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Gegužės 4 d. laikoma gelbėtojo nuo gaisrų ir stichinių (gamtos sukeltų) 
nelaimių, šv. Florijono diena. 

Šv. Florijonas buvo vienas iš ankstyvųjų krikščionių, dėl tikėjimo nukankintas ir 
nužudytas. Kadangi jis buvo kilęs iš dabartinės Austrijos teritorijos, labiausiai 
garbinamas Austrijoje, Vokietijos Bavarijos srityje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Lietuvoje šv. Florijonui skirta diena minėta iki II Pasaulinio karo, vėliau į 
minėtinas dienas įtraukta tik atgavus nepriklausomybę, 1990 m. Šv. Florijonas 
laikomas ugniagesių gelbėtojų globėju, todėl gegužės 4-oji laikoma jų profesine 
švente.

Šv. Florijonas vaizduojamas kaip romėnų karys – su šalmu arba kepure ant 
galvos. Stovėdamas šalia degančio namo ar bažnyčios jis vienoje rankoje laiko 
kibirėlį su vandeniu, kitoje vėliavą. Šiam šventajam skirtų statulų gausu 
Žemaitijoje. Jos dažniausiai statomos prie sodybų ar miestelių aikštėse.

Ar žinote kur Naujojoje Akmenėje stovi paminklas šiam šventajam? Kas jį 
sukūrė?



Gegužės 8 d. minimas šv. Stanislovas, Cibulinis. Tarp minėtinų dienų 
pasitaiko tokių, kurių pavadinimus sunkoka suprasti, bet iš tiesų, tos 
šventinės dienos nurodo iki kada reikia užbaigti ar kada pradėti 
vienus ar kitus žemės ūkio darbus. Žemdirbystė priklauso nuo oro 
sąlygų, mėnulio fazės ir žinoma, metų laiko. Daržininkystei tinkamas 
tik šiltasis metų laikas, todėl žemdirbiai iki šiol turi dirbti greitai ir 
atsižvelgti į gamtos sąlygas.

Taigi, cibulinio diena todėl, kad sodindavo svogūnus ir sėdavo 
žirnius. Manyta, kad šie geriau augs pasodinus būtent gegužės 
pradžioje. Svogūnų sodinimui mėnulis turi būti dylantis. Taip pat 
manyta, kad reikia sodinti kai saulė ir mėnulis danguje nebus kartu, 
tai reiškia, anksti ryte arba vėlai vakare. Svogūnai sodinami prieš 
ievų ir šermukšnių žydėjimą. 



Bičių augintojai tą dieną spėdavo kiek medaus bitės tais metais prineš. Jei diena giedra, tai 
bus daug medaus. Jei apsiniaukusi – mažai.

Gegužės mėnesį suneštas medus vadintas mojavu. Jame daug vaistingų savybių, nes be galo 
daug skirtingų žiedadulkių.



Medus gerai žinomas maisto produktas, naudojamas 
kepiniams, arbatai saldinti, gerkės skausmui gydyti. 
Kam jūsų šeima namuose naudoja medų?

Medus gerai žinomas ir nuo seno naudojamas 
įvairioms paskirtims ir dabar pats metas apie jį pakalbėti, nes bitutės jau skraido, renka 
žiedadulkes ir aviliuose susideda daugybę naudingų ir vaistingų produktų, gydančių ir 
maitinančių jas pačias ir mus. Keli iš jų yra bičių pikis, pienelis, duonelė. Daugiau apie juos: 
o http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-12-16-biciu-produktai-kaip-issirinkti-ir-ka-
butina-zinoti/152882

o https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/archyvas/biciu-produktai-kuo-jie-naudingi-
1064-354296

Gamtoje žmogus tik svečias, todėl reikėtų ir elgtis kaip svečiuose – pasiimti tik tai, kas siūloma ir 
tik tiek kiek būtinai reikia, o ateinant, atsinešti vaišių. Kokias vaišes galima nunešti gamtai? Ar 
pats ar pati esi vaišinusi gamtą? Vaišės gali būti grūdai, gilės, sėklutės, šienas, atneštas tuo metu, 
kai gyvūnai negali jo rasti ar pasiekti (pavyzdžiui, žiemą). Gamtoje viskas susiję, tad jei per 
žiemą lesinsite paukščiukus, pavasarį jie apsaugos augalus nuo kenkėjų. Jei nepurkšite augalų 
vabzdžių naikinimui skirtomis priemonėmis, bitutės atskris jūsų augalus apdulkinti ir jie megz 
vaisius.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-12-16-biciu-produktai-kaip-issirinkti-ir-ka-butina-zinoti/152882
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Gegužės 8-ąją minima net dviejų Stanislovų diena. 
Vienas, buvo jaunas vaikinas, gyvenęs Lenkijoje, 
priklausęs didikų šeimai. Jo vardas – Stanislovas Kostka. 
Jis buvęs labai religingas ir sunkiai susirgęs stipriai 
meldėsi. Regėjime pas jį atėjo šv. Barbora ir švč. Mergelė 
Marija su kūdikėliu ant rankų. Tuomet vaikinas 
paskveiko ir įstojo į vienuoliją. Sulaukus 18 metų 
jaunuolis staigia vėl susirgo ir mirė. Jis laikomas 
mokinių, studentų ir beviltiškų ligonių globėju. 
Vaizduojamas klūpantis priešais švč. Sakramentą, 
priimantis Komuniją, laikantis kūdikėlį Jėzų ant rankų ir 
su lelija – skaistumo ženklu.



Kitas šventasis Stanislovas buvo vyskupu Krokuvoje (Lenkijoje). Gyvenęs 
500 metų anksčiau nei jaunasis bendravardis, jis priešinosi tironiškam 
tuometinio Lenkijos valdovo Boleslovo II Narsiojo elgesiui. Valdovas 
pasipiktinęs, kad vyskupas jį atskyrė nuo bažnyčios (ekskomunikavo), mišių 
metu įsiveržė į bažnyčią ir žiauriai nužudė Stanislovą. 

Šv. Stanislovas dar buvo žinomas kaip galintis prikelti mirusiuosius, juos 
išgydyti.  Šis šventasis paskelbtas Krokuvos globėju. Dažniausiai 
vaizduojamas vyskupo rūbais.

Kaip manai, ar vardas Stanislovas Lietuvoje populiarus, dažnai pasitaikantis? 
Ar pažįsti savo bendraamžių Stanislavų? O Florijonų? 

Ar žinojote, kad Vilniaus arkikatedra turi šv. Stanislovo titulą? Vyskupas taip 
pat pavaizduotas viename iš altoriaus paveikslų. Jis po Lietuvos krikšto 
laikomas ir Lietuvos globėju.

Vilniaus arkikatedrą galite apžiūrėti čia: 
https://www.panoramas.lt/panoramata/503835c5a5410cc62f74

https://www.panoramas.lt/panoramata/503835c5a5410cc62f74


Šį kartą aptarėme svogūnus ir medų. Svogūnus močiutės įprastai laiko kojinėse arba supina 
į kasas (ar esi matęs ar mačiusi tokias svogūnų kasas? Gal teko padėti močiutei ar mamai 
jas pinti?), o medų įprastai laikome stiklainiuose. Pirštų mankšta šį kartą bus skirta 
stiklainių puošybai. Tikiu, kad namuose turi bent vieną nenaudojamą stiklainį, kurį pats 
laikas papuošti. Jei neturi medaus, į jį galėsi susidėti vaistažoles (pavyzdžiui, liepžiedžius, 
kurių arbata labai skani su šaukšteliu medaus), kruopas ar tiesiog „sumerkti“ ant stalo 
besiritinėjančius pieštukus. 

Užduotis – papuošti stiklainį.

Reikės:

o Stiklainio;

o Lipalo;

o Mėgstamos spalvos guašo;

o Teptuko.



Reikės:

o Stiklainio;

o Lipalo;

o Mėgstamos spalvos guašo;

o Teptuko.



Guašą galima iškart sumaišyti su 

lipalu arba tepti sluoksniais. Taip 

galima įdomiai ir išskirtinai 

pažymėti kas laikoma stiklainyje.



Stiklainius galima papuošti 

kaip tik norisi ar kaip sugalvoji. 

Nuotraukoje du stiklainiai 

papuošti gėlėmis, iškirptomis iš

žurnalų, vienas su auksinėmis 

raidėmis „medus“ ir vienas 

pasidabinęs džiovintais augalais.

Visas priemones, dedamas ant 

stiklainio (klijuojamas, o ne 

piešiamas) būtina apklijuoti 

lipnia juosta ar kitokiu būdu 

apsaugoti nuo drėgmės.



Stiklainius galima apklijuoti 

patinkančiais lipdukais, 

įdėti spalvoto popieriaus į vidų

ir naudoti kaip pieštukinę.
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