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Mielas Skaitytojau!
	 Štai	jau	persiritame	į	antrą	pavasario	pusę,	kuri	prasidėjo	kone	iškart	po	
gražiausios	pavasario	šventės	–	Velykų.	Pievose,	laukuose,	lizduose	jau	būriuo-
jasi	paukščiai,	grįžę	iš	svečių	šalių,	saulėtesnėse	vietose	žiedus	kelia	pirmosios	
pavasario	gėlės,	po	truputį	prasidės	ir	sodo,	daržo	darbai.	Tad	tegu	gamtos	gy-
vybingumas	suteikia	optimizmo	ir	Jūsų	širdims,	gyvenimams.
	 Abiturientai,	vasario	pabaigoje	atšventę	savo	Šimtadienį,	skaičiuoja	tirps-
tantį	dienų	kiekį,	likusį	iki	abitūros	egzaminų.	Pabandėme	pasižiūrėti	ir	pri-
statyti	Lietuvos	profesijų	statistiką	tiems,	kurie	dar	nėra	tvirtai	apsisprendę,	ką	
rinktis.
	 Pavasariško	polėkio,	naujų	minčių,	šviesių	patirčių	visiems!	

     Redakcija
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Šimtadienio nuotraukos

100!
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Šimtas dienų iki mokyklos 
baigimo
	 Vasario	19	dieną	vyko	seniai	laukto	
Šimtadienio	renginiai.	Gerų	emocijų	netrū-
ko	jau	nuo	ryto.	Tądien	mokykla	atrodė	itin	
šventiškai:	džiugino	išpuoštos	klasės,	dvylik-
tokų	bei	jų	auklėtojų	akis	traukė	dekoracijos,	
ir,	žinoma,	įspūdingas,	tradicija	tapęs	Šimta-
dienio	kalendorius.	Pamokos	ilgai	netruko,	o	į	
tolimesnę	šventės	dalį	dvyliktokai,	jų	auklėto-
jai	bei	mokyklos	vadovybė	rinkosi	jau	vakare.	
Kaip	ir	kasmet,	aktų	salėje	buvo	stebimas	
vaidinimas.	Tą	vakarą	Gabijos	gimnazijos	abi-
turientai	galėjo	pasijusti	tikri	išrinktieji.	Vie-
nuoliktokų	pakviesti,	jie	leidosi	į	net	100	dienų	
besitęsiančią		išskirtinę	kelionę	laivu.	Kruizas	
prabangiu	„Costa	Gabija“	laivu	ir	buvo	šių	
metų	Šimtadienio	vaidinimo	tema.	Renginyje	
netrūko	nieko:	nei	išradingų	dekoracijų,	nei		
linksmų	šokių	ir	dainų,	nei	įtraukiančio	vaidi-
nimo	siužeto.	Šmaikščiai	perteikti	laivo	denio	
remonto	darbai,	užklupusi	audra,	nekasdie-
niški	vienuoliktokų	įkūnytų	laivo	darbuotojų	
nutikimai	kūrė	puikią	atmosferą	bei	skatino	
šypsotis.	Linksmai	nuteikė	ir	vienuoliktokų	
dvyliktokams	renginio	metu	ant	numeriais	
sužymėtų	bei	po	kėdėmis		priklijuotų	lapų	pa-
ruoštos	užduotys,	po	kurių	atlikimo	išridenus	
laiminguosius	kamuoliukus	išaiškėjo,	jog	tik	
keliems	abiturientams	likimas	lėmė		išlaikyti	
matematikos	egzaminą.	Puikiai	suplanuotas	
scenarijus,	dekoracijos,	multimedijos	efektai,	
vienuoliktokų	apranga	ir	šauni	vaidyba	sukūrė	
įsimintiną	reginį.	Belieka	padėkoti	visiems	
Šimtadienį	organizavusiems	vienuoliktokams	
bei	prie	šventės	rengimo	prisidėjusiems	moky-
tojams	už	nuostabiai	praleistą	laiką!

Greta Bindokaitė, IV A
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Dėmesio, dvyliktokai: ką pasirinkti?
	 Kiekvienais	metais	artėjantys	egzaminai	dvyliktokus	verčia	svarstyti,	kokį	kelią	
rinktis	baigus	mokyklą,	kokią	sritį	studijuoti.	Juk	norisi,	kad	po	studijų	gautas	diplomas	
netaptų	tik	popieriaus	lapu,	o	suteiktų	galimybę	greitai	ir	nesunkiai		susirasti	perspektyvų,	
geras	finansines	bei	socialines	sąlygas	galintį	užtikrinti	darbą.	Taigi,	čia	skelbiami		šių	
metų	paklausiausių	ir	nepaklausiausių	profesijų	topai.

Paklausiausios profesijos:
•	 įvairių	sričių	informacinių	technologijų	specialistai,
•	 biotechnologijos	specialistai,	biochemikai,
•	 nanotechnologijų	specialistai,
•	 įvairių	sričių	inžinieriai,
•	 branduolinės	energetikos,	atsinaujinančių	elektros	šaltinių	specialistai,
•	 gydytojai,
•	 slaugytojai,
•	 odontologai.

Nepaklausiausios profesijos:
•	 teisininkai,
•	 vadybininkai,
•	 ekonomistai,
•	 ikimokyklinio	ir	pradinio	ugdymo	specialistai,	socialiniai	pedagogai,
•	 statybininkai,
•	 viešojo	administravimo	specialistai,
•	 socialiniai	darbuotojai,
•	 bibliotekininkai,
•	 miškininkai.

Sėkmės	pasirenkant	savo	būsimą	gyvenimo	kelią!
    Parengė Greta Bindokaitė, IV A
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Pilietiškumo pamoka Vasario 16–ąją 
paminint
		 Vasario	17	d.	Lietuvos	Seimo	narys	Paulius	Saudargas	su	penkių	žmonių	komanda	
buvo	atkeliavę	į	Vilniaus	Gabijos	gimnaziją	Vasario	16-osios	paminėjimo	proga.	Čia	jie	
surengė	pilietiškumo	pamoką	vyresnių	klasų	mokiniams.	Svečiai	pristatė	keturias	ekspedi-
cijas,	kuriose	patys	dalyvavo:	Karlagas’15	–	tremties	į	Kazachstaną	70-osioms	metinėms	
atminti,	Broliai:	Lietuva,	Ukraina	–	laisvės	kovos	kelias,	Vorkuta’13	–	politinių	kalinių	
60-ies	metų	sukilimui	atminti	bei	Karslagas’12	–	Prezidento	A.	Stulginskio	tremties	keliui	
atminti.	
	 Mokiniai	sužinojo	nemažai	negirdėtos	informacijos	apie	buvusio	Lietuvos	prezi-
dento	Antano	Stulginskio	liūdną,	tačiau	didvyrišką	tremtinio	praeitį,	plačiau	sužinojo	apie	
mūsų	protėvių	tremties	istoriją,	kaip	juos	žiauriai	kankino	mirties	lageriuose,	esančiuose	
už	poliarinio	rato,	kaip		jiems	teko	iškęsti	nežmoniškas	gyvenimo	sąlygas	ten,	kur	niekada	
negavo	pakankamai	maisto,	rūbų	ir	kitų	būtiniausių	dalykų	norint	išlikti.	Taip	pat	mokiniai	
buvo		supažindinti	su	lietuvių	ir	ukrainiečių	istorine	praeitimi.	Dešimtų,	vienuoliktų	klasių	
mokiniai	sužinojo	be	galo	daug	apie	Ukrainos	ir	Lietuvos	partizaninius	karus,	kalėjimus,	
lagerius	ir	apie	skaudžius	Lietuvai	Sausio	13-osios	įvykius.	Pauliaus	Saudargo	koman-
da	pasidalijo	įspūdžiais	bei	nuotraukomis		iš	visų	ekspedicijų,	taip	mokiniams	leisdami	
patiems	pamatyti	ukrainiečių,	kazachų	bei	sibiriečių	buitį,	gražiausius	objektus	ir,	žinoma,	
tremties	aukų	kapavietes.	Renginio	metu	taip	pat	svečiai	uždavė	daug	klausimų	Gabijos	
gimnazijos	mokiniams,	į	kuriuos	teisingai	atsakę	buvo	apdovanoti	knygomis.
		 Taigi,	pasibaigus	šiai	be	galo	įdomiai	ir	turiningai	pamokai	mokiniai	bei	mokytojai	
skirstėsi	sužinoję	dar	daugiau	apie	mūsų	lietuvių	praeitį	ir	nepaliaujamas	kančias	trėmimo	
metais.	

Gerda Repšytė, II a
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Mūsų mokytojai: geografijos mokytoja 
Irena Kusaitė
1. Kodėl nusprendėte būti geografijos mokytoja? Kas labiausiai paveikė renkan-
tis profesiją?

	 Nenusprendžiau.	Besimokydama	mokykloje	labai	mėgau	biologiją,	skaitydavau	
daugybę	knygų	apie	gamtą,	gyvūnus,	turėjau	šuniuką,	kačiuką	ir	visą	„fermą“(apie	25)	
banguotų	papūgėlių.	Vyresnėse	klasėse	jau	žinojau,	kad	studijuosiu	biologiją.	Ir	mano	sva-
jonė	išsipildė	–	studijavau	biologiją	ir	kartu	geografiją.	Tiesa,	studijuojant	vis	labiau	ėmė	
patikti	geografija,	bet	visada	sau	sakiau,	kad	baigusi	studijas	būsiu	biologijos	mokytoja.	
Tačiau,	kaip	sakoma:	„Žmogus	planuoja,	Dievas		juokiasi“.	Dalyko	pasirinkimą	lėmė	atsi-
tiktinumas,	kai	paskutinę	vasaros	dieną,	prieš	pat	studijų	penktą	kursą,	užsukau	į	Vilniaus	
miesto	Švietimo	skyrių	ir	pasidomėjau,	ar	kuri	nors	Vilniaus	mokykla	neieško	biologijos	
mokytojo.	Aišku,	prieš	pat	prasidedant	naujiems	mokslo	metams	šansų	buvo	labai	mažai	
ir	naujam	biologijos	mokytojui	nė	vienoje	Vilniaus	mokykloje	nebuvo	laisvos	vietos,	bet	
užtat	buvo...	geografijos	mokytojui.	Taigi,	ne	aš	pasirinkau	geografiją,	ji	pasirinko	mane.

2. Kaip mokykloje sekėsi geografija? Ar gerai ją mokėtės? Kokius pažymius daž-
niausiai gaudavote?

	 Geografija,	kaip	ir	kiti	dalykai,	mokykloje	man	sekėsi	neblogai,	nors	pirmūnė	nieka-
da	nebuvau.		

3.  Kokią mokyklą lankėte? Kur studijavote?

	 Pirmoji	mano	oficiali	ugdymo	įstaiga	buvo	Vilniaus	12–oji	vidurinė	mokykla	(dabar	
Vilniaus	Baltupių	progimnazija),	kurioje	baigiau	dvylika	klasių.	Po	mokyklos	studijavau	
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geografijos	ir	biologijos	specialybę	Vilniaus	pedagoginiame	universitete	(dabar	Lietuvos	
edukologijos	universitetas)	ir	turiu	gamtos	mokslų	magistro	laipsnį	bei	gimnazijos	geografi-
jos	mokytojo	kvalifikaciją.	
Vėliau	ne	kartą	tobulinausi	ir	savo	kvalifikaciją	kėliau,	rašiau	mokslinį	darbą.

4.  Kokius darbus, be mokytojo, esate dirbusi?

	 Kaip	ir	kiekvienas	studentas,	kuris	nori	būti	finasiškai	nepriklausomas	nuo	tėvų,	
uždarbiaudavau	ir	net	kelerius	metus	valydavau	kabinetus	ir	koridorius	Lietuvos	vadybos	
akademijoje	(dabar	toje	vietoje	yra	VU	Matematikos	ir	informatikos	institutas).	
Penktame	kurse,	kaip	jau	minėjau,	įsidarbinau	Vilniaus	62–ojoje	vidurinėje	mokykloje,	kuri	
labai	greitai	tapo	Vilniaus	Gabijos	gimnazija.	Mokydama	kitus,	tuo	pačiu	metu	nuolat	ir	
pati	mokiausi	–	pradžioje	LEU	magistrantūroje,	o	vėliau	ir	Botanikos	instituto	(dabar	Gam-
tos	tyrimų	centro	Botanikos	institutas)	doktorantūroje.	Tuo	pačiu	metu	minėtame	insititute	
dar	dirbau	ir	asistente	laboratorijoje.	Mokslininke,	deja,	netapau,	tačiau	pasisėmiau	neįkai-
nojamos	patirties.	

 5. Ar nekilo noras pakeisti profesiją?

	 Ne,	nekilo.	Ši	profesija	–	mano	pašaukimas.	

 6. Koks jūsų gyvenimo moto?

	 Gyvenime	svarbiausia	yra	norėti!	Jeigu	yra	noras,	atsiras	ir	galimybės.

7. Ko palinkėtumėte mokiniams?

	 Mokiniams	palinkėčiau	noro	veikti	ir	ambicijų,	siekti	tikslo.

    Parengė Ema Motiejūnaitė, II d
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Susipažinkime: gido profesija

1. Ar jums patinka gidės profesija? 
	 Gido	profesija	man	labai	patinka.	Visų	pirma,	tai	yra	nuolatinis	tobulėjimas.	Kas-
dien	bendrauji	vis	su	kitais	žmonėmis.	Jų	yra	visokių,	tad	darbas	reikalauja	daug	psicho-
loginių	žinių,	kurias	nuolat	reikia	šlifuoti.	Antra,	važiuoju	į	skirtingas	šalis.	Reikia	daug	
žinoti.	Ne	tik	šalių	istoriją,	kultūrą,	bet	ir	šiaip	visokių	smagių	niuansų,	kad	žmonėms	būtų	
smagu	klausytis.	Juk	kiekvienas	žmogus	savitas,	skirtingai	priima	informaciją,	autobuse	jų	
būna	40–70,	o	kelionė	turi	patikti	visiems.	Tad	darbas	sunkus,	bet	man	mielas.

2. Kaip Jums kilo mintis tapti gide? Gal tam paskatino tėvai, draugai?
		 Gido	profesija	man	visada	atrodė	patraukli,	tačiau	žinojau,	kad	reikia	bendrauti	su	
„įvairaus	plauko“	žmonėmis,	ir	mane	tai	gąsdino.	Bijojau,	kad	nesusitvarkysiu	su	dideliu	
kiekiu	žmonių,	kad	nemokėsiu	gražiai	perteikti	informacijos...	Tačiau	man	itin	artimas	
žmogus	įžvelgė	talentą	bendrauti	su	žmonėmis,	įkalbinėjo	mane	du	mėnesius,	bet	aš	vis	
nesutikdavau.	Ir	vėliau	staiga	susidarė	tokia	situacija	–		nunešiau	dokumentus,	pradėjau	
mokytis,	bet	niekas	manimi	nepatikėjo,	kad	visgi	tapsiu	gide.	Kol	galiausiai	gavau	di-
plomą,	kuris	tapo	įrodymu,	jog	galiausiai	sugebėjau	„perlipti“	per	save	:).	Tai	buvo	viena	
džiaugsmingiausių	dienų	gyvenime	:).

3. Ar būtina mokykloje mokytis vien 10-ukais tam, kad ateityje galėtum dirbti 
gido darbą? Kokių pažymių reikia, norint įgyti Jūsų profesiją?
	 Mokytis	visą	laiką	reikia.		Dešimtukai	irgi	reikalingi,	turi	didelę	įtaką.	Bet	svar-
biausia	norint	tapti	gidu	–	turėti	aukštąjį	išsilavinimą.	Tik	jį	turint	galima	galvoti	apie	gido	
profesiją.

4. Kur geriausia stoti būsimiems gidams? Kur stojote Jūs? Ar buvo sunku įstoti?
	 	Iš	tikrųjų	nesvarbu,	kokį	aukštąjį	išsilavinimą	ketinate	įgyti	svajodami	apie	gido	
profesiją:	galite	būti	matematikas,	medikas,	istorikas	ar	filologas.	Svarbiausia,	kad	baigę	

	 Šįkart	nutarėme	Jums	pristatyti	gido	profesiją.	Mintimis	dalijasi	gidė	Renata	
Jurevičiūtė.
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aukštąjį	mokslą	pasitikėtumėte	savimi	ir	sugebėtumėte	dirbti	su	didelėmis	žmonių	grupė-
mis	–	juk	juos	sunku	suvaldyti.

5. Ar mokslai universitete sunkūs? Daug ar mažai praktikos? Kokia ji?
	 Mokytis	universitete	nėra	lengva.	Reikia	labai	stengtis,	ypač	norint	išsilaikyti	valsty-
bės	finansuojamoje	vietoje	ir	dar	stipendiją	gauti!

6. Ar gido darbas turi minusų? Jei taip, kokie jie?
	 Kiekvienas	darbas	turi	ir	pliusų,	ir	minusų.	Viskas	labai	priklauso	nuo	paties	gido	
požiūrio	į	šį	darbą.	Žinoma,	būna	naktiniai	pervažiavimai,	bemiegės	naktys,	psichologinė	
įtampa,	gendanti	technika,	užpilti	vandeniu	viešbučiai.	Visa	tai	reikia	priimti	taip,	kaip	yra.	
Stengtis	išlikti	ramiam	ir,	svarbiausia,	neparodyti	turistams,	kad	nerviniesi.	Juk	kelionės	
vadovas	–	visa	ko	pagrindas.	Jis	turi	būti	profesionalus.

7. Ar lengva susirasi gidui darbą?
	 Kaip	ir	visi	kiti	darbai,	gido	darbas	reikalauja	praktikos	ir	begalinės	atsakomybės.	
Kai	tik	gauni	diplomą,	žinoma,	sunku	rasti	darbą.	Juk	nėra	praktikos,	niekas	„žalių“	gidų	
nenori,	nes	jei	kas	ne	taip	bus	kelionės	metu,	kelionių	agentūra	praras	grupę.	O	iš	to	jie	
gyvena.	Taigi	pirmiausia	reikia	užsitarnauti	gerą	vardą,	o	tada	jau	ir	su	darbais	lengviau.

8.  Papasakokite patį įsimintiniausią ar linksmiausią įvykį, nutikusį gidės darbo 
metu?
		 Smagiausia	ir	įsimintiniausia	istorija	įvyko	vos	praėjus	pusei	metų	po	to,	kai	gavau	
diplomą.	Išvykome	su	mokinių	grupe	į	Ventės	ragą.	Buvo	ruduo,	šilta,	15	laipsnių	šilumos.	
Smagiai	vakare	pasikepėm	šašlyko,	prie	namelių	gražiai	žydėjo	jurginai...	ir	nuėjome	į	
namelius	miegoti.	Kol	miegojome,	nieko	nejutome,	o	kai	rytą	reikėjo	iš	po	apklotų	iškišti	
kojas	ir	apsirengti	–	neįmanoma,	šalta!	Šiaip	taip	apsirengiau,	pravėriau	namelio	duris,	o	už	
jų	–	nušalę	jurginai,	rudi	rudi...	ir	–	7	laipsniai	šalčio!	Nepaisant	to,	kad	pavalgėme	pusry-
čius,	sušilti	sugebėjome	tik	autobuse,	bet	dieną	vėl	švietė	saulė	ir	viskas	buvo	labai	smagu.	
Tikrai	yra,	ką	prisiminti.

9.  Kiek metų dirbate šį darbą? Ar planuojate jį keisti?
	 Šį	pavasarį	prasidės	jau	ketvirti	metai,	kai	dirbu	šį	darbą.	O	keisti	tikrai	neplanuoju,	
nes	aš	„savo	vėžėse“.	Man	smagu	dirbti	su	žmonėmis.
     Parengė Goda Vileikytė, II a
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Kas, kur, kada mieste?

„DAROM 2016“

2016-04-23	10:00

VšĮ	„Mes	DAROM“	kiekvienais	metais	balan-
džio	mėnesį	organizuoja	jau	tradicija	tapusią	
akciją	DAROM.	Akcija	skatina	aplinkosaugą,	
savanorystę,	pilietiškumą	bei	bendruomeniš-
kumą.	Tai	yra	pirmasis	masiškiausias	renginys	
Lietuvoje	po	Nepriklausomybės	atkūrimo.
Idėjos	autoriai	–	estai,	tačiau	Lietuva	buvo	
viena	iš	pirmųjų	šalių,	kuri	prisijungė	prie	šio	
judėjimo.	Šią	dieną	Lietuva	yra	ta	šalis,	kuri	
sukaupė	didžiausią	patirtį	organizuojant	masi-
nes	aplinkos	tvarkymo	talkas.

„KOMIKSŲ DIENOS”

2016-04-14	-	2016-04-16
http://comicsdays.weebly.com/

Komiksų	dienos	–	tai	pirmasis	tarptautinis	
komiksų	festivalis	Lietuvoje,	vyksiantis	
2016	m.	balandžio	14-16	dienomis	Vilniu-
je.	Renginys	siekia	suburti	srities	profesi-
onalus	iš	Lietuvos	bei	užsienio	ir	skatinti	
komikso	pažinimą	ir	plėtrą	šalyje.



„OPEN HOUSE VILNIUS”

2016-04-23	/	24	d.

„Open	House	Vilnius“	–	tai	renginys,	suteik-
siantis	galimybę	kiekvienam	iš	arčiau	pažinti	
šiuolaikišką	ir	išskirtinę	Vilniaus	miesto	archi-
tektūrą.	Atviros	architektūros	savaitgalio	metu	
duris	atvers	Vilniaus	pastatai,	kurie	įprastai	
yra	visiškai	arba	iš	dalies	neprieinami	visuo-
menei.
Trisdešimt	objektų,	pastatytų	Vilniuje	per	kelis	
pastaruosius	dešimtmečius,	balandžio	25	–	26	
dienomis	lauks	tavęs	programoje	nurodytu	
laiku.	Juos	lankyti	bus	galima	savarankiškai	
arba	dalyvaujant	ekskursijose	su	gidais,	pasta-
tų	„gyventojais”	bei	architektais.	Kai	kuriuose	
pastatuose	gidų	ir	architektų	pasakojimus	pra-
tęs	kūrybinės	dirbtuvės,	koncertai,	diskusijos.

FESTIVALIS „ JAUNA MUZIKA “

2016-04-18	/	23	d.

Nuo	1992	m.	Lietuvos	kompozitorių	sąjun-
ga	organizuoja	festivalį	JAUNA	MUZIKA,	
kuris	pateikia	publikai	naujausius	muzikos	
meno	laimėjimus	ir	projektus.	Nuo	2002	metų	
festivalio	rengėjai	kreipia	ypatingą	dėmesį	į	
elektroninę	ir	elektroakustinę	muziką,	siekia	
pristatyti	įvairaus	amžiaus	Lietuvos	publikai	
šios	srities	naujoves.
Organizuodama	užsienio	šalių	atlikėjų	koncer-
tus,	Lietuvos	kompozitorių	sąjunga	bendradar-
biauja	su	įvairiomis	atitinkamų	šalių	insti-
tucijomis	–	kultūros	centrais,	ambasadomis,	
užsienio	fondais	ir	kitomis	organizacijomis.
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Pavadinimo kilmė
	 Manoma,	jog	lietuviškas	Velykų	pavadinimas	kilęs	iš	baltarusiško	šventės	pava-
dinimo	Velikyj	dienj,	kuris	reiškia	Didžioji	diena.	Velykų	pavadinimas	taip	pat	siejamas	
su	žodžiu	vėlės,	mat	mūsų	protėviai	šiuo	laiku	aplankydavo	artimųjų	kapus,	nunešdavo	
jiems	maisto,	dažniausiai	–	margučių.

Verbų sekmadienis
	 Paskutinis	sekmadienis	prieš	Velykas	Lietuvoje	vadinamas	Verbų	sekmadieniu,	
Verbinėmis,	daugelyje	Europos	šalių	–	Palmių	sekmadieniu.	Verbos	–	tai	palmių,	kurias	
į	Jeruzalę	įžengusiam	Kristui	po	kojomis	klojo	žydų	minia,	simbolis.	Katalikų	bažnyčios	
liturgijoje	palmių	šventinimas	įvestas	V	a.	Dar	XX	a.	pr.	Rytų	Aukštaitijoje	buvo	paprotys	
tą	dieną,	procesijai	einant	aplink	bažnyčią,	po	kunigo	kojomis	kloti	žilvičio	šakeles.

Velykų papročiai
	 Nuo	seno	lietuviai	Velykas	švęsdavo	4	dienas,	tačiau	senieji	papročiai	pamažu	
išnyko.	Naktį	iš	šeštadienio	į	sekmadienį	vykdavo	Velyknakčio	budėjimai.	Žmonės	susi-
rinkdavo	budėti	ir	melstis	prie	Kristaus	kapo.	Tada	bažnyčiose	pasirodydavo	jį	saugantys	
kareiviai,	įvairūs	persirengėliai,	kurie	šaudydavo	iš	patrankų,	budindavo	užsnūdusius	bei	
krėsdavo	įvairiausius	pokštus.Pirmąją	Velykų,	Ugnies	dieną,	saulei	tekant,	prasidėdavo	
Prisikėlimo	pamaldos,	kada	būdavo	šventinami	margučiai,	druska,	duona	ir	kiti	valgiai.	
Išėję	iš	bažnyčios,	žmonės	vieni	kitus	sveikindavo,	bet	negaišdavo:	buvo	tikima	–	jei	
neskubėsi	Velykų	rytą,	visus	metus	vaikščiosi	apsnūdęs.	Vakare	jaunimas	eidavo	kiauši-
niauti,	švęsdavo	bei	giedodavo.	Geriausi	dainininkai	būdavo	apdovanojami	margučiais	
ar	velykiniais	skanumynais.	Šią	dieną	taip	pat	būdavo	renkamas	gražiausias	margutis.	
Antrosios	Velykų	dienos,	vadinamos	Perkūno	diena,	rytą	visi	miegantys	būdavo	pažadi-
nami	plakant	verbomis.	Vaikai	dainuodami	eidavo	iš	kaimynų	prašinėti	margučių.Trečioji	

Velykų šventės



15

Velykų	diena,	vadinama	Gegužės,	buvo	skirta	žaidimams,	supimuisi.	Šią	dieną	taip	pat	
būdavo	laistomasi	vandeniu	bei	garsiai	juokiamasi,	kad	greičiau	pabėgtų	blogosios	dva-
sios.	Ketvirtąją,	Ledų	dieną,	žmonės	nieko	nedirbdavo:	tikėta,	kad	darbas	gali	prišaukti	
ledų	krušą.

Atvelykis 
	 Tai		pirmasis	sekmadienis	po	Velykų,	aštuntoji	diena	po	Kristaus	prisikėlimo,	
užbaigianti	velykinę	savaitę.	Tradiciškai	iki	Atvelykio	būtinai	reikėdavo	aplankyti	savo	
krikštavaikius,	apdovanoti	juos	margučiais	ir	kitomis	dovanomis.	Per	Atvelykį	pasima-
toma	su	giminėmis,	jeigu	dėl	kokių	nors	priežasčių	nepavyko	pasimatyti	per	Velykas.	
Šią	dieną	vėl	dažomi	kiaušiniai	(anksčiau	kaime	dažydavo	visus	kiaušinius,	kuriuos	per	
savaitę	sudėjo	vištos),	ridenami	margučiai,	supamasi	sūpynėse.	Kiaušinius	per	Atvelykį	
daužo	tik	vaikai.Tądien	daugiausia	dėmesio	skiriama	vaikams,	todėl	Atvelykis	kartais	
vadinamas	vaikų	Velykomis	arba	Velykėlėmis.
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