
 

 

VELYKOS 

 

Kartu su pavasariu kasmet sulaukiame ir šv. Velykų – 

didžiausios pavasario šventės. Ši šventė simbolizuoja 

viską, ką galime sieti su pavasariu: atgimimą, atsinaujinimą, 

naują pradžią. Nuo senesnių, pagoniškų, laikų likę ir kiti 

papročiai, susiję su vaisingumu, žemės budinimu. Ne 

paslaptis, kad pavasario šventės buvo švenčiamos ir prieš 

krikščionybės atėjimą, o naujoji religija perėmė tam tikrus 

papročius ir atnešė naujų.   
Senovės lietuviams Velykos reiškė gamtos atgimimą, 
augmenijos prisikėlimą, sutinkant džiaugsmingą sėjos 
metą. Krikščionims – tai  Kristaus prisikėlimo šventė. 
Velykos – viena iš tų kalendorinių švenčių,  kurios 
papročiuose persipynę mitiniai tikėjimai ir krikščioniškasis 
kultas. 

Dažytas kiaušinis – gyvybės galia 

Svarbiausias Velykų simbolis – dažytas kiaušinis. Lietuviams, 
kaip ir daugeliui pasaulio tautų, kiaušinis buvo gyvybės, gėrio, 
derlingumo, vaisingumo bei gamtos atgimimo simbolis, žmonės 
tikėjo magiška jo galia sužadinti gyvybės jėgas. Prosenovišku 
papročiu kiaušinius margindavo ne tik Velykoms, bet ir visoms 

pavasario šventėms, vėliau pavadintoms katalikiškų švenčių vardais ( Jurginės, Sekminės). 

Dažniausiai dažoma juodai, raudonai, geltonai, rusvai ir žaliai. Juoda simbolizavo žemę motiną. 
Raudona – gimimo, gyvenimo, šviesos, šilumos bei sėkmingos visa ko pradžios simbolis. Žalia reiškė 
pavasario augmeniją, javų daigus, o geltona bei rusva - pribrendusius javus. Ne tik spalva, bet ir įvairūs 
prasmingi raštai suteikdavo kiaušiniui daug galios. Margučių raštuose taškais ir brūkšneliais būdavo 
vaizduojami dangaus kūnai, augalai, įvairios mitinės būtybės (pvz., žalčiai). Ilgus amžius kiaušiniai 
dažyti natūraliais, iš augalų ir balų rūdos gautais dažais. Tam vartodavo ąžuolo, skroblo ar juodalksnio 
žievę, svogūnų lukštus, rugių želmenis, samanas, šieno pakratus, ramunėles, kmynus ir kt. XIX a. juos 
pradėta dažyti cheminiais dažais. 
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Įdomūs faktai apie Velykas 

1. Amerikiečiams Velykos yra antra šventė pagal didžiausią kiekį išleistų 

pinigų po Helovino. Velykiniams 

saldainiams amerikiečiai nepagaili 1.9 

milijardo dolerių. 

2. Ar žinojote, jog senovėje kiaušinių 

dažai buvo gaminami iš medžio žievės, 

svogūnų lukštų, gėlių žiedlapių bei 

sulčių? Lietuvoje iki šių dienų išlikęs kiaušinių dažymas lukštais. 

3. Amerika turi Velykų paprotį, per kurį dažo viščiukus. Gyvūnų teisių 

gynėjams tai sukelia daug diskusijų. Bet yra šį paprotį vertinančių ir 

teigiamai, nes teigiama, kad dažai viščiukams nėra kenksmingi 

4. Rusijos karališkoji šeima 2007 metais prancūzų 

aristokratui baronui Eduardui de Rothschildui, 

sužadėtuvių proga padovanojo Faberžė kiaušinį, kuris 

buvo puoštas deimantais. Vėliau šis kiaušinis buvo 

parduotas už 9 milijonus svarų. 

5. Valgant Velykinį šokoladinį kiškutį, net 76 procentai 

žmonių pirmiausia atsikanda jo ausies, 5 procentai 

pradeda valgyti nuo kojų ir tik 4 procentai nuo uodegos. 

6. Didžiausias Velykinis kiaušinis sveria 10 tonų, o jo ilgis yra 8 metrai. 

Šis gražuolis randasi Vegrevilyje, Centrinėje Albertoje, Kanadoje . 

7. Aukščiausias visų laikų margutis siekė 15 metrų ir buvo pagamintas 

Portugalijoje. Sekantis 10 metrų kiaušinis buvo pagamintas Italijoje ir 

svėrė 7,200 kg. Šis margutis buvo sunkesnis už dramblį ir didesnis už 

žirafą. 

8. Kiaušinių mėtymo festivalis buvo populiarus bažnyčiose. Šią šventę 

pradėdavo kunigas, kuris mesdavo kietai virtą kiaušinį į choristą, o šis 

sviesdavo jį kažkam kitam. Nugalėtoju tapdavo tas, pas kurį per vidurnaktį į 

rankas patekdavo margutis. 

9. Egiptiečiai, persai, romėnai ir graikai kiaušinį laikė gyvybės simboliu. Todėl 

paprotys per Velykas naudoti kiaušinius yra kilęs iš jų. 

10. Kai kurios Europos šalys turi neįprastą paprotį per Velykas. Išvakarėse 

yra paslepiami margučiai, o Velykų rytą vaikai eina ieškoti išslapstytų 

šokoladinių margučių ir zuikučių. 

 

Velykinių margučių nuotraukos mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų autoriniai darbai. 

 



 

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTO 

„Į PROFESINĮ MEISTRIŠKUMĄ PER TARPTAUTINĮ MOBILUMĄ  IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMĄ“ 

Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389 

DALYVIŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ VOKIETIJOS 

2020 m. vasario 23 – kovo 15 d. keturi VšĮ Kretingos technologijos ir 

verslo mokyklos automobilių mechaniko specialybės mokiniai: Gvidas 

Šliuožas (18aAMv), Antanas Jonušas (18bAMv), Benas Svirnelis (18bAMv) 

ir Tomas Viluckas (18bAMv), kartu su kolegomis iš VšĮ Telšių regioninio 

profesinio mokymo centro ir Mažeikių politechnikos mokyklos, stažavosi 

Vokietijoje. Mokiniai praktiką atliko Chemnico mieste įsikūrusioje F+U 

Sachsen gGmbH profesinėje mokykloje, todėl patirtis buvo šiek tiek 

kitokia, nei tuomet, kai praktika atliekama įmonėje, tačiau ne mažiau 

naudinga. Galimybė susipažinti su kitokia mokymo aplinka taip pat 

praturtina mokinius žiniomis, skatina naujų praktinių įgūdžių įgijimą.  

Stažuotės metu mokiniai atliko įvairias užduotis:  

 Montavo variklius. 

 Tvarkė stabdžių sistemas. 

 Remontavo važiuoklę. 

 Išbandė elektroninį ir optinį ratų suvedimą. 

 Atliko padangų slėgio bandymus. 

 Aiškinosi variklio ir ABS sistemų gedimus, šalino juos ir kt. 
Į mokinių praktikos programą taip pat buvo įtrauktas ir kultūrinis Vokietijos 

pažinimas, todėl mokiniai vyko į įvairius pažintinius vizitus: susipažino su 

Chemnico miestu, jo įžymiomis vietomis, vyko į mokomąją ekskursiją VW 

gamykloje Dresdene bei BMW gamyklą Leipcige. Vaikinams didelį įspūdį paliko robotizuotas automobilių gamybos 

procesas. 

Vaikinai teigė, kad: 

 Praktika kitoje šalyje suteikia daug patirties: praktinės, 
kultūrinės ir pan. 

 Tokių stažuočių dėka galima pagerinti savo žinias, įgūdžius 
pasirinktos profesijos srityje, susipažinti su naujais žmonėmis. 
Erasmus+ programos projektai „nukelia“ į kitą aplinką, supažindina su 

kitokia mokymosi aplinka. Anot, projekto dalyvių: „Visai kitaip pradedi 

žiūrėti į tai, ką mokaisi“. 

Projektų vadovė Jovita Michniovienė 



2020 metų Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo anglų kalbos projektų rezultatai 

     Projekte „Tavo Žvilgsnis 2020“ nuo 2020-
01-01 iki 2020-02-28 dalyvavo 6 mokiniai. 4 iš 
jų gavo diplomus už labai gerai atliktus 
vertimus. Tai Antanas Jonušas (18bAMv 
grupė), Evelina Anusaitė (19V grupė), 
Domantas Skrickas (9 klasė) ir Modestas 
Galdikas (9 klasė). Vaišytė Deimena (19AMv 
grupė) ir Butkus Povilas (19TPv grupė) gavo 
pažymėjimus. 

     Anglų kalbos „Kengūros“ konkurse 2020-
03-04 dalyvavo 13 pirmo ir antro kurso 
mokinių. Labai džiugu, kad šiemet pirmą kartą 
du mokiniai gavo aukštą įvertinimą – 
Sidabrinės Kengūros diplomus. Tai Evelina 
Bernotaitė (19Vv grupė) ir Rokas Bružas 
(19AMv grupė).  Kiti mokiniai gavo 
pažymėjimus. 

Visus mokinius dalyvauti Vaikų kūrybinės 
iniciatyvos fondo projektuose ruošė mokytojai 
Renata Nausėdaitė ir Arūnas Srėbalius. 

1 JUSTAS TARVYDAS 175.75 (4-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

2 BENAS JURKEVIČIUS 186.5 (4-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

3 MIGLĖ VALATKAITĖ 174 (4-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

4 AIDAS LUKAUSKAS 169.5 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

5 NELAS GRIGALAUSKAS 169.75 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

6 ELIJUS GALDIKAS 172.25 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

7 TOMAS MATAVIČIUS 178.5 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

8 EIMANTAS TIŠKUS 181.25 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

9 JUSTAS LIEPIS 188.25 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

10 
EVELINA 

BERNOTAITĖ 
192.5 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 

Sidabrinės Kengūros 

diplomas 

11 KAROLIS LIAUČYS 173 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

12 DEIMENA VAIŠYTĖ 179 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 Padėkos raštas 

13 ROKAS BRUŽAS 193 (5-as lygis) Anglų k. Kengūra 2020 
Sidabrinės Kengūros 

diplomas 

 

Mokytoja Renata Nausėdaitė 

 

Laikraščio „Žvilgsnis“ leidėjai - Žurnalistų būrelio nariai: 

S.Buivydaitė, E.Bagdonaitė, P.Butkus, S.Bružas, G.Šliuožas, K.Daugintytė 

Vadovė: Nijolė Martinkienė   el.p  n.martinkiene@gmail.com 

Adresas :   Sodžiaus 1C , Kretingsodžio k., Kretingos r. 
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