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Želvos gimnazijos bendruomenės laikraštėlis

Mindaugas Paknys

Kovas
Štai ir vėl atskrido kovas, jis - pavasario valdovas.
Ar žinai, vasari baltas, laikas tiksi, tu per šaltas.
Težk, telkšnok greičiau iš čia, juodas kovas,
žemės paukštis, užkapos snapu tave.
Pašaukime pavasarį, praverkime duris,
mažus ir didelius su Kovarnio diena
pasveikins prieangio vidun įslinkęs
skaistusis saulės spindulys.

MES IR MOKYKLA

„Protų kovose“ lydi sėkmė
Šiais mokslo metais mūsų, Želvos, gimnazija
dalyvauja „Sodros“ vykdomame projekte ir „Protų
kovose“ su Robertu Petrausku „Nepamiršk parašiuto“.
Šio projekto tikslas – padėti jaunuoliams netradiciniu
būdu, smagiai ir įdomiai, suprasti nepaprastą ir painią
socialinio draudimo sistemą.
„Protų kovose“ rungėsi ir mūsų gimnazijos
komanda. Vyko ne vienas žaidimas, ir juose želviškius
vis lydėjo sėkmė. Džiaugiamės neseniai Utenos
apskrityje po atkaklios kovos užėmę I-ąją vietą. Mūsų
laukia superfinalas Vilniuje, kuriame susitiks
dvidešimt geriausių Lietuvos gimnazijų komandų.
Smagu dalyvauti tokiame prasmingame projekte. Čia
įgyjame naujų žinių, turime progą susitikti su kitų
Lietuvos mokyklų atstovais. O į žaidimus vykstame
lydimi matematikos mokytojos Editos Motiejūnienės.
Rokas Kalesnykas,
2 g klasės mokinys

Nuotraukoje – želviškių komanda Utenoje

Ateis diena, keturiasdešimt paukščių suoks gaida.
O jau daugiau nei po savaitės aidi „kyvi, kyvi!“
Ir tu žinai, kad pempės klyksmas - šventė iškilminga
ne viena - senovėje švęsta merginų, moterų diena.
Lygiadienio pradžia lygiuojas avino ragais
žvaigždyno.
Tamsa bijodama šviesos įveikta spindulių užsilenkimo.
Dienos ilgumui ji nenoriai pasiduos ir saulė patekės
rytuos.
Tad nusiprauskite rytų tėkmės upelyje, ir jums jėgų
įduos.
Laisva gamtos gimtis. Velykų rytas čia senovėje žiloj.
Gandrinės visiškai šalia, kielė po sparnu parnešta.
Likučiai ledo spardomi sulūžta. Gyvybė džiaugiasi
žeme.
Šilta diena Gandrinių, nauji metai protėvių garbingų
čia.
2019 m. kovo12 d.

KONKURSAI, OLIMPIADOS...
Sveikiname laimėtojus!
Rajoninėje geografijos olimpiadoje „Amerika – nuo
Aliaskos iki Ugnies žemės“ Rokas Kalesnykas (2 g
klasė) užėmė II-ąją, o Karolina Rimaitė ( III g kl.) –
III-ąją vietą.
LGMA organizuotoje olimpiadoje „Mano gaublys“
Toma Novikaitė (4 g kl.) užėmė II-ąją vietą,
Rokas Kalesnykas – I-ąją, o Rokas Klimašauskas
(4 g kl.) – III-ąją vietą.
Lietuvių kalbos Raštingumo konkurse I vietą užėmė
7 kl. mokinė Austėja Leonavičiūtė.
Matematikos olimpiadoje I vietą užėmė Austėja
Stražinskaitė (7 kl. ), III vietą – Aurelijus Butkus ir
Saulė Narbuntaitė (5 kl.)
Sveikiname laimėtojus ir linkime tolesnės sėkmės!

Taip pat mums sekėsi...
Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje
Mūsų gimnazistų komanda - Brigita Miliušaitė, Deividas
Butkus, Jolita Leonavičiūtė, Toma Novikaitė ir Mantas
Subačius - puikiai pasirodė Nacionalinėje teisinių žinių
olimpiadoje - 2019 ir pateko į kitą etapą!
Balandžio 12 d. gimnazistai dalyvaus II-ajame olimpiados
ture, kuris vyks Mykolo Romerio universitete. Renginio
metu bus apdovanojami moksleiviai, kurie surinko
daugiausia balų I-ajame ture, vyks seminarai, testo
laikymas. Džiaugiamės ir didžiuojamės!
Rūtos Miciūtės informacija

MENŲ SAVAITĖ
Kovo 25-29 dienomis mūsų gimnazijoje vyko tradicinė
MENŲ SAVAITĖ. Jos metu vyko dailės, juvelyrinių
gaminių parodos, muzikos, ,,Etno dūzgių“ ir šokio dienų
renginiai. Kiekviena diena dovanojo daug teigiamų emocijų,
įspūdžių. Sulaukta ir svečių: juvelyrių Monikos
Kriaučiūnaitės ir Vidos Prokopavičienės, žinomos grupės
„Žalvarinis“ vadovo Roberto Semeniuko, muzikantų ir
šokėjų iš Deltuvos, Ukmergės kultūros centro linijinių šokių
kolektyo „Visada“ (vadovė Egidija Merenanu).
Daugiau apie Menų savaitę bei jos renginius skaitykite
Želvos gimnazijos Facebook paskyroje.

Mažųjų sportininkų sėkmė
2018-2019 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių
kaimo vietovių mokyklų mokinių (2008 m. gimimo ir
jaunesnių) „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių zoninėse
varžybose Ukmergės r. Želvos gimnazijos pradinukai įveikė
Kaišiadorių r. Rumšiškių gimnazijos, Kazlų Rūdos Plutiškių
gimnazijos ir Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko
mokyklos-daugiafunkcinio centro pradinių klasių mokinių
komandas, užėmė I vietą ir rungėsi tarpzoninėse varžybose.
Mokytojos Jolantos Butkienės informacija

Mūsų gimnazijos mokinė – konkurso „Lietuvos
balsas – vaikai“ atrankoje
Neseniai džiugi žinia pasiekė 6
klasės mokinę Otiliją Varnaitę. Ji
sužinojo pakliuvusi į Lietuvos vaikų
muzikinio konkurso „Lietuvos balsas
– vaikai“ atranką. Kaip „Jaunimėliui“
papasakojo Otilija, sulaukusi šios
žinios ji, aišku, ir apsidžiaugė, ir
išsigando. Juk laukia atsakingas
pasirengimo etapas. Atrankai reikia
paruošti dvi dainas – anglišką ir
lietuvišką. Kada ši atranka vyks, dar
nėra aišku – Otilija apie tai bus
informuota vėliau.
Ką gi, belieka palinkėti jaunajai dainininkei sėkmės...

-----------------------------------------------------------

Gimnazijos atstovas – Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų mokinių lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiadoje
O į ją, įveikęs gana sunkų etapą rajone ir jame užėmęs Iąją vietą, kartu su dar dviem rajono atstovais vyko
abiturientas Deividas Butkus, lydimas mokytojos
R.Povylienės. Olimpiada vyko Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimnazijoje. Jos dalyviai ne tik atliko
sudėtingas užduotis – atsakinėjo į testo klausimus ir rašė
rašinį, bet dalyvavo ir puikioje meninėje programoje:
olimpiados atidarymo ir uždarymo metu klausėsi Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos dainininkų ir muzikantų bei
Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų orkestro pasirodymo, o
vakare lankėsi Kauno valstybinėje filharmonijoje, kur
mėgavosi klasikinės muzikos koncertu. Smagu ir prasminga
buvo pabūti šalia pačių geriausių Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų moksleivių, pasidžiaugti tikruoju menu,
pasidairyti po Laikinąją Lietuvos sostinę Kauną.

Šokio dienos viešnios – šokėjos iš Ukmergės kultūros centr.
Nuotrauka ir informacija R.Povylienės

Keliavome, pamatėme...
Kovo mėnesį dvi mūsų gimnazijos klasės –
10 ir 12 – lankėsi teatruose ir žiūrėjo įdomius, prasmingus
spektaklius. Dvyliktokai, lydimi lietuvių kalbos mokytojos
Rasos Povylienės, vyko į Kauno dramos teatrą, kur žiūrėjo
spektaklį „Balta drobulė“, sukurtą pagal to paties
pavadinimo išeivijos rašytojo Antano Škėmos romaną (beje,
kūrinys programinis). Spektaklis dvyliktokams labai patiko.
Įspūdžių iš žiūrėto spektaklio parsivežė ir 10-okai: jie kartu
su auklėtoja Daiva Kriaučiūnaite Vilniaus jaunimo teatre
pamatė spektaklį, skirtą jaunimui, „Bėgikas“, sprendžiantį
aktualias šių dienų – patyčių bei smurto – problemas.
Smagu, kad mūsų mokyklos mokiniai turi galimybę nuvykti
į didžiuosius šalies miestus ir išvysti tikrai gerus spektaklius.
Mokiniai ir mokytojos dėkoja juos vežusiems vairuotojams
Egidijui ir Valdui, o gimnazijos direktoriui Vidui Tavorui –
už kelionėms skirtą mokyklinį autobusą.
„Jaunimėlio“ informacija

Mūsų rajono atstovai olimpiadoje

Kovo I-oje pusėje mūsų gimnazijoje vyko ir
Gimtosios kalbos dienų renginai: tai
Raštingumo, Akrosticho, Dailiojo rašto konkursai.
Rašėme Nacionalinį diktantą (jį geriausiai parašė
3 g klasės mokinė Karolina Rimaitė).
Džiaugiamės visais renginių, konkursų dalyviais.
Siūlome paskaityti akrostichus, kuriuos konkursui
sukūrė 7-11 klasių mokiniai. Išrinkome geriausius.
Visi kūrinėliai skirti Juozui Tumui-Vaižgantui
(pirmosios visų eilučių raidės – Vaižganto
pseudonimas).
Vėjas
Vėjas pučia, plaukus taršo.
Ai, kaip gera, ai, kaip gera
Irgi šokt su juo kartu!
Žaidžia vėjas kaip pašėlęs,
Gąsdina mažus vaikus.
Ak, tas vėjas
Niekadėjas
Taršo plaukus jis visiems.
Ak, tas vėjas, ak, tas vėjas
Siaučia, pučia niekadėjas.
Greta Jačėnaitė, 9 kl.
--------------------------------Vėl nauja diena ateis.
Aš dainuosiu ir dainuosiu.
Ir visi kartu šėliosim.
Žalioj pievoj stebuklingoj
Gera mums visiems kartu
Atitrūkti nuo darbų.
Neliūdėti, neverkšlenti –
Tokią teisę turim mes.
Aš išties tuo tikiu –
Savo norus išpildyt ketinu.
Justas Stražinskas, 9 kl.
-----------------------------Aukok save
Virpančia savo širdim
Atnešiu peno tavo sielai.
Ir patikėsi tu manim –
Žmogaus dvasia kurta kūrybai, veiklai.
Gyvybės galios pasisėmus
Atraski gimtą kalbą.
Naujom spalvom žodžiui suspindėjus –
Tau belieka jį išsaugot.
Auka ši mums nėra sunki.
Sunkiau – kalbos netekti, neišsaugot.
Gabija Augustinaitė, 11 kl.
O mūsų gimnazijoje dailiausiai rašo:
penktokai Saulė Narbuntaitė, Aurelijus Butkus,
Kamilė Matulytė, septintokės Laura Šlepikaitė ir Edita
Šerėnaitė bei aštuntokai Martyna Stačiokaitė ir Irmantas
Paplauskas.
Taigi sveikiname šiuos Dailiojo rašto konkurso laimėtojus!

------------------------------Vasara atėjo staiga,
Atsibodo visiems rūsti žiema.
Išbraukti ją iš atminties skubėjom.
Žydėti visos gėlės pradėjo.
Gailėtis šalčio niekas nenorėjo.
Apdovanojo vasara žalia spalva Negalėjom į ją atsižiūrėti,
Tėviškė nepaprastu grožiu pradėjo spindėti.
Atslenkančio rudens niekas nelaukia –
Saulė, maudynės labai visus traukia.
Edita Šerėnaitė, 7 kl.
------------------------------Visad išliks širdy
Aukštaičio vardas atminty.
Išorė labai graži,
Žaismingas visada širdy.
Gabus kūrėjas praeity
Amžinai išliks širdy.
Narsus pilietis savoj šaly,
Taikus tautietis visų atminty.
Auksinis žmogus buvo jis,
Saulė dar ilgai jo švies.
Violina Varžgalytė, 8 klasė
Vaižgantas amžiams liks atminty,
Atgims vis mūsų širdy.
Ir liks jis geriausias kūrėjas,
Žilas, bet jaunas širdy.
Gimęs Maleišiuos vidury rugsėjo,
Augęs tėvų dideliam ūky,
Nuo jauno amžiaus kunigvęs,
„Tėvynės sargą“ redagavęs.
Apie jo darbus nepamirškit,
Skaitykit raštus jo išmintingus.
Ernesta Pleskutė, 8 klasė
-----------------------------Vaikus jis mokė skaityti, rašyti,
Atvirai savo mintis sakyti.
Išliko kūrėjas geriausias,
Žmonių širdyse svarbiausias.
Galinga jo kūrybos gaida
Amžiams skambės mūsų mintyse.
Niekada nepasidavė ir siekė svajonių,
Tikėjo, kad visi mes, žmonės, vienodi.
Atrodė, kad jis dėl kitų galėtų
Likt šiam pasauly be šiltos vietos.
Sonata Ilgevičiūtė, 8 klasė
------------------------------Vaižganto gyvenimo saulė nusileido seniai,
Atminty liko tik jo atvaizdas ir nuoširdūs darbai.
Ir ilsiji jis šalia Vytauto bažnyčios Kaune,
Žmones kankina nežinia – ilsisi tikrai jis ten ar ne?
Grožis jo slypi ne išvaizdoje, o kūriniuose,
Aklai jis pasitikėjo savo kūrybos galia.
Nors knygas jis tikrai rašyti mokėjo,
Tapo jis kunigu, istoriku, visuomenės veikėju.
Akivaizdu, kad jis buvo geros širdies,
Savo gyvenime neišvengė tik staigios mirties.
Martyna Stačiokaitė, 8 klasė

Gimnazijos muziejaus
naujienos - KOVAS
Kuri tikroji Želvos vardo kilmės versija?
Aiškinimai buvo du – Želvos pavadinimas kilęs nuo
būdvardžio ,,žalias, žalsvas“
(tokia kalbininkų
nuomonė), miestelis vadinamas pagal žodį ,,vėžlys“
(taip teigia prof. K. Kilkus, iš Želvos kilęs
okeanologas).
Iš Želvos kilę žydų Pozol giminės žmonės,
apsilankę muziejuje pernai, pateikė naują versiją - jie
tvirtina, kad Pozelva yra jų protėvynė, kurios
pavadinimas kilęs nuo jų pavardės Pozol. Panašu, ar
ne? Tuo labiau, kad Želvos vardas atsiradęs tik XX a.
antrajame dešimtmetyje, apie 1918 m. Muziejaus
Svečių knygoje yra įdomus įrašas: „Esame dėkingi už
nuoširdumą ir kelionę prisiminimais, už gražius sodus.
Mūsų šeimos senelis buvo Kacas Pazol Karklin.
Šeimos gyveno ilgai, iki 1882 metų. Tuomet beveik
visi išvyko į Klivlendą (Ohajo valstija), kur ir dabar
tebegyvena. Kita šeima buvo susijusi Amerikoje su
Kolinsky gimine. Klivlende buvo sinagoga
su
pavadinimu Poželver schule. Ji buvo žydams iš
Podzelvos...“ Grreis Basik , Latsmas greis (Pozol) (iš
anglų kalbos Vertė Z. Ramoškienė).
Taigi, turime tris Želvos vardo kilmės versijas. Kuri
tikriausia, sunku pasakyti. O ką galvojate jūs?
-----------------------------------------------------------------

Naujas projektas
Širdelių ir širdžių projektas ,,MANO GIMTINĖ“
atsirado neseniai, apsvarsčius su vyresniųjų klasių
mokiniais, mokinių komitetu. Projektu siūloma
pasidomėti savo gimtuoju kaimu, miesteliu, sužinoti
gimtinės vardo kilmę, užrašyti legendą, pasakojimą,
sužinoti, kokie žymūs žmonės gimė jūsų krašte, o
gal...sukurti eilėraštį ar dainą?
Projekto tikslas – mokinių širdyse įžiebti meilės
gimtinei ugnelę, ištikimybės jausmą, pasididžiavimą,
pasidalinti informacija su bendraamžiais; norą dalintis
savo žinimis apie gimtinę su kitais. Taip pat sudaryti
aiškinamąjį žodynėlį su mūsų gimnazijos mikrorajono
vietovardžiais, išrinkti gražiausius vardus.
Tikimės pagalbos iš Mokinių komiteto, klasių
vadovų, lietuvių kalbos mokytojų.
-----------------------------

Prieš 30 metų Mokykloje susikūrė Želvos Sąjūdžio
grupė (apie tai galėtų papasakoti buvusios Sąjūdžio
tarybos narės mokyt. Z. Kriaučiūnienė ir R.
Stražinskienė). Muziejuje saugomi penki sienlaikraščio
,,Žaizdos Želvos mūsų“ numeriai.
Prieš 30 metų
į Želvą atvyko kunigas Petras
Avižienis, pirmą kartą Želvos istorijoje subūręs
bažnytinį Vaikų chorą...
----------------------------------------------------------------Pateikiame IŠTRAUKĄ iš Želvos Sąjūdžio
laikraščio ,,Žaizdos Želvos mūsų“
Kokios bus mūsų lietuvaitės?
„Jūs – būsimos motinos, Lietuvos ateitis! Kam,
jeigu ne jums, nešti Šviesos ir Doros žiburį?
Ar jis degs, jei ir toliau jūsų bruožais bus savo
išvaizdos
darkymas,
rūkymas,
grubumas,
keiksmažodžiai, Paslapties savyje neturėjimas,
dvasinis skurdas, žiaurumas net bendraujant su savo
tėvais, seneliais?
Kuo jūs rūpinatės namuose? Ar šeimos rūpesčiai yra
Jūsų rūpesčiai? Ar jūsų širdis suvirpa gailesčiu, kai
visa Respublika skelbia ,,Caritas“ mintis ir darbus?
Ar nebus taip, kad jus užkankins graužatis dėl fizinės
ir moralinės negalios Motinystės pareigai?
Anksčiau ar vėliau suprasite, bet bus per vėlu...“
Tai ištraukėlė iš „Sąjūdžio žinių“, rašytų prieš 30
metų. Klaustukais ir šauktukais išsakytas nerimas
būdingas nuėjusiems laikams. Bet ar nėra aktualus ir
šiandien?
Puslapį parengė muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė
----------------------------------------------------------------

SENOS NUOTRAUKOS PASAKOJA
Įdomi nuotrauka iš gimnazijos muziejaus archyvo
(dovanota buvusio garsaus Želvos fotografo
Juozo Juknevičiaus dukros, daryta apie 1956-uosius).
Reikia manyti, atpažįstate šią vietą. Patyrinėkite, kaip
pasikeitusi Želva...

2019 metai mūsų
gimnazijai itin reikšmingi...
Sueina 110 metų, kai Želvoje
pradėjo veikti pirmoji valdinė
mokykla.
Sueina 80 metų, kai duris atvėrė
nauja šešiakomplektė Želvos pradžios mokykla.
Sukanka 60 metų, kai buvo įkurtas Želvos vidurinės
mokyklos muziejus.
Sueina 70 metų, kai Želvos gimnazija pavadinta
vidurine mokykla.
Prieš 30 metų priešais mokyklą iškilo pirmoji
skulptūra ,,Vargo mokykla“, arba ,,Piemenėlis“

Rašykite mums: zelvosjaunimelis@gmail.com
Želvos gimnazija, 2019-04-05

