
Te visad ir visur būna su kuo ir būna kur! 
„Sanctus Bruno, qui cognominantur Bonifacius, archiepiscopus et monachus, XI suae 

conversionis anno in confinio Rusciae et Lituae a paganis capite plexus, cum suis XVIII, 

VII. Id. Martii petiit coelos.“ 
 

 

 

GRAUDŽIOJI

 

Skriski skriski Lietuvėlėn 

Tu gandreli gandreli baltas 

Ten į aukštą drebulėlę 

Lizdas tau įkeltas 

Ten į aukštą drebulėlę 

Lizdas tau įkeltas 

 

Suk link melsvo Nemunėlio 

Į dvarelį dvarelį margą 

Apsakyki motinėlei 

Mano juodą vargą 

Apsakyki motinėlei 

Mano juodą vargą 

 

Mesk plunksnelę gromatėlę 

Parašyki – tegu laukia laukia 

Geriau busiu akmenėliu 

Bet savoj palaukėj 

Geriau būsiu akmenėliu 

Bet savoj palaukėj 

 

 

VILTINGOJI 
 

Ant to lauko kalnas kalnas 

Ant to kalno medis medis 

Ant plyno lauko aš Tavęs vis lauksiu 

Ant plyno lauko aš Tavęs vis lauksiu 

 

Ant to medžio šakos šakos 

Tarp tų šakų lizdas lizdas 

Ant plyno lauko aš Tavęs vis lauksiu  

Ant plyno lauko aš Tavęs vis lauksiu 

 

O tas medis žydi žydi 

Lizde paukštis čiulba čiulba 

Ant plyno lauko aš Tavęs vis lauksiu 

Ant plyno lauko aš Tavęs vis lauksiu 

 

Kaip tas paukštis lizdą krausiu 

Kaip tas medis žiedus skleisiu 

Nebus plyno lauko  

Kai Tavęs sulauksiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŽIAUGSMINGOJI 

 

Kai be stalo mes ratu 

Susisėsime kartu - 

Nebus nei pirmo, anei paskutinio. 

 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 

 

Kai lietuj ir dar kely 

Susitiksime keli - 

Išmirksime lig siūlo paskutinio. 

 

Kai prie laužo po žvaigždėm 

Reiks ištarti mums sudie - 

Gal susitinkam kartą paskutinį. 

 



Žinoma, jau nebe taip, 

Žinoma, jau nebe tiek. 

  Bet – vis tiek. Rūpi nors tu ką... 



1. Kokioje vietoje vyko Mindaugo 

karūnavimas? 
a) Ant Palatavio piliakalnio 

b) Ant Strėvos piliakalnio 

c) Vieta tiksliai nėra žinoma  

2. Kada liepos 6 diena tapo valstybine švente? 
a) 1990 m. spalio 25 d. 

b) 1995 m. liepos 6 d. 

c) 2004 m. gegužės 1 d. 

3. Kas nukaldino karūną Mindaugo 

karūnavimui? 
a) Rygos auksakaliai  

b) Karūną kaldino vokiečių ordino auksakaliai 

c) Karūną karūnavimui dovanojo popiežius 

Inocentas IV 

4. Po karūnavimo mainais už taiką ir valstybės 

pripažinimą Mindaugas kryžiuočiams 

atidavė/pavedė: 
a) Pavedė pakrikštyti visus tuomečius savo 

pavaldinius 

b) Visą tuometinę Žemaitiją, visą Skalvą ir beveik 

visą Dainavą  

c) Atidavė kelias skrynias auksinų, dalį Žemaitijos 

ir vyriausiąjį sūnų 

5. Kada buvo nužudytas karalius Mindaugas? 
a) 1263 m. lapkričio 11 dieną  

b) 1264 m. liepos 7 dieną 

c) 1354 m. kovo 13 dieną 

6. Mindaugą nužudė: 
a) Mindaugo sesers vyras Treniota  

b) Mindaugo dukters vyras Švarnas 

c) Mindaugas buvo nužudytas kryžiuočių ordino 

užsakymu, žudikas nežinomas 

7. Kas yra apostazė: 
a) Valdančiosios dinastijos kaita 

b) Krikščionybės atsisakymas  

c) Karaliaus nužudymas, dinastijos galas 

8. Kas yra kunigaikštytė Vismantaitė? 
a) Ji vėliau tapo karaliene Morta  

b) Ji buvo karaliaus Mindaugo meilužė 

c) Ji– karaliaus dvaro gyventoja, sąmokslininkė 

susimokiusi prieš karalių Mindaugą 

9. Valstybės dieną arba jos išvakarėse 

iškilmingai Lietuvos Karalienės Mortos 

premija įteikiama: 
a) Rašytojams už knygas istorinėmis ir meilės 

temomis 

b) Vaikams iki 16 metų už pasiekimus muzikos, 

dailės, teatro, literatūros ir kitose meno srityse  

c) Istorijos olimpiadų nugalėtojams, moksleiviams 

itin gerai išmanantiems krašto istoriją 

10. Kas buvo Mindaugas II? 
a) Karaliaus Mindaugo vaikaitis Mindaugėlis, 

norėjęs karaliauti, bet taip ir nebuvęs vainikuotas 

b) LDK didysis kunigaikštis Vytautas būtų taip 

pasivadinęs, jei būtų vainikavęsis karaliumi 

c) Vilhelmas fon Urachas- 2-asis Uracho hercogas 

Vilhelmas II, nevainikuotas Lietuvos karalius 

Mindaugas II (1918 m. liepos 11 – lapkričio 2 d.) 

dėl neilgos karaliavimo vadinamas „šimto dienų 

karaliumi“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukaktuvininkai: Mindaugo vaikaitis (žr. aukščiau), Watsonas Didysis, 

Kvedlinburgo analistas Apuokas 
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