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Vykome į Seimą!
Vieną dieną mes sužinojome, kad mūsų draugė Sniegė
laimėjo prizinę vietą piešinių konkurse „Aš balsuosiu“.
Todėl mokytoja sakė, kad mes važiuosime į Seimą.
Lapkričio 18 d. vykome į Seimą autobusu. Visi pamatėme
daug įdomių dalykų. Kai atvažiavome į antruosius Seimo
rūmus, mūsų iš pradžių ten dar neįleido. Tada ėjome į
trečiuosius rūmus, kur sutikome gidę. Ji papasakojo tai, ko
mes dar nežinojome. Buvome net Seimo posėdžių salėje.
Gidė nuvedė mus atsiimti Sniegės apdovanojimo. Jį įteikė
naujasis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Ten mus
visus pavaišino firminiais Seimo saldainiais, o restorane –
gardžiu tortu. Namo grįžome laimingi.
Man ši kelionė patiko. Norėčiau dar kur nors nukeliauti, nes
mėgstu važiuoti autobusu.
Urtė Garnytė, 2 klasė
Apie kitas mūsų keliones skaitykite 2 „Jaunimėlio“ puslapyje

----------------------------------------------PASIDŽIAUKIME...
Zoninėse kvadrato varžybose nugalėjo
želviškiai
Lapkričio 20 d. Želvos gimnazijoje vyko 5-6 klasių
mokinių zoninės kvadrato varžybos. Nugalėjo mūsų
gimnazijos berniukų ir mergaičių komandos. Jos atstovaus
mūsų rajonui tarpzoninėse varžybose.

Antrokai su savo mokytoja Seime

Šalies mokinių darbų konkurse – I-oji vieta
Sėkmė respublikiniame konkurse lydėjo ir 12 (4 g.) klasės
mokinę Dovilę Butkutę. Ji, konsultuojama mokytojos
R.Povylienės, mokinių integruoto ugdymo konkursui
„Lietuva 1918-1954 metais“ parengė kraštotyrinį darbą, už
kurį ir buvo įvertinta I-ąja vieta. Lapkričio 25 d. Kaune,
istorinėje LR Prezidentūroje, vyko baigiamasis konkurso
renginys, kuriame Dovilei ir buvo įteiktas apdovanojimas.
„Jaunimėlio“ informacija

Nuotraukoje – varžyboms pasibaigus
Informacija ir nuotrauka iš Želvos gimnazijos interneto svetainės

Dovilė istorinėje LR Prezidentūroje Kaune
R.Povylienės nuotrauka

Žiūrėjo spektaklį apie Kristijoną Donelaitį
MŪSŲ KELIONĖS
Įsimintina išvyka į Vilnių
Spalio 30 dienos, sekmadienio, rytą aš su mama ir klase
važiavau į Vilnių. Man buvo labai linksma važiuoti su
draugais.
Kelionės metu mokytoja suorganizavo viktoriną. Mums
reikėjo prisiminti pasaką „Bruknelė“ ir atsakyti į klausimus.
Man sekėsi gerai, bet viską prisiminė Nida ir Saulė.
Laikas taip greit praėjo, kad net nemirktelėję atsiradome
Vilniuje. Pirmiausia mums prieš akis iškilo Trijų kryžių
kalnas. Trys kryžiai pastatyti tam, kad prisimintume septynis
pranciškonus, kuriuos nukankino pagonys.
Po to keliavome prie Šv. Onos bažnyčios, užėjome į vidų. Ir
apstulbome: ant lubų buvo žvaigždės, baltai rudos grindys,
spalvoti langai. Ten buvo tiesiog nuostabu. Mokytoja
pasakojo, kad čia statant panaudotos net trisdešimt šešių
rūšių plytos.
Paskui lipome į Gedimino kalną. Kopti buvo sunku, nes
keliukas status ir grįstas akmenimis. Gediminas, Lietuvos
kunigaikštis, medžiojo miške ir pavargęs atsisėdo prie
medžio. Užmigo ir susapnavo keistą sapną, kad ant kalno
stovi staugiantis vilkas. Gediminas atsikėlė, ir žynys jam
išaiškino, kad šioje vietoje turi stovėti miestas.
Ėjome dar prie paminklo, kuris pastatytas Gedimino garbei.
Jis stovi prie arklio, o rankoje laiko kalaviją. Pastovėjome ir
Katedros aikštėje ant „Norų plytelės“.
Pasibaigus pažintinei kelionei, nusigavome į didelį ir gražų
Operos ir baleto teatrą. Labiausiai man patiko auksu
tviskančios lempos ir aukšti balkonai. Prasidėjus spektakliui
„Bruknelė“ žiūrėjome net išsižioję – jis buvo nuostabus.
Man labiausiai patiko Dzingutis, nes jis drąsus, mažas ir
apvalutis. O pertrauka buvo pati „saldžiausia“ – mes su
Benu gėrėme karštą šokoladą, valgėme desertą ir gėrėme
limonadą „Sprite“.
Grįžome namo pavargę, bet labai patenkinti.
Astijus Bačys, 3 klasė
Trečiokai prie Operos ir baleto teatro

Lapkričio 17 dieną į Vilnių vyko ir nemažas būrelis mūsų
dvyliktokų – jie, auklėtojos pakviesti, „Lėlės“ teatre žiūrėjo
žinomo aktoriaus ir režisieriaus Rolando Kazlo režisuotą
spektaklį „Ne pagal šio pasaulio madą“. Kaip teigė
dvyliktokai, spektaklis jiems patiko, pasirodė netradicinis,
įdomus. Į jį vyko iš dalies todėl, jog rūpėjo atliekantį kitokio
pobūdžio vaidmenį išvysti daugiau iš TV humoro laidų
žinomą mėgstamą aktorių R.Kazlą. Spektaklis buvo jaukus,
šiltas, gal kiek liūdnokas. Įsiminė įdomios, netradicinės
dekoracijos. Tokie spektakliai ilgai palieka įspūdį.
Auklėtinių įspūdžius užrašė auklėtoja R.Povylienė

Gimnazijos bibliotekoje...
Jau 20 – ąjį kartą vykusioje Šiaurės šalių bibliotekų
savaitėje šiemet dalyvavo ir mūsų gimnazija. Šiaurės šalių
bibliotekų savaitės metu skaitymuose dalyvauja dešimtys
tūkstančių vaikų ir suaugusiųjų vienuolikoje šalių ir
autonominių sričių. Visiems vaikams buvo skaitoma ta pati
ištrauka iš Stian Hole (Norvegija) knygos
„Garmanns
sommer’’(Garmano vasara). Po ištraukos skaitymo
pirmų – ketvirtų klasių mokiniai aptarė pagrindinius
veikėjus, diskutavo, kokios būna baimės, ir bandė prisiminti,
ar ir jie taip pat, kaip ir Garmanas, jaudinosi pirmą kartą
eidami į mokyklą.
Kadangi šiemet Šiaurės šalių savaitės tema - ateitis, trečių ketvirtų klasių mokiniai rašė laiškus sau į ateitį. Antrokai
piešė, kaip įsivaizduoja save ateityje, o pirmokai žiūrėjo
animacinį filmą pagal suomių rašytojos Tuvės Janson knygą
„Trolis Mumis ir žiema“. Taip pat vyko viktorina apie
Šiaurės šalis. Pirmieji teisingai į pateiktus klausimus atsakė
3g. klasės mokiniai Tautvydas ir Remigijus. Sveikinimai
jiems!
Bibliotekininkės Jolantos Gelūnaitės informacija

Šiaurės šalių bibliotekų skaitymuose dalyvauja mūsų antrokai

Baigiasi skirtukų kūrimo akcija
O jos rezultatas mūsų mokykloje – visų klasių sukurti net
600 skirtukų. Kaip „Jaunimėliui“ teigė bibliotekininkė
Jolanta, šie skirtukai dabar klijuojami į bendrą juostą, o

-----------------------------------------------------------gruodžio 9 d. „vyks“ į Ukmergę, kur bus siekiama viso
rajono mokinių sukurtų skirtukų rekordo. Lauksime
nepaprasto renginio. Jame turėtų dalyvauti ir mūsų
mokyklos klasių atstovai.

Atnaujiname rubriką

Kaip gyveni, buvęs abituriente?
Šįkart svečiuose – praėjusį pavasarį gimnaziją
palikusios laidos abiturientė Ugnė Zaveckaitė.
Šiandien ji – Vilniaus universiteto filologijos
fakulteto studentė.
Čia ji studijuoja lietuvių filologiją.
Taigi teiraujamės, kaip Ugnei sekasi.
Kaip tau šiandien sekasi? Ką veiki?
Sekasi gerai. Mokausi.
2. Ar nesigaili pasirinkusi filologijos studijas
universitete? Ar patinka čia mokytis?
Tikrai nesigailiu. Nors pirmomis savaitėmis buvo
nuobodoka, sakyčiau, net per lengva, tačiau dabar
jaučiuosi esanti savo vietoje: mokytis ir patinka, ir
sekasi, aplinka nuostabi, grupiokės draugiškos (tik
va gal vaikinų trūksta grupėj, kad palaikytų tvarką).
3. Ar susitinki, bendrauji su buvusiais klasės
draugais?
Gaila, kad niekaip neišeina susitikti visiems kartu –
išsilakstėm kas kur, bet su keliais klasės draugais
vis susitinkam, pasikalbam, pasidžiaugiam, kartais
ir pasiguodžiam vieni kitiems. Šiaip pasiilgstu visų:
Justytės įdomių pasakojimų, Aivaro, Milvydo
pokštų (paminiu abu, kad nei vienas neįsižeistų),
Luko „Svarbiausia kažką daryti“ ir visų kitų
draugų. Pasiilgstu ir mūsų Auklėtojos, kuri buvo ne
tik mokytoja, bet ir draugė!
4. Koks tavo, studentės, laisvalaikis? Ką
dažniausiai veiki?
Laisvo laiko dabar daug mažiau. Dažniausiai jį
„aukoti“ tenka mokslams, tačiau kartais su keliomis
grupės draugėmis pasiliekam laiko ir sau:
pasivaikštom po miestą, nueiname į kokią kavinę, į
spektaklius. Ne per seniausiai su draugėm ir
sportuoti pradėjom (tikiuosi, greitai nemesim).
Laisvu laiku dar vaikštome po universitetą, vis ką
nors nauja, nematyta atrandame.
5. Kokią savo buvusią mokyklą prisimeni? Kaip
manai, ką ji tau davė?
Smagiausia prisiminti pasisėdėjimus skaitykloje ir
labai trumpas pamokas. Mokykla man padėjo įgauti
pasitikėjimo savimi.
------------------------------------------------------------------------1.

Ugnė Vilniaus
senamiesčio
Literatų
gatvelėje
6.

Ko palinkėtum kitiems mūsų mokyklos
mokiniams, dabartiniams mūsų abiturientams
mokantis, renkantis tolesnį kelią?
Svarbiausia yra užsibrėžti tikslą, kurio kryptingai
siektum – kuo anksčiau žinosi, ko nori, tuo bus
lengviau. Taip pat nereikia pasikliauti sėkme –
daug kas dažnai sako, kad egzaminai yra laimės
reikalas. Tikrai ne. Jiems reikia nuolat mokytis, kad
išvengtum streso ir kitų nemalonumų. Žinoma,
nereikia persimokyti – svarbu kartais rasti laisvo
laiko sau, atsipalaiduoti. 
Ačiū už išsakytas mintis. Linkime
Ugnei didelės sėkmės.
Kalbėjosi mokytoja Rasa Povylienė

Šventėme 107-ąjį mokyklos gimtadienį
Didžiausia šventė, be abejo, buvo šiandien čia
besimokantiems ir dirbantiems.
Lapkričio 25 dieną šventinis šurmulys gimnazijoje buvo
juntamas visą dieną. Kiekviena klasė tradiciškai puošėsi
išskirtiniu ženklu, per pertraukas šoko, dainavo (šias
pramogas jaunesniesiems organizavo mūsų dvyliktokai).
Pamokoms pasibaigus vyko tarpklasinės tinklinio varžybos,
kuriose varžėsi 8-12 klasių komandos. Jose nugalėtoja tapo
11 klasės komanda.
Vakare į pramogų vakarą rinkosi 8-12 klasių mokiniai. Čia
jiems 11-okai surengė Protų mūšį (jame laimėjo 12-okų
komanda), vyko Karaokė, buvo žaidžiama, šokama.
Vakaras visiems patiko.
Štai toks įvairus ir žaismingas buvo mūsų mokyklos
gimtadienis.
„Jaunimėlio“ informacija

Mūsų vyresnieji Mokyklos
gimtadienio vakarą.
Juditos Daševskytės nuotrauka

Ta pačia – Mokyklos gimtadienio
– proga...
Šis tas iš senojo Mokyklos metraščio,
arba senos nuotraukos pasakoja
Kaip įdomu kartais pasklaidyti gimnazijos muziejuje
saugomą prieš keletą dešimtmečių rašytą mūsų mokyklos
metraštį! Aišku, įdomiausia tiems, kurie čia tuomet mokėsi
ar dirbo. Bet gal būtų smalsu ir dabartiniams mokiniams, juo
labiau, jog tas metraštis kalba apie kažkada mokykloje
buvusį įdomų, spalvingą ir įvairų tuometinių mokinių
gyvenimą – tokį, kokio šiandien gal net pavydėtume...
Tarkim, apie jauno mokytojo, turisto – entuziasto, buvusio
želviškio Edmundo Kilkaus suburtą jaunųjų turistų būrelį
„Žygeivis“.
Mokyklos metraštyje rasime įrašą:
„1982-83 m.m. matematikos-fizikos mokytojas Edmundas
Kilkus (26-os laidos abiturientas) 8-11 klasių moksleivius
subūrė į turistų klubą „Žygeivis. Per mokinių atostogas
mūsų turistai lankėsi Karpatuose, keliavo po Latviją,
Estiją“.
Mokytoja Rasa
Nuotraukoje – žygio slidėmis į Estiją akimirka.
Pasitikėti vadovu (E.Kilkus – pirmas dešinėje), klausyti jo –
svarbiausia.

Projektas – svajonė. Gimnazijos muziejuje kilo mintis įkurti
Želvoje šio krašto muziejų su trimis ekspozicijomis. Viena
iš jų būtų skirta žydų kultūros paveldui. Projektas aptartas su
gimnazijos direktorium, seniūnu, pristatytas Lietuvos
Kultūros paveldo departamento direktorei Dianai Varnaitei,
kuri pritarė gerai idėjai. Ta proga pas mus muziejuje lankėsi
Ukmegės rajono Žydų bendruomenės pirmininkas Arturas
Taicas, taip pat pritaręs ,,svajonės“ projektui. Gimnazijos
svečias dėkojo už Želvos žydų istorijos gaivinimą, pasiūlęs
dar vieną darbą, susijusį su muziejuje sukauptais ,,lobiais‘‘
ir taip pat skirtą Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui.
Šiam jis pažadėjo ir finansinę paramą.
O ,,Svajonės“ projektui įgyvendinti reikalingos paramos kol
kas neturime. Sulaukėme tik pritarimo ir padėkų už idėją.
--------------------------------------------------------------Dar vienas projektas – Pilietiškumo, pradėtas 2013 metais,
tęsiamas su muziejaus bičiuliais. Jo mintys ypač aktualios
dabar, pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį.
,,Žuvome, kad būtumėt laisvi“ programa skirta Lietuvos
savanorių, kritusių kovose su lenkais 1920 metų spalio 18 –
23 dienimis ties Želva, Giedraičiais ir Širvintais, atminimo
įamžinimui. Džiaugiamės, kad aktyvūs šios programos
dalyviai yra aštuntokų grupė (auklėtoja D. Kriaučiūnaitė).
Pasitarimas dėl projekto tęsinio numatytas kitą savaitę.
Paminėjome Lietuvos kariuomenės dieną
Lapričio 23–oji – Lietuvos kariuomenės diena. Ją
paminėjome prie kuklaus memorialo su muziejaus bičiuliais,
aštuntokų aktyvu ir mažiukais darželinukais. Pasikalbėjome
apie savanorių kapelių ypatingumą, apie kareivėlių žygį
vaduojant Želvą, Giedraičius ir Širvintas, prisiminėm
želviečius didvyrius – Vyčio kryžiaus ordininkus, palaidotus
gimtinės Želvos kapeliuose. Visiems palikom po baltą rožę,
uždegėm po žvakelę. Vieną liepsnelę nuvežėme į
Giedraičius prie dailininko A. Jaroševičiaus paminklo mūsų
kraštų savanoriams. Čia vyko Giedraičių šaulių rikiuotė,
minėjimas. Mūsų gimnazija tarsi buvo ir šių iškilmių dalyvė.
Linksmosios naujų narių krikštynos

Gimnazijos muziejaus naujienos.
Spalis – lapkritis
PROJEKTAI
Mokyklos direktoriui V. Tavorui pritarus, nuo spalio 1 –
osios vykdomas projektas ,,Želvos legendos“. Tai Lietuvos
šimtmečiui skirtas tylus darbelis, į kurį muziejaus kvietimu
įsijungė apie 35 buvusių ir dabartinių šio krašto žmonių.
Šiuo metu į muziejaus el. paštą atsiunčiamos nuotraukos,
reikalingos žinios, rašiniai ir straipsniai. Tai projektas apie
tuos žmones, kurie paliko gražius pėdsakus Želvos istorijoje,
neeilinės asmenybės, švietusios ar tebešviečiančios savo
buvimu, darbais. Ir apie tuos, kurie kovojo už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę, apie tuos, kurie gražiais darbais
pasitiko Atgimimą, padėjo gaivinti krašto istoriją.

Muziejaus bičiulių būrelis jas surengė naujiems savo
nariams Austėjai, Gretai, Gabijai ir dar ,,nekrikštytai“ kitai
Austėjai. Visos turėjo praeiti rimtus kvotimus, atlikti
sudėtingas užduotis: užrištom akim atpažinti ir apibūdinti
eksponatą, surasti įdomiausią, ,,skaityti“ mokyklos vėliavą,
net sukurti posmą apie mokyklą, muziejų. Viskas baigėsi
arbatos gėrimu, tolesnių darbų numatymais.
Adventui prasidėjus kviesime į pasibuvimus ,,Advento
tyloje“. Žiūrėkite skelbimus.
Informaciją parengė A. Račinskaitė, Z. Kriaučiūnienė, K.
Rukoižaitė
Šį ,,Jaunimėlį“ padėjo parengti:
Mokytojos Jonė Tavorienė, Jolanta Butkienė, Zita
Kriaučiūnienė, bibliotekininkė Jolanta Gelūnaitė,
mokiniai Urtė Garnytė, Astijus Bačys, muziejaus
bičiuliai, 12 klasės mokiniai. Ačiū jiems!
Maketavo Rasa Povylienė
Želvos gimnazija, 2016 – 11 – 30
RAŠYKITE MUMS: zelvosjaunimelis@gmail.com

