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Elagantiškos baltaskarės snaigės, tingūs, o kartais ir drąsūs žemę glostantys lietaus lašai, lydėjo
mus iki lauktosios šventės - Velykų. Šįmet ypatinga Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo, Kovo 11- oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena įsipynė į šį laiko
tarpą.
„Smalsutis“ sveikina su praėjusiomis šventėmis ir linki per svarbiausią pavasario šventę
džiaugsmo, susikaupimo, rimties, vienybės.
„Smalsučio“ redakcija

VELY ☼ KI ☼ NIAI ☺
SVEIKINIMAI
NETOLIMI ATGARSIAI
Valstybės atkūrimo
šimtmetį mokykla
pažymėjo renginių gausa.
Juose dalyvavo mokiniai,
mokytojai, mokinių
tėveliai, seneliai ir daugelis
svečių. Prisiminti tie, kurių
dėka Lietuva tapo sėkmės
istorija.

Vis šilčiau mus sveikina saulė,
greitai ties žalią ranką beržai,
moja parskrendančios gervės,
krykštaus ir čiurlens upeliai
smagiai...

♥ Sveikiname su šv. Velykom!
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų
namus ateis ramybė, šiluma,
džiaugsmas ir tikėjimas.

♥Tegu šv. Velykos ateina su
dideliu džiaugsmu ir virpesiu
♥Velykų džiaugsmas ir palaima
širdy. Te kiekvienas margutis
Telydi Jūs žingsnius visus,
atridena po staigmeną, kurios tu
Tegul varpai pašaukia laimę, Te
lauki!
žodžiai atneša džiaugsmus!
♥ Skubėkit, vaikai, gamta jau
šaukia.
♥ Auštantis Velykų rytas
Kas gali ramus šiandien likt?!
teatneša Jums pilnas
Skubėkit, gal pasiseks jums
rieškučias džiaugsmo.
Velykų kiškutį sutikt

Kas mes be vardo? Niekas. Kad
nebūtume NIEKAS, tėveliai ir
pavadina mus vardais. Vardų esti
populiarių ir mažiau populiarių.
VELYKOS
Kasmet
Lietuvoje
renkami
populiariausių vardų dešimtukai.
Velykos - tai Kristaus
prisikėlimas, pavasario pradžia, 2017 metų populiariausi vardai yra
gamtos nubudimas iš žiemos
šie:
miego... Velykos - tai
berniukų:
Matas,
Lukas,
linksmiausia atgimimo šventė. Dominykas, Jokūbas, Kajus, Jonas,
Nojus, Domas, Benas, Joris
mergaičių: Emilija, Kamilė,
Kaip ją švenčia pasaulis...
Sofija,
Lėja , Amelija, Gabija,
Pagrindinis Velykų simbolis – Austėja, Ema, Viltė,Liepa.
margutis, atkeliavo pas mus dar Pateikiame kai kurių jų reikšmes:
iš pagonybės laikų, jau tada jis MOTIEJUS, Matiejus – iš hebrajų
sėvhaJ =[ )uhaytitaM( מתיתיהו
buvo siejamas su prisikėlimu
bei nauju gyvenimu. Vis dėlto (Dievo) dovana].
DOMINYKAS: iš lotyniško žodžio
nors Velykos yra švenčiamos
visame pasaulyje, tradicijos yra Dominicus [= Dievo diena,
sekmadienis[. Savaitės dienos
gana skirtingos. Beveik visas
pavadinimas kilęs iš lotyniško
šalis vienija tik dvi tradicijos:
žodžio dominus [= viešpats,
margučių marginimas bei
valdovas[. Pagal tradicijas, šis
ėjimas į pamaldas.
vardas suteikiamas
sekmadienį
gimusiam vaikui.
EMILIJA. Vardas Emilija kilęs iš
garsios senovės romėnų pavardės
Aemilius, greičiausiai kilusios iš
lotynų kalbos žodžio aemulus [=
šalininkas,
pasekėjas,
neatsiliekantis, besivaržantis[.
„ponia,
Anglijoje ant kiekvieno Velykų LĖJA. Asiriškai
valdovė".
Senajame
Testamente
stalo yra patiekiamas vaisių
Lėja – pirmoji Jokūbo žmona ir
pyragas su vienuolika
septynių jo vaikų motina.
marcipaninių rutuliukų, kurie
GABIJA, Gabėta – lietuvių ugnies
simbolizuoja vienuolika
deivė, namų židinio globėja. Taip
apaštalų.
pat šventoji namų ugnis, bendrąja
Ispanijoje Velykos švenčiamos prasme – tai, kas šventa, brangu.
iškilmingai, organizuojamos
Jėzaus kelionę į Jeruzalę
simbolizuojančios eitynės ir kt.
Graikijoje, likus savaitei iki
Velykų, namai yra puošiami
purpurinės ar violetinės spalvos
audeklais, ištiestais pro langus
bei balkonus...

Parengė Jaunųjų žurnalistų
būrelis

Seniausi rašto paminklai saugomi
Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos
bibliotekos retų spaudinių skyriuje.
Tai XXIII a. pr. m. e. moliniai
dantiraščio tekstai.

Seniausias lietuviškas rankraštinis
tekstas – parašytas ne vėliau kaip XVI
a. pirmame ketvirtyje. Šis trijų poterių,
25 eilučių tekstas įrašytas knygos
„Tractatus sacerdotalis“ )„Traktatas
kunigams“) paskutiniame puslapyje.
Seniausia lietuviška knyga –
Martyno Mažvydo „Katekizmusa
prasti žadei...“, dabar vadinama
Mažvydo „Katekizmu“. Ši 79 puslapių
knyga išspausdinta 1547 m. sausio 8 d.
Karaliaučiuje, I. Veinreicho
spaustuvėje gotiškomis raidėmis.
Mažiausia lietuviška knyga –
9,6x9,2 mm dydžio 4,4 mm storio, 64
puslapių – Viliaus Užtupo knyga
„Lietuvai 1000 metų“. Ją 2001 m.
sudarytojas išleido 50 egz. tiražu.
Mažiausia lietuviška knyga, įrašyta į
Lietuvos rekordų knygą -„Lietuviškai knygai 450 ". Ji yra 11,2
mm x 10 mm dydžio, 4,8 mm storio,
64 puslapių, 0,31 g svorio.
Storiausia lietuviška knyga yra 11
cm storio. Tai 1536 puslapių Liudviko
Rėzos rūpesčiu 1816 m. Karaliaučiuje
gotišku šriftu išspausdintas trečiasis
Biblijos leidimas.
Didžiausia knyga. Tai – 125 cm aukščio,
90 cm pločio, 25 cm storio, 113,6 kg
svorio, 184 puslapių apimties knyga milžinė pavadinimu „Aukuras Salduvei“.
Interneto svetainėse lankėsi JŽB

INTERVIU

Lentvario geležinkelio
stotis - viena seniausių
Lietuvos geležinkelio
stočių. Jos metus
skaičiuojame nuo1862ųjų.
Mūsų mokyklos Jaunųjų
žurnalistų būrelio nariai
susitiko su rytą, dieną,
vakarą ir naktį bėgius
prakalbinančios stoties I
kategorijos komercijos
agente Liudmila Filistovič
ir stoties budėtoja Jolanta
Kajotiene.
Kiek darbuotojų
aptarnauja stotį
Apie 20.
Kokie traukiniai
pravažiuoja pro stotį
Keleiviniai, prekiniai,
elektriniai, lokomotyvai.
Ir kokie jų maršrutai
Traukiniai vyksta į Kauną,
Klaipėdą, Varėną,
Marcinkonis, pravažiuoja
į Kaliningradą ir iš jo
važiuojantys.
O kiek cisternų traukia
šilumvežiai
Įvairiai. Kartais iki 80 ir
daugiau.
Kiek sveria vienas
tuščias krovininis
vagonas
Dabar jūs matote 20,5
tonos sveriantį, o yra ir
daugiau sveriančių
Jūs stebite traukinius,
važiuojančius pro jūsų
stotį
Taip. Stebime nuo Vievio
stoties iki Lentvario. Jeigu
viskas tvarkinga (o
dažniausiai taip ir būna(,
leidžiam

važiuoti toliau.
Sakoma, kad jūsų geležinkelio
pervaža gana pavojinga. ar
numatoma požeminė ar kokia
kitokia pervaža
Taip. Tiksli data dar nežinoma. Bet
pėstieji bus saugūs.
Dėkojame už pokalbį.

Mykolas Liutvinskas: „Mano
svajonė - išmanusis telefonas.
Dar norėčiau nuskristi į Italiją.
Ir labiausiai svajoju būt, kaip ir
tėtis, advokatu“.
Armantė Klimenčuk: Norėčiau
nuvykti į Paryžių, užkopti į
Eifelio bokštą. Trokštu, kad
Mūsų korespondentų svajonės
mano ir kitų šeimos
būtų
sveĩkos. Ir dar - įsigyti
planšetinį kompiuterį.“
▬▬▬ ▬▬
„Tikslas yra ne kas kita kaip
galutinį terminą turinti svajonė.“
Joe L. Griffithas
▬▬▬ ▬▬
Tęsiame pokalbį apie miestų
vardus. Rašėme, kad „miestai,
kaip ir mes, turi savo vardus“.
Dažnai
būname
mūsų
nuostabiame
kurorte
(Iš kairės į dešinę) Evita
Druskininkuose.
Jo vardas
Zemenskaitė: „Norėčiau turėti
galėjo susidaryti iš amato, verslo,
mažą broliuką ar sesutę“.
užsiėmimo
–
druskininkas
Ieva Juškevičiūtė: ,,Noriu būti
(žmogus kontroliuojantis druskų
gamtosaugininkė“.
kasyklas ir druskos viryklas).
Silvija Adomaitytė: „Norėčiau
Kernavė̃ - viena seniausių
keliauti po pasaulį. Ir dar - mažo Lietuvos gyvenviečių. Vietos
broliuko ar sesutės“.
vardas sietinas su žodžiu kernavė
„klampi
vieta
pievose,
miškuose“.
Klaĩpėda. Klaipėdos vardas
pirmą kartą paminėtas 1420 m.
Manoma, kad pirminė reikšmė
galėjo būti - „lygi, žema vieta“.
Trãkai - vienas seniausių miestų
mūsų krašte. Spėjama, kad
istorijos šaltiniuose pirmą kartą
paminėtas 1337 m. Vardas kilęs
nuo žodžio trãkas: „pakilesnė
vieta miške, iškirsta ar išdegusi
(Iš kairės į dešinę) Akvilė
miško vieta, visuma krūmų
Sabonytė: „Aš labai noriu turėti
bent du žiurkėnus. Žaisčiausi visą veislių, sudaranti žemutinį miško
ardą“, daugiskaitos.
dieną. Tačiau mamyė sako, kad
žiurkėnai trumpai gyvena, todėl
(JŽB parengė pagal A. Vanago kn.
ir neleidžia jų auginti“
„Lietuvos miestų vardai“)

►►►►Norite būti sveiki ir linksmi? Spalvinkite! ►►►►
SVEIKI VELYKŲ
RYTĄ...

Man irgi jis puikus...

VELYKŲ SAULĖ
SVEIKINA

Koks gražus pasaulis...
Kokia spalva man tinka?

Kieno gražesnis...

DOVANĖLĖ VISIEMS

Manau, kad mano bus
gražiausias

Visiems - GIMTADIENIO
PROGA!!!!!!!!!!

. ▲▲ Prarasta diena – toji, kurią nė karto nenusijuokėte. Ž. M. Giujo.
Mokytoja klausia Petriuko:/– Kas toliau, Mėnulis ar Afrika?/– Aišku, Afrika toliau, nes Mėnulį
tai matome, o Afrikos ne,- paaiškino Petriukas.
Tėtis klausia sūnaus:/- Petriuk, kaip mama sužinojo, kad nesiprausei?/- Pamiršau sušlapinti
muilą,-atsako Petriukas.
Petriukas pirmą kartą po žiemos maudosi upėje./Vanduo dar šaltokas./- Ir kada gi jie atsuks
šiltą vandenį? - įsibridęs niurna jis.

■■■■■
Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai: Mykolas Liutvinskas, 2a kl., Silvija Adomaitytė, 3c kl., Edita
Zemenskaitė, 3c kl., Akvilė Sabonytė, 4b kl., Emilija Požarnenkova, 4b kl.,
Laikraščio redaktorius Alfonsas Kairys
►MŪSŲ ADRESAS
TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINĖ MOKYKLA. Mokyklos g. 1, Lentvaris, LT-25118, Trakų r.
Tel. 8-528-28-128, el. paštas: lentvariopradine@yahoo.com. Laukiame Jūsų laiškų!

