekvienoje amžiaus
grupėje buvo apdovanoti I - osios, II- osios ir III-osios
vietos diplomais. Nojus Rinkevičius su savo piešiniu
„Tvenkinio gražuolė" tapo I vietos nugalėtoju!
Sveikiname! Džiaugiamės taip pat ir Violinos
Varžgalytės, Dovydo Naraškevičiaus piešiniais ir
nuotraukomis.
Mokytojos Jolantos Butkienės informacija
Nojaus piešinys

2014 - 2015 m. m.
Balandis - gegužė
Nr.4

O ketvirtokė Violina Varžgalytė laimėjo I vietą
respublikiniame kompiuterinių atvirukų konkurse „Tau,
mamyte". Štai jos darbelis. Džiaugiamės ir sveikiname!

Sėkmė rajoninėse varžybose
Ukmergės sporto centro stadione gegužės 6 dieną vyko
rajono bendrojo ugdymo mokyklų lengvosios atletikos
rungčių varžybos. Varžybose dalyvavo 11 bendrojo ugdymo
mokyklų 10 mergaičių ir 11 berniukų komandų. Sportininkų
kovos vyko septyniose lengvosios atletikos rungtyse. Kaimo
vietovių gimnazijų ir vidurinių mokyklų merginų tarpe
neaplenkiama buvo Taujėnų gimnazijos komanda, antroje Želvos gimnazijos, trečioje – Siesikų komandos.
Berniukų komandos pirmoje vietoje – Želvos gimnazija,
antroje - Veprių vidurinė, trečioje – Taujėnų gimnazija.
Į finalines mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos
varžybas Šiauliuose gegužės 15 dieną vyko Taujėnų
gimnazijos merginų ir Želvos gimnazijos vaikinų
komandos. Ukmergės sporto centro ir ,,Jaunimėlio” informacija
Dailyraščio konkursui pasibaigus
Gegužės 12 d. Pašilės progimnazijoje vyko Ukmergės
rajono bendrojo ugdymo mokyklų pirmų klasių mokinių
dailiojo rašto konkursas.
Pirmoji vieta pripažinta Senamiesčio pagrindinė mokyklos
mokinei Abigailei Kulakauskaitei (mokytoja Irma
Leonavičienė); dvi antrosios - Saulei Narbuntaitei, Želvos
gimnazijos pirmokei (mokytoja Jonė Tavorienė) ir Titui
Dzeinai, Dukstynos pagrindinės mokyklos auklėtiniui
(mokytoja Rita Gelūnienė); skirtos dvi trečiosios vietos Kamilei Matulytei, Želvos gimnazijos mokinei ( mokytoja
Jonė Tavorienė) ir Miglei Griškevičiūtei, Dainavos
pagrindinės mokyklos mokinei (mokytoja Snieguolė
Simonaitienė). Konkurso nugalėtojams bus įteikti diplomai.
Švietimo ir sporto skyriaus informacija

KUO GYVENOME, KĄ NUVEIKĖME
PASTARUOSIUS MĖNESIUS?
MES IR GAMTA
Renginys, sukvietęs jaunuosius
miško mylėtojus
Kasmet kovo 21 dieną minima Tarptautinė
miškų diena. Šiemet kovo 20-ąją šia proga Kauno
A.Stulginskio universitete surengta didelė ir graži šventė, į
bendrą būrį sukvietusi visos šalies mokyklų jaunuosius
miško mylėtojus. Į šį renginį vyko ir mūsų rajono atstovai –
grupė Želvos gimnazijos 2 g klasės moksleivių ir jų
auklėtoja. Juos lydėjo VĮ Ukmergės urėdijos Želvos
girininkijos girininkas Gintautas Povylius. Minėtos klasės
moksleiviai vykti į šią prasmingą šventę buvo pakviesti
neatitiktinai: dar būdami penktokai – šeštokai jie jau sodino
mišką, taip pat aktyviai dalyvavo Paukščių sutiktuvių
akcijose, ne kartą yra talkinę Želvos miškininkams tvarkant
aplinką, valant miškus.
O šventėje netrūko įsimintinų akimirkų. Sveikinimo žodžius
susirinkusiems tarė jos svečiai, tarp kurių – ir Lietuvos
Aplinkos apsaugos ministras KęstutisTrečiokas, A.
Stulginskio universiteto rektorius Antanas Maziliauskas,
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas Edmundas
Bartkevičius. Buvo pristatyti aktyviausi mokyklų Jaunųjų
miško bičiulių būreliai, klausytasi A.Stulginskio universiteto
studentų koncerto, dalyvauta Protmūšyje. Renginį paįvairino
valanda, praleista universiteto kieme – čia iškilmingai buvo
pakelta Žemės dienos vėliava, o jaunieji miško bičiuliai
turėjo galimybę pabendrauti, pabūti kartu, pasivaišinti
arbata, paragauti kareiviškos košės.
Prasminga ir tai, jog šventės dalyviai ne tik paminėjo
Tarptautinę miškų dieną, bet ir iš arčiau susipažino su
A.Stulginskio universitetu, Miškų ir ekologijos fakultetu –
tai ypač aktualu gimnazistams, kurie po metų kitų turės
rinktis tolesnį gyvenimo kelią. Smagu, jog jau dabar ne
vienas Želvos gimnazijos moksleivis renkasi studijas šiame
įvairias galimybes jaunam žmogui siūlančiame universitete
ir Miškų bei ekologijos fakultete.
Renginyje, į bendrą būrį sukviečiančiame jaunuosius miško
bičiulius iš visos šalies, norėtųsi dalyvauti ir kitais metais. O
už sudarytą galimybę jame apsilankyti – už parūpintą
transportą – želviškiai nuoširdžiai dėkoja VĮ Ukmergės
urėdijai ir jos vadovui Vigantui Kraujaliui.
VĮ Ukmergės urėdijos Želvos girininkijos informacija

Prasminga akcija ir įdomi pamoka Želvos
girininkijoje
Vieną gražią pavasario dieną mes su klase sumanėme padėti
sugrįžusiems į gimtinę paukšteliams surasti namelius. Todėl
nutarėme paruošti jiems staigmeną - pagaminti inkilų.
Kai paukštelių nameliai jau buvo mūsų rankose, kartu su
klase ir Želvos girininkijos miškininkais įvykdėme mūsų
„misiją“. Girininko pavaduotojas Kęstutis Jarmalavičius
turėjo pagaminęs jaukių inkilėlių šikšnosparniams. Mūsų
mokyklos technologijų mokytojas Algirdas Liška irgi sutiko
mums pagelbėti: pagaminome net devynis inkilus! Ir klasės
draugai namuose kartu su tėveliais sukalė inkilėlių.

Kai jau visi nameliai paukščiams
buvo sukalti, susitikome su girininku
Gintautu Povyliumi, jo pavaduotoju
Kęstučiu
Jarmalavičiumi
ir
Ukmergės urėdijos atstovu Ramūnu
Jančiulevičiumi. O susitikę vykome
Molėtų link. Mus lydėjo mūsų mokytoja Jolanta Butkienė.
Laumėnų miške pradėjome kabinti mažuosius inkilus.
Sužinojome, kad inkilą paukšteliams reikia kabinti į pietų
arba pietryčių pusę. Pavaduotojas Kęstutis daugiau pasakojo
ir apie šikšnosparnius. Sužinojau, kad jų Lietuvoje yra net
keturiolika rūšių! Dar mums miškininkai papasakojo, kad
kryptį, kur reikia eiti pasiklydus, galima atpažinti pagal
samanų požymius, nes jei medžio viena pusė samanota, ten
nėra šilumos, vadinasi, bus Šiaurės pusė. Šių dalykų įdomu
ir naudinga buvo pasiklausyti. Mus miškininkai taip pat
pavaišino bandelėmis ir arbata.
Kaip smagu ir gera, kad paukščiai turės savo namelius! O
visus kitus taip pat kviečiu ateityje įsijungti į akciją
„Paukščiai grįžta namo“.
Irmantas Paplauskas, 4 klasės mokinys

Miškininko profesija iš arti
Želvos gimnazijai įsijungus į šalies mokyklų iniciatyvą ,,Šok
į tėvo klumpes“ (jos esmė – dieną praleisti tėvelių
darbovietėse stebint jų darbo dieną, iš arčiau susipažįstant su
jų profesija) netradicines pamokas įvairių klasių mokiniams
vedė ir Želvos girininkijos girininkas Gintautas Povylius.
Šių pamokų dalyviams nemažai teigiamų emocijų paliko
pasižvalgymai po Želvos girininkijos Labeikių, Medinių,
Felinkos miškus, gilesnis žvilgsnis į miškininkų kasdienybę,
jų darbus bei rūpesčius. Pradėjęs pamoką girininkijos
raštinėje, vėliau girininkas G.Povylius pasiūlė mokykliniu
autobusu pakeliauti po įdomesnes girininkijos vietas, kur
mokiniai iš arčiau susipažino su miško auginimo, priežiūros,
retinimo, medienos
gaminimo, sandėliavimo darbais.
Išvykos dalyvius nustebino šalia Siesarties upės esantis
senasis Felinkos ąžuolas – tokių didingų gamtos paveldo
objektų Želvos girininkijoje nėra daug.
Ši netradicinė pamoka – išvyka baigėsi Labeikių miško
pavėsinėje, kur, ragaujant miško ir pievų žolelių arbatą,
buvo surengta ir nedidelė viktorina apie mišką bei darbus
jame, o aktyviausi žaidimo dalyviai buvo apdovanoti.
Tokios netradicinės pamokos ne tik padeda geriau pažinti
gamtos, miško pasaulį, bet ir iš arčiau supažindina su
miškininko profesija, kurią jau yra pasirinkęs ne vienas
Želvos mokyklos moksleivis.
Želvos girininkijos informacija
Nuotraukoje – netradicinės pamokos akimirka

Vyko tradicinė Menų savaitė

KUO GYVENOME, KĄ NUVEIKĖME
PASTARUOSIUS MĖNESIUS?
Šokome į tėvų klumpes!
Balandžio 10 dieną Želvos gimnazijos 6 – 12 klasių
mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro inicijuotoje visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų
darbovietėse „Šok į tėvų klumpes!”. Sėkmingas profesijos
pasirinkimas ir karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios
aplinkos
rūpestis,
todėl
ypač
svarbus
tėvų
bendradarbiavimas
formuojant asmenybę, padedant
pasirinkti tolimesnį kelią, formuoti motyvuotus profesinės
veiklos tikslus ir jų realizavimą.
Netradicinio ugdymo dieną „Šok į tėvų klumpes!“ į tėvų
darbovietes išvyko 20 mokinių. Likusieji turėjo galimybę
susipažinti su Želvos seniūnijoje, vaikų darželyje, parapijos
katalikiškuose senelių namuose dirbančių žmonių
profesijomis, atliko jiems paskirtas užduotis. Nemažas būrys
mokinių iškeliavo į gamtą su Želvos girininkijos girininku
G. Povyliumi, kuris juos supažindino su girininko darbu,
aprodė įspūdingas apylinkių vietas. Aktyviausi buvo
jauniausi projekto dalyviai - šeštokai. Negalėję vykti į tėvų
darbovietes, jie pasiliko mokykloje ir su dideliu užsidegimu
bei susidomėjimu bandė pažinti mokykloje dirbančių
žmonių profesijas. Dvi 3g ir viena 1g klasių gimnazistų
komandos tą dieną pildė anketas ir kūrė filmukus Lietuvos
kino centro organizuotam video darbų konkursui „Mano
mėgstamiausias dalykas mokykloje“. Jau po poros dienų
gavome atsakymą, kad visos komandos praėjo atranką,
anketos pateko tarp geriausiųjų ir balandžio 24 – 25
dienomis mokykloje sulauksime kino profesionalų, kurie
atkeliaus su dokumentinio kino dirbtuvėmis.
Artimiausių klasės valandėlių metu mokiniai pristatys
profesijas, kurias „matavosi“ projekto „Šok į tėvų klumpes!“
metu, dalysis įspūdžiais ir nuotraukomis iš darboviečių.
Profesijos pasirinkimas – vienas svarbiausių žingsnių
žmogaus gyvenime. Visų pirma, labai svarbu save įvertinti –
sudėlioti tam tikrą informaciją apie save tam, kad priimtas
karjeros sprendimas būtų pagrįstas ir apgalvotas. Profesijos
„pasimatavimas“ puikus žingsnis to link. Tikimės, kad šis,
pirmą kartą gimnazijoje vykdytas projektas, padės
mokiniams geriau pažinti save ir pasirinkti teisingą kelią.
Rūta Miciūtė

DĖKOJAME!
Ne taip seniai mūsų mokykloje
vyko didelis ir prasmingas renginys – Želvos krašto buvusių
tremtinių bei jų šeimų narių susitikimas ir naujos knygos
„Kai Tėvynė buvo toli...“ pristatymas.
Nuoširdi padėka mūsų gimnazijos mokiniams –
dešimtokėms Dovilei Butkutei, Beatričei Tavoraitei,
Ivetai Misiūnaitei, Dovilei Liškaitei, vienuoliktokams
Aivarui Kalesnykui, Ugnei Zaveckaitei ir dvyliktokei
Vaivai Čepaitei – už svečių sutikimą, renginio vedimą,
gražias dainas ir iliustracijas naujajai knygai. Esate
šaunuoliai. Ačiū!
Gimnazijos muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė

Kaip ir kasmet, kovui baigiantis, mūsų gimnazijoje vyko
tradicinė Menų savaitė, sulaukusi didelio visų
susidomėjimo. Jos metu turėjome galimybę pasigrožėti
mūsų šokėjų pasirodymu, pasiklausyti mokyklos
dainininkų ir svečio, buvusio želviškio Aurimo Driuko.
Taip pat išmėginome savo gebėjimus lipdydami gaminius iš
keramikos ir gamindami dailius atvirukus, kūrėme ir
pristatėme puošnius, originalius apdarus – dalyvavome
Madų šou, o mūsų mažiausieji dar ir stebėjo spektaklį.
Tikimės, tiek pat teigiamų emocijų padovanos ir
ateinančiųjų metų Menų savaitė.
Menų savaitės renginių akimirkos:
Groja Aurimas Driukas (dešinėje) ir Aivaras Kalesnykas
Madas demonstruoja šeštokės

Šokių kolektyvas „Želvelė“ minėjo savo dešimtmetį
Gegužės 9 dieną Želvos gimnazijoje vyko didelė ir graži
šiai progai skirta šventė, kurioje dalyvavo ir dabartiniai, ir
buvę ,,Želvelės“ šokėjai. Sulaukta svečių, sveikinimų,
linkėjimų. Smagu, jog gimnazija turi tokį šaunų kolektyvą,
vadovaujamą šokių mokytojos Reginos Zabielienės.
Linkime mokytojai kantrybės ir gerų šokėjų, o ,,Želvelei“ –
dar ilgai gyvuoti.

Rinkomės į Šeimos šventę
Gegužės pradžioje gimnazijoje vyko Šeimos šventė, skirta
Mamos dienai ir sukvietusi ne tik mamas, bet ir tėvelius,
močiutes bei senelius. Pasiklausę gražaus koncerto,
neskubantys šventės dalyviai pasibuvo ilgiau – bendravo,
ragavo mokinių paruoštų vaišių, kalbėjosi apie vaikus – jų
buvimą mokykloje, džiaugsmus ir rūpesčius. Tikimasi, jog
kitais metais tėveliai dar aktyviau dalyvaus šioje jau
tradicine tapusioje šventėje.

Siūlome paskaityti 3 g. klasės moksleivių Ugnės
Zaveckaitės ir Kristijono Povyliaus iš anglų kalbos
verstą pasaką vertimų konkursui „Tavo žvilgsnis“.
Kaip šis darbas jiems pavyko – spręskite, mieli
skaitytojai.

Princas varlė
Buvo karštas vidurvasaris, ir aukštos
dilgėlės gailiai lingavo po našlės namų langais.
Kvailas šiltas vėjelis erzinančiai judino šeivamedžio
šakas bei aukštą žolę.
Bekepdama miežinius pyragus našlė pamatė, jog jai
pritrūks vandens.
-Mums pasibaigė vanduo, - tarė ji. – Reiktų tik trupučio.
-Aš atnešiu, - pasisiūlė Džesė. – Mums jo vis tiek reikės
vėliau.
Iki šulinio buvo nemažas kelio gabalas – reikėjo pereiti per
visą kaimelį ir pievas už jo; tačiau pasiekusi šulinį Džesė
pamatė, jog jis yra visiškai išdžiūvęs – jame nebuvo nė
lašelio vandens.
Nusivylusi Džesė prisėdo ant šulinio krašto. „Negaliu grįžti
namo tuščiomis, - pamanė mergaitė. - Tačiau šulinys
tuščias“. Taip begalvodama Džesė net nepajuto, kaip jos
skruostais nuvingiavo keletas ašarų - ji ir pati nesuprato,
kodėl pradėjo verkti.
Tuo metu prie šulinio atšokavo varlė. Ji užšoko ant šulinio
krašto ir kreipėsi į Džesę:
-Kas atsitiko? Dėl ko verki, mergaite?
-Tai dėl šulinio. Jame nėra va-va... – sukūkčiojo Džesė.
-Nusivalyk ašaras! – tarė varlė. – Jeigu už manęs tekėsi,
gausi tiek vandens, kiek norėsi.
Džesė nusišluostė ašaras ir nusišypsojusi pažvelgė į varlę.
-Taip, taip, išgirdai teisingai, – tarė varlė.
Džesė nemanė, jog varlė galėtų kalbėti rimtai.
-Tekėti už tavęs? – sušuko ji. – Žinoma, tekėsiu
Varlė paėmė molinį mergaitės ąsotį ir po kelių akimirkų
pradingo šulinyje. Nepraėjus dviems minutėms varlė sugrįžo
nešina pilnu ąsočiu vandens.
Džesė netikėdama papurtė galvą ir pasiėmė ąsotį.
-Ačiū, – padėkojo našlės duktė.
Mergaitė parskubėjo namo, o jos motina iškepė skanių
pyragų. Tą pačią naktį, kai jos jau ruošėsi eiti miegoti,
kažkas sukrebždėjo už durų. Ir tuomet jų ausis pasiekė
keista daina:
O! Atverk duris, mano brangioji;
Atverk, mano meile tikroji.
Nepamiršk to, ką žadėjai man
Tądien, kai mudu susitikom.
-Ką tai turėtų reikšti? – pasiteiravo našlė. – Apie ką šita
daina?
-Ką tu! – trindama savo dailią nosį pasakė mergaitė. – Juk
tai tik bjauri varlė!
-Įleisk ją į vidų, – liepė mergaitės motina.
Taigi Džesė atidarė duris, ir varlė tiesiu taikymu nušokavo
prie židinio. Tuomet vėl uždainavo:
O! Kur mano vakarienė, mano brangioji;
Pavalgydink mane, mano meile tikroji.
Nepamiršk to, ką žadėjai man
Tądien, kai mudu susitikom.
-Ką tu! – suriko Džesė. – Tarsi aš turėčiau šerti bjaurią
varlę.

-O taip! – tarė našlė. – Duok šiai vargšei varlei, ko ji prašo.
Varlė pavalgiusi vėl uždainavo:
O! Neškis mane į lovą, mano brangioji;
Neškis, mano meile tikroji.
Nepamiršk to, ką žadėjai man
Tądien, kai mudu susitikom.
-Ką tu! – pravirko Džesė. – Aš nesiruošiu
dalytis lova su bjauria varle.
-Tu privalai! Negalima netesėti pažado! –
paaiškino našlė.
Nepatenkinta Džesė nusinešė varlę į lovą,
kurioje pastaroji vėl uždainavo:
O! Atnešk man kirvį, mano brangioji;
Atnešk, mano meile tikroji.
Nepamiršk to, ką žadėjai man
Tądien, kai mudu susitikom.
Džesei atnešus kirvį, varlė dar kartą uždainavo:
O dabar kirsk mano galvą, mano brangioji;
Kirsk, mano meile tikroji.
Nepamiršk to, ką žadėjai man
Tądien, kai mudu susitikom.
Džesė visiškai nesudvejojusi nukirto varlei galvą. Jos
nuostabai, po kelių akimirkų varlės vietoje išdygo pats
gražiausias princas pasaulyje. Princas vedė Džesę ir jie
laimingai nugyveno visą savo likusį gyvenimą.
Iliustracija Jono Lukšos

Mūsų darbai darbeliai...
Kokių nagingų vaikų yra tarp mūsų!Taip pagalvojome ant
šeštoko Tautvydo Milinsko suolo išvydę neįprastą medinį
automobilį. Pasirodo, Tautvydas, padedamas technologijų
mokytojo Algirdo Liškos, sumeistravo šį nedidelį stebuklą –
automobilį, kuris net turi propelerį! Tiesa, automobiliukui
sunkoka pačiam judėti. ,,Per sunkus”, - paaiškino
Tautvydas. Tai niekis – reikia manyti, ateityje jis
sumeistraus tokį automobilį, kuris ne tik pats važiuos, bet ir
skraidys!
Tad sėkmės jaunajam meistrui!

Tautvydas ir jo naujasis darbas

Šį ,,Jaunimėlį“ padėjo parengti:
Mokytojos Jolanta Butkienė, Rūta Miciūtė, taip pat
Kristijonas Povylius. Ačiū jiems!
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos gimnazija,
2015 – 05 – 13
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