2015 - 2016 m. m.
Gegužė
Nr.7
Želvos gimnazijos bendruomenės laikraštėlis
Birželis
Iš kur tas ulbėjimas smuikų ir fleitų?
Iš kur tas svaiginantis širdį andante?
Kad tik nenutiltų, kad tik nepraeitų
Taip greitai birželio simfonijos šventė!
Tačiau ta naktis taip trumpa nematytai!
Dar žvaigždės zenite sužibti nespėjo,
O paukščiai jau brėkštantį sveikina rytą,
Ir topolių lapai guviai sušnarėjo.
Linėjos darbelis
O aš dar nenoriu nė saulės, nė ryto.
Nenoriu, kad sutemų burtai praeitų.
Nurimus širdis visą amžių klausytų
Birželio simfonijos smuikų ir fleitų.
Vincas Mykolaitis - Putinas

Minėjome Motinos ir Šeimos dienas
Kaip ir kasmet, gegužės pradžioje mūsų gimnazijoje
vyko graži šventė, į bendrą būrį sukvietusi vaikus,
tėvelius, senelius, – Motinos ir Šeimos dienoms
skirtas koncertas. Susirinkusiems savo dainas ir šokius
skyrė gimnazijos moksleiviai – dainininkai ir šokėjai.
Taip pat Padėkos raštais buvo apdovanoti labai gerai
besimokančiųjų mokinių tėveliai.

Dainuoja mūsų mažiausieji

MŪSŲ PASIEKIMAI
Pirmaklasė Urtė Garnytė užėmė II vietą Ukmergės
raj. I klasės mokinių dailaus rašto konkurse.
O Linėja Paplauskaitė dalyvavo ir nugalėjo
respublikiniame I - IV klasių mokinių kompiuterinio
atviruko konkurse „Tau, mamyte".
Mokytojos Jolantos Butkienės informacija

Konkursui „Ką žinai apie Lietuvos laisvės kovų
istoriją“ pasibaigus
Gegužės 12 d. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje
vyko konkursas – „Ką žinai apie Lietuvos laisvės kovų
istoriją“, kurį organizavo Politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos Ukmergės skyrius ir Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.
Šis konkursas taip pat buvo skirtas Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti.
Konkurse dalyvavo 8 komandos iš 5 rajono gimnazijų.
Renginio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo
narė, buvusi tremtinė Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė, Antano
Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūnas.
Renginyje grojo Ukmergės kultūros centro Siesikų filialo
kaimo kapela „Vieversa“ (vadovas Mindaugas Grainys).
Komandos pristatė literatūrines- menines kompozicijas,
sprendė įvairias užduotis, dalyvavo „protų mūšyje“.
Vertinimo komisija, kuriai vadovavo Politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos Ukmergės skyriaus valdybos narys,
atsargos majoras, istorikas Vidmantas Leščius, konkurso
nugalėtojais pripažino Želvos gimnazijos (I vieta),
Antano Smetonos gimnazijos „A“ (II vieta) ir Siesikų
gimnazijos (III vieta) komandas. Konkurso nugalėtojų
komandoms padovanota išvyka į Didžiojo Lietuvos etmono
Jonušo Radvilos mokomąjį pulką Rukloje.
Ukmergės savivaldybės interneto svetainės informacija

Pažįstame gimtąjį kraštą...
Pėsčiųjų žygis partizaninio judėjimo keliais
Gegužės 7 d. būrys Ukmergės entuziastų žygeivių
leidosi į pėsčiųjų žygį maršrutu Želva – Antamakių
miškas – Želva, į kurį pakvietė ir želviškius –
bendruomenės
narius,
jaunimą.
Prie
šio
netradicinio žygio prisidėjo ir grupelė vyresniųjų
mūsų moksleivių.
Žygio metu pagerbėme Baltąjį kryžių - partizanų
atminimo memorialą Želvoje, senuoju Želvos - Molėtų
keliu pasiekėme Bliūdašilio mišką, stabtelėjome prie
Bliūdašilio I ir II pilkapių (IX-XII a.), praėjome pro
Bliūdašilio pavėsinę, prižiūrimą VĮ Ukmergės urėdijos
Želvos
girininkijos,
apžiūrėjome
įspūdingąją
daugiašakę Bliūdašilio eglę, perėjome Želvelės upelį,
pamatėme dešinėje Kazliškių buvusį vandens malūną
ant Siesarties upės kranto, užlipome ant Aginčių ar
Meilūnų kaimo kalno pasigrožėti Siesarties upės
slėniu, aplankėme seno gatvinio tipo Činelių kaimą
Želvos seniūnijoje, Juodąjį partizanų žūties vietos
kryžių Daubariškių kaime, šalia kelio palikome
Daugudžių senkapius, pailsėjome Makio ežero
stovyklavietėje, prižiūrimoje VĮ Ukmergės urėdijos
Želvos girininkijos ir Želvos seniūnijos, apžiūrėjome
partizanų bunkerio liekanas Antamakių miške.
Taigi pamatyta, patyrinėta buvo išties nemažai.

Ieškojome dingusios Želvos
Visada įdomu tyrinėti gyvenamąją aplinką, domėtis,
kaip tavo gyvenamoji vieta atrodė prieš keliasdešimt
metų. Turėdami tokį tikslą, lietuvių kalbos mokytojos
Rasos Povylienės pakviesti pasižvalgyti po Želvą
leidosi mūsų gimnazijos septintokai – taip buvo
vykdytas mini projektas „Dingusi Želva“.
Mokiniams buvo padalytos penkios senosios Želvos
nuotraukos. Teko paieškoti tų pačių nuotraukose
pavaizduotų vietų ir pasižiūrėti, kaip ir kiek jos
pasikeitusios, pasvarstyti, kodėl vietovė keitėsi, kas
lėmė didesnius ar mažesnius jos pasikeitimus. Buvo
žvalgomasi po mokyklos, bažnyčios, girininkijos
teritoriją, centrinę miestelio aikštę bei senąjį
hipodromą. Kai ko neliko, griuvo, nyko, o kai kas ir
statėsi, kūrėsi... Iš arčiau su šiais tyrinėjimais galima
bus susipažinti pavarčius būsimąjį lankstinuką, kurį
planuojama išleisti liepą, o kol kas – tik dvi
fotografijos – kartu tyrinėkite, lyginkite, svarstykite...
Mokytoja Rasa Povylienė

„Jaunimėlio“ informacija
Nuotraukose - žygio akimirkos

Šiose nuotraukose matome Želvos girininkijos tvenkinį –
kaip jis ir jo aplinka atrodė prieš keliasdešimt metų ir kaip –
dabar. Pasikeitimai ryškūs – tvenkinys apsuptas medžių
(tolumoje ant kalvelės – pušynas, sodintas dar sovietmečiu).
Salelė dar yra, tačiau lieptelio, vedančio į ją, nebelikę.
Laikas ir čia paliko savo pėdsakus...

,,Versmėje“ šį kartą – mūsų
mažiausiųjų, antraklasių (mokytoja –
Jonė Tavorienė), kūrinėliai apie gamtą.
Skaitykime, džiaukimės...
Nida Nekrašiūtė
Žvaigždė
Žvaigždele tu mano, švieti
danguje,
Ar tu nematai išdykėlio
vėjo,
Lakstančio kieme?
Žvaigždele, žvaigždele, tu esi danguje,
Tu rodai man kelią naktyje.
Mėnulis
Mėnuli, mėnuli, tu žvaigždes ganai.
Kai saulė leidosi, tu pakilai.
Mėnuli, tu šviesi naktyje amžinai.
Žiūrėsiu į tave ilgai ilgai.

Kamilė Matulytė
Pienė
Piene, tu labai nuostabi.
Gaila, kad neilgai gyveni.
Geltoni lapeliai skraidys po kiemą
Ir džiugins vaiką kiekvieną.
Aš pasipuošiu vainiku
Ir keliausiu takučiu.

Benas Matuolis
Pienė
Piene, tu kaip saulė geltona,
Tu sužavi išdidingiausią poną.
Bitės iš tavęs nektarą ima
Ir saldų medų gamina.
Jeigu tavęs nebūtų,
Pasauly grožis pražūtų.

Astijus Bačys
Pienė
Piene, kaip tu laikaisi?
Ar dažnai šypsaisi?
Tu graži kaip saulė danguje.
Aš tave turėsiu savo širdyje.
Tu lankysi mane sapnuose
Ir spindėsi mano akyse,
Už tave gražesnio nieko nebėra.

Gabija Paškevičiūtė
Pienė
Labas rytas, piene gražioji.
Kaip tau sekasi, mieloji?
Ar patinka gyventi laukuose?
Ar nebaisu miškuose?
Tu graži lyg angelėlis,
Švieti lyg mėnulėlis.

Saulė Narbuntaitė
Pienė
Piene, piene, geltonoji gėlele,
Tu skaisti kaip saulelė,
Graži, graži tava galvelė,
Šilta, šilta širdelė.
Aš vainiką nusipinsiu
Ir galvelę padabinsiu.
Geltonlapės pienės vainiku
Pasipuošus aš esu.
Visą vasarą žydėsi,
Į geltoną saulę tu žiūrėsi.
Angelas
Baltas angelo sparnas sužibo,
Į žemę žvaigždelė nukrito.
Šypsos angelas pro debesis,
Mane pamatęs stebisi.
Skraido aukštai, aukštai,
Pašvaiste gėrisi jisai
Angelą pamačiau,
Iš nuostabos pamėlynavau!

Muziejaus naujienos
Nors atrodo, kad čia niekas
nevyksta, tik saugomi eksponatai, tačiau
kiekvieną savaitę sulaukiame naujienų, ką nors
atrandame.
Neseniai muziejuje lankėsi X laidos abiturientas Bronius
Taukis iš Deltuvos, 1953 m. Omsko lageryje žuvusios
buvusios mūsų mokinės Janės Taukytės brolis. Jis muziejui
dovanojo keletą šeimos fotografijų, dėkojo už jo sesės
atminimo įamžinimą knygoje ,,Kai Tėvynė buvo toli“ (2015
m.), Gabrielės Cimbolaitės rašinyje ,,Laiškuose likęs
gyvenimas“.
--------------------------------------------------------------------Praeitą savaitę gavome siuntinuką iš buvusios želvietės
Genovaitės Lazarevičienės (g. 1925 m.), gyvenančios
Kėdainiuose. Senolė atsiuntė ligoninėje (čia gydė širdį)
pieštų ornamentų sąsiuvinį. Spalvingi, labai įvairūs raštai
stebina
devyniasdešimtmetės
senolės
kūrybiškumu,
gebėjimu dėlioti spalvas, gyvenimo džiaugsmu. Muziejuje
yra jos prisiminimų, tarmiškų tekstų, humoristinių eilėraščių
apie savo gimtąjį Pašiaudinės kaimą rankraštinė knyga.
---------------------------------------------------------------------Neseniai savo krašte (Skuoliai, Želva) lankėsi Gargžduose
gyvenantis Bronius Morkūnas (g. 1940 m.), atvežęs
informacijos apie Želvos krašto partizanus ir Skuolių
koplyčią. Bronius domisi savo gimtinės istorija, džiaugiasi
ją atrandantis knygose apie Želvos kraštą, kaip padėką už tai
muziejui teikiantis žinių iš savo ieškojimų ir atradimų.
------------------------------------------------------------------------Neseniai muziejuje lankėsi grupė respublikinio istorinio
projekto, skirto Lietuvos 100 – čiui, kūrėjų ir vykdytojų.
Pagal šį projektą jau pradėtas tiriamasis darbas kuriant
istorinį regioninį parką, į kurio teritoriją įeis ir Želvos
kraštas su Lietuvos savanorių žygiu per Želvą į Giedraičių –
Širvintų mūšį 1920 metų rudenį. Mūsų rajono kultūrologo
Juliaus Zarecko vadovaujami svečiai muziejuje rado
svarbios informacijos apie želviečius savanorius,
apdovanotus Vyčio kryžiaus ordinu, kopijavo senus
žemėlapius, dokumentus, nuotraukas. Džiaugėsi muziejuje
atradę daug svarbių dalykų.

Ką veikė muziejaus bičiuliai
Kai norisi keiktis...
Austėja, savo iniciatyva pradėjusi bausti save pritūpimais
už kiekvieną išsprūdusį negražų žodį, pažadino bičiulių norą
bandyti aiškintis, ar mokykloje nėra tikrų lietuviukų
(nesikeikiančių bjauriais žodžiais).
Tokių beatsirado pirmokai (mokyt. J. Butkienė). Pradedant
antrokais, negražūs žodžiai – nuolatiniai visų kitų klasių
ugdytinių kalbos palydovai.
Į gimnazijos Raudonąją knygą kaip nesikeikiantys įsirašė
šie mokiniai: Andrius Ivanov, 6 kl., Aivaras Kalesnykas,
4g kl., Lukas Morkūnas, 3 kl., Kornelijus Markauskas, 4
kl., Otilija Varnaitė, 3 kl., Evelina Morkūnaitė, 3 kl., Tomas
Butkus, 2g kl., Nida Nekrošiūtė, 2 kl.

SVEIKINAME, DŽIAUGIAMĖS, KAD YRA BENT
SAUJELĖ DRĄSUOLIŲ! Manome, kad tokių yra daugiau.
O kaip keiktis saviškai, lietuviškais žodžiais, AUSTĖJA
SUDARĖ LIETUVIŠKŲ KEIKSMŲ SĄRAŠĄ. Jis yra
muziejuje, PASIDOMĖKITE!
Apie pravardes
Bičiuliai aplankė visas klases, surašė mokinių pravardes.
Gražiausios, bičiulių nuomone, Lukutis, Rukutis,
Moksliukė, Baltapūkis, Zuikutis, Lukutė, Kasytė, Gėlytė,
Kačiukas, Gražuolis, Sabonis, Vieversys, Laukų gėlė,
Dailininkas,
Coliukas,
Šakaliukas,
Meškiukas,
Gražuolė,Vienišius, Mažutė, Zuikutė, Mažylė, Drambliukas,
Reperis, Tarzanas, Kukuliukas...
Tokias atrinko Rugilė, Ugnė, Miglė, Kornelija.
Šios ir panašios pravardės rodo draugiškumą, švelnumą,
profesines savybes, išvaizdą ar būdą. Jos LIETUVIŠKOS,
NEĮŽEIDŽIANČIOS!
Kareivėlių kapeliai
Juos tvarkydami muziejaus bičiuliai su septintokėmis
Auguste ir Judita tarsi nutiesė takelį į Lietuvos Šimtmetį
(2018 m.)
Jau žinoma, kad kuriamas istorinis regioninis parkas,
įamžinantis Lietuvos savanorių kovų kelią vaduojant
Lietuvą nuo lenkų. Į šio parko teritoriją įeina ir Želvos
kraštas. Apie šį reikšmingą projektą informuosime vėliau,
pateikdami patrauklių idėjų ir darbelių...
Smalsiausia klasė
Jąja išlieka septintokai. Nors jie padūkę ir kartais
nevykusiai pajuokauja, bet ši klasė (žinoma, auklėtojos
Daivos dėka) bando domėtis praeitimi, lanko muziejaus
parodas, dalyvauja akcijose. Dėkojame jiems!
MUZIEJUS DĖKOJA
Mokytojams, pateikusiams nuotraukų arba informacijos
svarbiausiam muziejaus dokumentui gimnazijos
Metraščiui:
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Zofijai Ramoškienei,
mokyt. Irenai Micienei, Audronei Stankevičienei,
Vilmantui Driukui, Reginai Zabielienei.
Mokinių prezidentei Dovilei Butkutei, buhalterei Nomedai
Druktenienei.
Dėkojame mokytojai Dalei Dulkevičienei už gražius
ketvirtokų piešinius ,,Žirgai“. Dėkojame darbų autoriams.
Jų piešinių parodą parengsime Želvos kraštiečių šventei
rugpjūčio pradžioje Želvos kultūros rūmuose.
Taip pat dėkojame:
Šeštokui Andriui Ivanov už pagalbą mokant kompiuterinio
raštingumo muziejaus vadovę.
Mokytojai Audronei Stankevičienei už mokinių laimėjimus
atspindinčius eksponatus.
Mokytojui Algirdui Liškai už pagalbą remontuojant
muziejaus inventorių.
Informaciją pateikė muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė ir
muziejaus bičiuliai Andrius, Austėja, Miglė, Rugilė, Ugnė,
Kornelija.
Šį ,,Jaunimėlį“ padėjo parengti:
Mokytojos Jolanta Butkienė, Jonė Tavorienė, Zita
Kriaučiūnienė, mokinės Eglė Grybauskaitė ir Joana
Urbonavičiūtė. Ačiū joms!
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos gimnazija, 2016 – 06 – 02
RAŠYKITE MUMS: zelvosjaunimelis@gmail

