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Sveiki, Mielieji,

lapai, rūkas, lietus, arbata, dažnesni susitikimai su draugais, pledai ir knygos, šiltesnės kojinės, dūmai 
iš kamino – taip, tai ruduo. Nors dažnai ir gana liūdnas, pilkas, niūrus, bet vis tiek turintis savo margo žavesio. 
Tarp nusidažiusių visomis geltonio spalvomis krentančių medžių lapų bėgantį gilų rudenį vis smarkiau vejasi 
žiema. Vis šaltesnis oras ir blausiai pilkšvas dangus žmonėms primena, kad pats laikas pabaigti paskutiniuo-
sius rudens darbus lauke ir sukaupti sodų, daržų, miškų gėrybių atsargų žiemai. 

Mokyklos laikraštis, šiais mokslo metais minintis jau penktąsias savo gyvenimo metines, taip pat sku-
ba įsisukti į rudeninių darbų, švenčių, renginių karuselę. Trumpai, bet vaizdžiai, išgirsdami dalyvių nuomones, 
stengsimės Jums pristatyti svarbiausius, mūsų manymu, gimnazijos bendruomenei įvykius bei šventes. Ru-
denį didžiausią šurmulį gimnazijoje sukelia Mokytojų diena, „Gabijovizija“, pirmokų gimnazistų krikštynos. 
Mūsų bendruomenė visuomet gyvena ir kalendorinių švenčių ritmu, tad skirsime dėmesio ir joms.

Kuo daugiau visiems šiltų apsikabinimų, kvapnios arbatos puodelių ir geros knygos ar gero draugo 
šalia. Kad rudens vakarai būtų trumpi, šilti ir šviesūs.

       Redakcijos vardu Ieva Dūdaitė, IV C
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Pokyčiai gimnazijoje ir perspektyvos mūsų  
Direktorės akimis

1. Viena iš šių mokslo metų naujovių – ilgesnė moky-
mosi trukmė. Ką manote apie mokslo metų pailginimą? Ar 
tai, Jūsų nuomone, bus naudinga?

Pabandysime – pamatysime. Kažkada mokiniai moky-
davosi ir šeštadieniais, būdavo net ir šešių darbo dienų savai-
tė. Programos nesikeičia, nesunkėja, jos tik išsiplečia, daugiau 
atsiranda praktinės veiklos (kaip, sakykime, pamokos už mo-
kyklos ribų), pamokos tampa kokybiškesnės, tad manau, kad 
metų pailgėjimas tik į naudą. Kaip bus realybėje, pamatysime, 
nes mūsų mokytojai dažnai išeina taisyti egzaminų darbų, vyks-
ta patys egzaminai. Sunku suderinti ugdymo procesą su tokiais 
dalykais, bet nemanyčiau, kad tai yra labai blogai. Aišku, mo-
kiniai norėtų kuo ilgesnių atostogų, tai yra natūralu, tačiau jie 
nepagalvoja, kad anksčiau turėjo didelius krūvius, o dabar bus 
lengviau, bus mažiau namų darbų. Vėliau galėsime padaryti 
apklausą, ar mums tai buvo į naudą.

2. Galbūt atsiras naujovių ugdymo procese? Pamokų 
formose?

Programos tikrai nesudėtingėja, bus  tik lėtesnis tem-
pas – lėčiau išnagrinėsime visą medžiagą. Eisime į turinį gilyn, 
o ne platyn.

3. Ar turime naujienų dėl gimnazijos išskaidymo, nau-
jo pastato statybos?
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Per televiziją buvo pasakyta visuomenei, kad Pašilaičiuose bus statoma nauja mokykla. Mes planuoja-
me, kad ten būtų progimnazija, pirmos–aštuntos klasės, o čia, šitame pastate, liktų  gimnazija. Žinau, kad jau 
yra keturi rangovai, pateikę paraiškas dalyvauti mokyklos statyboje. Šiuo metu yra nagrinėjami jų siūlymai. 
Kiek pavyko sužinoti, tai po pusantro mėnesio jau bus nagrinėjimo rezultatai, bet pirmieji žingsniai statybos 
procese jau yra žengti.

4. Ar, be gimnazijos išskaidymo, turime kokių kitų naujienų šiais metais?

Gražiai švęsime mokyklos gimtadienį, jis bus ypatingas – tą dieną nevyks pamokos. Mokslo metų 
pailginimas sudaro galimybę mums išnaudoti laiką išvykoms, renginiams, klasės valandėlėms. Šiais mokslo 
metais pirmą kartą iškelsime Gabijos gimnazijos vėliavą, kuri bus visuomet keliama skelbiant mokslo metų 
pradžią. Tai bus labai graži tradicija. Smagu, kad mokyklos nepamiršta ir buvę mūsų gimnazistai. Buvęs mo-
kinys Mindaugas Treigis skiria mokyklai dovaną – sodinukus: kalnines, nykštukines pušaites, tujas, kurias 
sodins pradinės mokyklos ketvirtokai.

5. Ar Jums patinka šių metų pradinukų uniformų dizainas? Ar planuojamos uniformos vyresniems 
mokiniams?

Mokiniai uniformas rinkosi iš keturių firmų, dalyvaujant tėvams. Man gražu visuma ir estetika, tai 
formuoja mūsų gimnazijos įvaizdį ir kultūrą. Mokyklos tarybai nusprendus, nuo kitų mokslo metų uniformas 
dėvės ir 6–10 klasių mokiniai, išimtį darysime dabartiniams vienuoliktokams, nes, manau, pirkti uniformą 
vieneriems metams būtų netikslinga. Firma „8 TO GO“, su kuria pasirašyta sutartis dėl uniformų, siūlo mode-
lius ir jaunimui.  

6. Šių metų pirmokų gimnazistų krikštynų įprastas scenarijus labai sutrumpintas, jame daug pakiti-
mų lyginant su buvusiomis krikštynomis. Kokia to priežastis? 

Viena iš mūsų siekiamybių – kultūringi ir prasmingi renginiai bei šventės. Aš manau, kad gražias krikš-
tynas galime turėti ir be patyčių, o jei kitose mokyklose jos toleruojamos, tai dar nereiškia, kad taip yra tei-
singa. Ačiū antrokams gimnazistams ir jų vadovams, kad ieško visiems priimtinų formų. Kad šventė pavyko, 
įrodė geri pirmokų gimnazistų atsiliepimai.

7. Jūsų didžiausias noras ir palinkėjimas kolegoms, mokiniams...

Visokeriopos sėkmės, išminties, kantrybės, tarpusavio pagarbos ir nuoširdaus bendradarbiavimo.

       Parengė Goda Vileikytė, IV B
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Mokytojų diena

Išklausę mokinių ir tėvų sveikinimų, pasivaišinę mokinių keptais pyragais, mokytojai po pamokų pa-
traukė į  Aukštadvarį prie Velnio duobės ir Strėvos upės. Pasigrožėję gamta mokytojai smagiai bendravo atsa-
kinėdami į suktus humoristinius klausimus iš mokyklos gyvenimo. 



Mokyklos tarybos posėdyje – praėjusių mokslo metų 
rezultatai ir šių metų lūkesčiai

Spalio 12 d. vyko pirmasis naujos kadencijos Mokyklos tarybos posėdis. Sveikiname naująjį Tarybos 
pirmininką – juo tapo tėvų atstovas Mindaugas Baltrušaitis– ir jo pavaduotoją mokytoją Ireną Kusaitę. Po-
sėdžio metu vienos pagrindinių temų buvo praėjusių mokslo metų mokinių pasiekimai, veiklos ir šių mokslo 
metų perspektyvinės kryptys, mokyklos tikslai.

Mokyklos direktorė supažindino Tarybą su Tėvų komiteto, posėdžiavusio šį rugsėjį, nutarimais: nutar-
ta pritarti 6–10 klasių mokinių uniformai, prioritetą skirti programinei literatūrai ir suolams įsigyti. 

Direktorė, pristatydama mokinių akademinių pasiekimų pažangos rezultatus 2016–2017 m. m., pa-
brėžė pozityvius pasiekimų aspektus: apibendrinti brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų rezul-
tatai yra aukštesni nei šalies ar Vilniaus miesto. Taip pat apibendrinti antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių 
nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai aukštesni nei šalies. Gimnazijos mokiniai įsitraukė ir į 
kitokias veiklas: tarptautinius ir partnerystės projektus, miesto ir tarptautinius konkursus, dalyvavo olimpia-
dose. Trečią kartą mokiniai aktyviausiai dalyvavo DANSKE BANK Vilniaus maratone ir laimėjo Radistų koncer-
tą. Visa mokykla dalyvavo rašant Nacionalinį diktantą ir gimnazijai, kaip aktyviausiai Nacionaliniame diktante 
dalyvavusiai  Lietuvos  mokyklos  bendruomenei,  buvo  įteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtas 
prizas – dviejų dienų kelionė į Žemaitiją.

Praėjusiais mokslo metais gimnazijoje veiklą vykdė 67 neformaliojo ugdymo būreliai. Iš jų menų bū-
reliai sudarė 71,64 proc., sporto 14,93 proc. ir akademiniai 13,43 proc.

Kaip svarbiausius šių mokslo metų veiklos prioritetus direktorė nurodė veiksmingo kokybiško ugdy-
mo(si) užtikrinimą: mokinių pasiekimų gerinimą, asmenybės ūgtį. Taip pat buvo išsakytas svarbus gimnazijos 
bendruomenei lūkestis – tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklas.

„Viliuosi, kad ir šiais mokslo metais mūsų bendruomenėje bus daugiau diskusijų, reikšmingų pokalbių 
ir permąstytų bendrų susitarimų, siekiant mokymo ir  mokymosi kokybės“,– tokiais žodžiais gimnazijos vado-
vė baigė Mokyklos tarybos posėdį.

7
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Krikštynos – neatsiejama tapsmo  
gimnazistu dalis

Gabijos gimnazijos devintokai negalėtų būti laiko-
mi visaverčiais gimnazinių klasių atstovais, jeigu nebūtų 
pakrikštijami. Devintokų krikšto diena šiemet buvo spalio 
13-toji, penktadienis. 

Jau iš anksto visi nekantriai laukė, ką gi pirmosioms 
gimnazistų klasėms teks daryti šiais metais. Kai tik krikšty-
nų tema buvo paskelbta, nedelsiant prasidėjo pasiruošimas. 
Šių metų tema buvo pasirinkta ,,Siaubo filmai pamokoje“.

Kol devintokai kūrė bei repetavo savo vaidinimus, 
jų būsimi krikštatėviai irgi nesėdėjo rankas sudėję. Visiems 
buvo didelė staigmena, kai sužinojo, jog dešimtokai paren-
gė savo krikštavaikiams ne tik išbandymus, bet taip pat ir 
pasirodymus. Dešimtokų vaidinimai buvo susiję su gauto-
mis siaubo filmų temomis. 

Renginiui pasibaigus krikštavaikiai ir jų  krikštatė-
viai tiesiog spinduliavo džiaugsmu ir laime. Buvo matyti, 
jog renginys įvyko būtent taip, kaip ir buvo tikėtasi. Dvi 
labiausiai besišypsančias devintokes – Ievą Molytę ir Eriką 
Karaliūtę iš pirmosios c klasės – po renginio pakalbinome. 

Pokalbis su devintoke Ieva:

Kokią temą Jūsų klasė gavo krikštynoms?

 „Košmaras Guobų gatvėje“.
Ar sunku buvo sugalvoti vaidinimą?
Scenarijų sugalvoti neužtruko ilgai, vieną vakarą visi susėdome, pasitarėme ir sugalvojome.
Kaip manote, ar krikštynos yra neatsiejama tapsmo gimnazistu dalis?
  Kadangi tai yra tradicija, manau, jog tai yra būtina. Aš visada buvau ir esu tradicijų žmogus, todėl be 

krikštynų gimnazisto vardas man neturėtų tokios didelės reikšmės. 
Ar patiko krikštynos? Tokių ir tikėjaisi? 
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      Krikštynos man patiko, kažko panašaus ir tikėjausi, tačiau buvau be galo nustebusi, nes vaidinimai 
visų klasių, neišskiriant ir dešimtokų, buvo tikrai geri. Tai man paliko didelį įspūdį. 

Pokalbis su besišypsančia pakrikštyta devintoke Erika:
Ar ilgai užtruko, kol parengėte vaidinimą? 
Scenarijų sugalvoti buvo labai lengva, tačiau visos smulkmenos užtruko. Nutikdavo taip, jog vienas 

pasako ne tai, kitas padaro kažką visiškai kitaip, o trečias prieštarauja ir kritikuoja, todėl susiderinti ir padaryti 
tai, kas paliktų gerą įspūdį ne tik mums, bet ir kitiems, buvo gana sunku. 

Ar ne paslaptis, ką Jus krikštijusi dešimtokų klasė Jums parengė?
      Mums iki pat renginio daug kas buvo paslaptis, ilgą laiką net nežinojome, kuri klasė mus krikštys. 

Buvo šiurpu, bet nebuvo taip baisu, kaip tikėjomės, tikrai puikiai praleidome laiką su savo krikštatėviais. Kaip 
reikiant padainavome bei pasportavome. 

Ko, tavo nuomone, trūko renginio metu ar nereikėtų visai?
Manau, kad nereikėjo tokio stipraus spaudimo iš dešimtokų, suprantu, kad jie turėjo elgtis su mumis 

griežtai, tačiau man trūko iš jų šiek tiek didesnio supratimo, nes ne visi galėjo atlikti paskirtas užduotis. 
Ar krikštynos paliko teigiamą ar labiau neigiamą įspūdį?
Teigiamą, aš ir mano klasės draugai puikiai praleidome laiką, to ir tikėjausi iš krikštynų.
  Pakalbinome ir dešimtokes Eveliną Petrūnaitę bei Gabrielę Lauraitytę (II b):
Ar visą scenarijų galvojote patys, ar padėjo suaugusieji?
Mokytojai prisidėjo, bet daugiausia sugalvojome patys.
Kiek laiko užtruko, kol viską suplanavote ir parengėte?
Užtruko gan ilgai, apie dvi savaites.
Kodėl krikštynų data buvo būtent spalio 13-toji, penktadienis?
Kadangi tema buvo siaubo filmai, o siaubo ir nesėkmių diena yra laikoma būtent spalio 13-toji, penk-

tadienis, nusprendėme, jog krikštynos būtinai turi vykti šią dieną.
Kaip manote, kurios krikštynos buvo smagesnės? Jūsų ar šių metų?
Aišku, kad šių metų buvo daug įdomesnės bei linksmesnės.
Ar patiko devintokų sukurti pasirodymai? Kuris įsiminė labiausiai?
Devintokai tikrai pasirodė šauniai, bet labiausiai patikusio tikriausiai net neturime, nes kiekviename 

pasirodyme buvo kas nors įsimintino ir nepakartojamo.

Parengė Loreta Boženka, I d
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„Gabijovizija 2017“
Šiais metais mokyklos gimtadienį šventėme spalio 27 dieną. Nors oficialus mokyklos gimtadienis yra 

spalio 20 dieną, bet Gabijos gimnazijos tradicija yra švęsti gimtadienį prieš pat rudens atostogas. Gimtadie-
nio šventę, kaip ir visada, vainikavo mokinių talentų šou  ̶  „Gabijovizija“. Renginio tema buvo „Aladinas“.

Mokyklos scena tiesiog drebėjo nuo pasirodymų energingumo ir geros nuotaikos. Galimybę pasiro-
dyti turėjo visi mokyklos mokiniai, nuo mažiausių iki didžiausių. „Gabijovizijos“ šou stebėjo ir vertino keturi 
komisijos nariai: Kauno dramos teatro aktorius Marius Meiliūnas, dvyliktokė Luiza Steponavičiūtė, buvusi 
renginio nugalėtoja Justina Mykolaitytė bei Pašilaičių bendruomenės „Santalka“ atstovė Danutė Aidukienė.

Patys jauniausi renginio dalyviai buvo grupė „Va-
baliukai“. Jų atlikta „Vabaliukų daina“ pavergė komisiją 
savo linksmumu ir jaunatviškumu, taigi atlikėjai gavo 
nominaciją už „Smagiausią pasirodymą“. Kaip ir kiekvie-
nais metais, savo chorinio dainavimo sugebėjimais ste-
bino mokyklos mišrusis choras, kuris atliko „Daft Punk“ 
dainą „Medley“, šis pasirodymas buvo nominuotas kaip 
„Profesionaliausias“. Savo šokio žingsneliams abejingų 
nepaliko žavingoji Joana Gumbelevičiūtė, kurios pasiro-
dymas tryško energija, už tai komisija jai skyrė „Ener-
gingiausio pasirodymo“ nominaciją. Kupina jausmų 
buvo Beatričės Vileikytės atlika Edo Sheerano daina 
„Thinking Out Loud“, jos žavus balsas ir gitara padėjo 
paliesti komisijos širdis, dėl to mergina buvo nominuota 
už „Romantiškiausią pasirodymą“. „Žmogumi orkestru“ 
pramintas Arijus Kliševičius fortepijonu atliko „Queen“ 
dainą „Bohemian Rhapsody“ ir gavo „Tikriausio pasiro-
dymo nominaciją“. Greta Klimaitė nei šiais, nei praeitais 
metais abejonių nesukėlė dėl savo vokalinių sugebėji-
mų, už tai buvo nominuota kaip „Geriausias vokalas“, 
mergina atliko Demi Lovato dainą „Stone Cold“. „Jau-
triausias pasirodymas“, komisijos sprendimu, buvo Ga-
brielės Šarkauskaitės atlikta daina „If I Ain’t Got You“. 
Ne pirmus metus renginyje dalyvaujantis Dainos te-
atras sugeba visada nustebinti, dėl to jo pasirodymas 
buvo nominuotas kaip „Originaliausias“. Gausi ir ener-
ginga „Edgaro ir geriausių draugų“ grupė gavo „Geriau-
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sio gyvo garso“ nominaciją, nes stulbinamai atliko Jono Belliono dainą „Luxury“. Šių metų „Geriausiu Gabi-
jovizija 2017 pasirodymu“ buvo nominuota dvyliktokė Ieva Voverytė, kuri savo dainavimu stebina ne pirmus 
metus, ji atliko Rihannos dainą  „Love On The Brain“.

Kol komisijos nariai tarėsi dėl nominacijų paskyrimo, žiūrovus savo dainavimu džiugino Pašilaičių ben-
druomenės „Santalka“ kolektyvas, Živilė Gadliauskaitė ir Dovas Grudzinskas. 

Po renginio mokyklos laikraščio „Gabijos balsas“ atstovas pakalbino renginio dalyvį Edgarą ir žiūrovę 
Viktoriją (III G).

Pokalbis su Edgaru:
Kaip jautiesi, paskutinį kartą dalyvaudamas „Gabijovizijoje“?
Pasidaro liūdna, kai supranti, kad tai yra paskutinė „Gabijovizija“, todėl norėjau dalyvauti. Jaučiuosi 

puikiai, kad sugebėjau pasiruošti renginiui ir galbūt nustebinti žiūrovus.
Ar komisijos sprendimas nustebino – Jūsų grupė gavo „Geriausio gyvo garso“ nominaciją?
Tiesą sakant, nustebino, tikrai negalvojau, kad gausime apdovanojimą už geriausią gyvą garsą, buvo 

daug kitų gerų pasirodymų.
Kas buvo sunkiausia ruošiantis pasirodymui?
Sunkiausia turbūt buvo numalšinti stresą, kuris atsirasdavo kiekvieną kartą prieš pasirodymo pradžią.
Pokalbis su Viktorija:
Kuris pasirodymas tau patiko labiausiai? Kodėl?
Labiausiai man patiko Ievos pasirodymas, nes jos balsas labai gražus.
Ar kuris nors komisijos sprendimas atrodė netinkamas?
Manau, kad buvo nominacijų, kurias būčiau sukeitusi, bet čia tik mano nuomonė.

Parengė Mantas Mačionis, IV A
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Tęsiame pažintis su mūsų dar nekalbintais mokyklos mokytojais. Šį kartą pakalbinome matematikos 
mokytoją Virginiją Viniautienę.

1. Kiek laiko dirbate Gabijos gimnazijoje?

Šioje mokykloje dirbu antrus metus. 

2. Dėl kokių priežasčių pasirinkote mokytojo profesiją?

Turėjau labai gerą lietuvių kalbos mokytoją, ir kaip dalykininkę, ir kaip žmogų, todėl norėjau būti pa-
naši į ją. 

3. Gal prisimenate kokią nors linksmą istoriją, susijusią su darbine veikla?

Anksčiau klasės turėdavo savo kabinetus, todėl mokytojos vaikščiodavo po skirtingus kabinetus, pas 
mokinius. Balandžio 1 d. aš atėjau į fizikos kabinetą, kur turėjo sėdėti III A klasė. Atidariau duris, o ten sėdėjo 
III C. Atsiprašiau, nuėjau į mokytojų kambarį pasidomėti, ar nėra kokių nors tvarkaraščio pakeitimų. Jų nebu-
vo. Tad grįžau į tą patį kabinetą. Atidariau duris – o ten sėdi III B. Aiškinausi, kokia jiems pamoka, pasirodė, kad 
fizika. Vėl išėjau, o kai atėjau trečią kartą, iš parengiamojo kabineto išėjo III A ir pasveikino su balandžio 1-ąja! 

4. Apibūdinkite, Jūsų nuomone, idealų mokinį.

Žingeidus, sąžiningas ir suvokiantis, kad mokytojai ne tik dalyko dėstytojai, bet ir žmonės. 

5. Kaip galima apibūdinti idealų mokytoją?
Horizontas, kurį gyvenime norėčiau pasiekti, bet taip ir nepasiekiau.
6. Ar galėtumėte įvardinti vieną Jums patį įdomiausią, patraukliausią mokykloje vykstantį renginį?

,,Gabijovizija’’, nes ten pamatome daug originalių darbų ir daug kūrybos. 

7. Ko palinkėtumėte mokiniams ir mokytojams šiais mokslo metais?

Kantrybės, tolerancijos vienas kitam.
Ačiū už atsakymus.

    Parengė Agnė Matulionytė, 6 d

Mūsų mokytojai
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artimieji. Vėlių minėtojai visą naktį vaikšto po kaimyninius 
namus ir dainuoja dainas apie skaistykloje įstrigusias sie-
las, už tai prašydami pinigų.

Kinijoje Teng Chieh šventės metu piliečiai, norėda-
mi išreikšti pagarbą mirusiesiems, deda ant šių kapų mais-
to ir indą su vandeniu. Kinai tiki, kad jų degami žibintai 
ir laužai nušviečia mirusiems artimiesiems kelią į žemę, o 
budistų šventyklose lankstomi bei deginami popieriniai 
laiveliai išlaisvina žuvusiųjų autoavarijose ir kitose nelai-
mėse žmonių, kurių kūnai nebuvo palaidoti,  sielas. „Pre-
tos“ žmonių laikomos labai pavojingomis, todėl kinų Helo-
vinas neapsieina be šios ceremonijos.

Austrai tiki, kad Helovino naktį dvasios grįžta į 
žemę, todėl visada palieka duonos ir vandens ant stalo bei 
uždega žvakę ir tik tada eina miegoti, tuo metu  prancūzai 
be galo mėgsta išpjaustytus moliūgus – juos Helovino nak-
tį galima pamatyti beveik kiekvienoje vitrinoje ar namų 
lange.

Meksikoje Helovinas vadinamas „El Dia de los 
Muertos“, t.y. „Mirusiųjų diena”. Šventė prasideda spalio 
31-osios vakarą ir baigiasi lapkričio 2-ąją. Šią dieną žmo-
nės ne tik nesibaimina vaiduoklių ir dvasių, o kaip tik su 
jais sugyvena. Daugelis lanko kapus, dega žvakeles miru-
siesiems. Namuose mirusiųjų vėlėms ruošiami specialūs 
altorėliai su šių nuotraukomis ir patiekalais, kuriuos jie 
mėgo.

Taigi, Helovinas skirtingose šalyse yra švenčiamas 
pagal tos valstybės tradicijas, savitai. Nors ir plintantys, 
JAV Helovino šventimo būdai nesugeba nukonkuruoti įsi-
šaknijusių ir žmonių širdžiai artimų tradicijų.

      
 

Parengė Ieva Dūdaitė, IV C

Helovinas pasaulio tautose
Lietuvoje šios šventės tradicijos atsirado gana neseniai ir iš pradžių sunkokai prigijo. Visgi jaunimas ir 

vaikai neapsieina šią dieną nepersirengę visokio plauko baubais ir prašo kaimynų skanumynų bei dovanėlių. 
Taigi stebint tendencijas tarp jaunimo, papuoštas parduotuvių vitrinas, akivaizdu – „vaiduokliška“ infekcija 
darganotą rudenį užsikrėtė ir lietuviai. Pažvelkime, kokių tradicijų laikosi įvairios pasaulio tautos tą dieną.

Tai viena iš seniausių švenčių pasaulyje, kilusi iš mirusiuosius garbinusių pagonių, senovės keltų, tra-
dicijų. Šie tikėjo, kad persirengusių jų neatpažins naktį užklydusios dvasios ir vaiduokliai. Ši šventė švenčiama 
spalio 31 dieną. Labiausiai Heloviną mini JAV ir Kanadoje gyvenantys žmonės (65 proc. amerikiečių), nors 
tradicijos dar gajos ir kitose šalyse. 

Daugeliui puikiai pažįstamos JAV Helovino minėjimo tradicijos: persirengimas bauginamais kostiu-
mais, saldainių prašymas, namų dekoravimas siaubą keliančiomis dekoracijomis bei moliūgų pjaustymas. O 
kaip Heloviną švenčia kitų šalių piliečiai? 

Filipinuose, kaip ir daugelyje kitų šalių, mininčių Heloviną, šventės metu prisimenami anapus iškeliavę 
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Šis tas apie Vėlines
Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Gyvieji aplanko mirusiuosius kapuose, uždega žvakutes, 

manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius.

Vėlines lietuviai šventė nuo senovės. Tai dar pagoniška šventė. Buvo tikima, kad mirštant žmogui nuo 
kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, juos nuolat lanko. Lietuvių liaudies dainose sakoma, 
kad miręs žmogus atsisėdąs į „vėlių suolelį“, kad motinos mylimas sūnus tampąs „vėlių ženteliu“, o dukre-
lė – „vėlių martele“, kad jie išeiną pro „vėlių vartelius“. Tikėta, jog vėlės lankosi savo gyventose vietose, o 
mėgstamiausias lankymosi metas – gūdus ruduo. Ne veltui ir lapkričio mėnesį žmonės senovėje vadino vėlių 
mėnesiu.

Seni žmonės pasakoja, kad anksčiau nebuvę papročio per Vėlines degti kapinėse žvakučių, kaip šiais 
laikais. Anksčiau vėlėms būdavo keliamos puotos. Dar XIX a. kai kuriuose Lietuvos regionuose ir kituose Eu-
ropos kraštuose buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes, kviesti į jas savo mirusiuosius. Pavakarie-
niavus pačiose kapinėse, jose būdavo paliekama maisto vėlėms. Kartais kapai būdavo palaistomi medumi ir 
vynu. Vėliau ypatinga reikšmė priskirta ugniai. Manyta, kad ugnis pritraukia vėles, tad joms degamos žvakės. 
Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais.
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