
Lieldienas /Easter  is  coming 

 

4.a klases  skolēni  mācījās par  Lieldienām  kopā  ar  saviem draugiem  no   

Polijas.    Zīmēja  atklātnītes, apguva  Lieldienas tēmas  vārdiņus ,paši sacerēja  

dzejoļus par  Lieldienām. Kādas  stundas  laikā  devāmies  uz  Dagdas  Bērnu  un  

jauniešu     centru, kur  kopā  ar  Ilonu  Mūrnieci, centra  metodiķi  veidojām  

skaistas  dāvaniņas ,lai  kopā  ar  kādu  saldumiņu  aizsūtītu  saviem  draugiem  

uz  Poliju.  Daudz  runājām  par to ,kā  Lieldienas  svin  citur. 

Lieldienas ir svētki, kurus atzīmē gandrīz visās pasaules valstīs. Daudzas 

tradīcijas ir līdzīgas, un varam tās atpazīt paši savā kultūrā. Lūk, ieskats dažās 

no tām: 

Vācija 

Te olas krāso Zaļajā ceturtdienā. Lielajā piektdienā un Klusajā sestdienā neviens 

vācietis nestrādā. Vairākās pavalstīs sestdienas vakaros kurina milzīgus ugunskurus. 

Svētdienas rītā ģimenes pulcējas pie brokastu galda, uz kura obligāti jābūt narcišu 

pušķim (tās Vācijā dēvē par Lieldienu zvaniņiem). Pēc tam bērni dodas meklēt groziņus 

ar olām un saldumiem, kurus iepriekšējā vakarā ir noslēpis Lieldienu zaķis. Notiek arī 

olu ripināšana. Dienas otrajā pusē tiek apmeklēti draugi un radi, lai dzertu kopā tēju un 

mielotos ar pašu ceptiem šokolādes cepumiem. Pastāv ticējums, ka cilvēki, kuri satikti 

Lieldienās, kļūst par uzticamiem draugiem. Nekādā gadījumā nedrīkst ne ar vienu 

strīdēties, lai neiemantotu mūža ienaidniekus. 

Polija 

Kā jau īsteni katoliskā valstī, protams, stingri tiek ievēroti reliģiskie rituāli un 

apmeklētas mises. Lielajā piektdienā aizliegts kaut lopus un cept maizi. Mājās ir 

jāaizklāj visi spoguļi. No miltiem un rauga sievietes Lieldienu svētdienai gatavo īpašu 

maizi – pashu. To noziež ar taukiem un rotā ar krustu, kas darināts no mīklas. 

Jāpiebilst, ka vīrieši šajā pashas veidošanas rituālā nedrīkst piedalīties (lai 

priekšlaikus nenosirmotu). 

Priesteri svētdienas rītā ar svēto ūdeni apslaka baznīcēnu līdzi nestās pashas, olas, 

mārrutkus, desas, šķiņķi, sāli un piparus. Pēc dievkalpojuma ģimenes pulcējas pie 

galda, kur goda vietā likts cukurā atliets jēriņš, kas simbolizē Kristu (Agnus Dei). 

Neatņemama Lieldienu ēdienkartes sastāvdaļa ir mārrutki, kas sajaukti ar bietēm (tie 

sargājot no slimībām). Jāuzsver, ka pēc senām tradīcijām šajā dienā nedrīkst ne cept, 

ne šmorēt, tāpēc ēdieni lielākoties sastāv no aukstajām uzkodām. 

Jāpiebilst, ka arī Polijā olu godāšana tiek saistīta ar dzīvības simboliku: vista izdēj 

olu, no kuras izšķiļas cālītis. Salīdzinājumā: arī caur Kristu cilvēks atdzimst divreiz. 

Viena no senākajām tradīcijām ir jautrā “smingus dyngus” – savstarpēja laistīšanās ar 

ūdeni, kura notiek Otrajās Lieldienās 

 

 



Lielbritānija 

Šajā laikā jau zied narcises un krokusi, bet skolās ir divu nedēļu brīvlaiks.Klusajā 

piektdienā apklust baznīcu zvani, lai atsāktu dimdināt tikai svētdienā. Lieldienās 

pieņemts uzvilkt jaunu drēbju kārtu, kas simbolizē visa jaunā sākumu. Uz 

dievkalpojumu ļaudis ņem līdzi groziņus ar olām un citiem produktiem. Otrajās 

Lieldienās pieņemts uz ielām dāvināt bērniem konfektes un rotaļlietas. Pieaugušie cītīgi 

ievēro senu tradīciju, kas saistīta ar olu slēpšanu. No rīta pamodušies, bērni tās steidz 

meklēt. To, kurš atradīs visvairāk, gaida patīkams pārsteigums. Arī Lielbritānijā notiek 

olu ripināšanas sacensības. Dažviet tiek spēlēts Lieldienu futbols, kur bumbas vietā 

izmanto nelielu koka mučeli, kas piepildīta ar alu (pēc spēles miestiņš tiek izdzerts). 

Dažās Anglijas grāfistēs notiek svinības, kurās ļaudis dejo, ģērbušies Robina Huda 

tērpā, sacenšas par trušgaļas pīrāgu un met gaisā sievietes. 

11. klašu  skolēni  veidoja  stundas  konspektu  par  Lieldienām  4.klases skolēniem  

saprotamā  valodā.  Izdevās interesanta prezentācija  Kristīnei  Andžānei, arī  viņas  

sagatavoto stundu   mācījās  bērni  Pilas  skolā  Polijā. 

Arī  mēs  saņēmām  dāvaniņas  no  poļu draugiem.( Nodarbība  notika  projekta  

Erasmus+ ietvaros). 

Dagdas  vidusskolas  angļu valodas skolotāja    M.Micķeviča 


