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UŽDUOTIS: Iš pasirinkto teksto išrinkite 5 žodžių junginius “būdvardis+daiktavardis”, nurodykite jų giminę, 
skaičių ir linksnį, parašykite į kokį klausimą atsako būdvardis. 

 
Naujieji metai – Vikipedija (wikipedia.org) 

 
Naujieji metai 

Naujieji metai– šventė, vykstanti sausio 1 dieną ir skirta paminėti metų virsmą. Tai sąlyginė kalendorinių 
metų pradžia. 

Naujųjų metų datą sausio 1-ąją nustatė Romos imperatorius Julijus Cezaris 46 m. pr. m. e. 1582 m. po 
popiežiaus Grigaliaus XIII padarytos kalendoriaus reformos Naujieji metai sausio 1 d. (8 dienos po Kristaus 
gimimo, <...> [Pr 17:12]) pradėti švęsti  visuose katalikų kraštuose. Julijaus ir Grigaliaus kalendoriai skiriasi 13 
dienų. 

Sausio 1-oji, kaip Naujųjų metų diena, Lietuvoje pradėta švęsti pagal krikščioniškojo vakarų pasaulio 
tradicijas ne anksčiau kaip XIX a. 

 
Šventės samprata 

Naujieji metai skirtingose kultūrose švenčiami skirtingu laikotarpiu: vienur sutapatinami su žiemos 
saulėgrįža, kitur su pavasario lygiadieniu, derliaus šventėmis. Mitologinė Naujųjų metų prasmė – sugrįžimas į 
kosmogoniją. Ikiistorinėse kultūrose laikas suvokiamas kaip ciklinis dalykas. Norint apsivalyti nuo nuodėmingos 
istorijos rengiamas Naujųjų metų šventės ritualas, kurio metu atkuriamas pasaulio sukūrimo archetipas, o praeitis 
nebeegzistuoja. Šiuolaikinėje civilizacijoje Naujųjų metų samprata gerokai pakito, tačiau atsinaujinimo idėja 
išlieka[1]. 

Naujųjų metų išvakarėse žmonės neidavo gulti, kad sulauktų naujų metų atėjimo. Pramiegojus tokį svarbų 
momentą, visus metus nesiseks: bus apsnūdęs, tinginys. Nuo seno Naujųjų metų šventė lietuviams buvo 
sveikinimų ir linkėjimų diena. Žmonės tikėjo, kad linkėjimai, ištarti metų pradžioje, turi magiškos galios ir išsipildo. 
Manoma, kad metų pradžioje svarbu elgtis taip, kaip norima elgtis visus metus. Būti vieni kitiems malonūs, 
nesibarti, netriukšmauti, negerti alkoholio. 

Pagal dabartinio žmogaus sampratą, svarbu yra nepramiegoti vidurnakčio, kurį pasveikinę šventine 
šampano taure, dažnai ramiai einama miegoti. 

Pagal mitologinę kalendoriaus sampratą, kaip tik šios dienos veikimu reikia suformuoti savo ateinančių metų 
programą: atsikelti anksčiau, apgalvoti būsimus metus ir svarbiausius darbus, susitikti su brangiais ir svarbiais 
žmonėmis. 

 
Šventės datos 

Pasaulyje įvairių tikėjimų ir kultūrų žmonės metų atskaitos tašką yra pasirinkę priklausomai nuo naudojamo 
kalendoriaus. 

Daugelyje pasaulio šalių Naujieji Metai švenčiami sausio 1 d. (pagal Grigaliaus kalendorių) 00:00 val. 
Ilgą laiką Romos imperijoje Naujieji buvo švenčiami kovo 1 dieną. Nuo 153 m. pr. m. e. Romos konsulai 

pradėdavo eiti pareigas sausio 1 dieną, todėl, neilgai trukus, ir oficialus kalendorius priėmė šią dieną kaip metų 
pradžią. 

Krikščioniškajame pasaulyje tam skirtas Kūčių ir Kalėdų metas, nors stačiatikiai turi savo Senuosius 
Naujuosius Metus pagal Julijaus kalendorių ir švenčia juos porą savaičių vėliau. Rusijoje pagal bizantiškąją 
tradiciją iki 1700 metų Naujieji buvo švenčiami rugsėjo 1 dieną. 

Saulės ir mėnulio kalendorius sujungė Rytų pasaulio šalys, Naujuosius sutikdamos kartu su mėnulio 
jaunatimi Vandenio ženkle. 

Islamo metai trunka 354 dienas, todėl Naujieji metai gali būti švenčiami bet kuriuo metų laiku.  
Kinijos Naujieji metai skaičiuojami pagal mėnulio kalendorių (2007 m. buvo vasario 7 d.), 
Kai kurių kitų religijų bei kultūrų Naujieji metai švenčiami kovo bei balandžio mėnesiais, tačiau yra švenčiamų 

ir rudenį. 
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Kokia spalva pasipuošti sutinkant 2021 metus? | Zinoti.lt 
Naujieji metai yra stebuklų ir tikrų atostogų metas. Daugeliui ši šventė yra ypatinga. Ir, žinoma, visi nori 

pasipuošti. Kokia Naujųjų metų aprangos spalva džiugins ateinančių metų globėją ir kaip sutikti Jaučio metus, 
jums pasakysime šiandieniniame straipsnyje. 

Ir nors daugumai iš mūsų šį Naujųjų metų vakarą teks praleisti namuose, tai dar nereiškia, kad nereikia 
pasipuošti. Apranga yra svarbi, nes būtent ji padės pritraukti metų simbolio sėkmę ir palankumą. Ar ne to mums 
reikia ateinančiais metais. 

KAIP SUTIKTI JAUČIO METUS? 
Astrologai pataria sutelkti dėmesį į šviesias spalvas. Kadangi šių metų globėjas yra Baltojo metalo Jautis, spalvos 
turi būti atitinkamos. Jaučiui nepatinka ryškios spalvos, ypač raudona. Taigi, raudoną suknelę reikėtų atidėti kitai 
progai. Turite sutelkti dėmesį į paprastus ir elegantiškus atspalvius. 
Jautis taip pat vertina paprastumą ir pasitikėjimą savimi. Atsisakykite nereikalingos pompastikos ir patrauklių 
papuošalų. Naujųjų metų išvakarėse jūsų aprangoje turėtų būti paprastumas. Dabar sužinokime, kaip sutikti 
Naujuosius Jaučio metus kiekvienam Zodiako ženklui.  
Avinas (kovo 21 d. – balandžio 20 d.). Avino spalva yra raudona. Bet ne šių Naujųjų metų išvakarėse. Šventinę 
naktį visi raudoni atspalviai yra draudžiami, todėl turėtumėte ieškoti kažko kito. Astrologai rekomenduoja 
Avinams pažvelgti į baltą, sidabrinę ar šviesiai rausvą aprangą. Leidžiama naudoti raudonus aksesuarus, tačiau 
jų nereikia per daug. 
Jautis (balandžio 21 d. – gegužės 21 d.). Šių Naujųjų metų išvakarėse juoda ir ruda spalva Jaučiams taps 
laimingomis spalvomis. Gali atrodyti, kad tai nėra pačios šventiškiausios spalvos, tačiau Jautis tai įvertins. 
Metaliniai priedai taip pat nesugadins nuotaikos. 
Dvyniai (gegužės 22 d. – birželio 21 d.). Šių Naujųjų metų išvakarėse Dvyniams rekomenduojama pasipuošti 
mėlyna apranga. Tačiau daugiausia dėmesio reikėtų skirti aksesuarams. Viskas, kas metalizuota, tiesiogine to 
žodžio prasme pritraukia sėkmę, todėl neturėtumėte pamiršti to. Taip pat nepamirškite prie savo aprangos pridėti 
keletą stilingų papuošalų. Ekspertai sako, kad suderinti papuošalai padės pritraukti gyvenimo draugą. 
Vėžys (birželio 22 d. – liepos 22 d.). Astrologai pataria Vėžiams dėvėti žemės ir smėlio atspalvių drabužius. 
Tokiu būdu galite išlaikyti pusiausvyrą tarp savo spalvos ir 2021 metų simbolio. Nepamirškite savo išvaizdos 
papildyti sidabriniais papuošalais. 
Liūtas (liepos 23 d. – rugpjūčio 22 d.). Naujųjų metų išvakarėse Liūtai turi spindėti. Pirma, jūs tai dievinate, antra, 
Jautis tikrai tai įvertins. Tačiau neapsiribokite tik auksiniais atspalviais. Šiais metais astrologai pataria Liūtams 
atidžiau pažvelgti į dangaus mėlynumo aprangą. Ir šią aprangą galima papildyti auksiniais papuošalais. 
Mergelė (rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 23 d.). Mergelėms bus tinkamos rudos, žalios, geltonos ir smėlio spalvos. 
Būtent šios spalvos atneš Mergelei sėkmės visiems ateinantiems metams. Vakarinė suknelė bus geriausias 
pasirinkimas Naujųjų metų išvakarėse. 
Svarstyklės (rugsėjo 24 d. – spalio 23 d.). Svarstyklėms svarbu pusiausvyra, tačiau Naujųjų metų išvakarėse 
galite pakeisti nuomonę. Astrologai rekomenduoja rinktis drąsią vakarinės suknelės versiją. Galite apsvarstyti 
sukneles su gilia iškirpte arba asimetrišku ilgiu. Šių metų spalvų schema yra klasikinė: ruda, smėlio, balta. 
Žaiskite su deriniais, bus įdomu. 
Skorpionas (spalio 24 d. – lapkričio 21 d.). Skorpionai kupini aistrų, tačiau Naujųjų metų išvakarėse turėsite 
sušvelninti savo užsidegimą. Ryškus ir prašmatnus įvaizdis nepadės nuraminti Jaučio. Geriau parodyti 
santūrumą pasirenkant pastelines spalvas. Išvaizdą galite papildyti masyviais papuošalais. 
Šaulys (lapkričio 22 d. – gruodžio 22 d.). Naujųjų metų išvakarėse pagrindinė Šaulio užduotis yra sukurti patogų 
įvaizdį. Pasirinkite jums tinkantį stilių. Geriausios spalvos yra balta ir metalinė. Jei apranga blizga, dar geriau. 
Verta užbaigti įvaizdį su keliomis išskirtinėmis spalvų dekoracijomis. 
Ožiaragis (gruodžio 23 d. – sausio 20 d.). Ožiaragiai taip pat turėtų atidžiau pažvelgti į natūralią spalvų paletę. 
Geriausiai Naujųjų metų aprangai tinka žalia, ruda ir pilka spalvos. Pastelinės spalvos taip pat yra geras 
pasirinkimas. Papildykite išvaizdą pagal savo skonį. 
Vandenis (sausio 21 d. – vasario 19 d.). Vandeniai turėtų žiūrėti į pilkas ar mėlynas sukneles. Jautis įvertins, jei 
jūsų apranga bus patraukli ir blizgi. Pridėkite keletą didelių dekoracijų. Sagės ir apyrankės bus tinkamos. 
Žuvys (vasario 20 d. – kovo 20 d.). Jūsų idealūs atspalviai yra balta arba šviesiai smėlio spalvos. Kuo lengvesnė 
ir minkštesnė apranga, tuo geriau. Taip pat nepamirškite pridėti akcentų su makiažu ar aksesuarais. Metaliniai 
papuošalai bus geriausias jūsų pasirinkimas. 
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