
8P GEOGRAFIJA 2021-22

VADOVAS BAIGIAMIESIEMS EGZAMINAMS
(sutrumpintas)

Pažymėti skyriai ir puslapiai yra susiję su 8 klasės Geografijos vadovėliu.
Kur reikalinga, Atlasas ir jo puslapiai yra pažymėti atskirai.

Privaloma žinoti šiuos terminus:

Šiaurė (angl. north)
Rytai (ten kur iš ryto kyla saulė/angl. east)
Vakarai (ten kur vakare leidžiasi saulė/angl. west)
Pietūs (angl. south)

Privaloma Lietuvos kontūriniame žemėlapyje galėti pažymėti šias
vietas:

Lietuvos kaimynines valstybes (Vadovėlio psl. 57-58):
1. Latvija
2. Baltarusija (Gudija)
3. Lenkija
4. Rusija (Kaliningrado sritis)

Lietuvos 5 regionus (Vadovėlio psl. 59):
1. Žemaitija
2. Aukštaitija
3. Dzūkija
4. Suvalkija (Sūduva)
5. Mažoji Lietuva

Lietuvos pagrindinius nacionalinius parkus ir rezervatus (Vadovėlio psl. 8; Atlaso
psl. 18-19):

1. Aukštaitijos nacionalinis parkas
2. Trakų nacionalinis parkas (Aukštaitijoje)
3. Dzūkijos nacionalinis parkas
4. Kuršių nerijos nacionalinis parkas (Mažojoje Lietuvoje)
5. Žuvinto biosferos rezervatas (Suvalkijoje)
6. Žemaitijos nacionalinis parkas

Privaloma žinoti šiuos faktus:
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LIETUVOS GYVENTOJAI IR JŲ KAITA psl. 1-4

● Kai 1990 m. iš Lietuvos pasitraukė Sovietų/Tarybų Sąjungos kariuomenė ir Lietuva atgavo
savo nepriklausomybę, daug Lietuvos gyventojų emigravo (išsikėlė gyventi į kitus kraštus)
—daugiausia į Vakarų Europos šalis ir į Jungtines Amerikos Valstybes (JAV/angl. USA).

● Iš Lietuvos išvykstantys žmonės daugumoje buvo jaunesni ir ieškojo geresnio gyvenimo,
nes Lietuvoje tuo metu vyko ūkio pertvarka ir buvo didelė bedarbė.

● Imigruoti reiškia atsikelti gyventi į šalį, pavyzdžiui į Lietuvą.
● Emigruoti reiškia išsikelti iš šalies, pavyzdžiui iš Lietuvos.
● Gyventojų skaičius kinta (keičiasi) ne tik nuo emigracijos ir imigracijos, bet ir nuo

naturaliojo prieauglio—tai yra skirtumo tarp gimimų ir mirimų.
● Dabar Lietuvoje smarkiai mažėja gyventojų skaičius, nes daugiau žmonių miršta negu gimsta.

Sekančiuose 2 sakiniuose reikalinga mintinai žinoti metus ir skaičius:
● 1990 m. Lietuvoje gyveno 3,7 milijonų žmonių.
● Dabar (2022 m.) Lietuvoje gyvena tiktai apie 2,7 milijonų žmonių.
● Gausiausios tautinės mažumos Lietuvoje yra lenkai ir rusai. Nuo senų laikų Lietuvoje

gyvena žydai, totoriai, karaimai, vokiečiai, baltarusiai, ukrainiečiai ir latviai.

TARPTAUTINĖ IR LIETUVOS RAUDONOJI KNYGA psl. 5-6

● “Raudonoji knyga” yra rinkinys visų retų ir nykstančių augalų ir gyvūnų ir jų išsaugojimo
programos.

● Tarptautinė Raudonoji knyga pirmą kartą sudaryta 1963 m., o Lietuvos—1976 m.
● Remiantis Raudonąja knyga Lietuvoje yra kuriami augalų ir gyvūnų draustiniai (angl.

preserves), kuriuose yra saugoma gamta laikantis valdžios išleistų taisyklių.

SAUGOMOS TERITORIJOS psl. 7-8

● Saugoma teritorija yra sausumos arba vandens plotas, kuriame dėl savito, įdomaus
kraštovaizdžio (angl. landscape), ypatingos augalijos ir gyvūnijos ir mokslinės vertės,
valstybė yra nustačiusi apsaugos ir naudojimo taisykles.

● Pirmosios saugomos teritorijos senovės Lietuvoje buvo šventos girios, kuriose būdavo
draudžiama medžioti, kirsti medžius, be reikalo vaikščioti, garsiai kalbėti.

● Gamtinius rezervatus/saugomas teritorijas buvo pradėta steigti po Pirmojo pasaulinio
karo (po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m.).

● Po Antrojo pasaulinio karo buvo pradėta steigti medžioklės draustinius, kurių tikslas buvo
išsaugoti medžiojamuosius žvėris ir paukščius.

● Daugelis tų draustinių išsivystė į dabarties nacionalinius ir regioninius parkus ir rezervatus.
● Juose yra saugoma ne tik gamta, bet ir kultūriniai (žmonių padaryti) paminklai/objektai.

KETURIOS LIETUVOS SOSTINĖS psl. 9

● Keturios Lietuvos sostinės yra Kernavė, Senieji Trakai, Vilnius ir Kaunas.
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1. Kernavė—pirmoji Lietuvos sostinė
● Kernavė buvo prie Neries, keliasdešimt kilometrų į šiaurės vakarus nuo dabartinio Vilniaus.
● Kernavėje žmonės gyveno jau prieš kelis tūkstančius metų.
● Kernavėje 13 amžiuje gyveno keli tūkstančiai žmonių.
● Tuo metu Kernavė buvo labai svarbus politinis ir ekonominis Lietuvos Didžiosios

Karalystės (LDK) centras.

2. Senieji Trakai—antroji Lietuvos sostinė
● 1316 m. kunigaikštis Gediminas ten pasistatė pilį ir joje gyveno.
● Gediminui mirus, jo sūnus Kęstutis ir anūkas Vytautas Didysis senos pilies vietoje

pastatė dar didesnę ir didingesnę pilį, kurią dabar galima lankyti.

3. Vilnius—ilgametė Lietuvos sostinė
● 14 amžiaus pradžioje kunigaikštis Gediminas Lietuvos sostinę perkėlė iš Senųjų Trakų į

Vilnių, nes ten buvo saugesnė strateginė vieta.

4. Kaunas—Lietuvos laikinoji sostinė
● Tarp dviejų pasaulinių karų Lietuvos sostinė buvo perkelta iš Vilniaus į Kauną, nes tuo

metu Vilnius buvo okupuotas Lenkijos.

VILNIUS psl. 10-12

● Didžiausias miestas Lietuvoje; dabartinė Lietuvos sostinė.
● Vilniaus Katedros bazilikoje yra palaidotas Lietuvos globėjas šv. Kazimieras, o jos

požemiuose Lietuvos valdovai ir vyskupai.
● Katedros aikštėje stovi atkurti Lietuvos Didžiosios Karalystės Valdovų rūmai.
● Iš Katedros aikštės galima pėsčiomis pasiekti Gedimino pilį.

Vilnius šiandien
● Sostinėje yra įsikūrusi Lietuvos Prezidentūra, Seimas ir Vyriausybė.
● Vilniaus universitetas buvo įkurtas 16 amžiuje—seniausias universitetas Rytų Europoje.
● Universiteto 500 metų amžiaus bibliotekoje yra laikomi 5 mil. spaudinių ir senų rankraščių.
● Vilniuje vyksta kultūrinių renginių. Sporto mėgėjai renkasi “Siemens” ir “Žalgirio” arenose.

TRAKŲ ISTORINIS NACIONALINIS PARKAS psl. 13-14

● Parke yra Senieji Trakai. Ten stovi Trakų pilis, kurioje veikia Trakų istorijos muziejus.

ETNOGRAFINIAI RAJONAI LIETUVOJE psl. 15-16

● Dėl įvairių istorinių ir geografinių aplinkybių Lietuvos mažoje teritorijoje atsirado net 5
ryškūs kultūriniai regionai, arba etnografinės sritys:

○ Aukštaitija
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○ Dzūkija
○ Mažoji Lietuva
○ Suvalkija (arba Sūduva)
○ Žemaitija

● Šie 5 regionai skiriasi: vietos gyventojų tarmėmis (angl. dialects), papročiais,
gyvenamųjų namų ir valgių patiekalų ypatumais, tautiniais rūbais.

AUKŠTAITIJA psl. 17-22

● Aukštaitija yra didžiausias Lietuvos regionas, žinomas jau nuo 13 amžiaus pabaigos
kada jis buvo Lietuvos valstybės branduolys (angl. core)..

● Aukštaitija randasi krašto šiaurės rytuose; jos sienos liečia Latviją ir Baltarusiją.
● Panevėžys yra Aukštaitijos sostinė.
● Kiti didieji miestai Aukštaitijoje yra: Kaunas, Utena, Biržai ir Rokiškis.
● Aukštaičiai kalba rytų aukštaičių tarme.
● Aukštaičiai turi linksmą “aukštaitišką” būdą ir jų tarpe yra daug dainininkų ir pasakotojų.
● Aukštaitijos simbolis yra arklys. Netoli Anykščių miestelio yra Arklio muziejus.

Panevėžys
● Panevėžys yra Aukštaitijos sostinė ir regiono antras didžiausias miestas po Kauno.

Kaunas
● Kaunas yra antras didžiausias Lietuvoje miestas po Vilniaus.
● Kauno Sienamiestyje, arkikatedros bazilikoje yra poeto ir kunigo Maironio mauzoliejus.
● Netoli yra Maironio namas, priešais kurį stovi Maironio paminklas.
● Naujamiestyje randasi populiarus Vytauto Didžiojo karo muziejus.
● Kauno Naujamiestyje taip veikia žymaus muziko ir dailininko M.K. Čiurlionio dailės muziejus.
● Kauno “Žalgirio arenoje” galima pamatyti žaidžiant Lietuvos mylimą krepšinio komandą.
● Kaunas pasižymi Vytauto Didžiojo ir kitais universitetais.
● Lietuvos liaudies buities muziejuje (angl. museum of everyday life) lauke yra išdėlioti

kaimai, kurie reprezentuoja 5 Lietuvos etninius regionus.

Biržai
● Netoli Latvijos sienos šiaurės Lietuvoje.
● Garsūs savo pilimi, alaus gamyklomis ir smegduobėmis (angl. sinkholes).
● Biržų istorija yra susijusi su didikų Radvilų gimine, kuri 1589 m. ten pastatė pilį/tvirtovę.

Rokiškis
● Senas miestas Lietuvos šiaurės rytuose, prie Latvijos sienos, minimas 15 amž. pabaigoje.
● Mieste gaminamas “Rokiškio sūris,” kuris plačiai žinomas Amerikoje ir kitose pasaulio šalyse.

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIS PARKAS psl. 23-24

● Lietuvos pirmasis nacionalinis parkas, įsteigtas 1974 m. Rytų Lietuvos aukštumoje.
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● Parke yra 126 ežerai, jų tarpe—Lietuvos giliausias ežeras, Tauragnas.
● Parke yra daugiau kaip 100 kaimų, kuriuose gyvena apie 2000 žmonių.

AUKŠTAITIJOS REGIONINIAI PARKAI psl. 25-26

Labanoro regioninis parkas
● Labanoro regioninis parkas pasižymi etnokosmologijos muziejumi—tai pirmasis ir

vienintelis toks muziejus visame pasaulyje, kur plačiai išgarsėjęs. (Etnokosmologija yra
mokslo šaka, kuri tyrinėja žmonijos kultūrinį ryšį su dangaus/žvaigždynų pasauliu.)

● Molėtų astronomijos observatorijoje yra didžiausias teleskopas visoje Šiaurės Europoje.

Anykščių regioninis parkas
● Šiame parke yra:

○ Anykščių šilelis (pušynas), kurį aprašė A. Baranauskas
○ Didžiulis Puntuko akmuo užsilikęs nuo paskutinio ledynmečio
○ Vorutos piliakalnis, kur stovėjo karaliaus Mindaugo pastatyta Vorutos pilis
○ Medžių lajų takas (aukštai iškeltas medinis takas, kuriuo parko lankytojai gali

pasivaikščioti ir pamatyti jo svarbiausias vietas nepažeizdami gamtos)

DZŪKIJOS REGIONAS psl. 27-31

● Dzūkija yra Lietuvos pietryčiuose; jos išorinės sienos liečia Lenkiją ir Baltarusiją.
● Alytus yra Dzūkijos sostinė.
● Dzūkijoje yra Lietuvos sostinė ir didžiausias miestas—Vilnius.
● Dzūkija taip pat vadinama “Dainava,” nes dzūkai labai mėgsta dainuoti. Daug dzūkų

dainininkų moka po kelis šimtus dainų.
● Dzūkijoje kalbama aukštaičių ir rytų aukštaičių tarmėmis.
● Sakoma, kad ypatinga Dzūkų tarme kalbantys žmonės “dziksi ir ciksi.”
● Dzūkijos kraštas pasižymi didžiuliais miškais ir smėlėta, nederlinga žeme.
● Nes Dzūkijoje žmonės negalėjo verstis nei žemdirbyste nei žuvininkyste, jie istoriniai

labai vargingai gyveno.
● Jie daugiausiai užsiėmė darbais surištais su miškais, pavyzdžiui, medienos ruošimu,

grybų, uogų bei vaistažolių rinkimu ir “drevine” bitininkyste (tai bičių veisimas medžių
kamienų įdubose).

Dzūkijos miestai

Alytus
● Alytus Dzūkijos sostinė.

Druskininkai
● Šis kurortas (angl. resort) atsirado dėl trykštančių mineralinio vandens šaltinių.
● Druskininkų mineralinis vanduo turi daug druskos ir yra naudojamas gydymo tikslams.
● Druskininkuose yra daug sanatorijų (angl. health spas).
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Merkinė
● Viena seniausių žinomų Lietuvos gyvenviečių, kur žmonės gyveno jau 10 000 metų prieš

Kristų, vos nutirpus ledynams.
● Ant Merkinės piliakalnio stovėjo viena stipriausių 14 amžiaus Rytų Europos tvirtovių.

Punia
● Spėjama, kad ant Punios piliakalnio (taip pat vadinamu “Margio kalnu”) stovėjo garsioji

Pilėnų pilis. Nenorėdami pasiduoti kryžiuočiams, pilies gynėjai save gyvi susidegino.

DZŪKIJOS NACIONALINIS PARKAS psl. 32-33

● Didžiausia Lietuvoje saugoma teritorija su labai daug upių ir upelių.
● Parke yra 4 seni kaimai.

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas
● Žmogaus veiklos mažai paliestas pelkynų kompleksas.
● Rezervate yra vilkų.
● Rezervato smėlynai yra vėjo supustytį į žemynines kopas (angl. continental dunes).

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONAS psl. 35

● Mažoji Lietuva ilgai priklausė Prūsijos karalystei (angl. Prussian kingdom).
● Senovės Mažosios Lietuvos gyventojai save vadindavo “lietuvninkais.”
● Po Antrojo pasaulinio karo, dalis regiono atiteko Rusijai ir dabar vadinasi Rusijos

Kaliningrado sritis.
● Likusioji dalis—Klaipėdos kraštas—priklauso Lietuvai.
● Klaipėda—didžiausias Mažosios Lietuvos miestas ir vienintelis ir didžiausias uostas Lietuvoje.

Mažosios Lietuvos miestai psl. 36-38

Šilutė
● Mažosios Lietuvos sostinė.

Klaipėda
● Didelis miestas prie Baltijos jūros, Kuršių marių ir Danės upės žiočių (angl. river mouth).
● Vienintelis Lietuvos uostas, per kurį Lietuva gali palaikyti ryšius ir prekiauti su Europos ir

viso pasaulio šalimis.
● Klaipėdos uostas niekada neužšąla.

Ventė
● Senas žvejų kaimas Kuršių marių pakrantėje.
● Ventės ragas yra žemės plotas išsikišęs į Kuršių marias; jame stovi nebedirbantis švyturys.
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KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIS PARKAS (Mažojoje Lietuvoje) psl. 39-40

● Kuršių nerija (angl. spit) yra smėlėta sausumos juosta tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių.
● Svarbus parko tikslas yra išsaugoti vėjo supustytas didžiules smėlio kopas (angl. sand dunes).
● Parke taip pat saugomi “kultūriniai” (žmonių padirbti) objektai, kaip senovės žvejų

sodybos, senosios Nidos kapinės ir smėlio užpustytų kaimų archeologinės vietovės.
● Kuršių nerija eina pagrindinis paukščių migracijos kelias, todėl ten kas metais

praskrenda apie 15 milijonų paukščių ir yra įrengtos paukščių stebėjimo stotys.

Kuršių nerijos nacionalinio parko miesteliai

Smiltynė
● Nuo 15 amž., didelių audrų metu čia keliautojai turėdavo laukti dienas ar savaites.

Juodkrantė
● Tai pirmasis Lietuvos kurortas.
● Juodkrantėje yra žymus Raganų kalnas, kur galima pamatyti pasakų ir legendų veikėjų

(senovės dievaičių, velnių, raganų) medines skulptūras.

Pervalka
● Pervalkos vardas kilo iš senovės neringos gyventojų tradicijos išardyti smėliu užpustytus

kaimų pastatus ir juos “pervilkti” į kitas, saugesnes vietas.
● Pervalkoje yra vienintelis dirbantis švyturys Kuršių mariose.

Preila
● Sena žvejų gyvenvietė, kurią supa didžiosios smėlio kopos.

Nida
● Nidoje yra didžioji Parnidžio smėlio kopa, kurios viršūnėje yra pastatytas akmeninis

saulės laikrodis ir yra viena geriausių vietų stebėti paukščių migraciją.
● Nidoje veikia gintaro ir Neringos istorijos muziejai.

Kuršių nerijos nacionalio parko svarbūs rezervatai

Naglių gamtos rezervatas
● Čia saugomos “mirusios” Pilkosios kopos.

Grobščio gamtos rezervatas
● Čia tebėra augalais neapaugusių ir todėl vėjo iš vietos į vietą pustomų smėlio kopų.

SUVALKIJOS/SŪDUVOS REGIONAS psl. 41-43

● Suvalkija yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje ir jo pasienis liečia Lenkiją ir Rusijos
Kaliningrado sritį.
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● Suvalkija kartais vadinasi “Užnemune,” nes tai už Nemuno upės išsidėsčiusi teritorija.
● Žemės yra labai derlingos, todėl suvalkiečiai buvo turtingiausi Lietuvos ūkininkai.
● Suvalkiečių tarmė sudaro dabartinės bendrinės lietuvių kalbos pagrindą.
● Suvalkijoje išaugo Vincas Kudirka, kuris parašė Lietuvos himną.

Suvalkijos miestai

Marijampolė
● Suvalkijos sostinė ir didžiausias šio regiono miestas.
● Mieste koplyčioje yra palaidotas palaimintasis Jurgis Matulaitis (kurio vardu pakrikštyta

mūsų PLC koplyčia).

Vilkaviškis
● Vienas seniausių Suvalkijos miestų, minimas nuo 16 amžiaus.
● Tuomet čia gyveno daug pirklių ir amatininkų, nes pro čia ėjo kelias į Prūsiją (buvusi

galinga valstybė šalia Lietuvos/angl. Prussia).
● Kai 19-20 amžiuje Rusijos okupacijos metu buvo draudžiama lietuviška spauda ir knygos,

Vilkaviškis tapo viena iš svarbiausių lietuviškų leidinių gabenimo ir platinimo vieta.
● Lietuvos nepriklausomybės metu miestas labai plėtėsi, bet labai nukentėjo Antrojo

pasaulinio karo metu, kada buvo sunaikinta apie 90% jo pastatų.

Kudirkos Naumiestis
● Pavadintas Vinco Kudirkos garbei ir jame veikia Kudirkos muziejus.

SUVALKIJOS VIŠTYČIO REGIONINIS PARKAS psl. 44

● Randasi kamputyje kur susitinka Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos sienos.
● Pagal pasakojimus, ant didelio Vištyčio akmens sėdėdavo ir verkdavo velnias.

SUVALKIJOS ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS psl. 45-46

● Įsteigtas 1937 m., Žuvinto rezervatas yra pirmoji Lietuvoje saugoma teritorija.
● Pavadintas “biosfera” 2004 m., kada tapo tarptautinės svarbos saugoma teritorija.
● Vasaros viduryje ežeras yra milžiniška paukščių perykla (angl. breeding ground).
● Rudenį čia paukščių dar daugiau—susirenka iki 20 000, kai laikinai apsistoja prieš

iškeliaudami į šiltuosius kraštus.

ŽEMAITIJOS REGIONAS psl. 47-51

● Žemaitija yra šiaurės vakarų Lietuvoje ir išorėje liečiasi su Latvija ir Baltijos jūra.
● Žemaitijoje kalbama žemaičių tarme.
● Sakoma, kad iš kuršių genties žemaičiai paveldėjo užsispyrimą, atkaklumą (angl.

perseverance) ir drąsą.
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● Žemaitijos herbas daug pasako apie jos žmonių meilę laisvei—tai juoda meška, kuri dėvi
geležinę apykaklę, bet apykaklės grandinė yra nutraukta.

● Žemaitiją įsijungė į Lietuvos valstybę 13 amžiuje.
● Lietuvos valdovai kelis kartus žemaičių žemes dovanojo kryžiuočiams.
● Kryžiuočiai Žemaitiją pripažino Lietuvos Didžiosios Karalystės dalimi 15 amž. pradžioje.
● Tuo metu, žemaičiai priėmė krikščionybę—apie 164 metus vėliau nei visa Lietuva,

dalinai nes žemaičiai buvo pasibaisėję kryžiuočių neteisingumu ir žiaurumu.
● Žemaitija garsi savo nacionaliniu parku, Medvėgalio ir Šatrijos piliakalniais, paukščiais

“baubliais,” dideliu Platelių ežeru, poilsiautojų ir turistų magnetu—Palanga—Baltijos
pajūryje ir didele gausa koplytėlių ir kryžių pakelėse.

Žemaitijos miestai

Telšiai
● Telšiai—Žemaitijos sostinė, kultūrinis ir politinis centras, žinomi nuo 17 amžiaus pabaigos.
● Miestas pasižymi savo maisto pramone—gerai žinomas dėl įmonės “Žemaitijos pienas”

ir ten gaminamu “Džiugo” sūriu.

Raseiniai
● Buvusi Žemaitijos sostinė.
● Miesto centre stovi įspūdinga skulptūra “Žemaitis”—tai žemaičio simbolis—stiprus vyras,

sutramdęs mešką, ryžtingai žengia pirmyn. Raseiniuose yra gyvenęs Maironis.

Plungė
● Miestas susijęs su dvaro (angl. manor/estate) gyvenimu. Jame tebestovi turtingų

dvarininkų pastatyti mūriniai miesto pastatai.
● Oginskių dvare buvo įsteigta viena pirmųjų Žemaitijos muzikos mokyklų, kurioje mokėsi

garsus Lietuvos kompozitorius ir dailininkas M.K. Čiurlionis.

Rietavas
● Žemaitijos švietimo (angl. educational) židinys.
● Rietave buvo nutiesta pirmoji telefono liniją Lietuvoje, įsteigta Lietuvos pirmoji elektrinė

(elektros gamykla) ir pirmą kartą Lietuvoje įsižiebė elektros lemputė.

ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS psl. 52-54

● Parko pagrindinis tikslas išsaugoti Platelių ežeryną ir jo aplinkos gamtą ir puoselėti (angl.
nurture) Žemaitijos ypatingos kultūros paveldą.

● Parko teritorijos senas kultūrinis paveldas (angl. cultural heritage) yra piliakalniai,
šventakalniai, senovės kapinynai ir gyvenvietės.

Plateliai
● Parke esantis miestelis yra įsikūręs prie didžiausio Žemaitijos ežero—Platelių.
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● Čia įrengtas parko muziejus, kur galima išgirsti kaip skamba senovinė žemaičių tarmė
(angl. dialect) ir pamatyti kelis šimtus Užgavėnių (angl. Mardi Gras) kaukių.

Šaltojo karo muziejus Plokštynės miške
● Muziejus yra įrengtas buvusioje sovietinės okupacinės armijos požeminėje termo-

branduolinių (angl. thermonuclear) raketų šovimo aikštėje.

Žemaičių kalvarija
● Tai kelias su 19 koplytėlių (angl. chapels) pastatytų 17 amžiuje. Koplytėlėse pavaizduotas

Kristaus kančios kelias, kuris baigėsi jo nukryžiavimu ir galiausiai, prisikėlimu per Velykas.

ŽEMAITIJOS VARNIŲ REGIONINIS PARKAS psl. 55-56

● Parko tikslas yra išsaugoti Žemaitijos ežerų pilno kalvyno (vietos kur yra daug kalvų)
kraštovaizdį, ekosistemą ir seną kultūrą.

● Parke yra Varnių miestelis, laikomas Žemaitijos dvasiniu ir kultūriniu centru.
● Varniuose buvo įsteigta garsioji žemaičių vyskupija, kurioje buvo iš kitų kalbų

išverčiamos ir išleidžiamos pirmosios lietuviškos knygos.

Žemaitijos piliakalniai
● Varnių regioniniame parke yra 14 piliakalnių.

Sietuvos kūlgrinda
● Tai slaptas akmeninis kelias po pelkių paviršiaus, kuris jungė tris lietuvių pilis ir buvo

vartojamas pabėgti nuo kryžiuočių užpuolikų.

ŽEMAITIJOS KURTUVĖNŲ REGIONINIS PARKAS psl. 57-58

● Šiame parke esantys piliakalniai, šventakalniai ir “milžinų” kapai rodo, kad čia žmonės
gyveno jau akmens amžiuje.

● Parke esantį Kurtuvėnų miestelį supa apie 100 žuvininkystės tvenkinių (angl. reservoirs).

KAI KURIOS LIETUVOS MAŽUMOS (žinios išdalintos klasėje, prisegtos)

Lietuvos žydai

● Lietuvoje žydai gyvena daugiau kaip 700 metų.
● Vytautas Didysis 14 amžiuje į Lietuvą atgabeno daug žydų ir leido jiems laisvai gyventi.
● Lietuvos žydai mokėjo kalbėti keliomis kalbomis—daugiausiai lietuviškai, jidiškai (jidiš

yra Europos judėjų kasdieninė kalba, pagrįsta vokiečių kalba) ir hebrajiškai (žydų
originalioji kalba Artimuosiuose rytuose, Lietuvoje vartojama religinėms apeigoms ir
skaityti hebrajiškai parašytą Bibliją.)

● Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje gyveno maždaug 50 000 žydų.
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● Per holokaustą Nacių okupacijos metu (1941-45 m.), buvo išžudyti beveik visi Lietuvoje
gyvenantys žydai ir sunaikinta jų kultūra.

● Dabar Lietuvoje gyvena tiktai apie 5000 žydų.

Lietuvos lenkai

● Šiandien lenkai yra pati didžiausia tautinė mažuma Lietuvoje—maždaug 183 400.
● 16 amžiuje Lietuva su Lenkija sukūrė bendrą valstybę (uniją), kad kartu būtų stipresnės.
● Lietuvių ir lenkų santykiai pablogėjo 1920 m., kai Lenkija užėmė Vilnių.
● Lenkai mažuma tapo didžiausia Lietuvoje tautinė mažuma, kai Lietuva atgavo Vilniaus

kraštą prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Todėl šiandien dauguma Lietuvos lenkų
gyvena Vilniaus krašte.

● Lietuvos lenkų kalba turi savitą charakterį ir skiriasi nuo bendros lenkų kalbos vartojamos
Lenkijoje.

# # #
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