
Projektas „Lietuvoje – visas pasaulis“ 

Šis projektas – tai integruotas tęstinis projektas, skirtas Lietuvos pažinimui, nes tik tai, 

ką pažįstame, gebame branginti, o tai, ko nesuprantame, negalime vertinti.  

Ankstesniuose projektiniuose darbuose mokiniai susipažino su ryškiausiomis 

asmenybėmis, garsinančiomis Lietuvą visame pasaulyje, Lietuvos žemėlapyje ieškojo žymiausių 

kultūros ir gamtos objektų: Lietuvos pilių, dvarų, apžvalgos bokštų, medžių, akmenų ir kt.  

Dabartiniame projekte – Lietuvoje visas pasaulis, mokiniai ieško objektų, kurių 

pavadinimai yra nelietuviškos kilmės. Visi esame girdėję iš kitų šalių pasiskolintus Lietuvos 

vietovardžius: Šveicarija, Aleksandrija, Jeruzalė, Venecija, Paryžius… Bet ar žinome, kad Lietuvoje 

yra Sachara, Amerika, Arabija, Indija ir netgi Madagaskaras? Daugelis tokių vietovardžių susiję su 

buvusiais dvarais ir palivarkais. Dvarininkai visais laikais stengėsi išsiskirti ir pasirodyti, tad neretai 

savo valdomiems dvarams parinkdavo įdomius, egzotiškus pavadinimus. Taip Lietuvoje atsirado ir 

Londonas, ir Varšuvėlė (Varšauka), ir Ramybė, ir Rojus ir kiti neįprasti vietovardžiai. Be abejo, 

prieš 100 ar 200 metų tokių vietovardžių buvo dar daugiau.  

I gimnazijos klasių mokiniai surinko informaciją apie 25-ių Lietuvos objektų 

egzotiškų pavadinimų kilmę ir rengia nuotaikingą ir vaizdų žemėlapio eksponavimą. 

 

MADAGASKARAS– valstybė Madagaskaro saloje Indijos vandenyne, nutolusi nuo 

rytinės Afrikos pakrantės 400 km. Ją nuo Afrikos skiria Mozambiko sąsiauris. Sala yra ketvirta 

pagal dydį pasaulyje po Grenlandijos, Naujosios Gvinėjos ir Borneo. 

 

 

 

Jei norite į MADAGASKARĄ LIETUVOJE, užsukite į Zarasų rajoną – Zarasų rajono 

savivaldybės teritorijos pietvakariuose, 4,5 km į pietvakarius nuo Antalieptės, paribyje su Utenos 

rajonu įsikūręs Madagaskaro kaimas. Šiuo metu kaime gyvena vienintelė gyventoja Aldona, 

tačiau kaimas ir anksčiau nebuvo didelis – prieš 100 metų čia gyveno vos 23, kiek anksčiau – 

12 gyventojų. Nors dabar Madagaskare vos viena sodyba, čia buvo arkivyskupo, Lietuvos 

užsienio reikalų ministro bei SSRS politinio kalinio ir kankinio Mečislovo Reinio gimtinė. 

Aldona – jo dukterėčia. Ji pasakoja, kad vietovė anksčiau vadinta Bikovo kaimu, tačiau jo 

pavadinimą vėliau pakeitė pats M. Reinys. Pavadinimas pakeistas labai paprastai: atvažiavo 

M. Reinys, paklausė žmonių, ar šie neprieštaraus, jei pavadinimas bus pakeistas, visi sutiko, 

ir viskas. „Tikriausiai jam patiko Madagaskaro pavadinimas. Na ir gerai“. 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Madagaskaro_sala
https://lt.wikipedia.org/wiki/Indijos_vandenynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mozambiko_s%C4%85siauris
https://lt.wikipedia.org/wiki/Grenlandija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujoji_Gvin%C4%97ja
https://lt.wikipedia.org/wiki/Borneo

