
6Aklase 

Vasario 25d., 2023m. 

Mokinio vardas: ...... ... ... . .... .. ..... . . . .. . .... . . . .... .... . .... ....... .. . ... . 

Teveliq parasas: ....... ............ ... .. ... .. ... .. . .. .............. .... . .. .. ... . 

Acifi mokiniams uz dvidesimt antrajj sestadienj mokykloje! 

N amq darbai: 

GRAMATIKA: 

Atlikite pratiffi<! Gramatikos knygos 68p. virsuje. Eilerastyje pabraukite biisimojo laiko 
veiksmazodzius, tada juos pakeiskite j esamojo laiko veiksmazodzitis ir jrasykite salia 
t~esiai j knyg'll. · , .·.:.~,., : ;: ,1 . 

SKAITYMAS: 

1. -Perskaitykite kitoje Japo puseje esantj tekst! ,,Apie maistcl Lietuvos Didziojoje 
Kunigaikstysteje". 
2. Pirmoje pastraipoje raskite ir pabraukite: 5 biitojo kartinio laiko veiksmazodzius. 
3. Atsakykite j klausimcl, esantj teksto gale. 

SVARBU: Kitll sestadienj mokykloje vyks Svietimo tarybos organizuojamas ra~inio konkursas. 
Rasinelius rasysime klaseje, bet pasiruosti galima namuose. Mokiniams reikes pasirinkti vien4 
issiq temq: ' ' .. " . 

1. Vilnius - Lietuvos sostine. Siai temai reikia pasirinkti labiausiai ·patinkanciq 20-40 
lietuviskq zodziq, apibudinanciq Vilniq, jo grozj ar istorijlJ, ir is jq sukurti eiletastj. . • 
2. Mano ~eima (1-2 ranka rasyti puslapiai). Siai temai galite papasakoti ·a~ie--sa.vti seimos 
narius, gal artimai bendraujate su pusbroliais, pusseseremis, seneliais. Kit megstate kartu veikti, 
kokias sventes kartu svenciate, gal turite savo seimos tradicijq. Gal vasarlJ keliaujate j Lietuvll 
pasimatyti su savo giminaiciais. Ar laukiate tq kelioniq? 

Jei jusq vaiko nebus pamokose, uzpildykite lankomumo lentel~ mokyklos intemetiniame 
puslapyje www.maironis.org . Taip pat prasau jspekite ir mane zinute ar el. laisku. Aciu! 

Iskilus klausimams prasau skambinkite tel : 708-926-1618 arba rasykite el. pastu: 
lsmilgyte@maironis.org . 

Mokytoja Laima Smilgyte 



Apie maistl! Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje 

Maisto kultiira Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje (LDK) vystesi pamazu. Mindaugo 
laikais tiek didikai, tiek eiliniai gyventojai valge itin paprasll! maist4: apie 60 proc. 
raciono sudare javai ir griidai, 20 proc. - mesa, liki; - pieno produktai. V eliau atsirado 
takoskyra Vytauto ir Jogailos laikais didikai jau valge atsiveztines darzoves bei 
prieskonius. 
Daug jtakos lietuviq virtuvei padare Hanzos pirkliai, kunigaikscio Gedimino pakviesti 
amatininkai bei pranciskonai vienuoliai, zydq bendruomene, is kurios iki dabar turime 
bulvinius patiekalus, tokius kaip kugelis ar cepelinai. Taip pat jtakos dare ir didikq rysiai · 
su vokieciq kultura. Juk Vytautas Didysis net kelell! metq gyveno Vokieciq ordino pilyse, 
is ten vezesi zinias. Radvilos net samde vokieciq virejus. Seniausia LDK zinoma receptq:L' 
knyga - XVII a. pab. Radvilq 'virejq uzrasai. Tai buvo austriskos receptq knygos. '. .. , •. i• 
vertimas. 
LDK virtuveje netiiiko jvairiausiq prieskoniq, net safrano. Kuo daugiau prieskorihf . i , , , , . T 

maiste, tuo puotos organizatoriui daugiau garbes, nes atveztiniai prieskoniai buvo itin ·•· .. .. 
brangus. Gotikos vakarieries buvo riebios ir itin gausios, jos uztrukdavo ilgai. Kuo : j ,. , 

aukstesne padetis, tuo meniu - maziau subproduktq. Nemego valgytj, to laikmecio:. ·, , . . , . 
zmones ir kiaulienos. Vytauto ir Jogailos gyvavimo metai buvo pirmieji dokumentuoti 
metai kulinarijos istorijoje. Is dvaro S4Skaitq galima suzinoti, q didikai valgydavo per. · ., 
pietus. · · · 
1415 metq rugpjiiti,.keliau~mas po Lietuvl!, karalius pietavo su karaliene ir dvariskiais,. · 
Karaliaus Jogailos pietums paruosti sunaudotas jautis, du avinai, pahis lasiniq, 60 vistq,. · , ·· , · 
4 t}sys, 4 riebiis gaidziai, 200 kiausiniq, gorcius sviesto, grietines, pieno, 30 siiriq ~S .,., :. ,;, . . 
oktualijos (viena oktualija-:-; ~pie 1,44 litro) alaus. Ir cia tik karaliaus pietums. .. , .. , . . 
Karalienes p ietums paruo~tas, dar vienas jautis, 2 avinai; puse palties lasiniq, 40 vistll;. . '- . · ' .. 
riebiis gaidziai, 100 kiau§iniq, gorcius sviesto, grietine, pienas, kriauses ir 3 oktual~os 
alaus. · 
Kunigaikscio Aleksandro pietums - dar 8 vistos, ketvirtis gabalo mesos ir 5 oktualijos··,, , 
alaus. Jsivaiz.duojate, kiek jie. valge? Tokj itin sotq ir riebq maist4 didikai nuplaudavo . 0 : : .• · ·, 

alumi, kuris tuomet nebuvo laikomas alkoholiu - prilygo kompotui. •~ n . ci,;: ,., ,. ,. ! · • • 

Viskas buvo saldinama medumi. Net ir kai 15 a. pab. atsirado Lietuvoje cukrus. 

LOK laikais buvo valgoma - rankomis. Joms nusivalyti pasitamaudavo dubuo su 
vandeniubei staltieses krastelis. Serveteles ant stalq Lietuvoje atsirado tik daug veliau. 

Oidziausi desertai LOK Iaikais buvo agurkai su medum~ kurie tuo metu buvo laikomi . 
vaisiais. Kaip ir ankstiniai zirniai. Skanaudavo didikai ir atveztinius obuolius, kriauses, 
vysnias, slyvas. 

································································ 
Koks LOK laikais buvo didziausias desertas? 


