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 Su šv. Velykomis atskuba į mūsų širdis pavasaris su nauju želmeniu, su  noru būt geresniais, jautresniais 

kitiems, dalinimusi  pakilia nuotaika, švelnumu  ir meile. 

        Pavasario atgimimo šventės proga -   šviesos jūsų  namams, skaidrumo jūsų  mintims, gėrio ir grožio 

jūsų darbams - mokyklos administracija ir „Smalsutis“. 

 

 
Velykos atėjo 

  

Klanais ir klaneliais 

Vanduo supliuškėjo 

Balandis sušuko: 

,,Velykos atėjo!“ 

Ir dažo margai 

kiaušinius. 

 

Klanais ir klaneliais  

Vanduo nupliuškėjo 

Prie tako žibutė 

Meile pražydėjo 

Ir džiugina jaunus,  

senus. 

 

Klanais ir klaneliais  

Vanduo supliuškėjo 

Balandis sušuko: 

,,Velykos atėjo“ 

               Vytė Nemunėlis 

(Bernardas Brazdžionis) 

 

  

      

 

 

 

 

 

Velykų kiaušiniai su ikrais 

 

Velykinė boba 

 

Vaisių desertas su 

ledais

 

 

 
 

Šv. Velykos švenčiamos pirmąjį 

sekmadienį po pirmos pilnaties po 

pavasario lygiadienio. Velykų data 

nustatoma pagal Mėnulio 

kalendorių, todėl jinai gali kisti 

nuo kovo 22 iki balandžio 25 d.  

Velykų šventimas 

prasidėdavo Verbų  sekmadienį 

(savaitė iki Velykų dienos). 

 Didysis ketvirtadienis – 

paskutinės vakarienės paminėjimo 

diena. 

Didysis penktadienis – atgailos, 

susikaupimo, Kristaus kančios ir 

mirties paminėjimo diena. 

Didįjį šeštadienį bažnyčios 

šventoriuje šventindavo ugnį, o 

bažnyčioje – vandenį. 

Velykų šventimas prasidėdavo 

sekmadienio rytą, tekant saulei, 

Prisikėlimo pamaldomis. 
   Velykinio stalo centre - indas su 

margučiais.  

Stalą puošdavo žalumynais 

(rugiais, avižomis). 

Velykinių pusryčių metu 

pirmiausiai padalindavo vieną 

(pašventintą) margutį į tiek dalių, 

kiek buvo prie stalo šeimos narių. 

Burtai. Pasukę margutį, 

sužinodavę, koks bus pavasaris: jei 

smaigalys atsisukdavęs į pietus - 

bus šilta, jei į šiaurę - šalta, jei į 

rytus - sausa, į vakarus - drėgna 
 



 

„Praėjusiame ,,Smalsučio“ 

numeryje rašėme, kad 2021-

ieji metai paskelbti Lietuvos 

totorių istorijos ir kultūros 

metais.  

Totorių įsikūrimo legendoje 

minima data – 1397 m.– 

siejama su didžiojo 

kunigaikščio Vytauto įsteigta 

pirmąja LDK totorių gyvenviete 

ties Vokės upe, kuri žymi totorių 

istorijos Lietuvoje pradžią. 

Pasak legendos, Vytautas – 

Vatat Bijus (priešus 

triuškinantis karalius) po karų 

su Aukso orda pakvietė kelis 

šimtus kilmingų totorių šeimų 

apsigyventi Lietuvoje. 

Apgyvendino juos prie Vokės 

upės Trakuose, o ir Vilniuje,  

netoli Alytaus ir Švenčionyse. 

Už ištikimą karo tarnybą skyrė  

jiems žemių. Čia gyvendami jie 

puslankiu saugojo Vilnių nuo 

priešų antpuolių. Jų  kariai 

pasižymėjo narsumu.  ir 

ištikimybe – jų praktiškai buvo 

neįmanoma papirkti. Kartu su 

Vytautu totoriai dalyvavo 

garsiajame Žalgirio mūšyje. 

               Totoriai dabar     

Iš viso Lietuvoje gyvena apie  

trys keturi tūkstančiai 

totorių, Vilniuje veikia  

 

Lietuvos  (Vilniaus  krašto, Kauno, 

Alytaus apskričių, Klaipėdos ir 

Panevėžio  miestų    bei Varėnos 

rajono) bendruomenių totorių                 

sąjunga, vienijanti  visus  Lietuvos 

totorius.    

 Raižių gyvenvietė Alytaus rajone -  

Lietuvos totorių Meka. 

 Vilniuje yra Totorių gatvė, o Vilniaus  

rajone -  Totoriškių ir  

Keturiasdešimties    totorių kaimai. 

Beje, „keturiasdešimt“ reiškia ne tik   

skaičių: totorių kalba šis žodis   

nusako gausą, daugybę. 

 

Totorių raitelis (Trakų istorijos 

muziejus) 

  Lietuvos 

totorių bendruomenių  sąjungos 

pirmininkas dr. Adas Jakubauskas 

  Lietuvos totorių 

laikraštis 

  Totorių 

skanėstas - šimtalapis 
 

   

  Raižių (Alytaus r.) - Lietuvos 

totorių sostinės - mečetė 

  
Raižių mečetės vidus 
 

  
Koranas. XIX a.pab.–XX a. pr.  

(Trakų istorijos muziejus)   

 
Paminklas Vytautui Didžiajam 

Raižiuose (skulpt. Jonas Jagėla) 

   

  Saulės laikrodžiai Raižiuose 

 Tautiniai totorių 
        drabužiai  

                                         Parengė JŽB             
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Tu įsigijai mobilųjį 

telefoną. Ar žinai, kas jis 

ir kaip juo naudotis. 

Telefonas - (gr. tele – toli 

+ phone – balsas) – tai 

telekomunikacijos 

įrenginys, elektriniais 

signalais perduodantis 

balsą. 

    Jo protėvis - 

paprastasis telefonas -  

gimė prieš beveik 

pusantro šimto  metų - 

1876 metais. Prototipo 

tėvas - škotų kilmės  

mokslininkas Aleksandras 

Grechemas Belas 

(Alexander Graham 

Bell).  

     Mobilusis telefonas 

žinomas tik nuo 1945 m.  

Mobilusis  telefonas 

skleidžia  radijo bangas, 

kurios, mokslininkų 

nuomone, kenkia, ypač 

vaikams. Manoma, kad 

dažnai kalbantis 

mobiliuoju,  gali padidėti 

kraujo spaudimas, sutrikti 
miegas, padidėti  rizika 

susirgti vėžiu ir kt.  

     Keli patarimai, kad 

mobilusis būtų jūsų 

draugas, o ne priešas: 

 ● kalbėkis kuo trumpiau 

(medikų  rekomendacija:  

ne ilgiau kaip 4 min.,  

tarpai tarp pokalbių – 

maždaug 15  

    

min.; 

● įsidėk jį į rankinę, o netiesiogiai 

prie kūno; nekabink ant kaklo, nes 

tai veikia širdį;  

 ● spinduliuotė bus daug mažesnė, 

jei  kalbėsiesi ten, kur yra  geras 

ryšys; 

 ● nesidėk mobiliojo po pagalve; 

 ● nesidėk telefono prie ausies, kol 

kitas žmogus neatsiliepia, nes 

radiacija yra daug  didesnė 

jungiantis; 

 ● kalbėdamasis laikyk  telefoną  

prie kairės ausies (jei prie dešinės - 

tiesiogiai veikiami smegenys); 

 ● šnekėk įsijungęs mikrofoną ir 

laikyk telefoną toliau nuo kūno.  

 

     Pagal intern. svet. parengė JŽB 

 

 
 

Vėl pavasaris atėjo. Šilta saulė 

patekėjo. Greit Velykos!  

Geri vaikai kiaušinius dažys 

geltona, žalia, raudona spalvomis.  

Kiškis neš margučius ir dalins juos 

mažiems ir dideliems. 

                              Adomas, 3b kl.                                                               

      ......................................                                                           

   
Koronavirusas... Su ta mintimi 

keliamės ir gulamės. Ir norime kuo 

greičiau šį žodį pamiršti.  

 Štai kaip apie COVID -19 

atsiliepia JŽB (Jaunųjų žurnalistų 

būrelio) lankytojai: 

ADOMAS: „Negaliu susitikti su 

draugais, trūksta veiklos, labai 

norėtųsi kelionių į šiltus kraštus, 

bet, deja, į ten korona užkirto  

kelius.“ 

 

 

 

ORINTA: ,,Nusibodo būt su kauke 

ir su kauke, vargina mokymasis 

nuotoliniu, pasiilgau bendravimo su 

klasės  draugais“. 

INESA: ,,Pasiilgau draugų, sunku 

mokytis nuotoliniu“. 

                                 Orinta, 3b kl. 

            

  ● 4d kl. mokiniai (mokyt. Aurelija 

Karlonienė) dalinasi kūrybiniu 

projektu „ Lietuva - mano tėvynė“, 

skirtu Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai  ir dovanoja šį piešinį 

Lietuvai jos gimtadienio proga. 

  

● 1a kl. mokiniai (mokyt. Danguolė 

Dalinkevičienė) virtualiai ,,keliavo“ 

į Nacionalinę Martyno Mažvydo 

biblioteką.  

● Įvyko įdomus teatro studijos 

„Fėja“ (vadovė Angelė Šakalienė) 

renginys virtualiai. 

● Velykinių margučių pintinėlę  

mokyklai dovanoja 3b kl. mokinė 

Orinta.  

 

 

 

 



►►  TU  IR  AŠ  ►►►AŠ IR TU  ►► SPALVINKIM   KARTU ►                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

             
 

 

      

 

  

 

 
                          

ĮMINK: Ne vėjas, ne šiluma, o greitai išdžiovina? //Tupėjo penkios varnos ant medžio. Atėjo medžiotojas, 

dvi nušovė. Kiek liko varnų? 

NUSIŠYPSOK: 

◙◙◙◙☼ ☼☼   Aš nenešioju kailinių, nes man nepatinka dėvėti drabužiai. 
◙◙◙◙ - Kaip rasti slieko galvą?/ – Pakutenkite jį per vidurį ir pažiūrėkite, kuris galas šypsosis. 

☼☼☼- Padavėjau, padavėjau, ką čia ta musė veikia ant mano ledų?/ – Mokosi slidinėti, pone.                                                               

 

              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

  

 Liucija, Inesa 3a kl.; Adomas, Vaida, Gintarė, Orinta 3b kl; Liudas 3d kl; Evaldas, Achmedas, Rugilė 2c 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! 
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