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i. visko gyvenime bŪna
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1 Antpečiai – ant uniformos pečių prisiūti ženklai.

1 Į ką autoriui atrodo panaši vasara? paaiškinkite, kodėl šis daik-
tavardis eilėraštyje rašomas didžiąja raide. kuris dar žodis para-
šytas didžiąja raide?

2 kodėl autorius ragina ilgai nemiegoti?
3 su kuo poetas lygina artėjantį rudenį?
4 iš eilėraščio išrašykite žodžius ar žodžių junginius, kuriuos galė-

tute pavartoti savo pasakojime apie vasarą.

Juozas Erlickas

Eina Vasara...

eina vasara graži tarsi mama
su vaikais, su paukščiais žaisdama,
supasi ant laikrodžio rodyklių
saulės sūnūs – spinduliai – išdykę.

nemiegok ilgai – praeis pro šalį,
nepavysi, neberasi kelio...
tam kely su antpečiais1 geltonais
Jau budės rugsėjis kapitonas.

o! kad vasara nepasibaigtų!..
bet rugsėjis puola – bėkim gelbėt –
Laikrodžių neturim – turim laiko
daug daugiau, nei laikrodyje telpa,

bet pastoja kelią varnos pilkos...
verkia pasilikusi viena
voro siūlu pririšta prie smilgos
paskutinė vasaros diena...
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5 sugalvokite ir parašykite penkis klausimus, kurie padės sužino-
ti, kaip jūsų draugai praleido vasaros atostogas.

6 išmokite eilėraštį raiškiai skaityti.

Kristina Gudonytė

Skraidanti višta

su dvynukėmis broliai susipažino, kai šios persikėlė gyven-
ti į priemiestį ir pradėjo lankyti tą pačią mokyklą. Jau ketverius 
metus broliai Žuvelės, jų mažoji sesutė elzė ir dvynukės ieva ir 
Lina gėlytės kartu leisdavo vasaras ir beveik visą savo laisvalaikį. 
nuobodu jiems nebūdavo. ponui ir poniai gėlėms taip pat patiko 
savarankiški ir išmoningi dukrų draugai, todėl, norėdami suteikti 
vaikams džiaugsmo, gėlės kasmet pasikviesdavo juos per vasaros 
atostogas pasisvečiuoti erdviose savo valdose.

Šią vasarą vaikų kompanija ypač smagiai leido laiką, nes, pri-
siklausę ponios rūtos kalbų, pametė galvas dėl afrikos. kaip tikri 
laukiniai jie ištisas dienas karstėsi po medžius, būrė iš paukščių 
kaulų ir šunų išmatų, degino kovos laužus. nors niekas neketino 
jų pulti, įsikandę nendrių stiebelius vaikai nardė po negilų upelį, 
slėpdamiesi nuo įsivaizduojamų priešų. apsikarstę lankais, strė-
lėmis ir išsimarginę iki kojų pirštų galiukų, lyg tylūs, kraupūs še-
šėliai slankiojo po mišką, bandydami sumedžioti kokį nors gyvį. 
pavargę tįsodavo aukštose žolėse ir skaitė iš ponios rūtos gau-
tas knygas apie afriką, o vakarais šoko šiurpą varančius, kraują 
stingdančius ritualinius1 šokius ir visaip kitaip kraustėsi iš proto. 
o kam gi dar reikalingos atostogos?

taigi kitame sraunaus upeliūkščio krante, nedidelėje pievutė-
je, atsirado puiki, labai tikroviška laukinių stovykla su visais to-
kiai vietai būtinais atributais2: dideliu akmeniniu ugniakuru, ge-

1 Ritualinis – susijęs su tam tikrų apeiginių veiksmų atlikimo tvarka, apeiginis.
2 Atributas – esminis daikto ar reiškinio požymis arba ženklas.
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rai užmaskuotu nameliu medyje, žvėrių kaukolėmis, pamautomis 
ant baslių, naudojamomis ritualinių apeigų metu, ir kitais laukinių 
buičiai būtinais dalykais. mažoji elzė sėdėjo patogiai įsitaisiusi ša-
lia akmeninio ugniakuro. atsirėmusi alkūnėmis į aukštą afrikie-
tišką būgną, kitaip dar vadinamą tamtamu, ji vartė storą knygą, 
kurioje buvo vaizdingai aprašyta afrikos gamta: augalai, žuvys ir 
visokiausi gyvūnai.

Lina klūpojo už jos. vienoje rankoje laikydama dažus, o kitoje 
– teptuką, Lina labai susikaupusi piešė drakono formos ornamentą 
ant elzės nugaros.

mergaites buvo sunku atpažinti. Jos buvo taip išsimarginusios 
įvairiais ryškiaspalviais ornamentais, apsikarsčiusios tokia gausy-
be vėrinių, apyrankių ir kaspinų, kad iš pirmo žvilgsnio net neaiš-
ku, kur baigiasi piešinys ant kūno, o kur prasideda drabužis. ant 
klubų jos ryšėjo trumpus, plačius sijonėlius, padarytus iš žolių ir 
įvairiaspalvių medžiagų skiaučių, lygiai tokius, kokius turbūt dė-
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vėjo ir pigmėjų genties moterys egzotiškoje afrikoje tais įdomiais 
laikais, kai ši dar nebuvo taip pasibaisėtinai civilizuota.

kelias minutes, užsiėmusios savo darbais, visos tylėjo. paga-
liau Lina baigė piešinį ant elzės nugaros ir patenkinta pasirąžė. 
ieva medyje vis dar triūsė su pypke, bandė prikimšti ją džiovintų 
nendrių lapų, bet šie lūžinėjo rankose, byrėjo į šalis, vis nepakliū-
dami ten, kur reikia. galop tas užsiėmimas jai pakyrėjo ir, nume-
tusi pypkę į dėžę su įrankiais, vadė atsistojo.

– aš išbadėjau kaip gepardas! – iš savo aukštumų ievutė ka-
ralienės žvilgsniu apžvelgė vietovę. – kurgi tie vyrai? Jau seniai 
turėjo sugrįžti. Jeigu jie nesumedžios kokios nors mėsos, išsikep-
siu kurį nors iš jų!

mergaitės prie ugniakuro pradėjo juoktis. iš krūmo pakilo iš-
gąsdintas kikilis3 ir nėrė upelio link.

***
nuo pat ankstyvo ryto išsirengę medžioti dvynukai tomas ir 

Zigmas apėjo beveik visą parką, kol galų gale nieko nepešę, ne-
sumedžioję nė nusususios4 musės, sukaitę ir pavargę, jie atsidūrė 
priešais gėlių namų virtuvės langą. virtuvė buvo pusrūsyje. krū-
mai, kuriuose slėpėsi mūsų medžiotojai, žėlė iki pat palangės, to-
dėl berniukai, žvelgdami pro lapų tankumyną, matė visą virtuvę 
kaip ant delno. Jie godžiai uostinėjo pro pravirą langą sklindančius 
nuostabius kvapus, mažais garbanotais debesėliais kylančius nuo 
valgių, kuriuos panelė rozalija ruošė pietums.

viršuje, antrojo aukšto balkone, tarp nesuskaičiuojamų vazo-
nų su gėlėmis, skalbinių virvių ir kitų rakandų5 žaidė mažasis dvy-
nukių broliukas Liudvikėlis. Jis įsivaizdavo esąs laivo kapitonas, 
todėl, apsiginklavęs teatriniais žiūronais, pasistiebęs ant pirštų 
galų, per aukštus balkono turėklus ramiai stebėjo aplink banguo-
jančią jūrą. vėjo beveik nebuvo, danguje nematyti nė menkiausio 

3 Kikilis – mažas paukštelis mėlynu snapu ir viršugalviu.
4 Nusususi – nuskurdusi, išdžiūvusi.
5 Rakandas – čia: daiktas.
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debesėlio, medžių viršūnėlės, oi, atsiprašau, norėjau pasakyti jūros 
bangos, vos vos siūbavo, todėl Liudvikėlio laivas labai lėtai plaukė 
pirmyn. buvo visiškai tylu. „kaip prieš audrą...” – pagalvojo ka-
pitonas. net žuvų skraiduolių nėra. matyt, pasislėpė nuo karščio 
ir tūno tankmėje pakišusios snapus po sparnais. apačioje, laivo 
virtuvėje, retsykiais barkštelėdavo koks nors puodas arba dzing-
telėdavo ant grindų nukritusi šakutė – matyt, laivo virėjas, kitaip 
tariant, kokas, gamino įgulai pietus. Liudvikėliui parūpo sužinoti, 
ką gi jis šiandien gaus pietų. pasilypėjęs ant apatinio turėklo sker-
sinio, jis bandė pamatyti virtuvės langą. bet pamatė visai ką kitą 
– ėgi dvi susivėlusias, plunksnomis apkaišytas galvas, styrančias6 
krūmuose.

– Še tai tau! rykliai! – sumurmėjo pasipiktinęs kapitonas. – ir 
ką gi jie čia veikia po mano balkonu, tie ievos ir Linos draugai, tie 
pasipūtėliai dičkiai tomas ir Zigmas?

Liudvikėlis grėsmingai suraukė antakius. o gal numetus že-
myn kurį nors iš rozalijos vazonų su gėlėmis? turbūt spruktų 
kaip kiškiai! tačiau smalsumas nugalėjo, todėl netrukus, patogiai 

6 Styranti – atsikišusi.
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įsitaisęs balkono kampe, jis ėmė tyliai stebėti įsibrovėlius. pro pus-
rūsio langą tomas ir Zigmas puikiai matė ir virtuvę, ir joje besi-
sukinėjančią rozaliją. pietų gaminimas, matyt, jau ėjo į pabaigą, 
nes mergina ištraukė iš orkaitės vištą, pabaksnojo ją peilio galu 
ir įsitikinusi, kad ši jau iškepė, su visu padėklu pastatė ant stalo. 
nuėjusi prie indaujos7, išėmė iš jos didelę gėlėmis margintą lėkštę 
ir, perbraukusi ją švaria pašluoste8, padėjo šalia vištos. berniukai 
susižvalgė.

– matai? – vos girdimai paklausė tomas.
– aha... – atsiduso Zigmas.
stalas stovėjo prie pat palangės tarsi jos tęsinys. nuostabi, 

gražiai paskrudusi višta dar vis spragėjo ir garavo, puikus jos kva-
pas maloniai kuteno berniukams nosis ir kėlė pačias keisčiausias 
mintis.

– kaip manai, o jeigu... – nedrąsiai pradėjo tomas.
– aš irgi taip manau, – nė nemirktelėjęs linktelėjo Zigmas.
nieko nelaukdamas, jis išsitraukė iš kišenės į kamuoliuką su-

suktą virvelę ir pradėjo paskubomis ją vynioti. virvės gale buvo 
pririšta trumpa strėlė su tvirtu metaliniu antgaliu.

Liudvikėlis iš savo balkono net išsižiojęs stebėjo brolių pasi-
rengimus.

tuo tarpu panelė rozalija gražiai išdėliojo daržoves ant lėkš-
tės kraštų, o jos viduryje atsargiai patupdė vištą. patenkinta šyp-
telėjo. ir ne be reikalo. visa tai išties atrodė labai gražu, meniška ir 
skanu. kažką tyliai niūniuodama, mergina nuėjo prie kriauklės ir, 
nusisukusi nuo lango, ėmė plauti rankas.

– dabar!.. mesk! – sušnypštė tomas.
Zigmas giliai įkvėpė oro ir plačiai užsimojo. dabar jis buvo 

panašus į ieties metiką. dar po akimirkos strėlė, tyliai zvimbdama, 
įskrido pro langą ir įsmigo tiesiai į vištos pilvą. broliai nedelsė. 
Jaudindamiesi, skubindami vienas kitą jie ėmė traukti grobį į lau-

7 Indauja – spinta indams laikyti.
8 Pašluostė – skuduras, audeklo gabalas kam nors valyti, šluostis.
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ką. vargšė rozalija! Ji atsigręžė kaip tik tuo momentu, kai višta, 
paskutinį kartą mostelėjusi savo keptais sparneliais, liuoktelėjo 
pro langą... mergina buvo bekelianti ranką, tikriausiai norėdama 
jai pamojuoti, bet paskui persigalvojo ir, atgavusi amą9, puolė iš 
paskos. persisvėrusi per palangę, ji sumišusi žvalgėsi į šalis, ban-
dydama nustatyti vištos dingimo priežastį ir kryptį. veltui. aplin-
kui buvo tylu ir ramu. o vištos – nei kvapo... tik tolėliau, parko 
gilumoje, kažkas įkyriai daužė būgną. matyt, vaikai ir vėl vaidino 
laukinius...

džiaugsmo, tįsodavo, ugniakuru, ryškiaspalviais, pasirąžė, 
dzingtelėdavo, tęsinys, keisčiausias

1 kur vaikai leido vasaros atostogas?
2 kuo šią vasarą jie ypač susidomėjo?
3 raskite tekste ir perskaitykite, kaip atrodė „laukinių” stovykla.
4 papasakokite, ką veikė mergaitės ir kur išsiruošė berniukai.
5 kodėl berniukai nusprendė iš virtuvės paimti keptą vištą?
6 kaip vertinate dvynukų „medžioklę”?
7 paaiškinkite, kaip suprantate kūrinio pavadinimą.
8 sugalvokite ir parašykite tekstui po du klausimus, o vėliau gar-

siai perskaitykite ištraukas, kurios atsakys į jūsų klausimus.
9 remdamiesi pasakojimu, pabaikite sakinius.
 vasarą vaikai labai susidomėjo▲. pievelėje jie įkūrė ▲, degino 

kovos ▲. kaip tikri laukiniai ištisas dienas ▲. mergaitės buvo 
išsimarginusios įvairiais ▲, apsikarsčiusios ▲. ant klubų jos 
ryšėjo trumpus ▲. tomas ir Zigmas buvo ▲. apėję beveik visą 
parką ir nieko nepešę galų gale jie „sumedžiojo” ▲.

10  parašykite rašinėlį „mano vasaros atostogų nuotykis”. galite 
pasinaudoti siūlomu planeliu.

9 Atgauti amą – imti normaliai kvėpuoti, atgauti balsą.
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1. kas įvyko, kas nustebino, kuo grožėjaisi?
2. kur ir kada tai vyko?
3. kas su tavimi buvo?
4. aprašyk naujai pažintus žmones.

rašydami rašinėlį, naudokitės šiais patarimais:

1. parašykite pavadinimą.
2. išskirkite pasakojimo dalis (pradžia → įvykių raida → pabaiga).
3. stenkitės nekartoti tų pačių žodžių.
4. Įterpkite vaizdingų žodžių, posakių.
5. rašykite įskaitomai.

Emilija Liegutė

Kaip aš įsigijau draugą

I

pirmą dieną į mokyklą ėjome drauge su močiute. miškas juo-
davo čia pat, už tvoros. aukštos pušys stovėjo abipus kelio lyg 
kokie sargybiniai. Jos dar skendėjo prieblandoje1 ir atrodė tarsi 
bristų per vandenį. keistai suriko paukštis. tolėliau klyktelėjo ki-
tas. aš bugščiai2 apsidairiau ir įsikirtau močiutei į ranką.

– ar dar toli? – paklausiau.
– iš miško išeisim, o tada jau mokykla – kaip ant delno, – pa-

sakė močiutė.
iš tikrųjų: vos tik įkopėm į kalniuką, išvydom didelį mūrinį 

namą. balti jo šonai ir raudona kepurė švietė pro juodas plikas kle-
vų šakas. Jos buvo negražios, išsiklaipiusios3 lyg drakono pirštai. 
pagalvojau, kad pavasarį bus daug lipdukų prisiklijuoti prie nosies, 

1 Prieblanda – temimo (švitimo) laikas.
2 Bugščiai – bailiai, baikščiai.
3 Išsiklaipiusi – netiesi, iškrypusi.
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ir smagi nubėgau taku. o kai priėjom visai arti, kai mokykla įsi-
spitrijo4 į mane didžiuliais langais – mūrinė, didelė, šalta, aš labai 
panorau, kad kaimo mokyklėlė būtų medinė, geltonai dažytomis 
sienomis, dailiai išpjaustinėtomis langinėmis ir priebučiu – tokia, 
kaip močiutės namas. kampe stovėtų karštai prikūrenta krosnis, 
mes visi grūstumės prie jos pasišildyti – būtų labai gera...

pamokos jau buvo prasidėjusios, tad močiutė susirado klasę, 
ant kurios durų buvo užrašyta „i-iv”, pasibarškino, ir mes įėjome. 
močiutė žengtelėjo prie mokytojos ir ėmė kalbėtis. Jos kalbėjosi 
tyliai ir ilgai. dėbtelėjau5 pro savo „stiklus” į mokytoją – ji buvo 
jauna, graži, trumpu sijonėliu ir ilgaauliais, virš kelių batais. Jos 
vis tebesikalbėjo, aš stovėjau vidury klasės ir kaitau, nes visų akys 
buvo įsmeigtos į mane. Jos badė tarsi vinys. keletą kartų iš pa-
dilbų6 dėbtelėjau į vaikus ir jau žinojau, ką jie apie mane galvoja: 
žabalė7! ir storulė! Šitaip sakė jų akys. man buvo pikta ir skaudu, 
norėjau užlįsti už močiutės, bet kojos tarsi priaugo prie grindų ir 
laikė mane vietoje.

– sėsk, ingute, čia.
mokytoja, tekštelėjusi delnu per suolą, stovintį arčiausiai len-

tos, pagaliau nutraukė mano kančias. Jame sėdėjo mažas, bet sto-
ras, vos į mokyklinį švarkelį telpantis berniukas.

– dramblienė su drambliuku, – pasigirdo kampe prie durų bal-
sas. Jį lydėjo kikenimas ir mokytojos žodžiai:

– kas čia dabar!
dirstelėjau į mokytoją – ji atrodė pikta, tačiau aiškiai balse vos 

tramdė juoką. supratau – „dramblienė” ir liksiu. tvirtai suspau-
džiau lūpas ir pamaniau: palaukit, kaimo japai8! Jūs dar pamatysit, 
kokia aš „dramblienė”!

„drambliukas”, net iškišęs liežuvio galiuką, rašė skaičių „5”. 
toptelėjo galvon – pirmokėlis! – ir nusigrįžau nuo jo. 

4 Įsispitrinti – labai įdėmiai įsižiūrėti.
5 Dėbtelėti – piktai žvilgtelėti, užmesti akį.
6 Iš padilbų – akis nuleidus žiūrėti.
7 Žabalė – menkai matanti.
8 Kaimo japai – niekinamasis kaime gyvenančių žmonių apibūdinimas.
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išpjaustinėtomis, žengtelėjo, įsmeigtos, užlįsti, dirstelėjau, 
nusigrįžau

1 kas yra šio teksto pasakotojas?
2 kaip jautėsi mergaitė, eidama į naująją mokyklą?
3 apie ką svajojo inga, pamačiusi mokyklą? atsakykite, remda-

miesi teksto žodžiais.
4 kaip vaikai pavadino naujokę? kodėl?
5 ką nusprendė inga?

II

ketvirtokams irgi buvo aritmetika. prie lentos įraudusi stovėjo 
ilga ir plona kaip rykštė mergaitė, iš to plonumo net sulinkusi. Ji 
nerašė, tik pirštais trupino kreidą. kreida byrėjo ant jos batų, ant 
dailios išlygintos mokyklinės suknelės. man patiko toji mergaitė. 
pagalvojau, kad norėčiau būti tokia, tik prie lentos stovėčiau tiesi 
ir kreidos netrupinčiau...

– kas padės aldonai išspręsti uždavinį? kaip galima sužinoti 
atstumą nuo tunelio pradžios iki geležinkelio stoties? – kreipėsi į 
klasę mokytoja.

tyla.
aš skubiai atsiverčiau uždavinyną, įdėmiai perskaičiau sąly-

gą.
– nejaugi niekas nežino?
pakėliau ranką.
– naujokė? prašau, ingute, – pasakė mokytoja.
suolas buvo žemas, todėl aš nerangiai, kaip tikra „dramblie-

nė” atsistojau ir, giliai įtraukusi oro, vienu kartu išpyškinau:
– pirmiausiai sužinome tunelio ilgį. Jis keturis kartus trum-

pesnis už geležinkelio atstumą iki pirmos stotelės, tai padalijame 
iš keturių...
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mano galva daugino ir dalijo skaičius tarsi kompiuteris, kalbė-
jau skubėdama, karščiuodamasi. atmintinai išsprendusi uždavinį, 
vėl giliai įtraukiau oro ir jau ramiai pasakiau:

– geležinkelio ilgis nuo tunelio pradžios iki stoties – du šimtai 
penkiasdešimt keturi metrai.

prie durų pasigirdo švilptelėjimas.
aš ryžtingai pakartojau:
– toks atsakymas: du šimtai penkiasdešimt keturi!
– ingute, tu tikra profesorė!
Šyptelėjau – mama mane irgi „profesore” vadina. man labai 

magėjo1 atsigręžti į klasės kampą prie durų ir pasakyti: va jums ir 
„dramblienė”! tačiau šį savo norą prispaudžiau sąsiuviniu ir atsi-
sėdusi drauge su visais ėmiau spręsti uždavinį raštu.

išspręsti, sąlygą, penkiasdešimt, ryžtingai 

1 Magėti – rūpėti.
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1 kodėl ingai patiko aldona? raskite aldonos aprašymą. kaip ji 
elgėsi?

2 papasakokite, kaip inga stengėsi sužavėti naujuosius draugus. 
ar jai pavyko?

III

prasidėjus pertraukai, mokytoja išėjo iš klasės. aš susidėjau 
knygas į suolą ir priėjau prie lango. Žiūrėjau į kalniuką, apaugu-
sį skurdžiomis pušaitėmis. Žinojau, kad už tų pušaičių – ežeras, 
tačiau nieko nemačiau. nei tų pušaičių, nei ežero. Įsitempusi lau-
kiau, kad vaikai prieis prie manęs, pašauks vardu...

nepriėjo, nepašaukė niekas.
vos sudžeržgus1 skambučiui, sprukau į suolą. o kai įėjo moky-

toja, pasigirdo plonas ir skardus „drambliuko” balsas:
– mokytoja, inga verkia...
vaikai nuščiuvo2. Jų pusiau pravertos burnos sustingo. ore 

pakibo išimtos iš kuprinių, bet dar nepadėtos ant suolo knygos, 
sąsiuviniai...

mano ausyse ėmė zvimbti nepakeliama tyla. garsiai šliurpte-
lėjau nosimi ir pašokusi išbėgau iš klasės...

koridorium mane vijosi duslus „kedų”3 bilsnojimas. netrukus 
įsiterpė ir kitas, skardesnis, bet aš neatsigręžiau. Įpuolusi drabuži-
nėn, ėmiau naršyti paltus, ieškodama savo rainų kailinėlių.

– va tavo paltas, – išgirdau „drambliuko” balsą.
neatsiliepiau.
– Jei pamiršai nosinę, aš paskolinsiu savo. imk.
kryptelėjau galvą: „drambliukas” laikė atkišęs rašaluotą, ne-

švarią nosinę. aš susiradau savąją – kinišką, dailią, papuoštą nėri-
niais – ir pūstelėjau nosį.

1 Sudžergžti – aštriai, nemaloniai nuskambėti.
2 Nuščiūti – nutilti.
3 Kedai – sportiniai batai.
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berniukas spoksojo į mane apvaliomis rudomis akimis ir tebe-
gniaužė saujoje purviną nosinę.

– draugaukim, gerai? – tarė.
neatsiliepiau.
– aš neturiu sesutės, tik penkis brolius, – tęsė jisai.
aš tebetylėjau.
– ar draugausim?
peržvelgiau jį nuo galvos ligi kojų, nuo kojų ligi galvos ir pa-

sakiau:
– draugausim.
ir vis dar netikėdama paklausiau:
– tu tikrai turi penkis brolius?
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– tikrai. o sesutės nė vienos. Jie visi dideli, mane stumdo, 
muša...

– muša?
– aha...
– dabar nemuš, – ryžtingai pasakiau aš ir paėmiau jo rašaluo-

tą, minkštą lyg bandutė ranką.
berniukas plačiai nusišypsojo. du priekiniai jo dantys buvo 

gerokai trumpesni už kitus, matyt, ką tik išlindę.
– va dantys kaip pjūklai. riešutus tik – trakšt!
Jis vėl nusišypsojo, įspausdamas skruostuose duobutes, ir pri-

dūrė:
– ir tau atnešiu.
susikabinę rankomis ir į klasę įėjome. sustoję prie durų, ty-

lomis žvelgėme į savo batų galus. Į mus buvo įsispitrijusios visos 
aliai vienos trisdešimt dvi akys...

– inga išbėgo pasiimti iš palto nosinės, – pakėlęs galvą ramiai, 
pratęsdamas, lyg išdainuodamas žodžius, pasakė berniukas.

per klasę nulingavo palengvėjimo atodūsis. giliai atsikvėpiau 
ir aš...

– sėskit, – tarė mokytoja.
abu atsisėdom į suolą, išsiėmėm knygas ir sąsiuvinius...
mokytoja, garsiai taukšėdama į lentą kreida, rašė sakinį.
– kuo tu vardu? – prisikišusi tyliai paklausiau berniuką.
– Juozukas, – taip pat kuždomis atsakė jisai. Jo putniuose4 žan-

duose vėl įsirėžė duobutės. smakras buvo rašaluotas. aš paseili-
nau savo gražiąją nosinę ir pasakiau:

– duok, nuvalysiu smakrą, – rašaluotas.
Juozukas klusniai kilstelėjo aukštyn galvą.
taip aš įsigijau draugą. teisingiau – jis įsigijo mane.

manęs, zvimbti, savąją, tęsė, pjūklai, kuždomis, gražiąją

4 Putnus – minkštas, išsipūtęs.
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1 sugalvokite apsakymo dalims pavadinimus.
2 kodėl inga verkė?
3 ingos ir „drambliuko” dialogą perskaitykite vaidmenimis.
4 kaip inga įsigijo draugą? sudarykite įvykių grandinę:
 – verkdama išbėga iš klasės
 – ▲▲▲
 – „drambliukas” pasiūlo savo ▲
 – ▲▲▲
 – ▲▲▲
5 apibūdinkite ingą. pasakodami atkreipkite dėmesį į jos išvaizdą, 

elgesį, gebėjimus. savo pasakojimą pagrįskite teksto ištrauko-
mis.

6 Įsivaizduokite, kad ir į jūsų klasę atėjo naujokas, ir sukurkite pa-
sakojimą apie tai, kaip jūs tapote draugais. galite pasinaudoti 
siūlomu planeliu.

 1. Į klasę ateina naujokas.
 2. naujojo bendraklasio išvaizda.
 3. mokytojas susodina į vieną suolą.
 4. mūsų pomėgiai panašūs.
 5. mes tapome draugais.

Vytautas Misevičius

Geografijos pamoka

tai nutiko tam algiui: jisai patyrė geografinį triumfą1! per geo-
grafijos pamoką...

buvo taip. Į klasę įėjo mokytojas. pavedžiojo pirštu po klasės 
žurnalą... aukštyn, žemyn pavažinėjo.

– Šiandien visų klausiu tik po tris klausimus, – pareiškė.

1 Triumfas – didelis laimėjimas, pergalė.
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tada priėjo prie algio suolo, įbedė2 mėlynas akis į mano bi-
čiulį.

– gal gerbiamas algis pirmas teiksis atsistoti ir papasakoti 
apie afrikos fauną? – pasidomėjo.

kaip čia žmogus nesiteiks atsistoti, jei to pedagogas trokšta!
algis, storulis tas, lėtai atsistojo. stovi, ir tiek. tik savo ruožtu 

išsprogino akis į mokytoją. ir tyli, spokso kaip veršis į vieversį.
tokia ilgalaikė pauzė įsiviešpatavo...
– nieko negirdžiu! – pagaliau pirmas prabilo geografas.
algis tik sielvartingai nusišypsojo ir mąstantį žvilgsnį į kos-

moso gilumą nukreipė.
man pagailo bičiulio, vargan patekusio, bet padėti jam nega-

lėjau.
– taigi laukiu! – vėl pasigirdo mokytojo balsas.
algis lėtai mirkčiojo rusvomis blakstienomis.
klasė atsidėjusi sekė įvykių eigą: geografas iš vidinės švarko 

kišenės automatinį plunksnakotį išsitraukė.
Lyg skęsdamas algis pažvelgė į mane...
– afrikoje, tamsta mokytojau, gyvena krokodilai, beždžionės, 

drambliai, papūgos... – nelauktai prapliupo jis. – be to, ten, tamsta 
mokytojau, galima išvysti ir begemotų, ir stručių, ir liūtų, ir smau-
glių, ir...

mokytojas padėjo rašymo priemonę.
– užteks... – tarė apstulbęs.
ir atidžiai nužvelgė klasę. tačiau pritrenkta klasė sėdėjo kietai 

sučiaupusi lūpas.
tada jis vėl į algį kreipėsi:
– pasakyk, gerbiamasis, o kuo Japonija pasižymi?
algis vėl mirkt mirkt akimis. bet tuojau atgavo veido spalvą.
– Japonija, tamsta mokytojau, pasižymi tranzistoriais... radio-

technikos pramonė gamina įvairaus dydžio portatyvinius3 radijo 
aparatukus – „mikado”, „tamasura”.

2 Įbesti – čia: įsmeigti akis, įdėmiai žiūrėti.
3 Portatyvinis – nešiojamas. 
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klasė apmirė.
Įkvėpimas pagavo algį:
– taip pat įvairius televizorius, magnetofonus ir...
– užteks! – pasakė aiškiai sutrikęs mokytojas.
Jis priėjo visai arti algio.
– parodyk rankas, – paliepė.
tikriausiai manė, kad algis paruoštuką turi.
algis su nuskriausto angelo mina aukštai pakėlė rankas, atsu-

ko delnus.
– keista, – pats sau tarė geografas. – net labai keista...
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ir mums patiems tai buvo nelauktas siurprizas: žinojom, kad 
algis kaip ugnies vengia geografijos vadovėlio.

mokytojas nenorėjo pasiduoti. Jis suraukė kaktą ir naujas pin-
kles paspendė:

– pasakyk, gerbiamasis, kokie didžiausi europos miestai?
algis išprakaitavo...
mes gedulingai tylėjome: savo bičiulio geografinius horizon-

tus gerai žinojom...
o mokytojas, laukdamas žinių iš europos, patogiai įsitvirtino 

tokiame geografiniame taške, kad vienu metu galėjo stebėti ir kla-
sę, ir algį.

algis visai paniuro ir žvilgsnį į langą nukreipė.
– didžiausi europos miestai, tamsta mokytojau, – jo skruostai 

nelauktai prašviesėjo, – yra maskva, Londonas, paryžius, varšu-
va, berlynas ir... vilnius.

– ir vilnius... – suglumęs pakartojo geografijos mokytojas.
Jis neryžtingai paėmė klasės žurnalą.
– dar vienas klausimas, algi... – prakalbo.
klasė pradėjo tyliai protestuoti. tačiau geografas nebepaisė 

jokių demokratijos principų.
– norėčiau iš tavęs išgirsti... – tęsė mokytojas.
algis pasikasė rudą plaukų kupetą, po kuria turėjo būti galva.
mokytojas susimąstęs padaužė plunksnakotį į stalą:
– džentelmeniškai prisipažink, kaip tu sugebėjai atsakyti pa-

moką... ar niekas nesufleravo?
sumišo algis, nosį pasitrynė.
– tai kaip? – paragino mokytojas.
algis pasižiūrėjo į geografą, pasiryžo.
– na, jeigu džentelmeniškai, tai džentelmeniškai, – atsiduso.
ir parodė pirštu į mane.
– danukas dunduliukas sufleravo! – staiga pareiškė.
aš, kad žinotumėte, vos ant grindų nenuvirtau.
– melagis! – sušukau, labai pasipiktinęs.
– netaukšk niekų! – subarė algį ir mokytojas. – danukas, pats 

stebėjau, nebuvo lūpų pravėręs...
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o algis toliau tarškė:
– apie afrikos fauną iš danuko sužinojau...
ir bakstelėjo man į nugarą putniu pirštu.
– ant jo palaidinės, tamsta mokytojau, visi tie gyvulėliai ma-

tyti... o čia, ant rankovės, ir negriuko galva nupiešta!
klasė vieningai nusikikeno – nagi teisybė!
– ta-aip... – pasitrynė kaktą pedagogas. – o iš kur apie Japoni-

ją, apie didžiuosius europos miestus žinių ištraukei?
algis didžiadvasišku4 mostu parodė į langą. du žodžius teiš-

tarė:
– Lagaminas! turistai...
visi prišokome prie lango. tiesiai po juo, matyt, laukdamas 

taksi, vaikštinėjo toks praplikęs dėdulė. prie jo kojų gulėjo didelis 
lagaminas. tas lagaminas buvo apklijuotas įvairių europos miestų 
viešbučių etiketėmis... o greta jo turistai šlaistėsi su tranzistoriais 
ant kaklo...

mes su pagarba pažvelgėme į algį. net didžiuotis pradėjome 
tokiu apsukruoliu.

o mokytojas žioptelėjo, norėjo dar kažką pasakyti, bet nespė-
jo: koridoriuje nuaidėjo skambutis. Jis skelbė pamokos pabaigą ir 
geografinį algio triumfą.

ruožtu, mąstantį, skęsdamas, beždžionės, gerbiamasis, 
neryžtingai

1 kada ir kur vyksta apsakymo veiksmas?
2 kas yra šių nuotykių pasakotojas?
3 išsiaiškinkite žodžių sufleruoti, fauna ir flora reikšmes. 
4 kaip elgiasi algis, pakviestas atsakinėti? atsakykite teksto žo-

džiais.

4 Didžiadvasiškas – kilnus.
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5 kokius klausimus uždavė mokytojas?
6 ar algis buvo išmokęs pamoką? kas jį išgelbėjo?
7 kokiais būdais mokytojas tikrino algį, ar jis tikrai išmokęs pa-

moką?
8 remdamiesi pasakojimu, pabaikite sakinius.

 per geografijos pamoką ▲. mokytojas norėjo užduoti ▲. algis 
sutriko, nes ▲. paskui algis išvardijo ▲. mokytojas patikrino 
▲. algis net prakaituodamas ▲. danukas dunduliukas nepati-
kėjo, kad ▲. gyvūnėliai buvo nupiešti ▲. Į klausimą apie euro-
pos miestus ▲. skambutis paskelbė ▲.

9 paaiškinkite, kas yra paruoštukas. ar galima juo naudotis per 
pamokas arba rašinius? kodėl? kokiais kitais žodžiais vadina-
mas paruoštukas?

10 perskaitykite tekstą. skaitydami įterpkite praleistus žodžius. Jų 
sąrašą rasite po tekstu. parinkite tik tuos žodžius, kurie pasako-
jimui labiausiai tinka.

    Skęstantis ir šiaudo griebiasi

 suprantama, kad skęstantis ir šiaudo griebiasi. o ką daro moki-
nys, atsakinėdamas prastai išmoktą pamoką? geri draugai, (▲), 
visaip stengiasi padėti: ir gestais, ir mimika, ir pirštų lankstymu, 
ir šnabždesiais. kokia laimė, kai ant suolo nutupia bičiulio at-
skraidintas popierėlis! „greitoji pagalba” atkeliavo!

 kaip tą išganingą popierėlį vadiname? (▲), špargalė! ar privalu 
šio žodžio vengti? (▲), ne, nors žodynuose jo dažniausiai neap-
tinkame. mokslininkų (▲), špargalės tėvynė – senoji graikija. 
ten šis žodis reiškė vystyklus. vėliau žodis įgavo seno, prirašyto, 
(▲) suvynioto popieriaus reikšmę.

 taigi špargalė – gana vaikiškas, ne itin estetiškas daiktas. todėl, 
(▲), save gerbiantis mokinys špargalkėmis nesinaudoja.

Pagal A. Sabaliauską

 turbūt * tikiuosi * nuomone * matyt * tikriausiai * žinoma    
sako * galbūt * atrodo
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Kazys Saja

Šienligės epidemija

oi, kaip smagu vieną kitą dieną pasidaryti sau atostogas ir li-
gonio teisėm pasilepinti namie! rytą gali nepaisyti žadintuvo, turi 
teisę nedaryti mankštos, niekas neragina praustis po šaltu dušu, o 
svarbiausia – nereikia eiti į mokyklą! nors vaistai ne visada būna 
gardūs, tačiau visi žino, kad ligonius reikia maitinti truputį ge-
riau negu sveikuosius. negaluojantiems dažnai naudinga valgyti 
medų, vaisius, šviežias daržoves, kurių būdamas sveikas šiuo metu 
nedažnai gausi.

Jeigu liga nelabai varginanti, išsimiegojus, pavalgius lieka ma-
rios laiko. net sėdėdamas lovoj, gali sutvarkyti pašto ženklų arba 
etikečių kolekciją, gali klausytis muzikos, rašyti dienoraštį, laiš-
kus, perskaityti įdomią knygą ir pasimokyti tuos dalykus, kuriuos 
netyčia esi apleidęs. o kiek pasirgęs namie, žiūrėk, jau ir mokyklos 
pasiilgsti. ten dar gali porą dienų, ko nors nežinodamas, teisintis, 
kad sirgai ir šio bei to nesuspėjai išmokti.

audrius ir ugnius sirgdavo palyginti retai. ir šį sykį liga, matyt, 
nebuvo labai rimta. broliai protarpiais čiaudėjo, santūriai kosčiojo, 
jiems truputį blizgėjo akys, kaito veidai ir varvėjo nosys. abu ža-
dėjo per dvi ar tris dienas pasveikti ir sakė, kad gydytojo kviesti 
gal neverta. tėvai ir nekvietė, tik siūlė berniukams nevaikščioti po 
lauką ir, išgėrus aspirino, pagulėti. mama atnešė jiems tiesiai į lovą 
karšto sultinio su kvapiais pyragėliais, ant padėklo dar puikavosi 
du maroko apelsinai. Ligoniai viską mielai sušveitę padėkojo, vie-
nas po kito nusičiaudėjo, o mama susirūpinus tarė:

– matyt, pavasarinis gripas. dabar gerai apsiklokit ir ramiai 
pagulėkit. prakaituokit.

Ji pataisė pagalves, apkamšė dvynukus ir tyliai išėjo, įsitiki-
nus, kad tuodu netrukus nugrims į saldų popiečio miegą. tačiau 
vos tik ji uždarė duris, ugnius kumštelėjo audrių:

– su žalia žolele! 
ir, atgniaužęs kumštį, parodė apelsino žievelę.
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– ė, nesiskaito! – atsakė audrius. – apelsino žievė ne žalia. 
Žaisdami „žaliąją žolelę”, jie buvo nugalėję visus klasės draugus 
– netikėčiausiose vietose reikalaudami iš jų žalios žolelės, žalio 
lapelio ar bent pušies spyglio. neturi, pamiršai nusiskinti – mokėk 
baudą arba išeik iš draugijos! dvynukai taip ir liko abu čempio-
nais, niekaip negalėdami aplošti vienas kito.

– ne visai žalia, bet ir nenudžiūvus! – dabar spyrėsi brolis.
– Jei tau tokia tinka, tai še... – ir audrius ištraukė iš po pagal-

vės „valtelę” apelsino žievės. 
– aha! ir tu pasikišai! – išsišiepė ugnius. – mane tikėjaisi su-

gauti! 
– sugausiu... – grasino audrius. – bet kol gulim, sutarkim ne-

gaudyti viens kito. verčiau ką nors paskaitom...
už sienos mama repetavo naują vaidmenį. tačiau po kurio lai-

ko už sienos pasigirdo dar vienas kažkur girdėtas moters balsas:
– oo! kiek čia pas jus vazų! ir kaip jos įdomiai išdėstytos!..
– Šitos, matot... aš įsivaizduoju, kad čia mano partneriai. Čia 

karalienė, čia jos ministrai, budelis... prašom sėstis.
– tai gal aš prie to budelio... nors laiko vis trūksta, bet reikia 

aplankyti savo klasės ligonius. 
broliai pažino savo auklėtojos balsą ir nustėro.
– nebijot apsikrėsti? – už sienos juokavo mama. – gal išger-

sim lašelį kavos?
– ne, ačiū. skubu. būčiau jūsų nevarginus, bet savo sigitą 

šiandien stebuklingai išgydžiau, gal, sakau, ir jūsų dvynukus pa-
vyks… o kur jie dabar? tikiuos, dar ne ligoninėj?

– ne, – atsakė mama. – per pietus daviau jiems aspirino ir ap-
klosčius liepiau pamiegoti.

– tegul pamiega, kol čia mes... kol aš pasidalysiu savo rūpes-
čiais.

– tai prašom – nors po apelsiną...
– ačiū, paskui gal. pirmiau išsitrauksiu savo juodą bloknotėlį1.

1 Bloknotėlis – užrašų knygelė su nuplėšiamais lapais.
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– esame žuvę... – tarė vienas iš brolių.
– turbūt sigitas išplepėjo, – atsiliepė kitas.
o auklėtoja suokė toliau. ne veltui ją vadindavo Lakštuone...
– audrius ir ugnius puikūs, judrūs, geri berniukai, bet... tos 

energijos, sakyčiau, kai kada net per akis. Štai! Jūs tik paklausykit, 
kiek jie parodė iniciatyvos...

motinos balso nebegirdėjo. Ji turbūt, nuleidus galvą, lupo 
apelsiną.

– gal nusičiaudom? – sukuždėjo audrius.
– tss!.. Juk mudu dabar miegam, prakaituojam... 
– man jau iš tikro darosi karšta. 
– Štai, pradėsim nuo rugsėjo, – skundėsi auklėtoja. – piešimo 

mokytojos gimtadienio proga ugnius ir audrius organizuoja ori-
ginalų pasveikinimą: vietoj gėlių visa klasė pučia muilo burbulus!

– Įsivaizduoju, kaip tai buvo gražu!.. – mama dar bando juos 
užtarti.

– gal ir gražu, bet... viena mergaitė įtraukė muilo emulsijos ir 
pradėjo gokčioti2. pasidarė bloga, ir po viso grožio.

mama tyli, o auklėtoja įsismagindama kalba vis garsiau, lyg 
čia sėdėtų trisdešimt septyni jos auklėtiniai.

– spalį atsirado nauja epidemija: visi klasės berniukai ėmė 
vaikščioti kojūkais3. tam buvo panaudotas net vėliavos kotas. 
iniciatoriai, žinoma, tie patys... rezultatas – kojų traumos, tėvų 
skundai, signalai iš Švietimo skyriaus. o kalta, savaime aišku, au-
klėtoja...

– apie tai jūs jau, rodos, kalbėjot, – sako mama. – tėvas buvo 
nuėjęs aiškintis.

– deja, čia dar ne viskas. toliau žiurkėnų auginimo vajus4, 
pirštų abėcėlė, labai patogi sufleravimui... paskui lošimas „su žalia 
žolele”.

– kokia čia naujiena?

2 Gokčioti – žiaukčioti.
3 Kojūkai – kartelės su kaladėlėmis atsispirti, ant kurių paaugliai atsistoję vaikščioja.
4 Vajus – akcija.
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– ogi kiekvienas privalo dieną naktį turėti kokio nors augalo 
lapą. neturi – mokėk dvidešimt centų! o iš kur žiemą ištrauksi? 
aš turiu galvoj tą žalumyną... taigi. o mes mokykloj stebimės, 
kokie čia vabalai nugraužė fikusus ir palmes!

– ir vis tai mūsų ugrių išdaigos?
– taip. bet aš norėčiau susumuoti štai ką... kol ugnius ir au-

drius drauge – jie didžiausi pramuštgalviai, klasės lyderiai, išdai-
gininkai, o atskirk kurį nors, ir nebelieka nei gyvumo, nei supra-
tingumo – nieko! net prie lentos jų negalima šaukti po vieną. pusę 
sakinio pasako ir laukia, kol kitas užbaigs. anądien kalbame apie 
vabzdžius, audrius vietoj „kinivarpa” sako „kivinarpa”. ugniau, 
– sakau, – pataisyk brolį. kaip teisingai tarti? ir tas kartoja – „ki-
vinarpa”! klasėj, žinoma, juokas, o jie sau kivinklioja abu ir nė iš 
vietos.

– tai gal jie tyčia? Jie kartais mėgsta pavaidinti.
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– bet kodėl vienas turi mėgdžioti kitą? o kur du, ten, žiūrėk, 
tuoj atsiras ir trečias, ketvirtas, penktas... tiek to, čia jau mano 
bėda. bet ir jums, tėvams, turėtų rūpėti, kas bus toliau. Juk ateis 
laikas – reikės turėti kiekvienam savo galvą...

toliau atsitiko tai, ko dvynukai labiausiai bijojo.
– o dabar ligoniai gal jau bus numigę, – tarė ji, – norėčiau pa-

matyti, kaip čia jiems sekasi sirgti.
– prašom, jeigu nesibijot gripo.
ir auklėtoja įžengė į dvynukų kambarį. mokykloj įpratę įėjus 

mokytojai atsistoti, ugnius ir audrius pašoko iš lovų ir ėmė sku-
biai tvarkyti patalynę.

– gulėkit, gulėkit... – tarė auklėtoja. – kaip jaučiatės?
– prakaituojam... – duetu atsakė broliai.
– nesišaldykit, gulkit, – patarė mama ir pasiūlė auklėtojai 

kėdę.
– prakaituojat... – pakartojo Lakštuonė. – o mūsų sigitas jau 

sveikas. smarkiau nusičiaudėjo ir... turbūt atspėsit, kas jam atsi-
tiko? 

ugnius ir audrius puikiai suvaidino, kad atspėti čia turbūt ne-
įmanoma.

– ogi žirginį5 pametė, kurį buvo įsikišęs į nosį. Lazdyno žir-
ginį, – patikslino, atsigręžusi į dvynukų mamą. – trečdalis klasės 
šitaip susirgo po išvykos į gamtą.

– bet pačiupinėkit – jų kaktos iš tikrųjų karštos, – nuraudus 
dar abejojo mama.

– tikiu tikiu... – sakė auklėtoja. – Jei dar tuos žirginius laikys 
ir trečią dieną, jie iš tikrųjų gali susilaukti komplikacijų.

– na, berniukai, prisipažinkit! – baigėsi mamos kantrybė. – o 
jei ne – tučtuojau iškviesiu gydytoją! turit žirginius nosy?

– mes darėm bandymus... – atsiliepė vienas.
– ...ar lazdyno žiedadulkės gali sukelti šienligę, – užbaigė antras.
– Fu, kokie jūs negeri! marš tuoj pat į vonią išsičiaudėti! 
– Čia ne taip lengva...

5 Žirginys – lazdyno, alksnio ar beržo žiedynas.
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– mes paskui, kai išleisime viešnią.
auklėtoja pasižiūrėjo į plakatą: „vienodŪmas nuobo-

dus!”
– Jūs nepastebit klaidos? – paklausė. – argi „vienodumas” su 

ilgąja „ū”?
– mes tyčia, kad tas „dūmas” labiau graužtų akis.
– matot – stengiasi... – pagyrė mama. – o vis tiek abu vienodi 

kaip viščiukai.
mokytoja atsiduso, patylėjo ir tarė:
– vienodumas ne tas pats kaip vienybė. pamėginkit surasti 

skirtumą. o jei ne, aš rytoj jums mokykloj išaiškinsiu, – pasakė ji, 
primindama, kad iki rytojaus jie privalo „pasveikti”. – dabar turiu 
apeiti dar kelis „ligonius”, kuriuos jūs užkrėtėt „šienlige”.

kosčiojo, apklosčius, rūpesčiais, rugsėjo, iniciatoriai, deja, 
pramuštgalviai, abejojo

1 išvardinkite apsakymo veikėjus. kurie iš jų, jūsų manymu, pa-
grindiniai? paaiškinkite, kodėl.

2 kodėl ši ištrauka pavadinta „Šienligės epidemija”? kada šia liga 
susirgo trečdalis klasės ir kaip auklėtoja „pagydė” vaikus?

3 kaip jautėsi dvyniai, auklėtojai įžengus į jų kambarį?
4 kokių dar išdaigų buvo sugalvoję dvyniai? kuo jų sumanymai 

buvo gražūs, o kuo pavojingi?
5 raskite tekste ir perskaitykite žaidimo „žalioji žolelė” taisykles.
6 kada ugnius ir audrius yra klasės pramuštgalviai, lyderiai? o 

kada jie bejėgiai?
7 paaiškinkite, kas yra vienodumas, o kas vienybė.
8 kuri ištraukos dalis jums įdomiausia? kodėl?
9 perskaitykite vaidmenimis auklėtojos, mamos ir dvynių pokalbį.
10  remdamiesi tekstu, parašykite, ką sužinojote apie ugnių ir au-

drių.
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Vytautas Misevičius

Nesėkmingas rytas
yra pasaulyje žmonių, kuriems pamatyti juodą katiną – nie-

kai, kuriems vienas juokas rytą pradėti kaire koja...
deja, aš gimęs po nelaiminga žvaigžde...
pavyzdžiai akivaizdūs: šį rytą iš lovos išlipau kaire koja... ir 

ką? Laikrodis tuojau parodė, jog pavėluosiu į mokyklą. skubiau-
siai puoliau prie durų. išėjau į koridorių, ir portfelis su knygomis 
leptelėjo žemėn: man kelią perėjo gailių senelė. o jos rankoje – 
tuščias kibiras, tasai šiukšlinis.

mikliai susikišau rankas į kišenes, sugniaužiau kumščius ir ty-
liu: tai burtai tokie, kad nelaimės ženklas galios nustotų.

– Labas rytas, danuk! – sako gailių senelė.
aš tyliu.
– ko nesisveikini, begėdi?! – stebisi jinai. – kur tavo „labas 

rytas”?!
tyliu, ir gana.
– Jisai „labą rytą” į kišenės dugną įsikišo, – girdžiu pašaipų 

kaimyno andreikos balsą.
nudardėjau visas raudonas iš gėdos laiptais žemyn... ir vėl su-

stingau...
ant slenksčio tupėjo juodas juodutėlis, visų juodžiausias pa-

saulyje, katinas!
Žvairai dėbtelėjo jis į mane geltona akimi. miauktelėjo ir tin-

giai perbėgo man kelią.
portfelis iš rankos iškrito antrą kartą.
– Škac, bjaurybe, škac! – iš apmaudo treptelėjau koja.
visi žino, kad juodo katino burtus galima įveikti vieninteliu 

būdu...
tas būdas toks: reikia tris kartus apsisukti ant kulno1, padaryti 

trijų pirštų kombinaciją, sukryžiuoti kumščius ant pečių ir atbu-
lam išeiti laukan.

1 Kulnas – kojos pėdos užpakalinė dalis.



31

T u r i n y s

Šią ceremoniją atlikau.
bet... nespėjau atbulas, su trijų pirštų kombinacijomis ant pe-

čių, peržengti slenksčio, kai išgirdau:
– ak tu, padauža! Špygas man rodysi! na, palauk!
atsisukau: ogi priešais stovi inžinierius kostas griaumedis – 

nervingiausias dėdė mūsų name...
– na, einam! – subaubė griaumedis.
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– kur... kur einam?
– pas tavo tėtį, nenaudėli! tai vaikai dabar auga! tegul jis tau 

išaiškins, kaip reikia, užpakalį atsukus, žmonėms špygas rodyti... 
– niršta dėdė griaumedis.

sunkiai atsidusau ir nieko nesiaiškinau: visi žino, kad su juo 
geriau yra nesiginčyti...

pasiėmiau nukritusį portfelį. 
grįžom laiptais atgal...
pas tėtį.
dviese su dėdė griaumedžiu...
man pasigirdo, kad krūmuose kniauktelėjo juodasis katinas...
Liūdnai pagalvojau: „ar neužteko šį rytą kairės kojos ir sene-

lės su tuščiu kibiru?.. reikėjo dar pasirodyti tai juodai bjaurybei...”
taip jau yra gyvenime: kas turi – tam dar su kaupu prideda-

ma...

kišenes, slenksčio, dėbtelėjo, bjaurybe, peržengti

1 kokie prietarai apsunkino danuko gyvenimą?
2 kaip jis stengėsi įveikti nelaimes?
3 kaip galima įveikti juodojo katino burtus? nurodykite teisingą 

atsakymą.
a. tris kartus apsisukti ant kulno ir pasukti atgal.
b. susikišti rankas į kišenes, sugniaužti kumščius ir nieko nekal-
bėti.
c. tris kartus apsisukti ant kulno, padaryti trijų pirštų kombina-
ciją, sukryžiuoti kumščius ant pečių ir atbulam išeiti laukan.

4 parašykite danukui laišką. patarkite, kaip jis turėtų elgtis, norė-
damas išvengti nesėkmių.

5 kas jums atneša nelaimę?
6 pasistenkite prisiminti, kokia diena buvo jums pati blogiausia. 

papasakokite apie ją.
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Kokie laiško rašymo reikalavimai?

rašydami laišką, nepamirškite laiško rašymo reikalavimų.

1. parašykite datą ir kreipinį.
2. pasisveikinkite, trumpai papasakokite apie save, parašykite, 

kad nerimaujate dėl draugo nesėkmių, patarkite, ką jam daryti. 
3. mandagiai atsisveikinkite ir pasirašykite.
4. rašykite įskaitomai.

Vytautas Misevičius

Geras berniukas

nemėgstu, kai mane giria. Labai kuklus esu. o kartais ir visai 
negera pasidaro nuo tų pagyrimų.

anądien važiavau troleibusu. Į auklėjimo pamoką važiavau ir 
labai skubėjau.

troleibusas pilnas žmonių.
dėdžių, tetų, jaunų ir senų.
Ūsuotų ir barzdotų.
vieni žmonės sėdi. kiti susiraukę stovi.
aš prasispaudžiau ir atsisėdau. ant kėdutės prie pat lango.
sėdėti smagu: visą gatvę važiuodamas matai, niekas tavęs ne-

stumdo.
sėdžiu patogiai.
važiuoju pro vieną stotelę, pro kitą, trečią. Žmonės įlipa, išli-

pa. o aš važiuoju, žiūriu pro langą, nesidairau.
Jaučiu tiktai: šalia manęs kažkas stovi...
„tegul stovi, – mąstau. – o aš pro langą žiūrėsiu!”
tik užsimiršęs iš netyčių ėmiau ir apsidairiau. tas kažkas, kur 

šalia manęs atsistojo, buvo dėdulis. Šiaudinė skrybėlė ant galvos. 
rankoje geltonas portfelis. akys graudžiai mėlynos.

aš pasižiūrėjau į tas graudžias akis.
dėdė nusišypsojo.
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– tai geras berniukas! – tarė jis maloniai. – bet sėdėk, sėdėk!
aš jau stovėjau.
dėdė uždėjo man ant peties portfelį.
spustelėjo tvirta ranka:
– sėskis!
atsisėdau.
pravažiavau vieną tarpą.
vėl pasižiūrėjau į dėdę.
dėdė vėl pasižiūrėjo į mane.
aš atsistojau.
– sėdėk, sėdėk, angelėli, – paglostė man galvą dėdė.

atsisėdau.
– kaip tu vadiniesi, vaikeliuk? – po valandėlės paklausė jisai.
– danukas... dunduliukas... – sušnibždėjau.
– Žiūrėk tiktai! – ir dėdė išpūtė lūpas, lyg sušvilpti norėdamas.
vėl troleibusas sustojo.
aš atsikėliau.
– sakau – sėdėti! tai sėdėk! – tarė dėdė griežtai.
aš klestelėjau į įkaitusią troleibuso sėdynę. pro mašinos langą 

jau nedrįsau žiūrėti.
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„meškų alėja!” – pro mikrofoną pasakė troleibuso vairuotojas.
vieni žmonės išlipo, kiti įlipo.
aš, bailiai žvilgčiodamas į sunkų geltoną dėdės portfelį, dar 

sykį... atsistojau.
– tai užsispyręs berniukas, – susižavėjęs tarė švelnusis dėdė. 

– sėdėk!
ir tvirtai prispaudė mane prie žalios troleibuso sėdynės.
sėdėjau ir važiavau toliau, nuleidęs galvą.
o dėdė su šiaudine skrybėle mojavo geltonu portfeliu, braukė 

prakaitą nuo sprando, nuo kaktos ir graudžiu balsu aiškino arčiau 
stovintiems keleiviams:

– aš stačiai sujaudintas! kas dabar gali pasakyti, kad jaunieji 
neužjaučia pagyvenusių žmonių? Štai silpnas, mažas pipiriukas, o 
pagerbti vyresnį moka.

aš paraudęs bandžiau atsistoti: nepatinka man tie garsūs pa-
gyrimai.

– sėdėk, sėdėk, balandėli! – vėl paglostė man galvą dėdė.
tačiau aš sukaupiau visą savo valią ir – atsistojau!
Žvilgtelėjau į sukaitusį, nusiplūkusį dėdulį, į geltoną jo portfe-

lį, į šiaudinę skrybėlę.
o dėdulė dar plačiau nusišypsojo.
tada aš nepajutau, kaip garsiai apsižliumbiau.
– kas gi tau, vaikiuk? – išsigando dėdė.
sužiuro į mus ir kiti žmonės.
aš nebeišlaikiau:
– nebegaliu daugiau sėdėti! – ašaros byrėjo man per skruos-

tus. – Jau ir taip pavėlavau į auklėjimo pamoką... man jau seniai 
reikėjo išlipti! pravažiavau keturias stoteles, o dėdė neleido-o-o 
atsistoti ir išeiti... – šluosčiausi ašarotus skruostus.

dėdė išsižiojo, paraudo kaip šermukšnis rudenį, ir klestelėjo į 
mano vietą. norėjo dar kažką sakyti, bet tiktai portfeliu sumojavo.

anądien, sušnibždėjau, griežtai, žvilgčiodamas, šluosčiausi
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1  kodėl berniukas vis stodavosi?
2  ko nesuprato dėdė?
3  apibūdinkite berniuką ir dėdę (jų išvaizdą, charakterį, elgesį).  

kas tekste apie juos pasakyta netiesiogiai?
4  kaip manote, ar padėtis būtų pasikeitusi, jeigu berniukas būtų 

pasakęs, kodėl jis iš tikrųjų atsistojo?
5  ar teko jums matyti arba patiems būti suaugusiųjų nesupras-

tiems?
6  glaustai papasakokite šį nuotykį dėdės vardu. 
7  pasakykite savo nuomonę.
 a. kuo jums patogiausia keliauti: automobiliu, autobusu, trauki-

niu, laivu, dviračiu, valtimi, lėktuvu? kodėl?

 b. kuri transporto priemonė labiausiai tiktų:
 � skubantiems žmonėms,
 � kuo daugiau norintiems pamatyti keliautojams,
 � fiziškai stipriems žmonėms?

 c. Į kokius, jūsų manymu, gyvūnus nusižiūrėjo žmogus, kurda-
mas lėktuvą, valtį, dviratį?

perskaitykite visą v. misevičiaus knygą „danuko dunduliuko 
nuotykiai”.

Jonas Biliūnas

Joniukas

Šeštų metų Joniukas jau piemuo. gano jis žąsis. tiesa, tos žą-
sys svetimos. bet Joniukas ir neatmena, kad jo tėvelis būtų kada 
nors žąsis laikęs. ir kur tėveliui jos laikyti, jeigu jis gyvena mies-
tely, tokioj sugriuvusioj nedidelėj trobelėj, ir žemės vieną mažą 
darželį teturi (ir tas, sako, esąs žydo iršos).
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o ir tėvelio dabar nebėra. kur jis yra, Joniukas pagaliau ge-
rai nežino. tik atmena, kad buvo apsiniaukusi, liūtinga diena, kai 
tėvelis su maišu ant pečių iš namų ėjo. Joniukas kaip tik tą dieną 
tupėjo susirietęs ant suolo: tai dairėsi bailiai po trobelę, tai žiūrėjo, 
kaip dideli vandens lašai varvėjo nuo langelių arba, vyniodamies 
tarsi gyvi, šliaužė per stiklą žemyn. seniau tokią dieną Joniukas 
neiškęsdavo; atsiklaups, būdavo, ant suolo, primygs į šlapią stiklą 
savo pirštelį ir trina: toks dzyravimas jam buvo kaip gražiausia 
muzika. bet tuo kartu bijojo: matė, kad visi nusiminę, tyli; tėvelis 
susirūpinęs avėsi kojas, motutė, mažąjį broliuką ant kelių turėda-
ma, kniukčiodama verkė.

atmena Joniukas, kad atėjo tada keletas moterų ir dėdė Jokū-
bas tėvelio išleistų. visi dūsavo, dejavo, kalbėjo, kad reiksią toli 
keliauti, kad ten galį užmušti, – ir kiekvienas prašė dievą, kad tik 
nors gyvas grįžtų.

nesuprato gerai Joniukas, ką tai visa reiškia, bet ir jo mažą 
širdelę tarsi replėmis kas krūtinėje suspaudė. o kai tėvelis visiems 
pradėjo sudie sakyti, kai motutė pradėjo balsu raudoti, Joniukas 
nušoko nuo suolo, nusitvėrė tėvelį už skverno ir verkė, verkė, vi-
sas drebėdamas, net jam gerklytė užkimo: jautė, kad atsitiko baisi, 
didelė nelaimė...

tėvelis jį apkabino, pabučiavo galvon ir peržegnojo; paskum 
užsimetė ant pečių maišelį ir, visų lydimas, išėjo pro duris...

***
ir ligi šios dienos nematė Joniukas savo tėvelio. niekas jau ne-

beatneša jam iš miestelio riestainio ar saldumynų nupirkęs. paliko 
Joniukas trobelėj su savo motute ir mažuoju broliuku vienas. bet 
motutę jis ne taip mylėjo, kaip tėvelį, – labiau jos bijojo. girdėjo 
kalbant, kad ta motutė esanti jam netikra; kad jis turėjęs kitą mo-
tutę, kuri mirusi ir jį visai dar mažą palikusi. ką tai reiškė, Joniu-
kas gerai nesuprato; tik matė, kad mažąjį broliuką antroji motutė 
daug labiau mylėjo; o tuo tarpu jį labai dažnai ir skaudžiai baudė, 
visados barė. ir Joniukui labai dabar buvo gaila tėvelio; bet kur jis 
yra ir kada pargrįš, apie tai paklausti motutės bijojo. matydamas 
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motutę turinčią ant savo kelių mažąjį broliuką, ne kartą ir jis norė-
davo prieiti taip pat prie jos prisiglausti; jautė, kaip tai gera turėtų 
būti, bet nedrįso. ir tik dar tylesnis paliko, nekaip pirma.

***
dažniausiai sėdėjo perdien ant krosnies, nes lauke buvo šalta, 

ir dirbo iš šakaliukų kryželius, kaip jį buvo tėvelis išmokęs. o kai 
motutė pradėdavo jį barti, jis nulįsdavo pačian šakalynės1 kampelin 
ir iš tenai žiūrėdavo kaip kačiukas savo didelėm šviesiom akelėm. 
tenai tupėdamas matė ateinančias apsilankytų pas motutę mote-
ris, girdėdavo, kaip motutė skundėsi, kad nėra ko valgyti, trūksta 
duonos, ir kalbėjo, kad jį, Joniuką, reiksią leisti piemenautų, jeigu 
tik kas priimsiąs, nes namie toks tik duoną dykai valgysiąs, o už-
dirbti negalėsiąs nieko. moterys lingavo savo galvas, pritardamos 
motutei, ir pasigailėdamos žiūrėjo šakalynėn. o Joniukui, tų kalbų 
klausant, drebėjo širdelė krūtinėje ir sausos juodos duonos kąsne-
lis stodavo gomury.

***
pagaliau vieną dieną prieš velykas pamatė nuo krosnies Jo-

niukas, kad trobelėn įėjo kažin koks nepažįstamas žmogus, rau-
donais kailiniais apsivilkęs, ir pagarbinęs dievą, paklausė motutę:

– na, kurgi tamstos piemuo?
Joniuko širdis sudrebėjo, tuos žodžius išgirdus.
motutė jam liepė lipti iš šakalynės ir pabučiuoti „dėdei” ranką.
nepažįstamasai dėdė apžiūrėjo Joniuką iš visų pusių, pakraipė 

galvą ir tarė:
– ar nebus tik per mažas?
paskui, prisikimšęs tabokos ir užsidegęs pypkę, pridūrė:
– na, kai žąsims ganyti, bus geras ir toks. kiekgi tamsta už jį 

norėtum?
Joniukas girdėjo, kaip „dėdė” pradėjo su motute derėtis, kaip 

motutė prašė nors sykelio bulvių pridėti; matė, kaip tas „dėdė” pa-

1 Šakalynė – vieta ant krosnies, kur džiovinami šakaliai (nedideli pagaliai).
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davė motutei popierinį pinigą, ir suprato, kad jam su tuo žmogum 
reiks važiuoti.

– na, taisykis, važiuosiva, – tarė „dėdė”. – nebijok, gerai tave 
laikysiu: kasdien tris kartus lupsiu, kartą valgyti duosiu.

taip pasakęs, susijuokė. bet Joniukui, tuos žodžius girdint, 
juoktis visai nebuvo noro. o čia dar motutė prašė to „dėdės”, kad 
gerai jį prižiūrėtų, negailėtų rykščių, jeigu neklausys ir tinginiaus. 
ir Joniukas, nors namie negera buvo ant krosnies tupėti, išvažiavo 
apsiašarojęs, dar labiau susiraukęs, nekaip pirma.

***
bet ir naujojoj vietoj Joniukas iš palengvo apsiprato. teisybė, 

tetulė buvo pikta, dažnai jį siuntinėdavo, dažnai bardavo, o ne kartą 
ir suduodavo; bet užtatai valgyti čia daugiau gaudavo, nekaip na-
mie. iš pradžių jį pristatė prie mažo vaiko. bet kai atšilo ir pradėjo 
skilti žąsiukai, naujas darbas atsirado: reikėjo jie lesinti ir saugoti. 
kai visai sušilo, tetulė sudėjo žąsiukus anderion2, išnešė pakluonės 
pievon, parūkė šventomis žolėmis ir paleido ganytųs. Joniukas juos 
ganė, lesino ir saugojo nuo varnų. kai žąsiukai pasiūgėjo, turėjo 
Joniukas kartu su kitais sodžiaus vaikais laukan juos varytis, – ir 
kartu ganė. nors iš pradžios šalta rytais buvo, bet patiko tas darbas 
Joniukui: buvo ne vienas, krūvoj su kitais lakstė, žaidė.

***
iš lauko matos nelabai toli miestelis, kur jo motutė gyvena; 

aplinkui gano galvijus, kur ne kur pakrūmėmis ilsis arkliai. visi 
šitie daiktai Joniukui nežinomi, neregėti. mato, kaip sodžiaus vai-
kai joja ant arklių, ir jis labai norėtų jodinėti; mato, kaip važinėja, 
ir jis norėtų važinėti, nes prie tėvelio nebuvo to mėginęs, patyręs; 
girdi, kaip sodžiaus jaunimas arba piemenys dainas dainuoja, ir jis 
mėgina sau vienas dainuoti: tokios tos dainos linksmos, malonios. 
klausos jų, ir jam taip gera, ramu randas. dainuoja jis pats, ir jam 
taip linksma, širdį aukštyn kelia.

2 Anderia – šiaudinė kraitė.
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***
nėr žinios, kodėl Joniukui labiausiai patiko daina, kurią pirmą 

kartą sodžiuje išgirdo. tos dainos Joniukas nemoka, tik kelis žo-
džius žino, bet jam ir tų pakanka: varinėja savo žąseles po lauką ir 
šaukia, kiek galėdamas: 

ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija!
– ką tu čia dainuoji? – klausia jį kartą morkūno antanas, grįž-

damas iš lauko mėšlą nuvežęs.
ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija!
Šaukia dar labiau Joniukas, norėdamas pasigirti, ir godžiai 

žiūri į antano vežėčias.
– tai kad man taip pasivažinėti! – pereina jam per galvą mintis.
norėtų paprašyti antaną, bet nedrįsta: juk nė karto dar nėra 

važinėjęs.
– sėsk ratuos, pavažinėsiu! – sako morkūno antanas, tarsi su-

prasdamas Joniuko slaptą norą. – tik žiūrėk, visą laiką dainuok, 
kai tave vešiu.

Joniukas prašvinta iš džiaugsmo, meta savo žąsis ir sėdas ra-
tuosna.

– na, dainuok! – sako antanas ir sukerta arklį.
ratai dardėdami ir šokinėdami rieda keliu, krato Joniuko kūną, 

bet jis iš visos galios šaukia vis tą patį:
ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija...
– iš kur tu tokį dainininką nutvėrei? – klausia antaną sodžiuj.
– Lauke, – atsako juokdamasis antanas, – kad pavažinėčiau, 

sutiko man dainuoti.
visi iš to sumanymo juokias; visiems jis kažin kodėl tuojau 

patinka. kada Joniukas grįžta laukan, kiekvienas sutikęs važiuotas 
prašo jį sėstis ir liepia dainuoti. po visą sodžių sklaidos skardus 
mažo vaiko balsas:

ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija...
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– na, čiagi ar ne Šeškaus piemenį vežiojas? – sako vyras, sto-
vėdamas vienam kieme. 

– nagi mat, užkankins vaiką, – gailestauja žiūrėdama į Joniuką 
moteriškė, – nebūtų našlaitis... kiekvienas skriaudžia.

3 Perstogė – perstojas, paliova, pertrauka.
4 Prievakaris – pavakarys. 

bet Joniukas linksmas ir laimingas; važinėjas per visą dieną, 
per visą dieną iš visos galios dainuoja savo dainą, nors ratai be 
perstogės3 krato jo kūną, drebina plaučius krūtinėje, nors jam sopa 
gerklę ir balsas užkimo. bet dainuoja, kad tik jį daugiau pavažinė-
tų, nes juk niekados jis dar nėra važinėjęsis. važinėjasi Joniukas 
per visą mėšlavežį, per visą mėšlavežį dainuoja savo dainą – už-
miršta savo žąsiukus ir šeimininkus. tik prievakariais4 suranda 
tuos žąsiukus ir varo namo.

***

varos jis vieną vakarą namo žąsis ir mato: dviejų žąsiukų nėra.
– blogai, – dilgteli jam galvon, – pamatys tetulė, kas tada bus?
o tetulė kaip tyčia, stovi prie vartų, laukia.
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– ar visi? – klausia ji ir pradeda žąsiukus skaityti...
– dviejų trūksta! – surinka. – o tu, paršai, tai taip daboji?
ir pripuolus prie Joniuko, pradeda kumščiuoti:
– greičiau eik, suieškok: nesurasi, visą kailį išpersiu!..
Joniukas išlaksto visą sodžių ir lauką – nėra. nuliūdęs grįžta 

pas šeimininkus. visai tenai neitų, bet kur dėtis. ir Joniukas nedrą-
siai atidaro trobos duris, nori nepastebėtas įeiti ir atsigulti.

***
bet tetulė taip pat išlaksto visą sodžių, nesuranda žąsiukų ir, 

sugrįžusi namo, puola į lovą, nutraukia nuo jos įsikniaupusį5 Jo-
niuką ir lupa jį, lupa.

– tau važinėtis, važinėtis!.. – rėkia ji nesavu balsu, kirsdama 
jam žabine6 per pečius, per nugarą, per pakinklius7.

Joniukas vyniojas ir raitos kaip deginamas, bet negali ištrūkti 
iš jos stiprių rankų. nuo išgąsčio ir ašarų jam kvapą užgniaužia. 
o ji numeta jį ant žemės, primygia8 koja ir duoda, duoda. kai pati 
priilsus paleidžia Joniuką, jis nebegali nuo žemės atsikelti – taip 
jam visus sąnarius sopa, ir tik kniukčiodamas verkia. tik tik užsi-
rita ant lovos ir ilgai nemiega. pirmą kartą jo mažoj galvelėj pra-
deda gimti karčios mintys. o, jo niekados taip skaudžiai niekas 
nebaudė: nė motutė, o tuo labiau tėvelis. ir jam taip sunku randas, 
kad jis ne namie, ne su tėveliu kartu. bet miegas visa nuramina, ir 
Joniukas užminga...

***
tačiau kitą dieną, anksti rytą žąsis laukan varydamas, jis aiš-

kiai prisimena, kas atsitiko, ir jaučia sopėjimą dar visam kūne.
gal greitai visa būtų užmiršęs, bet vidurdienį ateina laukan 

pažiūrėtų dėdė, randa jį su kitais vaikais žaidžiant, o žąsys toliau, 
ir, nutvėręs jį, skaudžiai primuša. Joniukas ištrūkęs lekia prie žąsų 

5 Įsikniaupti – įsivynioti. 
6 Žabinė – rykštė.
7 Pakinkliai – kojų linkimai užpakaly kelių. 
8 Primygti – prispausti, prislėgti.
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ir, susirietęs ant ežios, skurdžiai9 rauda... ne, pas tėvelį to niekados 
nebūtų atsitikę. ir Joniukas vėl atsimena namus, motulę. Jam dilg-
telia10 galvoje, kad jau tėvelis gal sugrįžo. ir toks noras jį paėmė 
nulėkti miestelin savo trobelės pažiūrėtų. pats nejusdamas, prade-
da tolintis nuo žąsų į miestelį: šitai jau visas nuo kalnelio matyti – 
ir bažnyčia, ir namai; tuojau už upės ir tėvelio trobelė. ir Joniukas 

9 Skurdžiai – čia: graudžiai.
10 Dilgtelėti – dingtelėti, šauti į galvą.
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jau greitais, tvirtais žingsniais skuba miestelin, kuone tekinas. Jis 
nieko kita nenori, tik trobelėn įeiti ir pažiūrėti, kas tenai dedas. o 
ką, jeigu ras tėvelį? ir Joniuko krūtinėje smarkiai pradeda plakti 
širdis...

***
Šit upė ir tiltas, šitai nebetoli ir tėvelio namelis. prisiartinęs 

prie namelio, Joniukas apsistoja, tarsi nedrįsdamas toliau eiti. bet 
pastovėjęs kiek, bailiai atidaro trobelės duris ir įeina vidun. pirmas, 
kas puola Joniukui akin, yra maišelis, tas pat maišelis, kurį tėvelis, 
išeidamas iš namų, kadaise ant pečių išsinešė. maišelis padėtas ant 
stalo, netoli durų, tik dabar jis supurvintas ir tarsi nelaimingas. 
Joniukas žvilgteri į visas puses, ar nepamatys tėvelio. bet tėvelio 
nėra. tik mato Joniukas ant suolo sėdinčią motutę su broliuku ir 
tetule uršule. motutė rauda.

Joniukas nustebęs žiūri į jas ir girdi:
– tai tamstai iš valsčiaus maišelį atnešė? – klausia tetulė ur-

šulė.
– iš valsčiaus, kūmyt, iš valsčiaus, – atsako kniukčiodama mo-

tutė ir apsiašarojusi gailestingu balsu skundžias: – Jau nebegrįš 
mano balandėlis vargdienėlis, pūsta jo kaulai tolimoj šalelėj; nebėr 
mano darbininkėlio, kur aš dėsiuos varguolėlė...

– o tu, mano našlaitėli, nebėr tavo tėvelio, – kalba tetulė uršu-
lė, žiūrėdama į Joniuką.

***
girdi tai Joniukas ir visas nutirpsta; akys pradeda jam greitai 

mirksėti, ir didelės ašaros, šviesios kaip krikštolas, rieda jam per 
veidelį.

– kur aš dabar dėsiuos, iš ko gyvensiu! – dejuoja motutė...
staiga, tarsi tik dabar pamačiusi Joniuką, žiūri motutė į jį išsi-

gandusiom akim ir pradeda šaukti:
– na, šitas ko gi čia parėjo, dar to nebuvo! bene tik pabėgo nuo 

šeimininkų?
– sarmatykis, kūma, toks mažas vaikas!.. – nori užstoti Joniu-

ką tetulė uršulė.
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– iš akių matau, kad pabėgo! kur tavo žąsys? – šaukia ant Jo-
niuko apsvaigusi nuo nelaimės motutė.

– Lauke... – sako pabalusiom lūpom Joniukas.
– aa, lauke! dieve mano, dieve mano! – skundžiasi motutė. – 

išvaryt gali šeimininkas, kur aš jį dėsiu?!
nebežinodama pati, ką daranti, prilekia motutė prie krosnies, 

nutveria šluotą ir gena Joniuką pro duris.

***
išsigandęs, tik gyvas, sprunka Joniukas iš trobos ir, kiek tik 

galėdamas, bėga atgal. dar ilgai girdi užpakalyje motutės balsą ir 
bijo atsigręžti.

parbėgęs laukan, prie savo žąsų, vos begali kvapą atgauti. pa-
ilsęs puola ant ežios ir pradeda gailiai, skurdžiai raudoti.

pirmą kartą gyvenimas parodė jam savo nagus, pirmą kartą jo 
maža širdelė atjautė žmonių neteisybę ir sunkią nelaimę...

žąsis, neiškęsdavo, pargrįš, kąsnelis, godžiai, džiaugsmo, 
dilgteli, kumščiuoti, sąnarius, kadaise

1 kas yra pagrindinis apsakymo veikėjas? kiek jam metų?
2 kur išvyko Joniuko tėvelis? raskite ir perskaitykite ištrauką, 

kaip Joniukas išsiskiria su tėveliu.
3 kodėl Joniukui tėvelis buvo geresnis negu motutė?
4 kokias kalbas jis girdėdavo? kodėl Joniukui tų kalbų klausant 

„drebėjo širdelė krūtinėje ir sausos juodos duonos kąsnelis sto-
davo gomury”?

5 kur išleido motutė Joniuką?
6 kokius darbus teko vaikui dirbti pas naujus šeimininkus?
7 ko sodžiaus vaikams pavydėjo Joniukas? ar išsipildė jo svajo-

nė?
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8 kuo baigėsi piemenuko pasivažinėjimai?
9 kaip Joniukas išgyvena pirmąją bausmę? atsakykite kūrinio žo-

džiais.
10 dėdės nuskriaustas Joniukas nusprendžia nulėkti į miestelį tėve-

lio trobelės pažiūrėti. ką sužinojo vaikas, sugrįžęs namo?
11  kaip pamačiusi Joniuką elgiasi motutė?
12 perskaitykite paskutinį apsakymo sakinį ir jį paaiškinkite.
13  Į kiek dalių suskirstytas tekstas? sugalvokite ir sąsiuvinyje pa-

rašykite joms pavadinimus.
14 raštu išvardinkite bent tris dalykus, kurie rodo, kad jūsų vaikys-

tė kitokia negu Joniuko.

Tekstų rūšys

Lietuvių kalbos pamokose kuriame trijų teksto tipų rašinius: 
pasakojimą, aprašymą ir samprotavimą.

Pasakojimą galima lyginti su kino juosta, nes jame svarbiau-
sias veiksmas. veiksmas keičia veiksmą, viskas kinta, juda. veiks-
me dalyvauja ne tik žmogus, bet ir gyvūnai, gamtos reiškiniai, ant-
gamtinės jėgos.

Aprašymas – tai tarytum dalis pasakojimo. tai lyg sustab-
dytas filmo kadras. Jūs lyg dailininkas stebite ir tapote paveiks-
lą. aprašymas – tai daikto vaizdavimas, tam tikra tvarka surašant 
požymius (išorinius ir vidinius). aprašyti galima gamtą, aplinką, 
žmogų, atskirai – daiktą, augalą, gyvūną.

Samprotavimas – tekstas, kuriuo perteikiamas autoriaus ar 
veikėjo mąstymas, vertinimas, įvykių analizė, būsenos. samprota-
vime svarbiausia yra mintis.

retai būna grynų pasakojimų ar aprašymų. kūrinys įdomes-
nis, kai jame yra ir pasakojimo, ir aprašymo, ir samprotavimo.

†  Įsižiūrėję į schemą, pasakykite, kuo skiriasi pasakojimas, aprašy-
mas ir samprotavimas.
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‡ perskaitykite apsakymo ištrauką. nurodykite vietas su pasakojimo, 
aprašymo ir samprotavimo elementais.

Paskutinis šūvis
eigulio sodyboje vaikščiojo stirnaitė, praminta sigute. 
Žiūrėjau į jos gražias, tarsi rasotos slyvos akis, į liekną lieme-
nėlį, į drėgną, neramiai uodžiantį snukutį ir nepaprastai grakš-
čias, tarytum iš brangiausio medžio ištekintas kojas.
tuo metu iš pravažiavusios mašinos, lyg pamatęs kažkokį 
baisiausią žvėrį, iššoko šoferis. Jis nusitvėrė iš krūvos beržinę 
pliauską ir, apsukęs ją aplink galvą, sviedė į stirną. stirnaitė 
šoktelėjo į šalį, bet baslys trinktelėjo jai per abi priekines ko-
jas. parblokšta ji bandė atsikelti, bet pro sutrūkusią odą bolavo 
išlindę nulaužti kaulai. 
kaip išplikęs akis puoliau prie šoferio, partrenkiau jį ant žemės. 
nežinau, neprisimenu, ką aš šaukiau, tik persigandęs žmogus 
dangstėsi nuo mano smūgių rankomis ir teisinosi:

sukrovė lizdą, lizdas
ant žemės, pamatė
katiną, pakilo nuo
lizdelio, suko ratus,
bandė išgąsdinti,  
apsimetė sužeista, 
apgavo katiną.

naminio karvelio
dydžio, nugarėlė
žalsvai juoda, papilvė
balta, kakliukas tamsus,
snapas juodas, kojos
raudonos, ilgas kuodas,
labai judri.

pempė – gudrus 
paukštis, moka 
apgauti, nuvilioti 
priešą, turi ir 
sumanumo, 
ir drąsos, nori 
išlikti.

       pasakoJimas                 apraŠymas            samprotavimas
  (veiksmas – kas atsitiko)     (vaizdas – kaip atrodo)        (mintis – kodėl taip atsitiko)

 
 pradžia visuma teiginys
 eiga dalys Įrodymas
 pabaiga Įvertinimas išvada

pempė
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– aš nežinojau... maniau, iš miško, maniau, kad kailis, kad 
mėsa... Juk ir kiti... aš gi nekaltas.
negalėjau klausytis širdį veriančio sigutės bliovimo, negalėjau 
žiūrėti į dantimis sukąstą ir pakraujavusį liežuvį, į dideles juo-
das ir ašarojančias jos akis...
Įbėgęs į kambarį, atsinešiau šautuvą...
tai buvo paskutinis šūvis.
dar daug kas, sutikęs miške žvėrelį, mato tik kailį, mėsą arba 
gražius ragus. Jie šaudo savo malonumui.

Pagal V. Petkevičių

pasamprotaukite.

1. ką darytumėte, jei sigutė būtų jūsų auginta ir ją būtų už-
puolę?

2. kodėl sigutė nebėgo?
3. raskite J. biliūno apsakyme „Joniukas” pasakojimo, apra-

šymo ir samprotavimo elementų.
4. sukurkite ir parašykite pasakojimą apie nevykusią išvyką 

į gamtą.
 neužmirškite, kad pasakojimas susideda iš trijų dalių:
 1. įvykio pradžios,
 2. įvykio eigos,
 3. pabaigos.

Emilija Liegutė

Angelė

buvo atostogos. simas, neturėdamas ko nusitverti, slampinėjo 
po sodą.

– ei, simai, ei! – pasigirdo balsas visai čia pat. simas apsidairė. 
tikriausiai angelė, tik kur ji?

– simai, simai,
du vežimai,

U
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kai apvirto,
pusketvirto! –
užtraukė skardus balsas, ir simas šyptelėjo: taip, angelė! Jis 

peršoko tvorą ir atsidūrė tiesiai prieš ją. angelė kaip paprastai pu-
siau gulomis sėdėjo aukštoje kėdėje ant ratų, o bejėgės nejudan-
čios kojos buvo pridengtos šilta pala.

simas sutrikęs pastovėjo šalia – gal ne jinai erzinosi? Jau buvo 
besukąs atgal, kai staiga jo plikas blauzdas skaudžiai sučaižė dil-
gėlių rykštės.

– atsiimsi! – šūktelėjo simas, bet vėl sudvejojo: angelė lyg 
niekur nieko sėdėjo kaip sėdėjusi, akis užmerkus.

simas pasilenkė po mergaitės kėde ir aiktelėjo: po kėde ji buvo 
pasikišusi visą pluoštą dilgėlių. pasinaudojus ta akimirka, angelė 
vėl skaudžiai tėkštelėjo dilgėlėmis.

simas atšoko į šalį ir, kasydamasis paraudusias blauzdas, pik-
tai pagrasino:
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– palauk, vieną kartą ir tau nuo manęs klius!
– tai kirsk dabar, ko nekerti? kirsk, aš laukiu! – pasakė an-

gelė.
– gulinčių niekas nemuša, – tarė simas.
– ė, bailys! viso kiemo vaikams pasakysiu, kad tu bailys! – 

erzinosi angelė, ir simas nebeištvėręs suplakė dilgėlėmis per jos 
šakalines kojas kartą, kitą...

– dabar žinosi! – pasakė simas, bet dėbtelėjęs į angelę, išsi-
gando: mergaitės veidu riedėjo ašaros.

simas ūmai pagriebė nusviestas dilgėles ir ėmė plakti sau per 
kojas.

– kvailiuk, nustok! ką darai! – nepiktai šūktelėjo angelė, o 
paskui tyliai paprašė: – apklok kojas.

simas pakėlė nuo žemės minkštą languotą palą, priėjo artyn ir 
vėl pasitraukė atatupstas. Ligotose angelės kojose skersai išilgai 
raudonavo dryžės, vienoj vietoj sunkėsi kraujas.

– ar labai skauda? – nežinodamas, ką daryti, pralemeno si-
mas.

– ne, nieko nejaučiu. aš taip norėčiau, kad skaudėtų...
simas šiltai apkamšė pala ir nustūmė vežimėlį į gatvę.
– kur tu mane veži?
– ten, kur tau labiausiai patinka.
– Į pievą?
– taip.
– valio! koks tu, simai, geras! tu pats geriausias berniukas 

visoje mūsų gatvėje! – ėmė čiauškėti angelė, ir simui kiek atlėgo1 
krūtinėje.

iš pradžių triratis vežimėlis riedėjo šaligatviu, paskui išsuko į 
dulkiną kelią.

– pailsėkim, – tarė simas, braukdamas nuo kaktos ant akių 
srūvantį prakaitą, ir nustūmė vežimėlį į kelio pakraštį.

– reikia išsukti iš kelio. pernešiu per griovį pirma tave, paskui 
vežimą.

1 Atlėgti – sumažėti, susilpnėti (apie pyktį, skausmą).
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angelė buvo lengva kaip plunksnelė. simas, iškėlęs ją, pasodi-
no pievoje, po to pertempė per griovį vežimą ir vėl ją įkėlė. dabar 
važiavo dirvonu, padaržėmis. angelė šūkčiojo:

– vaje, kiek aguonų! kokios didelės kopūstų galvos!
vežimėlis riedėjo pro žirnių ežią. simas prišokęs nuskynė an-

gelei keletą didelių ankščių.
– negalima, čia ne mūsų! – nenorėjo imti angelė.
– valgyk, tau galima! – atrėžė simas. Jis pajuto, kad ir į sveti-

mą sodą dėl angelės lįstų.
daržai baigėsi. tolumoje mėlynavo miškas, o šalia jo, kiek 

akys užmatė, driekėsi pievos. simas nutempė vežimėlį į vešliau-
sią2 žolę ir tarė:

– viskas, atvažiavome.
– iškelk mane, – paprašė angelė.
simas patiesė pievoje palą ir iškėlęs pasodino ant jos angelę. 

Ji šypsojosi. rankomis lietė čia vieną augalą, čia kitą.
– Šlamutis, kraujažolė, bitkrėslė, asiūklis, kmynas, jonažolė, 

raudonasis dobilas, motiejukas, katilėlis... – vardijo angelė pievų 
žolynus ir paprašė: – nuskink man vieną katilėlį. ana tą. tik vie-
ną! nereikia daugiau!

simas nuskynė violetiniais varpeliais nukabinėtą liauną3 žoly-
no stiebą ir padavė angelei. Ji atsargiai paėmė, priglaudė sau prie 
veido, paskui prie akių.

– surask man mėlyną gėlę.
simas nuskynė rugiagėlę.
– o dabar baltą.
atnešė baltą ramunę.
– dabar geltoną.
nuskynė auksažiedės jonažolės šakelę.
angelės rankose margavosi jau visa pieva, o ji vis prašė dau-

giau, vis kitokių spalvų. ir simas surasdavo. netgi juodos spal-
vos gėlę – laukinę tulpę jai atnešė. angelė džiaugėsi kaip mažas 

2 Vešli – gerai auganti.
3 Liaunas – lankstus.
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vaikas. Žiūrinėjo, kvėpino gėles, žvelgė pro kiekvieną į saulę, kol 
pagaliau tarė:

– pavargau.
ir atsigulė ant palos, prie pat veido pasidėjusi margąją puokštę.
– snūstelėk, aš pasaugosiu, – tarė simas ir užklojo ją palos 

kraštu. pats atsisėdo žolėje.
simas pagalvojo, kad dar jam niekada nebuvo taip gera pievo-

je... atsigręžė į angelę – ji ramiai vienodai kvėpavo, apsikabinusi 
savo puokštę ir užmerkusi akis. Šviesūs ilgi jos plaukai buvo išdri-
kę ant veido. simas ištiesė ranką ir atsargiai buvo benužeriąs nuo 
veido plaukus, bet angelė ūmai sukrutėjo ir atsimerkė.

– išgąsdinai!
– maniau, kad miegi, – pasakė sutrikęs simas.
– gulėdama ligoninėj visą laiką galvosiu apie šią pievą, – pa-

sakė atsidususi angelė.
– tave guldys į ligoninę?.. tu nebijok, neskaudės! tave už-

migdys.
– aš ir nebijau! grįžusi paprašysiu mamos, kad nupirktų rau-

donus aukštakulnius batus, apsiausiu – ir kaukšt, kaukšt, žings-
niuoju šaligatviu. o paskui išsiausiu basa ir bėgsiu per pievą. bėg-
siu, supratai?

– supratau! ir aš bėgsiu drauge. Lenktynių! gerai?
– gerai, bėgsim lenktynių! tik tu nepyk, jei aplenksiu!
per pievą nutįso ilgi jų šešėliai. artėjo vakaras.
– metas namo, – pasakė angelė. – mama manęs pasiges.
simas vėl įkėlė angelę į vežimėlį, rūpestingai apklostė ir tuo 

pačiu keliu patraukė į namus.
Jau buvo iškritusi rasa, ėmė čirkšt naktiniai žiogai... pūstelėjęs 

vėjas atnešė saldų naktižiedžių kvapą.
– simai, – tyliai pasakė angelė. – kaip manai, ar aš tikrai ga-

lėsiu vaikščioti?
– Žinoma! ne tik vaikščioti, bet ir bėgioti! – pasakė simas. 

tačiau jo balsas neskambėjo linksmai, ir angelė tarė:
– Žiūrėk man į akis!
simo akys buvo liūdnos.
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– tu meluoji, – tarė angelė.
– ne, aš nemeluoju. tu tikrai pasveiksi. tik... tik man liūdna, 

kad ilgai būsi ligoninėje, – užkaitęs pasakė simas.

aiktelėjo, pagrasino, kraujažolė, rugiagėlę, margąją, išsiausiu, 
užkaitęs

1 išvardinkite teksto veikėjus. ką apie juos galite pasakyti?
2 kaip simas stengėsi angelę paguosti?
3 ką vaikai veikė pievoje? 
4 kaip jie čia jautėsi? atsakymą pagrįskite teksto žodžiais.
5 kokia buvo didžiausia mergaitės svajonė?
6 kodėl, kai vaikai kalbėjosi apie ligoninę, simas buvo liūdnas?
7 kaip jūs vertinate simą? ar norėtute turėti tokį draugą kaip jis?
8 kaip manote, ar galės angelė vaikščioti? pratęskite apsakymą. 

galite pradėti taip:
 angelė ilgai gulėjo ligoninėje. ... 
9  ko mus rašytoja moko šiame vaizdelyje?

Vytautė Žilinskaitė

Keturkojis stebuklas

tam aliui vis kas nors šauna į galvą! pamatęs helio1 dujų pri-
pūstus balionus, kurie kyla aukštyn, aukštyn į dangų, kol sprogs-
ta, jis sumanė įdomų dalyką. atsivežė iš kaimo keliolika kiaulės 
pūslių, įprašė savo brolį chemiką pripūsti jas helio, ir išėjo puikūs, 
labai dideli ir tvirti balionai! Jeigu jie būtų įstengę pakelti alių į 
orą, jis kaipmat būtų prie jų prisirišęs ir nuskridęs padebesiais. ta-
čiau berniuko kūnas buvo per sunkus, ir balionai nevaliojo pakelti 

1 Helis – labai lengvos dujos.
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jo nė pusmetrio virš žemės. ką čia prikabinus, ką čia palakdinus 
oru? – susimąstęs apsidairė alius. ogi štai! apie kojas sukinėjasi 
šunelis – baltas, garbanotas, nedidukas; vizgina uodega ir turbūt 
trokšta pabandyti savo laimę ore. alius nedelsdamas suraizgė apie 
šunelio pilvą diržus, pritvirtino juos prie balionų ir, pririšęs prie il-
gos nailoninės virvės, paleido į orą – tarsi aitvarą. patogumo dėlei 
sumazgytą virvės galą jis stipriai laikė saujoje.

pūtė stiprus vėjas, ir visa kupeta balionų, nudažytų ir primar-
gintų tarsi margučiai, iškilo aukštyn ir pasileido pavėjui, lyg di-
rižablis2 su vienišu keturkoju keleiviu. Įsismaginęs vėjas nešė jį 
vis greičiau ir greičiau; alius jau turėjo bėgti tekinom, kad spė-
tų paskui savo aitvarą. drūčiai spausdamas virvės galą ir mikliai 
šokinėdamas per griovius ir akmenis, jis iškurnėjo3 į užmiestį ir 

2 Dirižablis – skraidymo prietaisas su balionu ir varikliu.
3 Kurnėti – tankiais žingsniais, vikriai, greitai bėgti.
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pasileido į kalvas, vos spėdamas žiūrėti tai aukštyn, tai žemyn, 
kad nepargriūtų. na, ir smagumėlis! tokio puikaus žaidimo alius 
kaip gyvas neturėjo! rytoj jis šitaip nulakdins gaidį, pagalvojo 
berniukas, poryt katiną, o dar vėliau... hm... ką čia dar būtų gali-
ma paleisti į padanges?.. Įsisvajojęs berniukas tik dabar pastebėjo 
smagiai šniokščiantį upelį ir, nė nespėjęs atsispirti, kad jį peršoktų, 
pūkštelėjo į vandenį. išsigandęs, abiem rankom stvėrėsi akmens; 
ir tada virvė išsprūdo jam iš delno, o nebeprilaikomi balionai šaute 
šovė į padebesius.

– palauk! – sukliko apsikabinęs akmenį alius, tarsi šunelis ga-
lėtų valdyti savo dirižablį.

dirižablis tebekilo; štai jis pasiekė debesį, balionai paniro į jį, 
o šunelis liko kadaroti4 apačioje, po debesiu. Žiūrint nuo žemės, tai 
buvo stulbinantis vaizdas: dangumi plaukė vienišas baltas šunelis!

visi, kas gyvas, išbėgo pasižiūrėti to neregėto stebuklo.
– ve! – šaukė vieni kitiems suaugę ir vaikai. – Šuo skrenda!
– ir be jokio propelerio5! – stebėjosi.
– gal tai ateivis iš kitos planetos?
– nejau! Čia naujoviškas saliutas6!
o vėjas nešė debesį ir jo „priekabą” tolyn ir tolyn... iš savo 

aukštumų šunelis matė tolumoje alių, sėdintį upelyje ant akmens 
ir verkiantį. Šunėkas sucypė, sutabalavo kojomis ir bejėgiškai am-
telėjo... vėjo blaškoma virvė po juo rangėsi ir suposi...

***
pavakary į lanką pamiškėje atėjo kaip visada vaikų būrys. iš 

beveik vienodų jų drabužėlių nesunkiai galėjai įspėti, kad tai vaikų 
namų auklėtiniai. Čia, pamiškėje, jie mėgo palakstyti ir pažaisti iki 
vakarienės, ir tai buvo smagiausios jų valandėlės. tada jie pamirš-
davo, kad jų galvos niekada nepaglostys šiltas motinos delnas, kad 
tėtis niekuomet nepaims jų už rankos ir neves pasivaikščioti... ma-

4 Kadaroti – kadaruoti, tabaluoti.
5 Propeleris – lėktuvo sraigtas traukos jėgai ore gauti.
6 Saliutas – iškilmingas sveikinimas, pagerbimas.
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žose vaikų širdelėse gyveno didelis skausmas, bet čia, pamiškėje, 
jie viską pamiršdavo ir būdavo kone laimingi... tik ne šį sykį.

Šį sykį pamiškėje mėlynavo platus patiesalas, ant kurio sėdė-
jo visa šeima: tėtis, mama ir du berniūkščiai. Jie visi valgė dide-
lius sumuštinius su kumpiu ir skilandžiu, gardžiavosi ankstyvomis 
braškėmis. Žiūrint į tas gėrybes, į visą smagią šeimynėlę, vaikams 
vėl susopo širdį. Žiū, kaip meiliai mama siūlo vienam sūneliui 
šviesraudonę braškę ir kaip aikštingai7 šis atstumia nuo savęs mo-
tinos ranką!.. o dabar tėtis suka aplink save už rankų kitą sūnų, o 

šis nepatenkintas kvykia ir spardosi... o apsukui strykčioja žvil-
gantis ilgakojis šuo, kviesdamas su juo pasiausti... oho, jį taip pat 
braškėmis šeria, kur tai regėta? vaikų namų auklėtiniai susispietė į 
būrelį ir su liūdna nuostaba žvelgė į besiaikštijančius berniūkščius. 

7 Aikštingai – kaprizingai.
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– „o, – galvojo kiekvienas, – jeigu man mama duotų šitokią braš-
kę!.. o, jeigu mane tėtis šitaip suktų apie save!..” ir dar visi vaikai 
pagalvojo: „o, jeigu mes turėtume tokį puikų šunį...”

abu berniūkščiai, matyt, pajuto graudžius ir pavydžius vaikų 
namų auklėtinių žvilgsnius. Jiems tai teikė tik smagumo ir pasidi-
džiavimo savimi. ėmė itin garsiai šūkauti, po visą pamiškę gainio-
tis su šunimi, kvatotis...

– matot, kaip jie riečia nosį prieš mus! – pasakė viena mergaitė 
iš būrio.

– o mes nusigręžkim ir tyčia nežiūrėkim! – atsakė kita.
bet nusigręžti jie neturėjo jėgų: taip ir traukė akis smagus ber-

niūkščių žaidimas ir į visas puses liuoksintis šuo, ir linksmai besi-
šypsanti mama...

viena mergaitė paėjėjo nuo būrio į šalį ir tyliai pravirko – taip 
jai pasidarė liūdna ir ilgu!.. staiga per šlapius jos skruostus kaž-
kas brūkštelėjo. virvutė! nustebusi mergaitė sučiupo ją ir pakėlė 
galvą į viršų. o stebuklas! iš auksinio vakaro dangaus, iš pūkinio 
debesėlio, į ją skrido baltas garbanotas šunelis! mergaitė sučiupo 
virvę abiem rankom ir ėmė traukti į save. ir šunelis ėmė leistis 
žemyn. dabar jį pamatė ir kiti vaikai. užgniaužę kvapą, neįsteng-
dami ištarti nė žodžio, jie susikaupę žvelgė į neregėtą stebuklą. 
abu berniūkščiai ir net jų šuo taip pat užvertė galvas ir sustingo iš 
nuostabos. o mergaitė apsiašarojusiais skruostais traukė ir traukė 
virvę savęsp8, kol šunelis su visa puokšte margų balionų įkrito jai 
tiesiai į glėbį. tada prišokę vaikai apsupo jį ratu, atrišo, šaukė mei-
liais vardais ir juokėsi...

– Jis vadinsis stebuklu, – pasakė mergaitė. – Jis nukrito iš dan-
gaus, iš debesies, argi tai ne stebuklas?

vaikai pasidalijo balionais ir išsklido po pievą. atsigavęs šu-
nelis taip pat panoro pamankštinti letenas.

– stebukle, šen!.. stebukle, ten! – šaukė jį vienas nuo kito vai-
kai. dabar jie buvo laimingiausi vaikai visame pasaulyje!

8 Savęsp – prie savęs, į save.
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du berniūkščiai patempė lūpas. Jie taip pat panoro tokių nere-
gėtų balionų ir tokio šuniuko.

– sa, sa, sa, – ėmė garsiai jį vilioti, atkišę po didelę braškę.
bet šunelis nė iš tolo į tą pusę nežiūrėjo.
tada berniūkščiai kreipėsi į vaikų būrį:
– ei, – pasiūlė jiems, – keiskimės šunimis! mūsiškis – gryna-

kraujis dogas!
vaikai jiems nė neatsakė: toks negražus buvo pasiūlymas! ne, 

į nieką pasaulyje jie neiškeis savo stebuklo! dainuodami, įraudę iš 
džiaugsmo, pasišokinėdami, aukštai iškėlę balionus, jie patraukė 
namo – lyg šventinė eisena. o priekyje oriai tipeno stebuklas.

susimąstęs, nedelsdamas, padebesius, stebuklo, verkiantį, 
pamiršdavo, gėrybes

1 išvardinkite apsakymo veikėjus. kuris veikėjas yra svarbiau-
sias? kodėl?

2 ką sumanė alius?
3 papasakokite, kaip alius skraidino šunelį. kokių dviejų dalykų 

berniukas nenumatė?
4 kodėl autorė pagrečiui pasakoja apie vaikų namų auklėtinius ir 

apie smagią šeimynėlę?
5 kodėl viena mergaitė pravirko? kas tuo metu atsitiko?
6 kaip našlaičiai sutiko stebuklą? raskite sakinius, kuriuose apie 

tai kalbama, ir juos nurašykite.
7 kas yra stebuklas? ar jums teko patirti stebuklingų dalykų?
8 Į kiek dalių suskirstytas tekstas? sugalvokite ir parašykite joms  

pavadinimus. pasirinkite vieną dalį ir sudarykite jos planą.
9 raskite pasakojime šunelio ir balionų aprašymus. nurašykite 

juos į sąsiuvinius.
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Aprašome daiktą

† pasiskirstykite į grupes. pasirinkite vieną iš mokyklinių reikmenų 
(pieštuką, plunksninę, knygą...) ir aprašykite jį pagal šį planą.

1. dydis, forma.
2. medžiaga, iš kurios daiktas pagamintas.
3. spalva.
4. kitos žymės.
5. paskirtis.

‡ perskaitykite, kaip pasakoje aprašytas ąsotis. nurodykite, kuo jis 
skiriasi nuo kitų ąsočių.

Ąsotis buvo didelis, molinis, su dviem ąselėmis. kokiais gra-
žiais ornamentais buvo išmargintas! viena ąsočio ąselė rau-
dona, kita žalia. o pavaizduota lyg tekanti upė, o toje upėje 
maudosi trys mergelės. kitoje pusėje nupieštas žydras dangus, 
kuriame skraido didelis drakonas. iš jo burnos lekia žiežirbos, 
dūmai. Ąsočio apačioje pavaizduota princesė, kuri rauda to-
dėl, kad tas bjaurusis drakonas ją pagrobė iš tėvo karalystės,  
o už medžio stovi jaunikaitis, kuris nori ją išvaduoti.
o kokia gi to ąsočio galia? kodėl jis stebuklingas? o štai kas 
svarbu. Jei į šį ąsotį pabelsi tris kartus, tai iš jo išlįs milžinas ir 
įvykdys visus norus.

piešimo popieriaus lape nupieškite (arba atlikite kita technika) 
čia aprašytą ąsotį.

ˆ dabar įsivaizduokite, jog mokykliniai reikmenys atgijo ir tapo ste-
buklingi (tiek savo išore, tiek savybėmis). vieni pabūkite poetais, 
kiti – burtininkais ir trumpai aprašykite vieną iš daiktų. prieš pradė-
dami rašyti, pagalvokite, kokia kalba rašys poetas, o kokia burtinin-
kas. neužmirškite sugalvoti suasmenintam daiktui vardo.

U
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Š perskaitykite vieno daikto mįslingą aprašymą ir įspėkite, kas tai.

Mano mielas daiktas
aš jį kasdien matau ir liečiu. Jis išmokė mane kalbėtis ir lenk-
tyniauti su vėju. Jis gražus. melsvos spalvos. blizga. su dviem 
„ragais”, bet nesibado. mėgsta paišdykauti. ypač lėkdamas 
nuo kalniuko. kartą virsdamas nubrozdino man kojas ir ran-
kas. nesupykau. aš jį labai myliu. tai kas gi tas mano mielas 
daiktas? Žinoma, ▲.

Donatas

œ pažaiskite. pasirinkite daiktą ir papasakokite apie jį panašiai kaip 
donatas. kiti bandykite spėti. paskui pasikeiskite.

Œ Įsivaizduokite, kad dingo jūsų šuo, katė, paspirtukas, riedučiai, ried-
lentė, mokinio pažymėjimas ar kas nors kito. parašykite skelbimą. 
prisiminkite, kaip rašomas skelbimas ir kokie duomenys jame turi 
atsirasti.

š aprašykite savo mėgstamiausią žaislą arba kitokį daiktą. aptarkite 
ne tik tai, kaip jis atrodo, bet ir kuo jis ypatingas, kodėl jums brangus.

Vytautas Bubnys

Toreadoras

andrius žingsniavo pamiškės kelučiu, plačiai šmaukščiojo laz-
da per paparčius ir plėšė visa gerkle:

toreador1, drąsiai pirmyn...
stabtelėjo priešais tankų kadagį, atšoko į šalį, išsilenkė prale-

kiančio jaučio ragų...
toreador, toreador, – pergalingai pakėlė lazdą ir žengė su vė-

liava rankoj.
„tam, param papapam”, – šaukė trimitas, tratėjo būgnas, ir 

andrius mušė koja, krūtinę išpūtęs, galvą atlošęs. tačiau koja už-

1 Toreador, toreadoras – svarbiausias koridos dalyvis, suduodantis buliui mirtiną smūgį.
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kliuvo už eglės šaknies, išsirangiusios skersai keliuką, andrius 
išsitiesė į dulkes, greitai pakilo, pasipurtė. kažkas sukikeno visai 
netoli.

– gal į snapą nori? – grėsmingai paklausė andrius.
Jaunesnysis jo broliukas virgis šmurkštelėjo iš už medžio ir 

pasileido bėgti.
– palauk, virgi! palauk!
virgis sustojo, nepatikliai žvelgė.
– ateik, virgi, – pašaukė andrius.
– o tu man nieko nedarysi?
– nieko.
andrius vėl žingsniavo, vėl užtraukė:
toreador, drąsiai pirmyn...
tačiau balsas nebeskambėjo...
– aš žinau, tu po pamokų sėdėjai, – tarė virgis, aižydamas 

išbergždusias2 žirnių ankštis.
– kas sakė?
– vaikai.
– mama žino?
– ne.
– tai ir nesakyk, – paprašė andrius, tačiau virgis, išpūstais 

žandais maldamas žirnius, paklausė:
– kas už tai bus?
andriaus rankos pačios jau kilo – sučiups virgį už sprando, 

priries prie žemės nosim į samanas, sudroš plaštaka... tegu bėga 
namo, tegul skundžia mamai!.. bet ne, andrius ne toks, kad pra-
sidėtų.

– nematei bukio? – paklausė andrius.
– prie namų jo nėra. ir čia nemačiau.
– tu būsi pikadoras3.
virgio girnos nustojo malusios, burna prasižiojo ir iš jos išsi-

rito keli žirniai.

2 Išbergždusi – išnokusi.
3 Pikadoras – koridos dalyvis, ietimi ginkluotas raitelis, erzinantis bulių.
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– aš būsiu toreadoras, o tu – pikadoras. pamatysi, einam.
virgiui pasidarė baisiai įdomu, jis išlupo iš kišenės ankščių 

saują ir įbruko broliui.
– valgyk, tu dar be pietų.
– ne valgis man galvoj, – atsakė andrius ir patraukė takeliu 

per miško kampą, kur pro medžius švietė proskyna.
– buki! – andrius sušuko, apsižvalgė. – buki, buki!
kiekvieną dieną andrius, grįždamas iš mokyklos, šaukia savo 

bukį. stirniukas atbidzena4, atkiša švelnų snukutį ir nuo andriaus 
delno renka duonos trupinius, pučia šiltą kvapą, kutena ranką. 
anksti pavasarį tėtė jį ištraukė iš liūno vos gyvą, apgobė kailiniais 
ir parnešė. „matyt, bėgęs per ledą ir įsmukęs akivaran5”, – kalbė-
jo tėtė ir uždarė stirniuką tvarte, kad sušiltų, atsigautų. andrius 
nešė jam šieno, morkų, bet stirniukas nieko nelietė, bailiai blaškėsi 
tvarto pasieniais. pagaliau apsiprato, pradėjo ėsti, nesibaidė, kai 
andrius pirštų galais glostė jo galvą. gal po dviejų savaičių tėtė 
atvėrė tvarto duris.

– tegul bėga sau į mišką, – pasakė.
stirniukas pabėgėjo, atsigręžė ir žiūri.
– stirniuk, stirniuk, – švelniai kalbino jį andrius su virgiu.
stirniukas skabė jauną žolę, o sykiais, pakėlęs galvą, žvelgė į 

pakluonę, kur stirksojo abu berniukai.
kitą dieną, išėjęs iš miško, sustojo jis ant kalvelės ir ėdinėja. 

andrius atnešė morką, atkišęs rankoje viliojo stirniuką, tačiau jis 
nedrąsiai suko galvą šalin, nors žvelgė godžiai. andrius pamėtėjo 
jam morką, stirniukas sugraužė ir nustrikseno į mišką.

– kai stirniukas pripras prie rankų, aš jį į mokyklą nusivesiu, 
– pasigyrė virgis.

– gal tu nori, kad kaime jį šunes užpultų? – sudraudė andrius.
– aš lazdą pasiimsiu ir apginsiu.
– nekalbėk kvailai. stirniukas bus čia, mūsų miške. mes su juo 

žaisim.

4 Bidzenti – iš lėto, mažais žingsniais bėgti.
5 Akivaras – neužšalusi ežero vieta, properša.
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– Jis užaugs didelis ir gal nenorės su mumis žaisti.
– su tavim nenorės, tu mažas.
– ir aš užaugsiu. kartu su stirniuku! visi trys būsime draugai, 

– pridūrė virgis.
Jiedu tik ir kalbėjo apie stirniuką, nuolat bėgiojo į kiemą, į pa-

miškę ir žvalgėsi, bene jį pamatys. stirniukas iš tikro dažnai sty-
pinėdavo pamiškėje, įbėgdavo net į kiemą, nesibaidė vaikų, ramiai 
stovėdavo glostomas. rudas kailiukas buvo švelnus, šiltas ir bliz-
gėjo, ant kaktos išlindo du buki ragiukai. andrius kumščiais nesti-
priai stukteldavo stirniukui į kaktą.

– buki! – ir vėl stukteldavo. – buki!
pradžioje stirniukas bėgo į šalį, o paskui jam, matyti, patiko 

toksai žaidimas, – jis, palenkęs galvą, pats atstatydavo ragučius ir 
pribėgdavo prie andriaus. andrius atšokdavo į šoną ir pats pulda-
vo.

– buki! buki!
tačiau sykį tokį vaikų šėlimą ant pievutės su stirniuku paste-

bėjo tėtė.
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– vaikai! – riktelėjo iš tolo. – kodėl jūs stirniuką mokote ba-
dytis?

andrius greitai atsakė:
– Jeigu vilkas užpuls, mokės apsiginti.
– Jį greitos kojos nuo vilkų apgins, – atsakė tėtė ir piktai pridė-

jo: – kad daugiau nematyčiau šitaip!..
tėtės žodžiai pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo.
andrius nusiviliodavo bukį į miško proskyną, įremdavo 

kumščius stirniukui į kaktą ir eidavo stumčių. pradžioje andrius 
nustumdavo bukį, bet vasarai baigiantis stirniukas, kai jau gero-
kai paaugo ragai, taip tvirtai įsispirdavo kojom į žemę, kad nė per 
žingsnį atgal. 

o virgis tik šokinėjo aplink, plojo rankom, tačiau su bukiu 
susiremti bijojo.

taip ir bėgo dienos, o andriaus galvoje, vakarais besėdint prie 
televizoriaus, susiklostė smagus sumanymas. „toreador...” – už-
traukė kartą andrius, pašoko nuo kėdės, tačiau net virgiui nepra-
sitarė, ką sugalvojęs. tegul palaukia, dar išplepės ir viską sugadins.

toreador, drąsiai pirmyn... – vėl užplėšė andrius, šlepsėdamas 
per samanas ir apgailestaudamas, kad jo žingsnių visai negirdėti.

tor, tor, tor... – karkino iš paskos žengdamas virgis.
vešliai žaliuojančioje proskynoje, nubarstytoje geltonais ber-

žo lapais, galvą iškėlęs stovėjo bukis.
andrius sučiupo virgio ranką ir sušnibždėjo:
– nors tu dar mažas ir žioplas, bet aš tau parodysiu koridą. tai 

toreadoro ir jaučio grumtynės. aš – toreadoras, o ten, – jis parodė 
ranka į bukį, – jautis. Jis mane puls, o aš nuo jo ragų išsisuksiu. bet 
kad jautis mane pultų, jį reikia įerzinti. o tu būsi pikadoras, kuris 
mėtys mažas ietis jaučiui į nugarą.

– kas aš? – pasitikslino virgis.
– tu – pikadoras.
– ką aš turėsiu daryti?
andrius apsižvalgė, puolė po pušim, pririnko dvi pilnas saujas 

pasišiaušusių kankorėžių.
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– paimk. tu šitas ietis mėtysi į bukį, jam skaudės ir jis supykęs 
puls mane.

virgis paslėpė rankas už nugaros, papurtė galvą.
– aš nenoriu, kad bukiui skaudėtų.
andrius nusivylė broliu, numojo ranka.
– sakiau, kad tu mažas, geriau neprasidėti.
– aš visai ne mažas! – užginčijo virgis ir atkišo rieškutes. – 

gal manai, kad aš nepataikysiu?
– Žinoma, tu pataikysi. buki! – pašaukė andrius.
stirniukas tik dabar pamatė vaikus, atsisuko, išdidžiai žengė 

jų pasitikti. andrius pasikūprino, sau prie kaktos prispaudė abiejų 
rankų pirštus ir šitaip ėjo į stirniuką. 

stirniukas sustojo, nuleidęs galvą grybštelėjo žolę ir vėl įsižiū-
rėjo į artėjantį andrių.

– buki buk, buki buk, – andrius badinėjo smiliais ir galva stir-
niuko pusėn.

bukis žengė lėtai, paskui smarkiau, atkišo ragus. andrius pri-
sileido jį visai arti, o tada kryptelėjęs išsilenkė. stirniukas prabėgo 
pro šalį ir lyg niekur nieko vėl gribšnojo žolę.

– pikadore, sviesk ietį! – sukomandavo andrius.
virgis metė vieną kankorėžį, metė kitą ir tik trečias pataikė 

stirniukui į šoną. bukis pabėgėjo į šalį, žiūrėjo į berniukus.
– buki buk, buki buk, – andrius vėl palinkęs artinosi į stirniu-

ką.
ilgai jie šitaip žaidė. tarpais andrius bukį vaišino duona, o 

paskui vėl ragino virgį, kad mėtytų savo ietis. pagaliau, matyt, 
stirniukui įkyrėjo, ir jis nubidzeno sau į mišką.

andrius pasitempė, pasistiebė ir paklausė:
– patiko korida?
– nežinau, – tyliai numykė virgis. – bukiui tikriausiai nepa-

tinka.
– tai nieko, aš bukį išdresiruosiu, ir jis kaip tikras jautis puls. 

kada nors pasikviesiu vaikus ir parodysiu, kaip toreadorai kauna-
si. tik žiūrėk, namie nė žodžio.
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dažną popietę andrius su virgiu, vos tik papietavę, sprukda-
vo į mišką. buvo saulėtos rudens dienos, nuo berniukų balsų skar-
dėdavo tyla. Jeigu bukio nesurasdavo, jiedu svaidydavo kankorė-
žius, karstydavosi po lazdynus ir skindavo riešutus, o kai pamaty-
davo stirniuką, andrius tapdavo toreadoru, o virgiui vis liepdavo 
būti pikadoru. kartą andrius tarė:

– gal rytoj pasivadinsiu draugų, tegul pasižiūri. aš jau sakiau 
jiems, net išsižiojo išgirdę. kine to nepamatys.

kai rytojaus dieną baigėsi pirmokams pamokos, andrius per 
pertrauką susirado virgį ir paliepė:

– eik namo, tik niekur neužtruk. paskui prisikimšk kišenes 
duonos ir obuolių ir lauk. kai sušvilpsiu, atlėksi į mišką. aišku?

– aišku. tai šiandien? – dar paklausė virgis ir pakėlė mėlynas 
akis į brolį, tokį stiprų ir drąsų.

– pamatysi, – išdidžiai atsakė andrius.
per paskutines dvi pamokas andrius sėdėjo kaip ant adatų, 

nieko nebegirdėdamas, niekaip nesulaukdamas skambučio. tačiau 
istorikas, paaiškinęs pamoką, pasižiūrėjo į laikrodį ir iškvietė an-
drių atsakinėti. andrius mikčiojo, mikčiojo ir visai nutilo. moky-
tojas rašė dvejetą, tačiau andrius laikėsi tvirtai, mirktelėjo drau-
gams: „ne tas man dabar galvoj...” o kai nuaidėjo skambutis, jis 
pirmas puolė pro duris. iš paskos kiti berniukai išgarmėjo, ir jie 
visu būriu patraukė pamiškėn. priešaky žengė andrius. kai me-
džiai juos paslėpė, andrius užtraukė:

toreador, drąsiai pirmyn...
berniukai nutilo, sukluso.
toreador, toreador...
priėjęs namus, andrius prisiglaudė prie pušies ir sušvilpė. 

Žiūrėjo į kiemą, į tokį aukštą ir nugeltusį klevą, į baltuojančius 
antaninius ant obels šakų. vėl sušvilpė. virš pušies sugirgsėjo 
gervės. ilga virtine, aukštai aukštai pakilusios, jos traukė į pietus, 
ir andrius žiopsojo užvertęs galvą, pasidarė kažko neramu, ūmai 
dingo visas smagumas, tačiau netoli, ties lazdynų krūmu, nekan-
traudami klegėjo berniukai. andrius trečiąsyk sušvilpė ir supyko 
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ant virgio; amžinai jis toks, nulenda kur, neprisišauksi. o gal ma-
mai viską išpliurpė, neišleidžia?

– palaukit, aš tuoj! – šūktelėjo draugams ir nubėgo per tuščią 
lauką, baltais voratinklių siūlais apraizgytą.

Įpuolė į virtuvę ir sušuko:
– kur virgis, mama?
virtuvėje buvo tuščia.
iš gretimo kambario įėjo tėvas.
– kur virgis, tė... – andrius pakėlė akis į tėvą ir užsirijo.
– prisižaidėt, – sunkiai ištarė tėvas, pakinknojo galva ir atsisė-

do ant suolo pas langą. – Į ligoninę virgį išvežė.
kažkas užveržė andriui gerklę ir ėmė smaugti taip skaudžiai, 

kad jis nebeteko jėgų ir atsišliejo pečiais į durų staktą.
– gerai, kad tuokart ėjau pietų. Žiūriu, ir virgis grįžta. tik 

užlindo už eglynuko ir suklykė. puoliau ton pusėn. vėl suklykė. 
iš tolo pamačiau – stirniukas parsitrenkęs jį ant kelučio. surikau 
lėkdamas. pamatė mane ir nubėgo į mišką.

– ką jis padarė virgiui? – tyliai, su baime paklausė andrius.
– ragais veidą sužalojo, akį kliudė. kažin ar matys ta akim.
aštrus tėvo žvilgsnis nuvėrė andrių, jis palinko, nuleido gal-

vą. iš rankos išslydo krepšelis su knygomis ir dusliai dunkstelėjo 
ant grindų. andrius suvirpėjo visas, pašoko.

– aš jį užmušiu! užmušiu bukį! – sušvokštė pro dantis, išpuo-
lė laukan, bet tuoj pat stabtelėjo, lyg už rankos sulaikytas.

nuo miško švilpė draugai, nerimavo.
– toreador! toreador! – šaukė kažkuris, net laukai skambėjo.
andrius nulindo į pašalį, įsispraudė tarp nurudusių serbentų 

krūmų, žvelgė į žemę po kojom.
draugai švilpė, šūkavo.
andrius prikando virpančią lūpą.

išpūtęs, atlošęs, sudroš, ietis, grybštelėjo, sprukdavo, 
priešaky, sugirgsėjo
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1  kur vyksta pasakojimo veiksmas? kas yra pagrindiniai veikė-
jai?

2  papasakokite, kaip andrius ir virgis susidraugavo su stirniuku.
3  kokių žaidimų andrius mokė bukį?
4  koks sumanymas susiklostė berniuko galvoje?
5  ką reiškia žodis korida? raskite jo paaiškinimą tekste.
6  kuo koridoje turėjo būti virgis? ką jis turėjo daryti?
7  papasakokite, kuo baigėsi vaikų žaidimai.
8  kaip elgėsi andrius, sužinojęs apie nelaimę? kas kaltas dėl įvy-

kusios nelaimės?
9  glaustai papasakokite įvykius andriaus vardu.
10  paaiškinkite, kaip suprantate šiuos posakius. 
 tik žiūrėk, namie nė žodžio.
 andrius sėdėjo kaip ant adatų.
 virgio girnos nustojo malusios.
 tėtės žodžiai pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo.
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giminiŠki ŽodŽiai

kas yra žmonių giminė, jūs jau žinote. giminaičius vadinate 
įvairiais, dažnai vienas į kitą nepanašiais žodžiais: teta, dėdė, pus-
seserė, pusbrolis... Jų pavardės gali būti kitokios negu jūsų, bet jie 
vis tiek jums giminės.

o kaip giminiuojasi žodžiai? Šiek tiek kitaip negu žmonės. Jų 
giminystei reikia bendros žodžio dalies, kaip antai:

kriaušė – kriaušytė – kriaušaitė,
vasara – vasarėlė – pavasaris,
kelias – keliukas – pakelė,
sūnus – sūnelis – posūnis – įsūnis – sūnėnas.

bet tai dar ne viskas. giminiški žodžiai turi būti susieti savo 
reikšme. Štai du žodžiai: karvė ir karvelis. abu turi bendrą dalį 
karv-, bet jie negiminiški. kodėl? pirmas pavadina gyvulį, antras 
– paukštį. taigi jie reiškia visai skirtingus daiktus.

susiję savo reikšme ir turintys tą pačią šaknį žodžiai vadinami 
giminiškais žodžiais.

kam giminiški žodžiai reikalingi? kodėl neužtenka, pavyz-
džiui, vieno žodžio kriaušė, o sakoma dar ir kriaušytė, kriaušai-
tė? Kriaušė – užaugęs medis, kriaušytė – jaunas medelis. tiesa, 
kartais kriaušyte vadiname ir seną, didelį medį, jei jis mums labai 
mielas. bet visi šie žodžiai vartojami tos pačios rūšies medžiams 
pavadinti.

† nurašykite eilėraštį. raskite ir pabraukite giminiškus žodžius.

Lokiukai
Lokiai ir mamos lokės
atsikvėpė ramiai:
gerai lokiukai mokės,
geri jų pažymiai.
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nedarė klasei gėdos,
nesipešė kieme.
pagyrė juos pelėdos
viešam suėjime.

Labai gražiai šnekėjo
Lokys iš palokių, –
Lokiukams palinkėjo
atostogų puikių.
                                     M. Vainilaitis

‡ sugrupuokite giminiškus žodžius.

lietus, plaukimas, saulė, jaunatis, gražus, lietingumas, pasau-
lis, jaunystė, plaukikė, gražina, saulėtas, lietpaltis, grožybės, 
jaunuomenė, saulėgrąža, plaukti, atjaunėti, grožis, plaukykla, 
saulėtekis, gražiabalsis, lietingas, prieplauka, jauniklis, sau-
lius, lyti, plaukmuo, grožėtis, jaunasis

lyti saulė  gražus  plaukti jaunystė
lietus  

ˆ kurie iš poromis surašytų žodžių negiminiški?

ranka – įrankis    lenta – lentyna                  raštas – rašalas
lapas – lapė         šaltas – šaltukas                stalas – staltiesė 
liepa – liepė        akvarelė – akvariumas      knyga – knygynas

Š kiekvienoje eilutėje įsiterpęs vienas negiminiškas žodis. kuris?

rasa – rašė – rasotas
meška – meškerė – meškerioti
pirkia – pirkelė – pirkti
kovoti – kovas – kova
karpis – karpyti – karpinys
kalti – kalvė – kalva
gerti – geras – gerumas
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œ nurašykite patarles ir pabraukite giminiškus žodžius. pasakykite, 
kodėl jie giminiški. paaiškinkite patarlių reikšmę.

1. darbas meistrą giria. 2. darbštus duoną gamina, tinginys 
badą augina. 3. darbymetyje ir akmuo kruta. 4. kalbus kal-
bą, darbštus darbą randa. 5. tinginystė – visų ydų motinystė.  
6. tinginys ir miegodamas patrūksta. 7. tinginiausi – išvirkš-
čiu šaukštu valgysi.

Œ parašykite šiems žodžiams bent po tris giminiškus žodžius. Jų ben-
drą šaknį pabraukite.

namas – namelis, , 
sodas – , , 
daina – , , 
draugas – , , 
medis – , , 

š pritaikykite kryžiažodžio langeliams žodžius: parašas, sąrašas, 
raštinė, raštingas, rašalinė, rašys, rašalas, rašykime, rašinėjimas, 
rašinėtojai, rašytojas. raskite jų šaknį. rašykite sąsiuvinyje.
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reikŠminės ŽodŽio daLys. Šaknis

reikšminės žodžio dalys yra: šaknis, galūnė, priešdėlis ir prie-
saga.

bendroji giminiškų žodžių dalis vadinasi šaknis. 

Šaknis yra svarbiausia žodžio dalis, nes nuo jos tiesiogiai pri-
klauso žodžio reikšmė. prie šaknies dedamos kitos žodžio dalys. 
nagrinėdami žodžio sudėtį, šaknį žymime taip: .

pavyzdžiui: beržas, beržynas, berželis.

norėdami rasti žodžio šaknį, nagrinėjamam žodžiui parenka-
me giminiškų (miestas – miestelis, miestietis) ir ieškome bendro-
sios jų dalies, nes bendroji giminiškų žodžių dalis ir yra šaknis. 
vadinasi, žodžio miestas šaknis yra miest-.

kartais į šaknį įsiterpia priebalsiai n, m. Šie garsai, įsiterpę į 
šaknį, vadinami intarpais. intarpas esti tik esamajame laike, pvz.: 
pigti – pinga – pigo; tapti – tampa – tapo; šlapti – šlampa – šlapo. 
intarpą žymime taip:       ta m pa.

Šaknis gali kisti. dažniausiai kinta šaknies balsis, pvz.: vyti – 
vijo; vogti – vagia; imti – ėmė; kurti – kūrė. kartais kinta ir prie-
balsis: metė – mesti – mečiau; medis – medžiai.

† sugalvokite kuo daugiau giminiškų žodžių su šiomis šaknimis.

varg-  –  vargti, vargas, vargelis, vargingas, vargšas
kalb-  –  
knyg-  –  
skait-  –  
pieš-  –  
nam-  –  

‡ nurašykite tekstą. pažymėkite paryškintų žodžių šaknis, skliaus-
tuose parašykite giminišką žodį.
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Miškelis (miškas) gyveno savo kasdieninį gyvenimą. ant vo-
ratinklio gijos kilo aukštyn žalsva kirmėlaitė ( ). vienišas 
drugelis ( ) ieškojo sau draugo po žydinčią, takelių ( ) iš-
raizgytą pievą. po žolę narstė skruzdės ( ), tempdamos spy-
glius naujam namui ( ), nes senąjį išspardė padykę vaikai. po 
šakas šokinėjo kažko sunerimusi voverė ( ). du žiogeliai ( ) 
ginčijosi, katras aukščiau pašoko nuo smilgos ( ).

V. Žilinskaitė

ˆ raskite tekste giminiškus žodžius. išrašykite šešias jų grupes ir pa-
žymėkite šaknį.

Pušaitė
tarp aukštų pušų, didelio pušyno pakrašty, išaugo maža pu-
šaitė. Ji buvo dar tokia mažutė, kad per ją lengvai peršokdavo 
kiškis. bet jos viršūnėlė augo tiesi, ir kada nors mažylė turėjo 
užaugti aukšta, išlakia pušimi.
o kol kas sena skarota eglė gynė ją nuo vėjo ir sekė pasakas. 
Lietingomis, nejaukiomis naktimis didžiosios pušys ošė jai 
sakmę apie proseneles, kurių viršūnės rėmusios dangų ir ku-
rioms iš tolo lenkėsi net galingieji maumedžiai. o pušaitės se-
nolė, didžioji pušis, kas vakarą jai niūniuodavo melodingą ir 
seną kaip miškas lopšinę.

V. Žilinskaitė

Š nurašykite tekstą. paryškintų žodžių šaknis pažymėkite sutartiniu 
ženklu.

ir iškeliavo arklys dominykas toliau į vakarus. rugiagėlių 
kvapas vis stiprėjo, stiprėjo, ir galų gale dominykas išvydo 
didžiulę nuostabią rugiagėlių pievą. o tos pievos pakraštyje 
jis pamatė begemotuką nikodemą, kuris stovėjo kaip įbestas 
pagalys ir, matyt, šios pievos grožio sužavėtas, negalėjo ištar-
ti nė žodžio. gal ir norėtų pasakyti, tarkim, – „kokia graži pie-
va, kaip man čia gera žaisti”, bet kas iš to, kai nori, o negali...

V. V. Landsbergis
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œ parašykite nurodytų veiksmažodžių esamąjį ir būtąjį kartinį laiką. 
pažymėkite intarpą.

sprukti – spru n ka, spruko
busti  –     tekti  –   
snigti  –     kristi  –   
kibti  –     skristi  –   

Œ baikite rašyti ir įsidėmėkite šaknies balsių kaitą.

būti  –  būna, buvo kilti  – kyla, kilo tiko  – nuotykis
pūti  –   šilti  –   tvino – potv*nis
žūti  –   žilti  –   kilo  – pok*lis
birti  –  byra, biro ginti  –  gina, gynė suko  – pos*kis
svirti  –    pinti  –    buvo  – pob*vis

š parašykite su šiais žodžiais sakinių. pabraukite pakitusius šaknies 
priebalsius.

audė, audžia; rado, rasti; raidės, raidžių; gaidys, gaidžiukas

nosinės raidės ŽodŽių Šaknyse

† kuris iš pateiktų žodžių kurioje patarlėje praleistas? raskite ir įra-
šykite.

1. atidavė lapei  ganyt. 2. iš mažos gilės didelis  išauga.  
3. daug apžiosi – mažai  . 4. ir gaidys savo kieme  . 5. di-
delis  gerklę plėšia.
ąžuolas * nukąsi * drąsus * kąsnis * žąsis

‡ nurašydami pateiktus žodžių junginius, įrašykite praleistas raides. 
paaiškinkite šaknies balsių rašybą. pasirinkite penkis žodžių jungi-
nius ir parašykite su jais po sakinį.

išsi*stas laiškas, baltoji ž*selė, paž*stamas jaunuolis, duonos 
k*snis, išl*sdamas iš krūmų, prak*stas obuolys, nusig*sta savo 
žodžių, patinka dr*siausieji, reikia apsispr*sti, *žuolinis kotas, 
išgal*stas peilis, ypatinga m*slė
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ˆ Įrašykite praleistas raides.

1. pagr*žink paveikslą ir sugr*žink draugei. 2. meškis pagr*sė 
piktu urzgimu. 3. naktį paš*lo, medžius padengė šerkšnas.  
4. po kojomis čeža vėjo nudr*skyti lapeliai. 5. ilgai niekas 
nedr*so žodžio pratarti. 6. patvoryje gulėjo sutr*šusių r*stų 
krūva. 7. ežeras greit užš*la. 8. Laivas pradėjo sk*sti. 9. mu-
dviejų ginčą teks tau išspr*sti. 10. kitais metais šv*sime mūsų 
miestelio jubiliejų. 11. Šeimininko veidas rausta ir b*la.

Š iš pateiktų žodžių sudarykite sakinius.

1. Šuo, draskyti, nagai, imti, žemė. 
2. Šalis, didelis, grėsti, pavojus. 
3. riešutai, lazdynas, šakos, subręsta, ant. 
4. vąšelis, nerti, senelė. 
5. sniegas, pavasaris, težti. 
6. netrukus, tęsinys, ši, sulaukti, istorija. 
7. Žąsys, pelkė, vidurys, gagenti. 

œ parašykite kuo daugiau bendrašaknių žodžių. Šaknies balsiai ir 
priebalsiai gali būti pakitę.

lįs-     – lįsti, lindėti, landa, landynė, lenda
grįž-  –     gręž-  –    
siųs-  –     tręš-  –    

Œ parašykite šių veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko tre-
čiąjį asmenį.

grėsti, drėksti, gręžti, šalti, tręšti, balti, pūsti

š atidžiai perskaitykite pasaką ir raštu ją atpasakokite. pavartokite 
paryškintus žodžius.

Ąsotis ir varna
skrenda varna per lauką ir mato – iš žolės kyšo ąsa.
– turbūt bus ąsotis, o ąsotyje vandens, – galvoja varna. nutū-
pė, prišokavo, bet vandens ąsotyje visai maža.
– Tai žąsys išgėrė, – ėmė skųstis varna.
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iš tikrųjų netoli žąsinas šnypštė. nori varna lįsti į ąsotį, bet 
nedrįsta. ką dabar daryti?
– Žmonės sako, kad akmenukai skęsta vandenyje, – tarė sau 
varna. – nesunku bus atsigerti, tik reikės akmenukais nugrįsti 
ąsočio dugną. 
varna taip ir padarė – rinko akmenukus ir mėtė į ąsotį. akme-
nukai skendo, kėlė vandenį, ir varna atsigėrė.

                                                       Lietuvių pasaka

Ÿ išspręskite kryžiažodį. rašykite sąsiuvinyje.

1. stiprus medis.
2. Įtemptai galvoti.
3. Įrankis.
4. ką reikia daryti, norint
    paragauti bandelės.
5. Žodžio neryžtinga sinonimas.

gaLŪnė

Galūnė yra kintanti žodžio dalis, rodanti jo ryšį su kitais 
žodžiais (ąžuolas žaliavo, ąžuolą nukirto; žvakė šviečia, 
žvakės šviečia; neša, nešė). 

galūnę žymime taip:       neš a  .

Linksniavimas, asmenavimas, giminės, skaičiaus, laiko keiti-
mas vadinami žodžių kaitymu. keisdami galūnes, žodžius kaito-
me. galūnė nurodo linksniuojamojo žodžio giminę, skaičių, links-
nį, asmenuojamojo – asmenį, skaičių ir kartais laiką.

keičiant galūnes, galima pasidaryti ir naujų žodžių: vilkas – 
vilkė; stalas – stalius; gražus – grožis.

kai kurie žodžiai galūnių neturi, pvz., augs, rėks, vakar, taip, 
prastai, dirbti, lėk. 

Ą
Ą

Ą
Ą

Ą

1
2
3
4
5
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Žodžio dalis be galūnės yra kamienas (sodinukas, pasakėlė). 

Žodžio kamienas kartais sutampa su šaknimi (mam-a, saul-ė). 

† perskaitykite tekstą. nurašykite paryškintus žodžius ir sutartiniu 
ženklu pažymėkite jų galūnes.

Mačiau, tikrai mačiau: visos pelės kaip pelės, pilkos, juodos, 
baltos ir margos, bet viena – sidabrinė! sidabrinė ir tiek.
kai bėga, tai skamba, tarsi kokie varpeliai jai po kaklu parišti 
būtų... kai liaujasi bėgti, dar ilgai visame pelyčių lauke aidi: 
din dilin, din dilin...
ir taip dindiliuoja, kol nusilpsta, nutyla, sudyla.
maža mergytė, kuriai aš tai vieną sykį papasakojau, irgi pri-
tilo, susimąstė, paskui tyliai ištarė:
– o gal ta pelė... iš Mėnulio?

S. Geda

‡ nurašykite mįsles. sutartiniais ženklais pažymėkite paryškintų žo-
džių šaknis ir galūnes.

1. Graži mergaitė, raudona kepuraitė, kas praeina – tas galvą 
lenkia. 2. Miške gimė, naktį subrendo, parėjęs namo, kati-
le nuskendo. 3. Žalias, bet ne pieva, baltas, bet ne sniegas, 
garbanotas, bet ne plaukai. 4. du kartus gimsta, vieną kartą 
miršta. 5. kurio paukščio jaunikliai nepažįsta savo motinos?

ˆ suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu linksniu ir pažymėki-
te jų galūnes.

Lapė užkasė (žąsis) ir nubindzeno paskui (kiškis). mažai ji ti-
kėjo kiškio kalba, bet būdama smalsi iš tolo sekė (kaimynas).
netrukus abu įlindo į (kviečių laukas); kiškis, kaip tikras vy-
ras, prisiartino prie (žmogus) su šluota, pasisveikino jį su koja, 
paskum pasišokėjęs pabraukė uodega per (nosis). Lapė iš tolo 
žiūrėjo ir tik stebėjosi tokia (kiškis) drąsa.
Laputė išdrįso ir pati prisiartinusi bandė pabraukti (žmogus) 
per (kojos). Žmogus – nė krust.

P. Cvirka
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Š kurių linksnių galūnėse rašomos nosinės raidės? parašykite dešimt 
pavyzdžių.

œ Įrašykite praleistas galūnes.

vėjas švilpauj* po sod*,  
vėj* švilpaut nusibod*.
apkabinęs klevo šak*, 
su lapel* tyliai šnek*. 
Čia nuritina tak*
Lėl*, pamestą vaik*.    
Jau prie lang* suka rat*,   
knyg* atverstą pamato.
                                 B. Buivydaitė 

Œ iš šių žodžių sudarykite sakinius ir sukurkite rišlųjį tekstą.

aš, gyventi, graži, sodyba
aplinkui, augti, puikūs, medis
po, mano, kambarys, langas, svyruoti, gražūs, gluosniai
jų, plačios, šaka, mėgti, patriukšmauti, varnėnai
vakarinė, sodas, pusė, vasara, žiedai, apsipilti, liepos
prie, vartai, stovėti, žalia, eglės              

š nurašykite žodžius. sutartiniu ženklu pažymėkite jų kamienus.

nuveždavo, patarėjas, baltas, palangėje, girininkas, giružė, ra-
šalinė, sąrašas, dukra, dukružėlė, laukuose
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prieŠdėLis

Žodžio dalis, esanti prieš šaknį, vadinama priešdėliu. 

priešdėlis pakeičia žodžio reikšmę, pvz.: miškas – pamiškė; 

jūra – užjūris; dažė – nudažė. priešdėlį žymime taip:        parašė.      

priešdėliuose są- ir į- rašomos nosinės raidės. Šie balsiai visa-
da tariami ilgai.

          į-                 są-

įdomus, įvairus, įprotis,    sąjūdis, sąlyga, sąmonė, sąžinė,                                   
įspūdžiai, įvardis, įgūdis sąskrydis, sąsiuvinis, sąsiauris

† perskaitykite tekstą. nurašykite paryškintus žodžius ir sutartiniu 
ženklu pažymėkite jų priešdėlius.

Lino kantrybė
kartą žmogus nusprendė išbandyti savo bičiulių augalų kan-
trybę. rugį pasėjo, nukirto, iškūlė, sumalė ir iš miltų iškepė 
duoną. rugys viską iškentė ir tuo labai didžiavos.
aguoną pasėjo, jai subrendus nusuko galvą, išbėrė sėklas, 
įmaišė jas į tešlą ir iškepė pyragą. aguona tik vieną kartą pra-
virko. o šiaip buvo kantri.
ir štai atėjo lino eilė. Jį žmogus pasėjo, išrovė, išdžiovino, iš-
kūlė, paklojo, išmirkė, sumynė, iššukavo, išbruko, suverpė, 
sulenkė, metė, audė ir tik tuomet pasiuvo drabužį.
taip ir paaiškėjo, kuris augalėlis kantriausias.

L. Gutauskas

‡ nurašykite patarles ir priežodžius. Įrašykite trūkstamus priešdėlius 
pa-, ne-, už-, į-, iš-.
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1. ant gero žmogaus ir šuo *loja. 2. ar avinas ausį *mynė, kad 
*girdi? 3. basas *bėgiosi – saldžiau *miegosi. 4. ir bėgios da-
bar į visas šalis, kaip *kirpta uodegon avis. 5. ir duris *darius 
laikas slinkęs *siliauja. 6. ant kito ir krislą *mato, o ant savęs 
ir arklio *mato. 7. kaip *klosi, taip *miegosi. 8. gera galva, tik 
ant prastų pečių *dėta.

ˆ nusibraižykite lentelę. sujunkite žodžius nešė, rovė, suko, mokslas, 
lėkė, rašė, ėjo su jiems tinkančiais priešdėliais į-, są-, ap-, at-, iš-, 
už-, su-. Jei priešdėlis netinka, langelyje parašykite ženklą „–”.

          priešdėlis

Žodis
 į- są- ap- at- iš- už- su-

   nešė įnešė – apnešė atnešė išnešė užnešė sunešė

   rovė

   suko

   mokslas

   lėkė

   rašė

   ėjo

Š iš prielinksnių ir daiktavardžių sudarykite naujus priešdėlinius žo-
džius. pasirinkite šešis priešdėlinius žodžius ir parašykite su jais po 
sakinį.

po saule  –  pasaulis po stalu  –  
be darbo  –   po stogu  –  
be baimės  –   po langu  –  
be prasmės  –   už jūros  –  
be krašto  –   už sienos  –  
ant akies  –   už ribos  –  
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œ Įrašykite tinkamą priešdėlį są- arba į-. su šešiais žodžiais parašyki-
te po sakinį.

*šoko, *lipo, *lyga, *monė, *domus, *junga, *narys, *siuvinis, 
*žiningas, *sakymas, *vartis, *varžėlė, *vartynas

Œ parinkite tinkamą priešdėlį.

1. Šeimininkė, norėdama gyventi šiltai, *klijavo langus (pri-, 
ati-, už-, su-, iš-, ap-). 2. kad iš puodo neišbėgtų sriuba, *denk 
dangtį (pri-, ati-, už-). 3. inga nesulaukė draugės, nes ta kaž-
kur *gaišo (pri-, nu-, su-, už-). 4. mašina tyliai *riedėjo į kie-
mą (su-, pra-, į-).

š sąsiuvinyje nusibraižykite kryžiažodį. raskite vietą žodžiams: są-
siuvinis, sąlyga, santykis, sąnarys, sambūris, samprotauti, sąmonė. 

Ÿ  perskaitykite tekstą. raskite ir nurašykite po vieną žodį su prieš-
dėliais pa-, at-, už-, ap-. sutartiniais ženklais pažymėkite jų šaknis, 
galūnes ir priešdėlius. parašykite kiekvienam šių žodžių bent po du 
giminiškus žodžius.

kalnelis nebuvo ramus vaikas, tai kartą ėmė ir pabėgo nuo 
mamos, o netrukus ir pasiklydo. ėjo ėjo kalnelis, pavargo ir 
užmigo. o kalneliai, žinote, ilgam užmiega. Jie miega ilgiau nei 
meškos žiemą. miegodamas kalnelis spėjo apaugti medžiais, 
gėlėm, smilgom. medžiuose suko lizdus paukščiai, gėlės linga-
vo pavėjui, bitutės rinko iš gėlių medų. atsibudo kalnelis ir net 
apsvaigo nuo šitokio gražumo.

N. Kepenienė

s
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priesaga

Priesaga yra žodžio dalis, einanti po šaknies. Ji reikalinga 
naujiems žodžiams sudaryti.

priesaga žymima taip:       medelis.

dažnai nauji žodžiai virsta kitomis kalbos dalimis. pavyzdžiui: 
kirpti – kirpėjas, uoga – uogauti, laukas – laukinis.

bet gali būti ir kitaip: dobilas – dobilėlis, medis – medelis, sau-
lė – saulutė.

† nurašydami žodžius, priesagas pažymėkite sutartiniu ženklu.

mokinys, mokykla, mokymas
broliukas, brolelis, brolužis
tėvynė, tėviškė, tėvelis
saulutė, saulėtas, saulelė
girelė, giružė, girininkas

‡ pagal pavyzdį pridėdami priesagą -ykl-, pakeiskite žodžius taip, kad 
jie reikštų vietą.

mokyti  –  mokykla 
skaityti  –    kepti  –  
gaminti  –   skalbti  –  
kirpti  –    dažyti  –  
valgyti  –    valyti  –  

ˆ su pabrauktais žodžiais sudarykite naujus žodžius, pridėdami prie-
sagą -inis, -inė.

1. Ledai, pagaminti su vanile – vaniliniai ledai
2. pirštinės, pasiūtos iš odos – 
3. tortas, pagamintas su šokoladu – 
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4. karoliai, suverti iš gintaro gabalėlių – 
5. Ąsotis, nulipdytas iš molio – 
6. duona, iškepta iš rugių – 
7. staltiesė, pasiūta iš lino – 

Š nurašykite patarles. raskite ir pabraukite žodžius su priesagomis. 
priesagas pažymėkite sutartiniu ženklu.

1. giriasi nameliais, bet nesigiria vaikeliais. 2. grūdelis prie 
grūdelio ir jau duonos kampelis. 3. ankšta jo pirkelė, bet gar-
di duonelė. 4. darbininkai – už darbo, tinginiai – už šaukšto.  
5. darbingam žmogui visur lengva. 6. namai pilni gėrybės, 
tiktai reikia kantrybės. 7. ankstyvas paukštelis krapšto dante-
lius, o vėlyvas akeles.

œ nurašydami sakinius, įrašykite praleistas priesagas.

1. kokie berž*ėliai! ir egl*ai kokie žali. rodos, aš pirmą kar-
tą juos matau. negaliu atsižiūrėti pro trauk*io langą. (v. rm.)  
2. Jis kaip tingus kat*as mėgsta šiltas, ramias viet*es. (k. s.)  
3. tarp lengvų debes*ių vaikštinėjo mėn*is. (e. s.) 4. pel*ė 
irgi persigando ir šoko bėgti, kiek neša jos mažos koj*ės.  
(J. a.) 5. ežerą iš visų pusių kaip aukšta siena supo tankus 
egl*as. (r. k.) 6. eina saul*ė eglių bokšt*iais, eina saul*ė pie-
vų tak*iais. (J. dg.)

Œ iš šių daiktavardžių sudarykite kuo daugiau būdvardžių. pažymėki-
te jų priesagas.

akmuo – akmeninis, akmeninė, akmeningas, akmenuotas
auksas  –    ašara  –  
brolis  –    gysla  –  
vaikas  –    kreida –  
bulvė  –              skola  –   

š pažymėkite daiktavardžių priesagas. ką reiškia šie žodžiai?

grybynas  vaistinė Joninės siuvėjas
žemuogynas cukrinė petrinės pynėjas
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durpynas  varpinė oninės grėbėjas
žvėrynas  pieninė vėlinės gydytojas
uždavinynas plytinė devintinės mokytojas

Ÿ surašykite į lentelę paryškintus žodžius ir juos suskirstykite žodžio 
dalimis.

buvo pati vasaros pabaiga. nuo jūros pūtė šiltas, lengvas va-
karų vėjas, sukeldamas mažas bangeles. ant didžiųjų tamsių 
akmenų, gulinčių pajūryje ant smėlio arba kyšančių jūroje ne-
toli kranto, tupėjo pulkas kirų ir žuvėdrų. prieš porą mėnesių jos
jau buvo išperėjusios savo mažus vaikelius, šie jau spėjo pa-
augti ir apsiplunksnuoti, pramoko skraidyti ir žvejoti. ir štai 
dabar – tiek žuvėdros, tiek kirai su savo vaikais – susimetę į 
draugiškus pulkelius tarškėjo, klegėjo bei svarstė, ką veikti 
toliau, artėjant rudens darganoms ir žiemos šalčiams.

V. V. Landsbergis

Žodis priešdėlis Šaknis priesaga galūnė
pabaiga pa baig       –      a

ŽodŽių darybos bŪdai. vediniai

iš jokio kito nepadarytas žodis vadinamas paprastuoju žodžiu. 
Jį sudaro šaknis ir galūnė (gėl-ė, ger-as) arba šaknis ir bendraties 
priesaga (vež-ti, krau-ti).

Žodis, padarytas iš kito, vadinamas dariniu (gėl-yn-as, vež-
ėj-as, pa-ger-in-o, raudon-skruostis).

Žodžiai daromi ne tik iš paprastųjų žodžių, bet ir iš darinių.
kailis  kailiniai   kailiniai  kailinukai 
laukas  laukinis    laukinis  laukinukas
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darant naują žodį, keičiasi ir jo reikšmė. tą pokytį suteikia 
prisidėjęs priešdėlis, šaknis, priesaga ar net galūnė.

darybos priemonė – reikšminė žodžio dalis, su kuria darome 
naują žodį. pvz.:

   paupys                parašas
 upė                rašė    
   upelis     rašinys
        

                     ŽODŽIŲ DARYBOS BŪDAI

darybos būdas                           pavyzdžiai
 
priešdėlinis  leisti – pa-leisti, laimė – ne-laimė

priesaginis  rašė – raš-in-ys, daržas – darž-el-is 
    – darž-inink-as

galūninis   stalas – stal-ius, įrašo – įraš-as

sudūrimas  gandras + lizdas – gandr-a-lizdis, 
    juodas + žemė – juod-žemis

dariniai skirstomi į vedinius ir sudurtinius žodžius. vediniai 
yra su priesaga, priešdėliu arba pakeitus galūnę padaryti žodžiai.

D A R I N I A I
        
priešdėliniai     priesaginiai galūniniai sudurtiniai
vediniai vediniai vediniai žodžiai

palaukė  mergaitė grožis jonažolė
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† parašykite daiktavardžių su priešdėliais pa-, už-, į-.

tvora  –  patvorys svirnas  –   nešimas  –  
jūra  –   siena  –   dėjimas  – 
tėvas  –   krosnis  –   rišimas  –  
miškas  –  stalas  –   sakymas  –  
vakaras  –   slėnis  –   važiavimas  –  
marios  –  slenkstis  –   žygiavimas  –  

‡ iš veiksmažodžių padarykite daiktavardžių su priesagomis -ik(as), 
-ėj(as), -toj(as). pasirinkite penkis daiktavardžius ir parašykite su 
jais po sakinį.

vežė, nešė, krovė, kirpo, gydyti, kovoti, gyventi, vairuoti, virė, 
vilkti

ˆ parašykite, iš kokio pirminio žodžio yra kilę pateikti dariniai.

plaktukas  ←  plakti skirtukas  ←  
posūkis  ←   patirtis  ←  
balkšvas  ←    tvirtai  ←  
naivuolis  ←    įvažiuoti  ←  
varžybos  ←    krepšinis  ←  
pirmūnas  ←    santaka  ←  

Š iš būdvardžių sudarykite daiktavardžius.

šaltas  →  šaltis  karštas  →  
geras  →    gražus  →  
margas  →    raudonas  →  
tylus  →   sūrus  →  
žemas  →   taikus  →  

œ iš darybos reikšmės nustatykite vedinį.

„priemonė, su kuria trinama” – trintukas
„Žmogus, turintis daug turto” – 
„prietaisas elektros srovei įjungti ir išjungti” – 
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„meniškai sakyti iš atminties tekstą” – 
„brangus, vertingas daiktas” – 
„Žmogus, kuris kuria dailės kūrinius” – 
„sugriuvusių pastatų liekanos” – 
„megztas liemens apdaras” – 
„skyrybos ženklas klausimui pažymėti” – 

Œ nurašykite tekstą, suskliaustuosius žodžius paversdami reikiamais 
dariniais.

ruduo (giedrytis). debesys (plaukti) su gėlu, šaltu vandeniu 
į kitus kraštus. (nežinoti) burtininkas brido laukais, kuriuo-
se tiesė puikų (voras, tinklas) mezginį. saulėje šitas mezginys 
žėrėjo (vaiva, rykštė) spalvomis. voro tinkle dūzgė vabzdžiai, 
o (dangus) skrido klykaudami paukščiai. skrido į šiltuosius 
kraštus, nes Lietuvon jau ėjo šaltis.
        S. Zobarskas

š parašykite pamatinius pateiktų lietuviškų vardų žodžius. su kokio-
mis galūnėmis jie padaryti?

ugnius  –   gintarė  – 
rytis  –   dalius  –  
vasarė  –   dainius  –  
audrius  –   giedrė  –  
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sudurtiniai ŽodŽiai

daug žodžių mūsų kalboje yra sudaryti iš dviejų savarankiškų 
žodžių. 

Žodžiai, kurie turi dvi šaknis, vadinami sudurtiniais 
žodžiais, arba dūriniais.

pavyzdžiui, gandralizdis sudarytas iš gandras ir lizdas, sau-
lėtekis – iš saulė ir teka.

vienų sudurtinių žodžių šaknys sujungtos be jungiamųjų bal-
sių (šonkaulis, juokdarys), o kitų šaknis jungia balsiai: a, ė, į, y, o, 
u, ū (lygiadienis, erdvėlaivis, darbymetis, vidudienis, kojūgalis). 
Jungiamuoju balsiu niekada nebūna e. Tais atvejais, kai tardami 
dūrinį girdime e, rašome ia, pvz.: grėbliakotis, ugniavietė, pilia-
kalnis.

† sudarykite ir parašykite sudurtinius žodžius.

gera širdis – geraširdis (žmogus)
mėlynos akys –     (berniukas)
šviesūs plaukai –    (jaunuolis)
platūs lapai –    (palmė)
šimtas metų –    (ąžuolas)
kilni širdis –    (senelis)
mėlynas žiedas –    (linas)
keturi kampai –    (figūra)
kiauras vidurys –    (medis)

‡ parašykite pagal pateiktą pavyzdį, iš kurių žodžių sudaryti nurodyti 
dūriniai.
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kiaurasamtis  –  kiauras + samtis savamokslis  –  
žvyrduobė  –   rankšluostis  –  
lengvabūdis  –   įvairiaspalvis  –  
septyndienis  –   juodžemis  –  
daugiakampis  –   bendraklasis  –  

ˆ nurašykite sudurtinius žodžius ir nuspalvinkite jų jungiamąjį balsį. 
pasirinkite šešis žodžius ir parašykite su jais po sakinį.

sulčiaspaudė, rugiapjūtė, tamsiaplaukis, akimirka, dailyraštis, 
medunešis, galvosūkis, kraujažolė, garsiakalbis, kryžiažodis

Š sudarykite daugiau dūrinių iš nurodytų kalbos dalių.

daiktavardis  
+ daiktavardis

būdvardis  
+ daiktavardis

daiktavardis  
+ veiksmažodis

garlaivis švarraštis dūmtraukis

œ kuris iš pateiktų žodžių kuriame sakinyje praleistas? raskite ir įra-
šykite.

1. peteliškė pakilo aukščiau ir nutūpė ant  žiedo, kad visi ją 
geriau matytų. (J. a.) 2. išlindo iš  murzinas, pasišiaušęs 
paukštelis, straksi ant kraigo čiauškėdamas, net visas kiemas 
skamba. (J. a.) 3. vienoje kaimenėje ganėsi toks avinėlis, . 
(J. a.) 4.  kriauklę sujaudino žuvyčių gerumas. (v. Ž.) 5.  
– vienas didžiausių Lietuvos vabalų. (s. p.) 6. vyriausiajam  
teko visus tildyti ir raminti. (s. p.)
dūmtraukio * saulėgrąžos * juodagalvis Riestaragėlis  
žinianešiui * elniavabalis * dygiabriaunę

Œ Įspėkite mįsles. atsakymas – sudurtinis žodis.

1. auksu mesta, sidabru atausta, deimantu vedžiota.
2. be akių, viską mato.
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3. margas paukštelis viso pasaulio naujienas nešioja.
4. eina be kojų, muša be rankų.
5. kabo tinklelis – ne rankų darbelis.
6. Ąžuolas ąžuolaitis
Šimtašaknis, šimtalapis,
ant viršūnės saulė teka.

š iš suskliaustųjų žodžių sudarykite sudurtinius žodžius ir pavartoki-
te sakiniuose. sakinius nurašykite.

1. buvo (vidurys, diena) vidurdienis, aukštose žolėse siau-
tė vėjas. (b. r.) 2. Jis ėjo iš (geležis, kelias) stoties. (J. m.)  
3. (Šienas, pjauna) pirmiausia eina į ežerą nusiprausti. (v. m.-p.) 
4. ant nesuartų ražienų, tvorų ir medžių draikosi balti (voras, 
tinklas). (g. i.) 5. (sunkus, vežimas) stovėjo molėto kalno pa-
pėdėje. (v. d.) 6. buvo jisai žmogus aukštas, (plati, kakta).

Ÿ raskite pateiktų vietovardžių sąraše sudurtinius žodžius. kurių iš jų 
darybą galėtumėte paaiškinti?

punskas, vaitakiemis, Žagariai, Šlynakiemis, rimkežeriai, ra-
monai, vilkapėdžiai, kampuočiai, krasnagrūda, vidugiriai, 
ožkiniai, klevai

ŽodŽių darybos kartoJimas

† prisiminkite, ką sužinojote apie žodžių darybą. atsakykite į pateik-
tus klausimus.

1. ko kias ži no te reikš mi nes žo džio da lis?
2. kas yra žo džio ka mie nas ir ga lū nė? kuo ski ria si žo džio ka-
mie nas ir šak nis? ras ki te žo džių draugys tė, pa sa kė lė, nu bėg da-
vo me ka mie nus. iš ko kių reikš mi nių žo džio da lių jie su si de da?
3. kas yra žo džio šak nis? ko kius žo džius va di na me gi mi niš-
kais? pa sa ky ki te žo dį su in tar pu. pa tei ki te šak nies bal sių kai-
tos pa vyz džių.
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4. kaip pa gal da ry bą skirs to mi vi si žo džiai? ką va di na me pa-
pras tai siais žo džiais? ką da ri niais? kat ras iš žo džių daina ir 
daini nin kas yra da ri nys?
5. kaip skirs to mi da ri niai? ko kių yra ve di nių ir ko dėl jie taip 
va di na mi? pa tei ki te jų pa vyz džių.
6. kas yra su dur ti niai žo džiai? kaip jie su da ro mi? pateikite 
kelis pavyzdžius.
7. koks bal sis nie kad nei na jun gia muo ju bal siu?

‡ paryškintus žodžius surašykite į lentelę. pažymėkite žodžio dalis.

Lieplaukė
apie Lieplaukę yra visokių padavimų. vieni pasakoja, kad 
miestukas gavęs tą pavadinimą nuo liepų. mat ten buvęs di-
delis miškas ir kitų medžių neaugę, kaip tik liepos. vietoj miš-
kelio įsikūrusi Lieplaukė. tų liepų dabar neišliko.
kiti sako, kad buvęs miškas ir jame labai daug plėšikų. per 
mišką ėjęs vieškelis, bet reikėjo drąsos račiams, puodžiams ir 
šiaip žmonėms juo iš turgaus grįžti. kas tik važiuodavo tuo 
vieškeliu, tai plėšikai liepdavo žmonėms lipti laukan iš ratų ir 
apiplėšdavo. Žmonės pasakoja, kad Lieplaukė pavadinta nuo 
žodžių „Lipk laukan”.

Lietuvių padavimas

dariniai

  priešdėliniai  priesaginiai   galūniniai  sudurtiniai 
  vediniai  vediniai  vediniai  žodžiai

                                                                                               Lieplaukę

paprastieji
žodžiai
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ˆ iš pateiktų veiksmažodžių padarykite daiktavardžius su priesaga 
-imas arba -ymas ir įrašykite į kryžiažodžio langelius. kaip vadina-
mi tokie vediniai? apibūdinkite sudarytų daiktavardžių reikšmę.

statmenai: 1. kristi. 2. kąsti. 3. glostyti. 5. bučiuoti.  
8. rašyti. 10. manyti.
gulsčiai: 4. tampyti. 6. Čiaukšti. 7. drėkinti. 9. tapyti.  
11. griežti. 12. valgyti. 13. braižyti. 14. spręsti.

Š keldami klausimus kas? ką veikia? koks? pagal pavyzdį parašykite 
po tris žodžius su kiekviena pateikta žodžio pradžia.

         (kas?)  (kas?)
pra   (ką veikia?)             pla      (ką veikia?)
        (koks?)  (koks?)

       (kas?)
sto     (ką veikia?)
         (koks?)

11

13
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             las (kas?)
        sta         to   (ką veikia?)
                 tus (koks?)

œ Šie žodžiai sudaryti su netinkamomis priesagomis. pakeiskite jas 
tinkamomis.

petruška  –   malkinyčia  –  
vyšniavas  –   danka  – 
citrinavas  –  kombainistas  – 
granatavas  –   vagilka  – 
cukrinyčia  –   mergelka  – 
druskinyčia  –  stažistas  –   
mobiliakas  –   kaimynka  –  

Œ sąsiuvinyje išspręskite kryžiažodį. kryžiažodžio atsakymai – veiks-
mažodžiai su nosinėmis balsėmis šaknyse.

statmenai: 2. tėvai mėgsta sakyti: „reikia užaugti ir ...”.  
3. kitaip kentėti. 5. pranešti apie padarytą negerą darbą, nedo-
rą elgesį. 7. ... sveikinimą, telegramą. 8. kas nemėgsta švenčių 
...? 9. statyti iš rąstų.

Pavyzdys.
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gulsčiai: 1. Įtemptai galvoti, protauti. 4. Įkyruoliui sakoma: 
„... man į akis”. 6. savo problemas reikia pačiam ... . 10. iš-
laidus žmogus dažnai ... skolose. 11. ... spąstus, kilpas statyti.  
12. kloti kelią akmenimis.

š  ištaisykite žodžius su priešdėliu da-. parašykite žodį su tinkamu 
priešdėliu.

1. ir kaip aš (nedasiprotėjau) apie tai pasiskaityti knygoje?  
2. (nedavažiavus) namų, sugedo mašina. 3. Šią knygą (dabaig-
siu) skaityti savaitgalį. 4. Į sriubą (dadėk) morkų. 5. krepšį su 
pirkiniais vos (danešiau) iki namų. 6. net uždusau, kol (dabė-
gau) iki autobuso. 7. teko valgyti (nedavirtas) bulves.

Ÿ  ištaisykite įvairias žodžių darybos klaidas.

vakar vakare kruopščiai išplanavau šios dienos darbus. bet 
rytą praklausiau, kaip čirškinėjo žadintuvas, ir prisikėliau per 
vėlai. išsigandau, kad pavėluosiu į mokyklą. greitai pasižadi-
nau tėtį ir jis man nuėmė nerimą: pasirodo, jis vakar atremon-
tavo mašiną, todėl galės mane pavėžinti iki mokyklos. aš greit 
apsirengiau, sumuštinį dabaigiau jau bėgdamas į kiemą. Į mo-
kyklą atvažiavom laiku. kitą rytą užsistatysiu du žadintuvus ir 
nereikės daugiau taip nervuotis ir pergyventi.
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ii. pasauLis prasideda nuo namų
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Eduardas Mieželaitis

Motinos rankos

motinos rankos!
kaip sodo balta obelėlė,
o čia čia, jos mane, o lia lia, baltą žiedą,
į saulę pakėlė...

motinos rankos –
per speigą, per lietų ir pūgą,
gir gir, nešė mane, gar gar gar, nešė
kaip lengvą paukščiuką...

motinos rankos –
sudiržusios1, šiurkščios kaip gluosniai,
čiūčia, myluodavo, liūlia, sūpuodavo
ir pamaitindavo dosniai...

motinos rankos –
per amžių temačiusios darbą,
čiūčiavo, augino, liūliavo kaip saulė
arimuose varpą.

motinos rankos –
laikydamos mažą rankelę,
dobilio, išvedė, dobilėlio, o lia lia,
į tolimą kelią...

1 Sudiržusi – sukietėjusi, suskeldėjusi.

1  su kuo poetas lygina motinos rankas pirmame eilėraščio posme-
lyje?

2  kodėl eilėraštyje sakoma: „motinos rankos – sudiržusios, šiurkš-
čios kaip gluosniai...”? paaiškinkite.



97

T u r i n y s

3  kurie eilėraščio elementai primena lietuvių liaudies dainas? iš-
rašykite juos.

4  už ką turime būti dėkingi tėvams?
5  parašykite trumpą rašinėlį „mano mama” arba „mano tėtis”.

Bitė Vilimaitė

Baidyklė

baidyklė saugojo vyšnių sodą. Ji buvo aprengta tėčio švarku, 
senelės margadryžiu1 sijonu, o ant šiaudinės galvos turėjo užsi-
maukšlinusi simo kepurę. kai žvirbliai visai suįžūlėję tūpdavo į 
vyšnias, baidyklė imdavo mojuoti rankomis, padarytomis iš senų 
vantų2.

baidyklė savo vietoje stovėjo taip ištikimai, kad niekas iš su-
augusių nekreipė į ją dėmesio. o simas praeidamas kartais tardavo 
jai kokį žodį.

kartą simas, tepdamas kalkėmis vyšnias, netyčia išvertė ki-
birą. Jis parbėgo į namus, kur mama ruošėsi apie plytą, ir sušuko:

– mama, baidyklė išvertė kibirą!
– pasakyk, kad ji labai žiopla, – tarė mama.
po kelių dienų tėtis liepė simui pataisyti sodo vartelius.
simas su džiaugsmu ėmėsi darbo, tačiau pamatė vieškeliu le-

kiant pulką vaikų, prisirišusių prie aitvaro, ir pats klykdamas nu-
sivijo juos. Jis neatsiminė, kur pametė plaktuką, – mat bėgdamas 
laikė jį rankoje.

– simuk, plaktuko nerandu, – pasakė tėtis vakare, norėdamas 
prikalti simo puspadžius3.

simas visas išraudo ir tarė:
– tėti, kai aš kaliau vartelius, baidyklė spoksojo į mane baisio-

mis akimis. vos tik spėjau nusisukti, ji pačiupo plaktuką.

1 Margadryžis – išilgai juostuotas, rainas, margas. 
2 Vanta – lapinė šluota vanotis.
3 Puspadis – prie bato pado pakalta pusės pado forma, kad batai ilgiau laikytų.
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tėtis labai nustebo.
– Hm... baidyklė darosi nepakenčiama.
senelė irgi piktinosi:
– mes taip išpuošėm ją! aš juk jai atidaviau dar visai gerą si-

joną, visai nesulopytą.
– sargauja ji neblogai, – užtarė mama. – Žiūrėsim, kas bus 

toliau.
tačiau baidyklė vis nesitaisė. Ji kone kas dieną ką nors iškrės-

davo: įstūmė į tvenkinį tiltelį, kur buvo taip patogu mamai skalbti, 
sutraukė džiaustymo virves, įmetė į šulinį kibirą, sudaužė puodynę 
ir, kažkokiu būdu įsigavusi į trobą, nusuko senelės lovos bumbulą4.

4 Bumbulas – apskritas sustorėjimas.
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visi buvo pasipiktinę. ir kartą sutarė: reikia ką nors daryti. Jau 
ir ruduo. vyšnios nuo medžių surinktos, – baidyklę galima nu-
griauti. visi pasižiūrėjo į simą, – ką jis sakys. tačiau simas tylėjo 
ir rūpestingai aižė5 žirnius į medinį dubenėlį.

mama tarė:
– Šit ir gaus baidyklė, ko nusipelnė. nugriausim ją, uždarysim 

į palėpę, kitais metais bus protingesnė...
atsiliepė senelė:
– taip... bet ar jūs žinote, kad mūsų baidyklės kišenėje gyvena 

pelių šeimynėlė. kur ji pasidės?
– vis tiek griausim. pelės tegu kraustosi kitur, – tarė tėtis ryž-

tingai.
simas pakėlė nuo dubenėlio akis, panašias į du šlapius žirnius, 

ir pralemeno:
– plaktukas... aš jį pamečiau Zinkaus ganykloje, kai bėgau 

paskui aitvarą...
– sveikinu, – tarė tėtis.
– tiltelį, mama, aš paleidau tvenkinin kaip laivą.
– Šaunuolis, – šyptelėjo mama.
– puodynė sudužo nuo vieno menko grumstelio, kurį mečiau 

į ją.
– tai miklus! – sukikeno senelė.
– o lovos bumbulą aš išmainiau į magnetą...
visi tik susižvalgė:
– trūksta žodžių!
vakare simą pasiuntė perkelti karvės. Jis, žinoma, tuoj nubėgo 

prie baidyklės pasižiūrėti pelių šeimynėlės, gyvenančios kišenėje. 
tačiau pelės jau buvo iškeliavę kitur.

aprengta, suįžūlėję, dėmesio, lekiant, skalbti, kišenėje, 
ryžtingai, iškeliavę

5 Aižyti – imti iš lukšto, lukštenti.
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1  apie ką pasakoja šis tekstas?
2  kas yra apsakymo pagrindinis veikėjas? kodėl?
3  su kokiais dar veikėjais susipažįstame? kuris iš jūsų išvardytų 

keturių veikėjų yra svarbiausias? kodėl?
4  raskite tekste baidyklės aprašymą.
5  kokia buvo baidyklės pareiga ir kaip ji ją atlikdavo? atsakykite 

teksto žodžiais. 
6  papasakokite, kokias savo iškrėstas šunybes simas nuolat pri-

mesdavo baidyklei. ar berniukas elgėsi gerai? kodėl?
7  kaip simo eibes vertino mama, tėtis, senelė? ką namiškiai vieną 

kartą nutarė? 
8  kodėl simukas prisipažino visas išdaigas padaręs pats? 
9  paaiškinkite, kodėl berniukui prisipažinus tėtis tarė „sveikinu”.
10  kaip apibūdintumėte namiškių santykius? 
11  Įsivaizduokite, jog jūs esate tėtis, mama ar senelė. kaip pasielg-

tumėte, būdami jų vietoje?

atlikite darbelį „vaikystės spalvos”. aprašykite vieną savo nuo-
tykį (linksmą, pavojingą ar pamokantį). sugalvokite jam įdomų 
pavadinimą. rašinį iliustruokite piešiniais arba nuotraukomis.

Violeta Palčinskaitė

Sekmadienis

aš sakiau: „mamyt, jaučiu –
susilauksime svečių”.

ir tikrai – atėjo dėdė,
tas, kuris ilgiausiai sėdi.

dėdė sriūbčiojo arbatą
ir lazda tukseno batą.

U
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ir pasakė: „taip, taip, taip...”
tik nesakė niekam – kaip.

o paskui teta atėjo,
skrybėlaitę pasidėjo

ir sušuko: „kur jau, ką ten –
Šimtą metų nesimatėm!

Šimtą metų! Šimtą metų!”
ir pradėjo valgyt medų.

aš sakau: „Juokingos tetos, –
kas prieš šimtą metų matos?!

Jūs juk pereitą savaitę
rodėt mamai skrybėlaitę!”

o galiausiai paskutinė
mūs kaimynė slenkstį mynė.

„tik akimirksnį trumputį, –
sakė ji, – galiu pabūti.”

sakė: „aš kepu pyragą,
o pyragas gal jau dega?”

„gal jau dega? gal jau dega?
bėkim gelbėti pyragą!”

o teta man: „tu nedoras, –
pažiūrėk verčiau, koks oras!
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Žino juk kiekvienas vaikas,
kad kvėpuoti oru sveika!”

geras oras – koks ten geras,
Jeigu pliaupia1 kiaurą parą.

ką kalbėti – na, stačiai
vienas juokas tie svečiai.

„sargi, eikš, – takai nudžius,
vyksim patys į svečius!”

sriūbčiojo, skrybėlaitę, pliaupia, kiaurą parą

1  kas yra eilėraščio veikėjas?
2  kokie svečiai aplankė vaiko namus?
3  ką veikė atėjęs dėdė?
4  ką kalbėjo teta?
5  kodėl skubėjo kaimynė? atsakykite eilėraščio žodžiais.
6  ar patenkintas berniukas svečiais? ką jis nusprendė?
7  raskite, kurie eilėraščio žodžiai rimuojasi.
8  kas jums labiau patinka – eiti į svečius ar priimti svečius namuo-

se? kodėl?
9  surašykite taisykles, kurių reikia laikytis esant svečiuose. varto-

kite liepiamuosius sakinius.

1 Pliaupti – smarkiai lyti.
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Antanas Vaičiulaitis

Tešlinis žmogutis

I

– per velykas nelįsk svečiams į akis. gavęs lauktuvių, padėkok 
ir nueik prie pečiaus, – aiškino mama ir braukė tešlą nuo pirštų.

aš, kojas sukryžiavęs, sėdėjau prieš ją ir prireikus atnešdavau 
vandens.

– ar važiuos jie per girią? – klausiau.
– o kaip! po egle jie užtiks lapę kepant gardžius, už cukrų sal-

desnius pyragaičius. tau dovanoms.
– ką man zuikutis atsiųs?
– Jis dabar daigina kopūstus ir neturi kada apie tave galvoti. 

bet jei neišdykausi, tai ir iš jo ką nors peši.
todėl ištisą didįjį Šeštadienį visiems buvau meilus. Ligi prieš-

piečių net kriokdamas1 vilkau į virtuvę malkas, painiojausi mer-
goms po kojų ir iš savo gerumo lindau į akis.

– velykų bobutė – ar ji atvažiuos?
– vakar mačiau ją keliu griežčio2 rogutėse sklendžiant3. Jos 

vaškinė kumelaitė tokia maža mažutė, lyg peliukė.
– kaip senutė, neišmušusi lango, įdeda kiaušinius?
– ogi išima dailiai stiklą, taip tykiai, jog nė vienas vaikas neiš-

girsta, ir paskui vėl įstato. matytum, kaip vikriai ji dirba: čia pasi-
suko, žiūrėk – jau dulksta pas dičjonį. taip kiaurą naktį ji siuva ir 
siuva. Švintant visi margučiai jau savo vietose... atnešk vandens.

nuo stalo paėmiau puoduką ir išbėgau. pakeliui užmyniau ka-
tei uodegą.

– apsiauk, bjaurybe! – pasakiau kniauktelėjusiam gyvulėliui. 
– nelįsk dideliems po kojų.

1 Kriokti – sunkiai alsuoti.
2 Griežtis – maistinė ir pašarinė daržovė geltonu arba baltu šakniavaisiu.
3 Sklendžiant – čia: greitai važiuojant.
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virtuvėj garo kamuoliai vertėsi į rasotas lubas. puodai šniokš-
tė, šnypštė, kunkulus4 mušė, putojo. vanduo tiško ant įkaitusių 
rinkių5 ir čirškė. malkos poškėjo, žarijos spragsėdamos šoko į aslą. 
o kvapsnių – devynios galybės! ir sakykite: ko ten nebuvo? kum-
piai, dešros, skilandžiai, žąsys, vargšas negyvas kurkinas6, – visi 
jie iš eilės lyg kareiviai laukė puodo ir pečiaus.

didžiausias stebuklas buvo... ką aš žinau, kuo jį pavadinti? 
kad jūs būtumėt matę, kaip moterys susirūpinusios iš tešlos kažin 
ką lipdė. tam darbui buvo pakviesta teta barbora, garsi, kad gebė-
jo viso kaimo naujagimius iš pirmos dienos atpratinti nuo verksmo. 
negana to – panašių dailių dailiausių žmogučių, tik ne rėksnių, ji 
numinkydavo iš tešlos. Jei tik jūs būtumėt matę tetą barborą! ant 
kaktos – dideli kaip žirniai prakaito lašai, ant nosies – akiniai tik 
su vienu stiklu, rankovės – aukščiau alkūnių! ak, jūs niekad neži-

4 Kunkulas – verdant kylantis burbulas.
5 Rinkė – viryklės žiedas puodui ant ugnies statyti, lankainis.
6 Kurkinas – kalakutas.
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nosit, su kokiu vargu nukočiojo dvi kojas! kas per kojos – su pirš-
tais, su užkulniais ir išlenktos kaip pjautuvai! su liemeniu didelės 
bėdos nebuvo: sutaisė keturkampį, į vidurį įdėjo obuolių, razinkų, 
pabarstė cinamonais ir... o, kaip man seilės varvėjo! ką tie inži-
nieriai ir dailininkai – bene jie būtų išradę tokią galvą! klausykit: 
dėl jos teta barbora taip bjauriai nusikeikė, kad jos visa velykinė 
šuniui ant uodegos nuėjo. Lengva pasakyti – galva! bet jos akys 
pačiam pakaušy, kaip astronomo, ta nuo viršugalvio ligi smakro 
kioksanti7 nosis, tos beveik kakle išpjautos lūpos... Žodžiu – neže-
miškas spindėjimas!

baigus šį darbą, sunkus akmuo visiems nuo krūtinės nusirito, 
– ir man, nors nieko neveikiau, tik žiopsojau į tetos kaktą ir skai-
čiavau prakaito lašus. atsivarydavau vis ligi šešiolikos, bet toliau 
viskas susimaišydavo, ir turėdavau vėl iš pradžios griebtis.

mama jau antrą sykį žiūrėjo į pečių, ar neiškepę. aš, galais 
pirštų pasistiebęs, mačiau eilę geltonų kepalų. Jie kvepėjo taip 
skaniai, kad net apsilaižiau. vidury gulėjo ir viską aplink nušvietė 
tetos kūrinys. niekaip nebūčiau tikėjęs, kad jisai tiek išsipūs, pa-
storės ir pasidarys panašus į smarkiai ištemptą būgną. [...]

pagaliau stebuklas ant prieždos8! supuolusios moterys jį po 
kelis sykius apčiupinėjo, apspaudė, pirštais baksnojo kur reikia ir 
kur nereikia ir nulydėjo į pirkią pas kitus pyragus.

– tu, vaikuti, saugok kepalus, o kates, jei lįs, mušk nesigailė-
damas.

– gerai, mamyte.
– tik žiūrėk, pats kriaukšlių nelaupyk. o prie žmogučio šiukš-

tu9 nė piršto nekišk.

sukryžiavęs, kniauktelėjusiam, spragsėdamos, žąsys, 
naujagimius, lįs

7 Kioksoti – būti atsikišusiam.
8 Priežda – vieta prieš kepimo krosnies angą.
9 Šiukštu – jokiu būdu.
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1  kada ir kur vyksta apsakymo veiksmas?
2  kokiai šventei ruošiamasi? kodėl taip manote?
3  kieno akimis matome ruošimąsi velykoms? iš ko galima spręsti, 

kad pasakotojas dar yra vaikas?
4  kaip velykų išvakarėse stengiasi elgtis berniukas? aptarkite jo 

elgesį ir paaiškinkite, kodėl jis taip elgiasi.
5 raskite tešlinio žmogučio „gimimo” aprašymą ir raiškiai jį per-

skaitykite.

II

Lengva pasakyt – nė piršto nekišk! kol galvojau apie velykas, 
kol spėliojau, ką tėtis kieme veikia ir ar gaidys tikrai stovi ties lan-
gu, – dar pusė bėdos. mąsčiau apie moteris virtuvėj, apie šventą 
rokų su karčių vaistų buteliukais paveiksle. ėmiau paeiliui skaity-
ti kepalus. paskutinis buvo tešlinis žmogutis. ties juo atsidūsėjau, 
užsimerkiau. Štai jis prieš mane staiposi ir juokiasi išsišiepęs, ran-
kas į šonus įsirėmęs. Juokiasi, bjaurybė, ir mane vilioja: „argi tu 
nepaglostysi mano pilvo ir nepaliesi plonų blauzdų?”

užsilipau ant suolo ir į jį dirstelėjau. ant žmogučio nutūpė 
musė. nubaidyti ją! pakėliau ranką ir pamažu artinau. pusiaukelėj 
musė pakilo ir nuzyzė. taip, aš to nepastebėjau. atsargiai palytė-
jau tešlinę akį ir staiga loštelėjau atgal. o gal kambary kas yra? 
ne, dėkui dievui! dabar jau drąsiai abiem rankom brūkštelėjau 
žmogučiui per žandus. kaip smagu, net dūšioj šilta!

vėl atšokau. Įėjo bernas. Jis iš klėties atsinešė išeiginius dra-
bužius, nes rengėsi į velyknaktį, ir juos pakabino kampe ant vinies. 
apsiaustas1 buvo ilgas, net aslą siekė.

Likęs vienas, vėl ėmiausi savo darbo, tik jau daug gyviau. už-
siguliau ant stalo, glosčiau išsipūtusį žmogučio pilvą, išsišiepusią 
burną ir siaurą kaktą. Jo kaklas buvo kreivas. nors nelabai, bet vis 
tiek negražu, ir daryk, ką darąs!

1 Apsiaustas – plonos medžiagos vasarinis paltas.
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– kaip tu, berneli, drybsosi riestu nei kriukis sprandu. būk 
geras – aš tave pataisysiu.

man rodėsi, kad tešlinukas nori tiesaus kaklo, labai nori. Jei 
tik jis galėtų šnekėti, tai prašytų daug meiliau už rudąją ievą, kai ji 
mane vieną namie randa ir nori didesnę išmaldą iškaulyti.

kad darbas sektųsi, užsirepečkinau ant stalo ir spustelėjau ka-
klą. nieko – nė žymės. antru sykiu, pačiam smagume, žiūriu – ka-
klas nulūžęs! kada, kaip? nė netrakštelėjo! dabar tai bus...

galvą prispaudžiau žmogučiui prie sprando. iš tolo nieko ne-
pastebėsi... bet nuo rykštės vis tiek neištrūksi!

nė nepajutau, kaip šmurkštelėjau po berno apsiaustu. iš virtu-
vės ėjo, kažkas ėjo...

išsišiepęs, pusiaukelėj, glosčiau, drybsosi, rudąją, nulūžęs

1  kodėl berniukas pasislėpė?
2  papasakokite berniuko vardu, kas nutiko virtuvėje, kai jie liko 

dviese su tešliniu žmogučiu.

III

– mano sakalėli, – pašaukė mama, – nubėk pas tėtį lenktinio 
peilio. kur tu? ko pas žmogutį nesėdi?

aš neatsiliepiau.
mama įėjo į kambarį ir manęs nerado. paskui vėl grįžo į virtu-

vę. po kiek laiko pati atsinešė peilį ir lauke kelissyk mane šūktelėjo. 
– Žiūrėk, kur jis galėjo dingti? rodos, pats žino, kad turi čia sėdėti, 
– kalbėjo mama sau, kai vėl atėjo į pirkią.

Šiuo tarpu taip ir liko. bet paskui manęs vėl pasigedo. moterys 
klausinėjo viena kitą, ar manęs kur nesiuntė, ar neprašė ko atnešti. 
nė viena nieko nežinojo. aš girdėjau jų šnekas ir dar labiau bijojau.

Į tarybą jos pasišaukė vyrus, nes jau senokai buvau žuvęs. Jie 
sakė manęs nematę ir niekur nesiuntę. tik po kokios dešimt minu-
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čių bernui toptelėjo, kad anksti rytą manęs prašė nueiti į bestogius 
tabako parnešti. Jis išbėgo pas kaimynus.

– sakau, tam mūsų vaikui kažin kas yra, – kalbėjo mama. – 
užpernai vasarą sykį žvilgtelėjau pro langą ir, o viešpatie! nutir-
pau visa: jis, užlipęs ant rentinio1, žiūri žemyn į šulinį...

atsiminiau, kaip ten buvo. vis matydavau, kad gaidys beveik 
kasdien užlekia ant rentinio, vaikštinėja sau, sparnu rėžia, gieda ir 
prisimerkęs žiūri žemyn. pavydėjau gaidžiui. vieną dieną jį nuvi-
jau ir pats užsikrausčiau į jo vietą. nežinau, ar ilgai žiūrėjau, kaip 
atsimušu giliai, vėsiame šulinio dugne, tamsiai mėlyname dangaus 
atspindyje. tik staiga mane iš užpakalio paėmė ir nukėlė.

buvo tai mama.
grįžęs bernas pasakė, kad manęs nebuvę bestogiuos.
– gal į šulinį įpuolė? – vis labiau liūdo mama.
– visą laiką dirbau netoliese – būčiau pastebėjęs, – aiškino 

tėtis.
– vis tiek pažiūrėkim.
visi išėjo. o, kaip neramiai plakė mano širdis!
Štai jie vėl sugrįžo trobon.
– Šuliny jo nėra, – galvojo bernas. – Jei būtų – burbulas muštų. 

Juk neprigers be niekur nieko, kaip uodas.
– kiek tokiam žvirbliui reikia, – dūsavo mama. – gal prie kū-

dros nubėgo...
visi nutraukė prie kūdros. paskui, į virtuvę grįžus, tarnaitė 

pasakojo, kad ten vanduo buvo grynas kaip akis; kuo gražiausiai 
matei žuvis plaukiojant ir sliekus ropojant; tai jau ir vaiką paste-
bėtum, jeigu būtų įsivertęs.

aš sėdėjau po apsiaustu ir verkšlenau. galva nusviro ant ke-
lių. ėmė snaudulys. neaiškiai dar girdėjau, kas aplinkui dedasi.

namiškiai apšniukštinėjo visus pašalius. praslinko valanda, 
praslinko antra, o manęs kaip nėra, taip nėra. virtuvėj pamiršo 
kumpius ir žąsis. geso ugnis. puodai nustojo kunkuliavę. visuos 
namuos buvo neramu. sutemo. užžibino lempą.

1 Rentinys – šulinio sienos ir briaunos, graižas.
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bernas kiek padvejojo, ar nenusibos ligi aušros, bet pagaliau 
ryžosi eiti į velyknaktį. ilgai jis prausėsi, pliuškino, paskui sėdosi 
valgyti.

pakeliui užsuko uosio petras.
– ar radot vaiką? – klausė jis.
– ne.
– kur jis būtų?
– dievas žino.
bernas apsiavė batus. aš tūnojau po jo apsiaustu ir snaudžiau. 

manęs neslėgė joks rūpestis.
– greičiau renkis, – ragino petras. – Jau ir taip vėlu.
– tuoj. tik apsiaustą užsimesiu, – šnekėjo bernas.
tik staiga kad riktels jis:
– o kas čia?
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aš išsigandęs straktelėjau ir žengiau į vidurį kambario, merk-
damasis nuo plieskiančios šviesos... ir pravirkau.

nustebę visi sužiuro į mane. iš dangaus būčiau nukritęs, jie 
nebūtų taip išsižioję. atsimenu kaip šiandien: mama griebėsi 
už žiursto, teta barbora pakėlė akinius ant kaktos, uosio petras 
pliaukštelėjo delnais sau per kulšis, o bernas susyk, kad pasileis 
kvatotis, net langai tirtėjo.

– kur... kur tešli-i-inis žmo-o-gutis? – suveblenau ir laukiau, 
kada ims man kailį rykštėmis šveisti. – aš jam sprandą nusukau...

– kvailiuk, – tarė mama, – tai dėl to tu mums tiek baimės įvarei!
– tavo žmogutį galiu dar dailiau sulipinti, – pasigyrė teta bar-

bora.
tėtis tylėjo.
– Žinai ką, motin, – pagaliau prabilo jis, – man rodos, kad šie-

met velykos bus dar smagesnės negu seniau.

dingti, užpernai, žvilgtelėjau, gražiausiai, geso, plieskiančios, 
šiemet

1  papasakokite, kur namiškiai ieškojo dingusio berniuko. kaip jie 
jautėsi?

2  kodėl berniukas, girdėdamas, kad jo ieško, neišlindo iš savo 
slėptuvės? ar jis teisingai pasielgė?

3  paaiškinkite tėvo žodžius: „man rodos, kad šiemet velykos bus 
dar smagesnės negu seniau”.

4  pasirinkite labiausiai patikusią apsakymo ištrauką ir nupieškite 
iliustraciją.

5  savais žodžiais paaiškinkite, kaip suprantate šiuos posakius: „šu-
niui ant uodegos nuėjo”, „sunkus akmuo nuo krūtinės nusirito”.

6  raskite tekste palyginimų ir juos nurašykite į sąsiuvinį.
7 remdamiesi apsakymo turiniu, parašykite žinutę apie dingusį 

berniuką ir jo paieškas. pasinaudokite patarimais.
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Kaip pranešti apie įvykį?

1. pasakokite trečiuoju asmeniu.
2. nevartokite dialoginės kalbos.
3. Įsidėmėkite įvykių seką ir nuosekliai juos papasakokite   
(Mama įėjo į kambarį ir pašaukė vaiką. Šis neatsiliepė. Mama  
išėjo į kiemą...).
4. vienu ar dviem sakiniais apibendrinkite pasakojimą.

Palyginimas – vaizdingas dviejų panašių dalykų sugretinimas.

Vytautė Žilinskaitė

Tėtis iš oranžinės planetos
I

vienas po kito gęsta vaikų darželio langai. mažiukai, viduti-
niukai ir didžiukai baigia skirstytis po namus.

– viso gero!.. viso geriausio!.. viso labo!.. viso labiausio! – 
skamba smagūs jų balseliai ir tolsta kojų trepsėjimas.

už ilgo stalo lieka vienui vienas aurimas. Jo ausys godžiai ir 
nekantriai gaudo kiekvieną garsą iš lauko, ir, vos subildus žings-
niams, berniukas pašoka ir bėga į rūbinę: galgi jau atėjo jo pasiim-
ti? bet žingsniai nutolsta, berniukas grįžta prie ilgojo stalo, sėdasi 
ant žalios kėdutės ir vėl ilgesingai žiūri į duris.

su juo laukia ir auklėtoja: jai nevalia išeiti namo ir palikti ber-
niuką vieną. auklėtoja nekantrauja, žvilgčioja į laikrodėlį: juk na-
mie jos pačios laukia nesulaukia dvi dukrytės, jos taip pat bėgioja 
prie durų, išgirdusios laiptinėje žingsnius, galvodamos, kad iš dar-
bo sugrįžta mama...

darželį apgaubė tyla. išėjo virėjos, skalbėjos, valytojos, auklė-
tojos, aplink liko tuščia ir nejauku. ir ūmai aurimas visa širdimi 
pajunta, kad šį vakarą tėtis jo pasiimti neateis... o mama dirba pa-
skutinėje pamainoje, ir jos darbas baigsis tik apie vidurnaktį.
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auklėtoja garsiai atsidūsta: jeigu aurimo tėtis neateis, ji gaus 
vestis berniuką į savo namus. sykį jau taip nutiko, ir dėl to auri-
mą apima dar didesnis nerimas dėl savo nerūpestingo tėčio, kuris 
veikiausiai dabar geria su draugais degtinę. taip, taip, tokia yra 
skaudi teisybė, ir niekur nuo jos nepabėgsi...

auklėtoja nueina į gretimą kambarį, ir aurimas prišoka prie 
lango, glaudžia prie stiklo įkaitusį skruostą. mato kieme didelį 
gluosnį, apsigobusį liaunomis1 šakelėmis, mato jaunos žolės kuokš-
telius apie medinę raketą, mato geležinius vartelius, pro kuriuos 
neateina jo tėtis... ir jis pasijunta toks vienišas, toks visų pamirš-
tas šį tamsų pavasario vakarą, kad jo širdį užpildo vienui vienas 
troškimas: bėgti pabėgti nuo visų, pasislėpti, kad niekas nerastų ir 
visur ieškotų, kad šauktų neprisišauktų: „aurimai, aurimėli, kur 
tu prapuolei?! aurimai, aurimėli, kur tu, atsiliepk!”

ir berniukas tykiai tykiai it pelytė – kad neišgirstų gretimame 
kambaryje auklėtoja – šmurkšteli į rūbinę, užsimeta apsiaustėlį, įsi-
spiria batus ir ištipena į darželio kiemą. Čia pribėga prie medinės 
raketos ir įlenda į vidų, nepamiršdamas sandariai2 uždaryti durelių.

„tegu auklėtoja manys, kad mane išsivedė tėtis, – galvoja au-
rimas. – o aš čia pasėdėsiu ir palūkėsiu: jei tėtis nepasirodys, tai 
vidurnaktį tikrai ateis mama”.

raketos viduje vėsu ir niūru, bet aukštai yra apskritas langelis, 
ir aurimas pasistiebęs pro jį mato, kaip iš darželio išeina auklėtoja, 
užrakina duris ir dingsta už vartelių. dabar darželis paskęsta visiš-
koje vienatvėje ir tamsoje. berniukas sėdasi ant suolelio, visas pa-
šiurpsta ir jau ima gailėtis savo žygio: o kas gi bus, jeigu jis nieko 
nesulauks? Įtempia ausis, kad nepražiopsotų vartelių cyptelėjimo: 
galgi galgi jau ateina tėtis?

bet varteliai tyli, ir berniukas iš šalčio ir nejaukumo gūžiasi į 
kamuolėlį, susibruka delnus į rankoves ir, kad nebūtų taip baugu, 
užvertęs galvą žiūri į raketos langelį. pro jį regėti tamsus lopinėlis 

1 Liauna – lengvai linkstanti, lanksti.
2 Sandariai – čia: gerai, glaudžiai.
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dangaus ir oranžinė žvaigždė. Ji mirksi lyg gyva, ji blykčioja ir 
blėsta, artėja ir tolsta, ir vėl artėja...

– o, – įsisvajoja berniukas, – jeigu mano raketa būtų tikra. 
Lėkčiau kaip strėlė į patį dangaus aukštumą, į patį žvaigždžių tirš-
tumą, o viso pasaulio tėčiai sektų mane pro teleskopus ir stebė-
tųs: „na ir kas tasai berniukas, kuris nepabūgo pats vienas leistis 
į tokią pavojingą kelionę, kokios net suaugęs pabijotų?.. tai garbė 
būti tokio narsuolio tėčiu!.. ė, betgi tai aurimas!.. aurimai, auri-
mėli, visi tavęs laukiam, visi tavęs ieškom, kur tu leki kaip patra-
kęs3, sugrįžk, aurimėli!..”

taip jam godojant4, žvaigždės ima leistis arčiau ir arčiau, 
mirksėti dažniau ir dažniau, regis, tuoj aplips laivelį... bet kas gi? 
berniukas prišoka prie lango ir savo akim netiki: tai ne žvaigždės 
artėja, tai pati raketa prie jų lekia!.. kokia stebuklinga jėga ją at-
plėšė nuo žemės ir sviedė į dangaus beribę? taip, taip, pro langelį 
aiškiai matyti tolstanti žemės planeta – visai kaip žydras guminis 
sviedinys su nupieštais geltonais žemynais. o ant paties didžiau-
sio žemyno aurimas regi savo darželį su gluosniu, su pavasarinės 
žolės kuokšteliu, su pavėsinėmis, žaidimų nameliais, tik medinės 
raketos tarp jų nebėra!..

– oje!.. oje!.. – kad padrąsintų save, kad bent savo balsą kos-
minėje tyloje girdėtų, šūkčioja berniukas. – oje!..

ilgesingai, pasistiebęs, paskęsta, gūžiasi, stebėtųs, jėga

1  darželyje lieka auklėtoja ir aurimas. ką jie veikia ir ką galvoja 
laukdami berniuko tėvo?

2  ką sužinojote apie aurimo šeimą?
3  kodėl vaikas pabėga iš darželio? kur jis pasislepia?
4  raskite ir raiškiai perskaitykite, apie ką svajoja raketoje pasislė-

pęs berniukas. kas jam labai svarbu?

3 Patrakęs – labai smarkus, akis išdegęs, pamišęs.
4 Godoti – mąstyti, svarstyti, svajoti.
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II

o raketa kaip strėlė neria pro žvaigždynų spiečius, pro tuščias 
erdves ir vėl pro žvaigždžių tankynes, ir pro vienišas atšalusias 
planetas, ir galo skridimui nėra, ir nežinia, kur laivas nuneš... „o 
jeigu, – sunerimsta berniukas, – jeigu laivas niekada jau nesu-
stos, tai kas tada?” bet, vos jam taip pagalvojus, raketa ima lėtinti 
greitį ir, lyg nematomos rankos vairuojama, suka nedidelės oran-
žinės planetos link. tada pakimba virš jos – lyg voras ant siūlo, 
o berniukas praspraudžia galvą pro langelį ir išpūtęs akis žiūri į 
nepažįstamą neregėtą žemę. ant jos marguoja mediniai spalvingi 
nameliai – panašūs į žaislinius, bet daug didesni ir dailesni. antai – 
dar labiau išpučia akis aurimas – atsiveria vieno namelio durys, ir 
išeina vyriškis. bet... juk tai jo tėtis! taip, jis, tik daug aukštesnis, 
galingų pečių ir tvirtų energingų žingsnių. Šit jis atidaro geležinius 
vartelius, šie linksmai cypteli, ir paeina po pat raketa.

– kur tu buvai prapuolęs? – klausia jis aurimą. – visur tavęs 
ieškojau, visur šaukiau... na bet šok greičiau ant žemės, ir eime 
vakarienės.

– o... o... – nepasitikėdamas murma berniukas, – o kas jūs 
toks?

– Še tau, kad nori! – nusikvatoja vyriškis. – savo tikro tėvo 
nebepažįsta!.. Žiūrėk, ką tik baigiau statyti namą, kuriame gyven-
sime. ir mamą čia parsiskraidinsime, kai grįš iš paskutinės pamai-
nos. tai šok žemyn, ko delsi?

– bet... – vėl žiopčioja apkvaitęs berniukas, – bet... jūs... tu... 
manęs vieno čia tikrai nebepaliksi?

– na ką tu, sūnau, – nusijuokia tėtis, ir jo akyse tiek gerumo ir 
meilės, kad sugniaužia gerklę.

– o sakyk, tėti, – jis nori paklausti vieno svarbaus, paties svar-
biausio dalyko, tačiau labai drovisi1, – sakyk, ar jau niekad degti-
nės...

1 Drovėtis – nedrįsti, gėdytis.
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– neminėk man šito žodžio! – priekaištingai sako tėtis. – oran-
žinėje planetoje niekada nebuvo ir nebus šitų velnio lašelių!.. o ir 
kam jie gali rūpėti, kai šitiek įdomių darbų čia laukia! pažvelk!

Jis prieina prie vieno namelio ir nukelia stogą. viduje aurimas 
pamato stalių dirbtuvę: obliai, pjūklai, plaktukai, staklės, stakle-
lės... Čia galima ne tik drožinėti, bet ir konstruoti: lentynose guli 
dėžės su automobilių, lėktuvų, karietų, dirižablių dalimis, o įvai-
riausių kaladėlių tiek, kad nors tikras pilis statyk!

– iš čia, – prieina prie antro namelio tėtis, – mes išsiruošime į 
tolimus plaukiojimus...

tik dabar aurimas išvysta tolumoje tyvuliuojantį vandeny-
ną, po jį sklandančias baltas bures ir žuvėdras. o namelyje guli 
pradėtų ręsti laivų griaučiai: čia ir motorinės jachtos, ir lengvos 
kanojos2, ir net plaustas iš papiruso3... baigę darbus, jie plaukios 
po vandenyną, pasieks tolimas salas, aplankys kitus žemynus ir 
kitus berniukus...

– kaip nuostabu!.. – net užgniaužia kvapą aurimui.
– na tai šok, ko gi delsi? Čia juk tavo namai, – tiesia į viršų 

rankas tėtis, kad pagautų ore sūnų.

2 Kanoja – valtis, irkluojama kastuvo pavidalo irklu.
3 Papirusas – šiltųjų kraštų pelkėtų vietų daugiametis augalas.
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– bet, – nesiryžta aurimas, – mama tikrai čia atskris?
– o kaipgi kitaip? – užtikrina tėtis. – ir paskubėk, sūnau, nes 

mudu turime išauginti rožių krūmą, kad pasitiktume mamą su gė-
lėmis.

„o anoje planetoje, – pamano berniukas, – anoje planetoje tė-
tis niekad jokios gėlės mamai nepadovanojo...”

ir jis jau nedvejodamas atidaro raketos duris, pritupia šuoliui, 
ištiesia rankas į iškeltus tėčio delnus, ir jau lekia oru, kai...

pajunta, kad jį laiko glėbyje šiltos rankos. raketos durys atla-
pos, prie jo pasilenkusi stovi mama. Ji verkia ir juokiasi, juokiasi 
ir verkia.

– tai turėjau baimės, – kalba. – visur tavęs ieškojau, visur 
išbėgiojau, kol širdis atvedė čia... kodėl pasislėpei? ką veikei iki 
vidurnakčio?

berniukas tyli, jis negali atsitokėti: nejaugi, nejaugi tik sapno 
tai būta?

– mama, – prabyla jis, – kodėl tu taip greitai atėjai, kodėl nepa-
laukei? mudu su tėčiu jau buvom pradėję auginti tau rožę...

mama tyli. paskui kimiu balsu klausia:
– kur ją auginote?
– tenai, – rodo pro langelį berniukas. – oranžinėje planetoje...

išpūtęs, žingsnių, tyvuliuojantį, ręsti, nedvejodamas,  juokiasi, 
veikei, atėjai

1  perskaitykite aurimo ir tėčio pokalbį vaidmenimis. kokia šios 
ištraukos nuotaika?

2  suraskite oranžinės planetos aprašyme:
 a. namų vaizdą;
 b. aurimo tėčio išvaizdos ir elgesio aprašymą;
 c. tėčio darbus, svajones ir ketinimus;
 d. svarbiausią sūnaus klausimą tėčiui.
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3  palyginkite tėtį iš oranžinės planetos su tikruoju tėčiu.
4  kodėl taip netikėtai nutrūksta aurimo sapnas – svajonė?
5  ko pirmiausiai berniukas paklausia mamos? kodėl?
6  paaiškinkite apsakymo pavadinimą.
7  pabandykite įsivaizduoti, kaip jautėsi aurimo mama, baigusi 

darbą ir neradusi sūnaus namie. kaip ji jį surado? papasakokite 
apie tai motinos vardu.

perskaitykite dar kelis v. Žilinskaitės apsakymus iš knygos 
„robotas ir peteliškė”. paieškokite mokyklos bibliotekoje ir 
kitų jos knygų, pvz., „tiputatė”, „nebijokė”.

Juozas Erlickas

Išeiti, ar – ne?

kai lendu į upę šaltą
ar lakstau kieme be palto,
kai skaitau per naktį knygą
ar, parodęs vartams špygą,

Įlendu į sodą dėdės,
tučtuojau įspėja tėtis:
„ką, vaikeli, tu darai?!
ar iš proto išėjai?!”
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taip tos kalbos nukankino,
kad keista mintis man gimė –
sykį reik išeit iš proto,
pažiūrėt, kaip ten atrodo!

neblogai tenai, matyt, –
viską galima daryt!..
tik baisoka – kelio gal
neberasiu grįžt atgal...

1  kokia eilėraščio nuotaika?
2  kodėl tėtis sako, kad sūnus iš proto išėjo?
3 kokia keista mintis gimė eilėraščio herojui?
4  paaiškinkite, kaip suprantate posakį „išeiti iš proto“. kodėl ber-

niukas bijo „išeit iš proto”?
5  ar teko jums kada nors pasielgti kvailai? kokios buvo jūsų poel-

gio pasekmės?
6  papasakokite, kas vaizduojama iliustracijoje. pateikite savo pa-

siūlymų, kaip galima iliustruoti šį eilėraštį.
7  sukurkite eilėraščiui melodiją ir pabandykite jį padainuoti.

Vytautė Žilinskaitė

Kaktuso paslaptis

I

Jeigu kas aurimo paklaustų, ko jis labiausiai pasaulyje neken-
čia, berniukas nedvejodamas atsakytų: kaktuso! didelio, išsikero-
jusio, dygliuoto kaktuso, kuris tik ir tyko kam įdurti, o dažniausiai, 
žinoma, aurimui.

– bjaurybė! – tūždavo berniukas, traukdamas iš peties ar iš 
delno aštresnį už adatą spyglį. – kad tave vanagai užkapotų!

– nelįsk prie jo ir neįsidursi, – perspėdavo mama.
– aš ir nelendu! Jis pats badosi kaip bulius!.. išmeskime, 

mama. kam jo reikia?
– Jis puošia kambarį, – atsakydavo mama.
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– puošia? Šitas kerėpla?.. Jeigu dar sykį man įdurs, – sugniauž-
davo kumščius aurimas, – aš... aš taip pat jį nudursiu!

mama tik nusijuokdavo.
kiek aurimas pamena šį kambarį, jame visada riogsojo šis 

kaktusas – it svetimas piktas šuo, grėsmingai iššiepęs aštrias savo 
iltis. ir kaip su tokiu priešu gyventi viename kambaryje?

o dabar jis vėl įdūrė berniukui. ir kur – į pačią skaudžiau-
sią, minkščiausią vietą: į užpakalį. berniukas tenorėjo pasiimti už 
vazono užsiritusį lėktuvo ratą – ir bemat gavo į sėdynę ilgą kaip 
smilgą spyglį.

– ooo! – sustaugė aurimas, pašokdamas kone iki lubų. – mane 
nudūrė!.. gelbėkit!

tačiau namie nebuvo nė gyvos dvasios. aurimui neliko nieko 
kito, kaip užsičiaupti ir pačiam išsilupti spyglį. Jis taip ir padarė: 
garsiai stenėdamas ir grieždamas dantimis. ištraukęs spyglį, ap-
žiūrėjo jį iš visų pusių ir užvirė kerštu.

– kaip tu man – taip aš tau! – metė kovos šūkį kaktusui ir čiu-
po lanką su strėle.
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atsitraukęs per porą žingsnių, primerkęs vieną akį, berniukas 
ilgai taikėsi į kaktusą.

strėlė suzvimbė ir įsmigo į šaką. Šaka sudrebėjo ir pasviro – ją 
persmeigė kiaurai. aurimas ištraukė strėlę ir ja pagrūmojo:

– dabar žinosi!
kaktusas stovėjo ramus, atšiaurus1 ir abejingas – lyg būtų pra-

dūrę ne jį, o sieną.
– kerėpla! – apmaudžiai pakartojo aurimas.

dažniausiai, neįsidursi, grieždamas, abejingas

1  kodėl aurimas nekentė kaktuso?
2  kas, jūsų nuomone, buvo kaltas – kaktusas ar aurimas? kodėl?
3  raskite tekste ir perskaitykite, su kuo berniukas lygino kaktusą.
4  ką jis kaktusui padarė? kodėl?

II

paryčiais aurimą pažadino reti slopūs1 dūžiai. sumišęs ber-
niukas atsimerkė – kambarys skendėjo virpančioje žalzganoje2 
šviesoje. iš kaktuso žaizdos krito dideli žalsvi lašai. atsimušę į 
žemę, jie sklido oru platėjančiais žalsvais ratilais; oras nuo jų ban-
gavo ir ribėjo lyg ežero gelmė. o kaktuso šakos rangėsi kaip gyvos 
rankos, žali delnai pakyla ir vėl nusileidžia, spygliai plakasi, tarsi 
norėdami išsirauti ir kažkur susmigti.

„Jis nori man atkeršyti! – toptelėjo berniukui mintis. – taip, 
taip, nori mane subadyti!” 

1 Slopus – silpnas, nestiprus.
2 Žalzgana – šviesiai žalios spalvos.

1 Atšiaurus – šiurkštus, nemandagus.
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Jis norėjo rėkti, bet gerklė neklausė; iš siaubo teįstengė palįsti 
po apklotu, bet apklotas pasidarė perregimas kaip stiklas, ir ber-
niukas viską matė kaip matęs. iš kaktuso tebekrito žalzgani lašai, 
tebesirangė jo šakos, tebesiblaškė spygliai, vilnijo oras ir skam-
bėjo krintančių lašų dūžiai... Jau jie aidi kaip vario varpas, nuo 
kurtinamo jų garso spengia ausyse, oro bangos susisuka neramiais 
verpetais, ir...

ir ūmai viskas nurimsta. sustingsta kaktusas, nutyla varpo dū-
žiai, oras skaidrus ir ramus... tik kažkas šmėsteli žaliame kaktuso 
delne. tai tykiai prasiveria žali varteliai, ir išbėga basa mergytė 
ilgu geltonu sijonėliu. o gal ji neišbėga, gal ji oru išplaukia – tokia 
lengva ir grakšti. Jos veidas romus ir geras, o rankos gležnos ir 
švelnios kaip pakalnutės stiebas. mergaitė tyliai niūniuoja ir šok-
čioja nuo spyglio ant spyglio – lyg gelsva peteliškė skraidytų...

„ak!” – suneria rankas mergaitė. Ji mato kaktuso šakoje strė-
lės dūrį, žalią neužsitraukusią žaizdą. mergaitė palyti ją pirštelių 
galais ir, šalia priklaupusi, sielvartingai linguoja galvą.

„Jis pirmas pradėjo! Jis pats kaltas!” – nori sušukti, pasiteisinti 
aurimas, tačiau tik be garso krutina lūpas, ir niekas jo negirdi.

mergaitė stojas. pasidairiusi išrauna ilgiausią spyglį ir kitu 
spygliu praduria jo storgalyje skylutę. Įveria į ją savo ilgą oranžinį 
plauką. ir siuva žaizdą, – iš lėto, atsargiai, lygiais dygsneliais3 – 
sakytum, patyręs chirurgas. tačiau, baigusi dygsniuoti ir pasilen-
kusi nukąsti siūlo, adata persidreskia savo gelsvą sijonėlį.

„ak! – vėl suneria ji rankas. – kokia negera naktis, vienos ne-
sėkmės!” Ji nusitraukia per galvą sijoną, lieka vienais apatinukais 
ir vėl dygsniuoja. vikriai nardo aukštyn žemyn jos laibi piršteliai, 
ir užsimiršusi ji vėl užniūniuoja...

spygliai, perregimas, sustingsta, storgalyje

3 Dygsnis – dūrių tarpas siūlėje, dygsniuoti – siuvinėti.
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1  glaustai papasakokite nakties įvykį.
2  kaip manote, ar aurimas sapnavo, ar viskas vyko iš tikrųjų?
3  kaip berniukas jautėsi? kodėl?
4  raskite tekste ir raiškiai perskaitykite mergytės aprašymą.
5  nupieškite šiai apsakymo ištraukai iliustraciją.

III

o kambaryje pamažėle švinta, ir pirmasis saulės spindulys nu-
auksina mergaitės adatą...

„ak! – vėl aikteli kaktuso mergaitė ir atsigrįžta į vartelius. Jie 
– jie iš tyko užsiveria!.. sugriebusi nebaigtą adyti sijonėlį, mergai-
tė vienu šuoliu strykteli į vartelius ir vos vos spėja pro juos prasi-
sprausti į vidų. tačiau gelsvasis sijonėlis lieka lauke, tik jo kraštą 
laiko sugnybę vartai...

aurimas nusitraukia apklotą nuo galvos. bet jis nebeturi jėgų 
žiūrėti ir stebėtis – jį marina miegas. apsunkę vokai sulimpa, ir 
dabar jau niekas berniuko nebeprižadintų.
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kai atsikėlęs jis atėjo į virtuvę pusryčių, mama linksmai pa-
klausė:

– matei?
– ką? – nustebo aurimas.
– ogi mūsų kaktusas... Šiąnakt jis pražydo.
– pražydo?!
berniukas įbėga į kambarį. iš tikrųjų, ir kaip jis nepastebėjo 

keldamasis: ant kaktuso tarsi gelsva plaštakė nutūpusi... berniu-
kas atsargiai paliečia žiedą: geltoną, apačion platėjantį – lyg sijo-
nėlį... Lygiai toje vietoje, kur užsivėrė žalieji varteliai!

– kaktusas... pražydo... – kartoja berniukas ir staiga viską pri-
simena.

Jis dirsteli žemyn ir mato ant grindų nukritusį spyglį. pake-
lia jį: taip, spyglio gale skylutė, o pro ją pravertas ilgas oranžinis 
plaukas...

– pražydo... – kartoja aurimas, ir jo kūnu nubėga drebulys.
o kaktusas stovi toks pat tylus, atšiaurus, pasišiaušusiais spy-

gliais, – saugodamas savo švelnią, gležną paslaptį...

sugnybę, šiąnakt, pasišiaušusiais 

1  kodėl mergaitė staiga dingo?
2  kaip kaktusas pasikeitė po nakties?
3  Į ką buvo panašus jo žiedas?
4  kodėl aurimo kūnu nubėgo drebulys? ką jis suprato?
5  kokia buvo kaktuso paslaptis?
6  kas šiame kūrinyje tikroviška, o kas fantastiška?
7  sugalvokite ir parašykite apsakymo dalims tinkamus pavadini-

mus.
8  remdamiesi tekstu, parašykite kelis sakinius apie aurimą ir jo 

nuotykį.
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Birutė Beniušienė

Skriauda

brolių, seserų neturėjau. augau viena kaip pirštas. Jei kada at-
važiuodama teta Zuzana atsiveždavo mažąjį vytuką, džiaugsmas 
liedavos per kraštus.

kur tik mudu neapsukdavom, neišlandžiodavom, ko tik ne-
išmaišydavom! ir ant aukšto palėpėj kačių gūžtas, ir svirnuke, 
atsidarę galinį langelį, žvalgydavomės į tolį!.. o iš ten tiek daug 
matyti, kad man net galva sukdavosi apsidairius. ir šalia auganti 
išsiskėtusi eglė, ir išvietės gontų1 stogas, beveik visas daržas ir 
tvoros kraštas, atkeltų vartų viena pusė ir kampas klojimo.

po šitokias „aukštybes” pasidairius ir tokią daugybę visko 
pamačiusi... ir dar matydama, kaip vytas, pusiau persisvėręs per 
langelį, taikydavosi čiupti eglei už šakos, – aš tik kinkas drebinau, 
– išsigandusi baisiausiai tverdama vytuką už kojos:

– einam, būsi apskųstas mamai...
apsukdavom ir ganyklą. aplankydavom senosios jaujos2 

pamatus, pasėdėdavom ten ant didžiojo akmens, ir vytas, ranka 
glostydamas sušilusį akmenį, sakydavo:

– Žinai, čia brangios geležys sudėtos, iš tokių kunigai mišiau-
nus drabužius siūdinas...

aš tik atsidusdavau ir galvodavau, kad tas mūsų akmuo turbūt 
šventas...

pabraidę po gyvulių išmaknotą3 tvenkinį ir apsukę didelį ratą 
vieškeliu, grįždami namo, prie kiekvieno telefono stulpo prikišę 
ausis klausydavomės, gal išgirsime žmogaus balsą.

o jei teta paviešėdavo ilgiau, iki sekmadienio, tai su vytu ir 
susipykti spėdavome. vytas imdavo mane erzinti:

– tokia dičkė, o į medį neįlipi...

1 Gontas (nevart.), malksna – stogo dangai skirta medinė lentelė.
2 Jauja – pastatas linams džiovinti ir minti; pirtis.
3 Išmaknotas – išbraidžiotas, klampotas.
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ir pati žinodavau, kad neįlipu, bet, kitam priminus, ir skaudu, 
ir apmaudas imdavo. tada, tyliai palikusi svečią vieną, ateidavau 
prie suaugusiųjų. Žiūrėk, ir vytas iš paskos atslinkdavo. mamos, 
pasižiūrėjusios viena į kitą, viską suprasdavo.

– tai jau susipykote? – paklausdavo.
abu tylėdavom. ir teta tada taip švelniai nusijuokdavo (ji tik 

viena tesugebėjo taip juoktis). ir tas tetos juokas visad atnešdavo 
taiką.

na, o sekmadienį mudu gyvendavom! tą dieną abu veždavosi 
į bažnyčią. o ten pavėsy, prie šventoriaus, visad vežimėlis ledų 
stovėdavo.

Ledų pirkdavo tėvai. ir teta neiškentusi duodavo vytui centų. 
tada vytas tekinas nerdavo šventoriun ir atsisukdamas modavo 
man ranka:

– bėgam...
vydavausi vos ne klupdama, kuprą pastačius, o tas lėkdavo, lyg 

raitas jotų. pavydavau tik prie ledų vežimėlio. Čia vytas derėdavosi 
su pardavėja, prašydamas ledų sau, man ir dar kad pinigų liktų.

tada mudu, jau niekur neskubėdami, eidavom per turgavietę, 
laižydami ledus, rankas ir rankogalius...
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kai vyto pinigai pasibaigdavo, abu kiūtodavom4 nusiminę. 
tada jau tėtė susipratęs duodavo man centų.

tada tai jau aš nerdavau pirmutinė, bet ir vytas neatsilikdavo. 
abu būdavom laimingiausi žmonės pasaulyje... prisiartinusi prie 
ledų vežimėlio paprašau vieną porciją ledų. pardavėja dar klausia:

– gal dvi?
– ne, vieną, – atsakau tvirtai, seilę rydama, pamiršus viską... 

net ir vytą, greta stovintį, seilę varvinantį.
pardavėja, tokia gera, pritepė tų ledų, prigrūdo, net vaflis išsi-

žiojo. einu per turgavietę valgydama, neskubėdama. ir vytas kar-
tu eina, ir vis žiūri į mane. Jis, matyt, tikėjosi, kad tuos ledus mudu 
laižysime kartu. (bet aš ne iš tokių, kuri ledus kartu laižo...)

sulaižiusi ledą viena, nusišluosčius lūpas į suknelės palanką, 
pastebėjau, kad vytas nieko nelaižo, kad jo akių krašteliai parau-
dę, kad, porąkart patraukęs nosį, nurijo seilę...

kas davė vytui centų, neprisimenu. tik prieš važiuojant namo 
nulėkęs vienas nupirko paskutines dvi porcijas ir atnešęs didesnią-
ją padavė man.

nedrąsiai paėmus į rankas baltam vafly įteptą, išskydusį gels-
vo ledo krislelį, supratau, kaip negražiai pasielgiau, sulaižiusi vie-
na aną, didžiąją porciją.

gūžtas, suaugusiųjų, švelniai, atnešdavo, susipratęs, porąkart

1  kas yra šio apsakymo pasakotojas? ką apie jį sužinojote?
2  remdamiesi tekstu, papasakokite apie vaikų santykius.
3  kokios dienos jiems būdavo laimingiausios? kodėl?
4  kaip kartą pasielgė mergaitė? papasakokite savais žodžiais. 

kaip vertinate jos poelgį?
5  kaip pasielgė vytas? palyginkite abiejų vaikų poelgius.
6  paaiškinkite kūrinio pavadinimą.

4 Kiūtoti – lindėti, tūnoti.
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A. Kučinskienė

Taip mane mokė

ne viskas auksas, kas auksu žiba.
taip mane mokė senoj sodyboj.

sena močiutė pasakas sekė
ir pro jas rodė ateitin taką.

sakė – ką sėsi, tai tą ir pjausi
Žaliam gegužy ar baltam sausy...

ir kaip sau klosi, taip ir miegosi,
ar kietą lentą, ar pūką jausi...

kad dėl takelio nereik mest kelio,
kad šitaip daro tiktai bevaliai...
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kad norint rasti, pirma reik mesti, –
ir šitą reikia laiku suprasti...

kad sielą saugot reik nuo godumo, –
godūs laimingi niekad nebūna.

mokė, kaip skirti pikta nuo gera,
kaip doram žmogui gyventi dera.

svarbiausia saugot sąžinę gryną
per visą kelią ligi beržyno.

1  kas gyvenime yra svarbiausia?
2  kaip žmogus turėtų gyventi, kad jo ateitis būtų graži?
3  išrašykite iš eilėraščio sakinius, kurie jums primena patarles.  

paaiškinkite jų prasmę.
4  paieškokite patys patarlių apie gerumą, dorumą ir sąžiningumą.
5  papasakokite raštu apie reikšmingą jums žmogų. rašinėlį galite 

pavadinti „Žmogus, kuris mane daugiausiai išmokė” arba kitaip.

Ona Matuizaitė

Drąsi mergaitė
I

moteris kieme nuo virvės nukabino skalbinius ir parsinešė į 
pirkią. pamačiusi prie krosnies pakuros triūsiantį vyrą, pasakė:

– kaimynai kviečia į svečius. eisim?
– kasinskai?
– taip.
– aš neisiu, – sako vyras.
– kaipgi? abu kvietė.
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– kavos aš ir namie galiu išgerti. va, užkursiu ugnį ir užkaisiu 
arbatinį. su vaikais susėdę išgersime arbatos su pyragėliais.

– vėliau išsivirsime arbatos, – nekantravo moteris, dėlioda-
ma išskalbtus vaikų drabužėlius. patylėjus tęsė: – nujaučiu, kodėl 
kviečia. nori pasigirti nauju televizoriumi.

– su kuo vaikus paliksime? pagalvojai?
– pabus vieni. vaikai sotūs, tegul žaidžia. ilgai neužtruksim.
vyras nenoriai užsidėjo ant galvos kepurę.
– vaikučiai, mes einam pas kaimynus, greit sugrįšim, – pasakė 

mama, vilkdamasi apsiaustą. – Jeigu būsite geri, kiškio lauktuvių 
parnešim.

– būsim geri! – vienu balsu atsakė trys mažyliai, iš kurių vy-
riausiam buvo šešeri, o ketvirtam, mažiausiam – aštuoni mėnesiai. 
mažylis sėdėjo ant plačios lovos ir žaidė su pliušiniu meškiuku.

užrakinę pirkios duris, išėjo.
pasilikę vieni, vaikai apsidžiaugė laisve. vyriausiasis, šešia-

metis Linukas, įjungė televizorių.
– pažiūrėsime multikų1, – pasakęs atsisėdo ant kėdės priešais 

ekraną. Jaunesnė sesutė, dvejų su puse metukų romutė, pasistatė 
šalia broliuko mažą kėdutę ir taip pat atsisėdo. mažasis Laimonas 
šliaužiojo lovoje, nes vaikščioti dar nemokėjo.

tačiau keturmetis sauliukas kažkodėl nerimavo, vaikščiojo po 
kambarį ten ir atgal, nuėjęs prie durų, paklibino rankeną. durys 
buvo užrakintos, todėl sugrįžo, užlipo ant sofos, stovėjusios prie 
lango, alkūnėmis atsirėmęs į palangę, įsistebeilijo2 į kiemą.

sauliukas prie lango sušalo ir, nulipęs nuo sofos, nuėjo į vir-
tuvę. rankomis palietė krosnį. Šalta. atidarė pakuros dureles. ten 
buvo sausų malkų, o po jomis – suglamžytas laikraštis. sauliukas 
pasižvalgė degtukų. dėžutė gulėjo ant krosnies. brūkštelėjęs deg-
tuką, prikišo prie laikraščio ir uždarė dureles. bet kamine ūžtelėjo 
stipri trauka ir užgesino ugnį. tada antrą kartą įžiebė degtuką, pri-

1 Multikas – multiplikacinis (sukurtas pagal piešinius) filmas.
2 Stebeilyti – žiūrėti išpūtus akis.
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degė popierius ir, palikęs praviras pakuros dureles, nuėjo į kamba-
rį, atsisėdo ant sofos.

vaikai, neįtardami pavojaus, žiūrėjo televizorių. netrukus 
ugnis įsiliepsnojo. degančio popieriaus tumulas3 besivartydamas 
iškrito ant grindų, nuriedėjo prie malkų dėtuvės, kurią dengė per-
kelinė užuolaidėlė. ugnis žaibiškai pradėjo ryti medžiagą, netru-
kus užsidegė apmušalais išklijuota siena, lubos.

pamatę artėjančią ugnį, vaikai išsigando. trys vyresnieji su-
lipo ant sofos ir, žiūrėdami pro langą, šaukėsi pagalbos. mažasis 
Laimonas, trindamas kumšteliais dūmų graužiamas akis, visu bal-
su pravirko.

tuo tarpu kaimynė, pas kurią viešėjo tėvai, įdavė aštuonmetei 
dukrai mingailei ąsotį su pienu ir pasiuntė pas vaikus.

– kaimynų karvė užtrūkusi, vaikai išsiilgę pieno. nunešk, – 
pasakė mama ir perspėjo: – tik eik atsargiai, kad su ąsočiu nepar-
griūtumei.

vaikų mama jai davė raktą nuo pirkios durų.  
mergaitė pasiėmė šešiametį broliuką  
remigijų ir abu išėjo.

šešiametis, kažkodėl, degtukų, artėjančią, ąsotį

1  kodėl mama norėjo aplankyti kaimynus?
2  kodėl tėtis nelabai norėjo eiti į svečius?
3  ką vaikai veikė likę vieni?
4  kaip elgėsi sauliukas? ką jis padarė?
5  perskaitykite, kaip kilo gaisras. ar galėtumėte tai įsivaizduoti? 

kokį jausmą jums sukelia toks vaizdas?
6  kaip elgėsi vaikai, kilus gaisrui?

3 Tumulas – minkštas, apskritas ko nors gabalas, kamuolys.
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II

sesuo ir brolis, dar nepriėję namo, pamatė lange ne savo bal-
sais rėkiančius kaimynų vaikus.

– gaisras! degame! gelbė-ė-kite!..
mingailė prie tvoros pastatė ąsotį su pienu ir pribėgo prie 

namo durų. duotu raktu bandė atrakinti duris, bet nieko neišėjo.
– mingaile, greičiau! – nekantravo broliukas.
– raktas nesisuka, – kone verkdama pasiskundė mingailė. Ji 

taip jaudinosi, kad net rankos drebėjo. dar kartą paklibino raktą 
– veltui.

tuomet mergaitei dingtelėjo išganinga mintis – išdaužti langą. 
sugriebė pirmą pasitaikiusį akmenį ir trenkė į jį. stiklai subyrėjo į 
smulkias šukes. greitai įsiropštė vidun. dūmai graužė akis, buvo 
sunku kvėpuoti, kambaryje plieskė karštis. Ji sušuko:

– remigijau, stovėk prie lango! tu priimsi vaikus!
mingailė sugriebė romutę, perkėlė per palangę ir nuleido že-

myn, į remigijaus rankas. paskui – sauliuką, po to – Linuką.
– o kur Laimonas? – mingailė dairėsi vaiko, kurio dūmų apim-

tame kambaryje nesimatė.
remigijus stovėjo po langu ir laukė ketvirto, pačio mažiausio. 

dabar jau degė ir virtuvė. mingailė, prisikvėpavusi dūmų, kosėjo, 
graužė gerklę, ašarojo akys. Ji dairėsi mažylio.

– Laimiuk, atsiliepk! kur tu?
pažvelgė po stalu – nėra! tirštuose dūmuose buvo sunku įžiū-

rėti kokį nors daiktą. karštis didėjo, trūko oro, atrodė, dar kelios 
minutės, ir viskas.

– Laimuti, kur tu? – šaukdama mergaitė blaškėsi, apžiūrėdama 
visus kambario kampus. Ji negalėjo iš čia išeiti be mažylio, o šis 
tylėjo.

kambario gilumoje pastebėjo lovą. patalynė jau degė. mingai-
lė, pravira burna gaudydama oro likučius, prišliaužė prie lovos, 
pakėlė pagalvę, antklodę. ir ten vaiko nebuvo.

pasilenkė po lova. ten dar buvo galima kvėpuoti. vaikas, įsi-
spraudęs giliame kamputyje, gulėjo susigūžęs ir tyliai verkė.
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mingailė sugriebė Laimoną už kojos ir ištraukė.
pripuolusi prie lango, perkėlė per palangę ir nuleido į remigi-

jaus rankas. pati išlipo paskutinė.
kaimynai, pamatę gaisrą, subėgo su kibirais. netrukus atva-

žiavo gaisrinė.
namą užgesino, bet stogas ir vidus, ir kas buvo viduje – sude-

gė.
tėvai padegėliai atbėgo ir, pamatę visus keturis vaikus sveikus 

ir gyvus, džiaugėsi ir nežinojo, kaip atsidėkoti išgelbėtojai. bučia-
vo, glėbesčiavo. priėjo gaisrininkas. mingailei paspaudęs ranką, 
padėkojo ir pagyrė:

– tu drąsi mergaitė.
mama apglėbė dukrą. mingailė visa drebėjo.
– dukrele, tau šalta, – ji apgaubė jos pečius vilnone skara.
mama abu savo vaikus vedėsi namo. mingailė prisiglaudė prie 

motinos rankos ir pasakė:
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– mama, aš, žinok, labai bijojau lįsti į ugnį...
– bet juk lindai!
– o kaip kitaip? būtų vaikai sudegę.
drąsioji mergaitė mingailė buvo apdovanota medaliu „už 

drąsą gaisro metu”.

dingtelėjo, išdaužti, apžiūrėdama, glėbesčiavo

1  ką mingailė ir broliukas pamatė, eidami pas kaimynus?
2  papasakokite, kaip mergaitė gelbėjo vaikus.
3  perskaitykite, kaip buvo išgelbėtas mažasis Laimutis.
4  kodėl, netekę turto, tėvai vis dėlto džiaugėsi?
5  kaip vertinate mingailės poelgį? ar jūs išdrįstumėte taip pasi-

elgti?
6  Įsivaizduokite, kaip šis įvykis galėjo baigtis. kas, jūsų nuomone, 

dėl jo buvo kalčiausias?
7  parašykite mingailei padėkos raštą.
 dirbkite tokia tvarka:
 pirmiausia parašykite tekstą. paskui jį ištaisykite. tada paimkite 

piešimo popieriaus lapą. ant jo didelėmis raidėmis užrašykite 
„padėkos raštas” arba „padėka”. po to dailiai perrašykite tekstą. 
Lapą gražiai apipavidalinkite. padėką galite parašyti ir kompiu-
teriu.

Mokomės rašyti padėką

Padėka – tai toks raštas, kuriuo kam nors dėkojama už atlik-
tus darbus ar žygdarbius. mokiniai dažniausiai gauna padėkas už 
dalyvavimą įvairiuose konkursuose, sporto varžybose.

rašant padėkos raštą svarbu nurodyti, kam ir už ką dėkojama. 
padėką būtina pasirašyti.
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Vytautas Tamulaitis

Šventoji naktis

I

artinosi kalėdos. pamenu, su kokiu pasiilgimu jų laukiau. ro-
dos, būčiau galėjęs, būčiau sutrumpinęs advento dienas, kad tik 
greičiau jos ateitų. prieš šventes mamytė puošė kalėdų eglutę, 
greit ateis ir kalėdų diedukas su dovanomis. ką jis man šiemet at-
neš, galvojau... gal cukrinį avinuką, gal meškiuką, gal paliks visą 
vežimėlį, pilną prikrautą saldainių... o gal atneš gražią gražią kny-
gelę, pilną paveikslėlių. man teta sakė, kad aš nelaukčiau iš kalėdų 
dieduko tik saldainių. Juos suvalgai ir nieko nelieka. kas kita, ji 
sakė, knygelė. Ją ilgai gali turėti ir džiaugtis. tai tiesa. neiškentęs 
greit suvalgai saldainius, o knygelės nesuvalgysi.

atėjo pagaliau kūčios. taip buvo smagu ir linksma. visą die-
ną stengiausi būti geras, nieko nesupykinti ir visų klausyti. girdė-
jau kalbant: „koks būsi kūčių dieną, toks būsi ir visus metus...”

padėkos pavyzdys

pavadinimas

kam

už ką dėkojama

kas dėkoja
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vakare, pamenu, susirinkom kambary visi. nusiprausę, susi-
šukavę laukėm kūčių vakarienės. iš virtuvės sklido avižų kisie-
liaus kvapas. Jis buvo man toks retas, tik kartą pas mus per metus, 
kūčių vakarienei, gaminamas. mamytė jį skaniai mokėjo išvirti. 
tėvelis, jo paragavęs, visada sakydavo mamytei:

– puikus. tik tu viena moki taip skaniai jį pagaminti...
ir dabar, kai mamytė ateina į kambarį ir vėl grįžta į virtuvę, 

noriu bėgti prie jos, apsikabinti jos kaklą ir ją pabučiuoti. taip man 
pasidaro kažin kodėl neapsakomai gera... bet eiti su ja į virtuvę 
negalima. ten, sako, aš tik painiojuos po kojų ir trukdau. mamytei 
išėjus, priėjau prie senelio ir atsisėdau šalia jo.

– seneli, – paklausiau, – kodėl yra kūčių vakarienė, o nėra 
velykų, ar kitos?

– kūčios yra paminėti kristaus atėjimui į žemę, – atsakė sene-
lis. – Jos kartu primena ir pirmuosius krikščionis, kurie susirinkę 
kartu melsdavosi dideliuose urvuose, vadinamuose katakombo-
mis, kur pasislėpdavo nuo persekiotojų.
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taip mums besikalbant, atėjo mamytė ir pasakė:
– vakarienė jau paruošta...
tuojau visi pakilome ir nuėjome į kitą kambarį, kur ant di-

delio, balta staltiese uždengto stalo buvo sudėti kūčių valgiai. po 
staltiese buvo paklota šieno atminti, kad kristus gimė paprastame 
tvartelyje ant pluoštelio šieno, gyvulėlių ėdžiose.

kūčių vakarienės valgyti susėdome visa šeimyna: ir vyrai, 
anksčiau baigę darbus kieme, ir tarnaitės, palikusios virtuvę. kai 
visi jau buvo prie stalo, tėvelis persižegnojo ir balsu sukalbėjo visą 
„tėve mūsų”. paskui padalijo plotkas1 visiems iš eilės. visi nutilo 
ir susimąstę valgė.

– kas su kuriuo plotkelę pasidalija, – tarė senelis, – tas pakly-
dęs tegul tik atsimena, su kuo ją pasidalijo, ir tuojau ras kelią ir 
nebeklaidžios...

tuoj visi tarp savęs pradėjom dalytis plotkeles. aš pasidalijau 
plotkelę su mamyte ir seneliu.

vėl visi tyliai valgė. kiekvienas buvo kažko susimąstęs. gal-
būt jautė, kad tai ne paprasta vakarienė, bet daug daug ką prime-
nanti...

– kitais metais, – tarė senelis, – gal jau ne visi sėdėsime prie 
kūčių stalo...

aš susigraudinau ir nuliūdau. supratau, kad senelis prisiminė 
mirtį.

– na jau, seneli, – tarė mamytė, – dievulis duos, ir vėl visi 
sėdėsim sveiki ir linksmi. atsimenu, seneli, ir pernai taip sakei, 
o šiemet sėdim už stalo visi sveiki ir linksmi... – pasakė mamytė 
norėdama nuvaryti tą baisią mintį apie mirtį...

visi pradėjo kalbėtis apie ką kita. bet man toji mintis stovėjo 
prieš akis: juk ateis kartą tokios kūčios, kada jau senelis ar tėvelis 
su mamyte nebesėdės prie bendro stalo...

taip, jos ateis! ateis kada nors... o gal ir netrukus... Į mano 
akis veržiasi ašaros, kai aš tik apie tai pagalvoju. Juk numirs kartą 

1 Plotka, plotkelė (nevartotinas) – kalėdaitis.
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mamytė ir tėvelis... Juk visi žmonės pasaulyje miršta. o, kad to-
kios kūčios niekados niekados neateitų... aš glaudžiuos prie ma-
mytės, spaudžiu jai ranką, padedu savo galvą jai ant kelių ir taip 
bijau, kad kas nors man jos neatimtų... aš net negaliu pagalvoti, 
kas būtų tada...

staiga atsimenu pasakojimą, kad tas pirmutinis miršta iš prie 
kūčių stalo sėdinčiųjų, kuris pirmas pavalgo ir nueina. ir aš tyčio-
mis kalbinu mamytę, tėvelį ir senelį, kad tik jie ilgiau valgytų, nuo 
stalo paskutiniai nueitų ir ilgai ilgai gyventų. o kai vakarienė bai-
giasi, kai tėvelis visiems linki linksmų švenčių, aš pirmas nubėgu 
nuo stalo, kad už mane niekas pirmiau nemirtų. verčiau aš mirsiu 
pirmiau už mamytę, už tėvelį ir senelį...

po vakarienės atsisėdau šalia mamytės ir tyliai paklausiau:
– mamyte, ar aš galiu pasikviesti eglelei Žodeikiukus ir pa-

sidalyti su jais dovanomis? Jie niekad nematė eglelės. kiek bus 
jiems džiaugsmo. man taip jų gaila...

– gerai, – atsakė mamytė nudžiugus, – už tai tave dar labiau 
mylėsiu. o dovanų nupirksiu daugiau, kad visiems jų užtektų... ir 
tau bus daug didesnis džiaugsmas, kada jį pasidalysi su kitais...

kokia gera mano mamytė. apsikabinau jos kaklą ir ją pabu-
čiavau. mamytė paglostė man galvelę, pasisodino ant kelių ir tyliai 
pasakė:

– visuomet, vytuk, būk toks geras, visuomet... – ir mamytės 
švelniame balse suskambėjo meilė, prašymas ir pasitikėjimas...

– gerai, – atsakiau tyliai, – prižadu tau, mamyte...
pralinksmėjau atsiminęs, kad šiandien ne tuščiomis buvau 

nuėjęs pas vargšę Žodeikienę, kuri gyvena netoli mūsų prastoj, 
sukrypusioj lūšnelėj. Ji turi du vaikeliu, kurie visuomet suplyšę 
vaikščioja. aš nunešiau jiems savo atliekamus rūbelius ir keletą 
žaislelių, o vargšei Žodeikienei pilną pintinę lauktuvių: mėsos ka-
lėdoms, pieno ąsotėlį ir didelę didelę bandą pyrago. vos panešiau, 
tiek mamytė pridėjo, kai paprašiau vargšei Žodeikienei lauktuvių. 
bet koks ten buvo visų džiaugsmas. Žodeikienė net su ašaromis 
akyse man dėkojo.

paskui linksmas nubėgau pas senelį.
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– o dabar, seneli, pasek pasaką. tik gražią gražią.
senelis sutiko.
– papasakosiu, gerai. Šią gražią pasaką aš esu kažkur girdėjęs 

ir skaitęs. tu jos turbūt nežinai. bet šiam vakarui ji tinka.

trukdau, uždengto, susimąstę, eglelei, švelniame

1  apie kokią šventę kalbama pasakojime?
2  kūčių dieną reikia būti geram. kodėl? atsakykite teksto žo-

džiais.
3  kodėl vytukas, valgydamas vakarienę, susigraudino?
4  paaiškinkite, kodėl vaikas pirmas pasikelia ir nubėga nuo kūčių 

stalo. apie ką liudija toks jo poelgis?
5  raskite teisingą atsakymą. 
 vytukui gera ir linksma, nes:
 a. kalėdų senelis atnešė jam daug dovanų;
 b. vakarienė buvo labai skani;
 c. aplankė vargšus kaimynus ir nunešė jiems lauktuvių.
6  kokie šios šeimos tarpusavio santykiai?
7  kokia kūrinio nuotaika ir kas ją lemia?
8  parašykite vieno kūčių patiekalo receptą.

II

vienas turtingas bajoras, geros širdies senelis, turėjo keistą 
paprotį: kiekvieną vakarą turėti savo namuose bet kokį pavargėlį 
ir kartu su juo vakarieniauti. Lygiai prieš tūkstantį devynis šim-
tus dvidešimt metų, šios dienos vakarą, buvo bjaurus oras. nuo 
ryto ligi vakaro lijo ir pūtė šaltas vėjas. vakaras buvo nepaprastai 
tamsus ir miglotas. gerojo bajoro tarnai manė, kad tokį vakarą jų 
ponas tikrai nelieps eiti pavargėlių ieškoti. bet jie labai apsiriko. 
kai jau buvo paruošta vakarienė ir bajoras, nuėjęs į valgomąjį, ne-
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rado prie stalo pavargėlio, griežtai pareikalavo, kad jie suieškotų 
ir atvestų. sunkus buvo tarnams įsakymas. veltui jie visur ieškojo, 
niekur jokio pavargėlio nerado. visi, kas gyvas, buvo pasislėpę 
savo lūšnelėse nuo smarkaus lietaus ir šalto vėjo. tarnai grįžo tuš-
čiomis. bet bajoras vienas nevalgė. Jis išsiuntė kitus tarnus ieškoti 
pavargėlio. bet ir tie nieko nerado. bajoras nenusileido. Jokiu būdu 
nenorėjo jis vienas valgyti ir sulaužyti savo keistą paprotį. Jis iš-
siuntė trečią kartą tarnus. bet kai ir tie grįžo tuščiomis, senelis 
bajoras pats išėjo ieškoti pavargėlio. Žiaurus vėjas draskė jo rūbus, 
lietaus lašai kapojo veidą, bet jis namo negrįžo. Jis išėjo iš miesto 
į laukus. ten tikėjosi rasti kokį visų apleistą vargdienį, bet veltui. 
staiga vienam tvartelyje, toli už miesto, jis surado vieną vargšų 
šeimynėlę, kuri čia buvo sustojusi nakvynės, niekur negaudama 
geresnės pastogės. moteris rengėsi gimdyti. Ji bijojo, kad užgimęs 
kūdikėlis nesušaltų, nes vėjas kiaurai ėjo per supuvusias tvartelio 
kerteles. bajoras nudžiugęs tarė:

– eikite į mano namus ir ten susišildykite. Jūsų laukia gera 
pastogė ir paruošta vakarienė.

bet moters globėjas, gražiai padėkojęs, atsakė:
– Labai ačiū. tai būtų tolimas kelias. Ši moteris tuoj bus moti-

na ir turi likti čia. Ją palikti vieną negaliu...
– bet čia jums labai šalta, – tarė gerasis bajoras, – susikurkit 

bent ugnelę susišildyti.
– taip, – atsakė gražioji moteriškė, – labai šalta, ir aš bijau, kad 

užgimęs kūdikėlis nesušaltų. ugnelė būtų labai naudinga, bet mes 
jos neturime...

senelis bajoras taip pat neturėjo ugnies.
– eisiu jos paieškoti, – tarė jis ir išėjo.
bajoras ėjo per laukus, klupo ir griuvo ant kietų akmenų, nes 

senatvės prigesintos akys tamsoje nematė kelio. bet jis nepaisė 
savo vargo. Jam buvo labai gaila neturtingos šeimynėlės tvartely-
je, ir jis norėjo kuo greičiau surasti ugnies, kad grįžęs galėtų sušil-
dyti vargšę moterį.

pagaliau jis priėjo vienus namus, kur pro langą pamatė skais-
čiai besikūrenančią krosnį. pasibeldė bajoras į namų duris ir įėjo.
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– Šią naktį viena neturtinga moteris pagimdys tvartelyje kū-
dikį, – tarė jis. – Jai ten labai šalta. ar negaučiau keleto žarijų 
nunešti tvartelin, kad galėčiau ten užkurti ugnį ir sušildyti mažytį 
ir motiną?

– o ar turi pinigų mums už tai užmokėti? – paklausė prie kros-
nies sėdintis vyras.

bajoras greit įkišo ranką į kišenę, bet pinigus jis buvo palikęs 
namie. Jam nė į galvą neatėjo, kad jie būtų buvę jam reikalingi.

– ne, – atsakė jis, – pinigų neturiu, bet juk ugnis jums nieko 
nekainuoja. aš paimsiu tik keletą žarijų...

– neduosiu veltui, – atsakė vyras. – kas man rūpi, jei kam šal-
ta. Jei nori ugnies – nusipirk!

– pinigus užmiršau namie, o tvartelyje gyvena neturtingi žmo-
nės ir neturi nė skatikėlio. duokite man ugnies, rytoj aš jums atsių-
siu šimtą talerių1 per savo tarną, – tarė bajoras.

– neduosiu ugnies, – atsakė vyras. – tu mus apgausi ir pinigų 
neatsiųsi...

– ne, – pridėjo ir moteris, kuri žarstė žarijas krosnyje, – ne-
duosime tau ugnies. tu mus apgausi ir pinigų neatsiųsi...

nuliūdęs bajoras išėjo į lauką ir didelė ašara nuriedėjo jo vei-
du. Jis labai gailėjo vargšės motinos, kenčiančios šaltį. Jis ketino 
grįžti į savo namus, bet jie buvo gana toli. Jis bijojo, kad užgimęs 
kūdikėlis nesušaltų. o kaip tik netoli nuo čia jis vėl pamatė žiburė-
lį. tai buvo turtingų žmonių namai. bet šie net durų jam neatidarė. 
veltui jis beldė. Žmonių širdyse tada dar nebuvo gailestingumo, 
nes jie dar nebuvo pažinę kristaus meilės.

tuo pat metu, kai gerasis bajoras rengėsi eiti toliau ieškoti 
ugnelės, atsitiko nepaprastas dalykas. vėjas nutilo ir nuo dangaus 
pradingo juodi debesys. kai jis nustebęs pakėlė akis į dangų, pa-
matė spindinčią naują didelę žvaigždę.

– kas čia atsitiko? – klausė jis save, nieko nesuprasdamas.

1 Taleris – stambi sidabrinė ar auksinė moneta.
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Jis nežinojo, kad tvartelyje tuo metu gimė nepaprastas kūdi-
kėlis. atsiminęs moterį, jis vėl greit nuėjo per laukus, ieškodamas 
ugnies.

pagaliau jis priėjo urvą, kur senas, ietimis apsiginklavęs pie-
muo saugojo bandą. pikti šunes, pamatę nepažįstamąjį, puolė jį, 
norėdami sudraskyti. bet kas tai per naktis buvo, kad jų dantys ne-
galėjo įkąsti bajoro? Jis ėjo arčiau piemens, kur skaisčiai kūrenosi 
ugnis, nieko nebijodamas. pašokęs nuo žemės, piktas piemuo pa-
leido jam tiesiai į širdį smailią ietį, bet ši atsitrenkė ir sutrupėjo, lyg 
bajoro krūtinė būtų šarvais pridengta. piemuo nustebęs sušuko:

– kas tu esi? burtininkas ar raganius, kad tavęs nei šunes neį-
kanda, nei ietis nesužeidžia?

– aš nesu burtininkas, – atsakė bajoras, – bet paprastas žmo-
gus. aš ieškau ugnies, kad galėčiau sukurti ją neturtingai šeimy-
nėlei tvartelyje. Jie dreba nuo šalčio. duok man ugnies, gerasis 
žmogau, kad galėčiau sušildyti kūdikį, kuris ten tuojau užgims...

– ugnies?.. – nusijuokė piktai piemuo. – imk, kiek nori, bet 
turi imti tik rankomis ir neštis rūbų skverne...

– bet?.. – suabejojo bajoras. – ugnį imti rankomis ir neštis 
skverne?..

– taip, taip. kitaip neduosiu...
nebuvo gailestingajam bajorui kas daryti. Jam taip gaila mo-

tinos, kad jis pasiryžo imti ugnies nors ir rankomis. ir kas tai per 
naktis buvo, kad ugnis nedegino jo rankų?.. Jis dėjo žarijas į savo 
rūbus, ir šios nedegino jų. nustebęs piemuo žiūrėjo ir klausė savęs:

– kas tai per naktis, kad pikti šunes neįkanda žmogaus, kad 
ietis neperveria krūtinės, kad ugnis nedegina rankų?..

kai bajoras, pasiėmęs ugnies, nuėjo, piemuo pirmą kartą pa-
juto savo širdy meilės ir gailestingumo jausmą. Jam labai pagailo 
tų vargšų žmonių tvartelyje. Jis pats sau prikaišiojo, kad nenorėjo 
duoti nepažįstamajam ugnies. staiga jis pakilo, paliko savo bandą 
ir nusivijo nepažįstamąjį.

– pasivysiu jį ir prašysiu atleidžiamas, – kalbėjo piemuo. – pas-
kui eisiu kartu su juo į tvartelį ir padėsiu sukurti ugnį neturtingai 
šeimynėlei...
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Jis pavijo pakeliui ir kitus žmones, kurie nebuvo davę bajorui 
ugnies. visi ieškojo jo ir norėjo atsiprašyti.

– kas tai per naktis, kad mūsų širdyse pabudo meilė ir gailes-
tis. vos tik nepažįstamasis išėjo, mes negalim nurimti. taip gaila jo 
ir tos vargšės moters, kurią jis norėjo sušildyti, – kalbėjo jie tarp 
savęs.

bet nepažįstamojo niekur nesimatė. tik vienas piemuo, kuris 
jį norėjo net nužudyti, pasiryžo surasti. ir netrukus jį pasivijo. Jis 
įsekė paskui bajorą į tvartelį, menką ir prastą tvartelį, kur oras 
dvokė, kur sienos ir lubos voratinkliais, dulkėmis ir pelėsiais buvo 
nuklotos. piemuo pamatė be galo gražią moterį, kuri vystė ką tik 
gimusį kūdikėlį ir glaudė prie savo krūtinės. suvysčiusi jį pagul-
dė ant šieno žiupsnelio, gyvulėlių ėdžiose. Jautis ir asilas, kurie 
ten buvo, savo kvapu šildė mažytį. piemuo, nieko nelaukdamas, 
pribėgo prie bajoro ir padėjo užkurti jam ugnį, prie kurios galėtų 
sušilti motina su savo kūdikėliu. kai piemuo įpūtė ugnį ir pakė-
lė akis, pamatė nuostabų reginį. aplink kūdikėlio galvą spindėjo 
nuostabi šviesa. angelų pulkai giedojo giesmes ir sveikino gimusį 
kūdikėlį. Jis pamatė prie mažučio klūpantį bajorą, kuriam neno-
rėjo duoti ugnies. senelio bajoro akyse spindėjo laimė ir džiaugs-
mas. tai ir jis, tas piktasis piemuo, sulenkė savo kelius ir atsiklau-
pė prieš gimusį kūdikėlį. paskui nulenkė galvą ir pasveikino jį. 
atsistojęs pamatė keletą piemenėlių, kurie, palikę savo bandas, 
buvo atėję čia.

– kas yra šis nuostabus kūdikėlis? – paklausė juos piktasis 
piemuo.

– nejau tu nieko nesupranti ir nežinai? tai kristus, dievas, 
kuris mirs ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Jis išgelbės pasaulį... 
– atsakė jie.

ir kartu parpuolę ant kelių, jie ilgai meldėsi ir dėkojo visaga-
liui dievui, kad leido jiems pamatyti Jo sūnų, atėjusį į šį pasaulį.

gerasis bajoras džiaugėsi labiau už visus, nes buvo užkūręs 
šventai šeimynėlei ugnelę šį šaltą vakarą pasišildyti. kūdikėlio 
motina jam už tai nuoširdžiai padėkojo.

grįžęs į savo namus, bajoras visiems skelbė:
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– džiaukitės visi, nes žemėje šią naktį atsitiko dideli dalykai. 
išnyko piktųjų žmonių neapykanta, ir jų kietos širdys prisipildė 
meilės, nes į žemę atėjo viešpats dievas. bėkit ir nusilenkit jam 
tvartelyje. Jis paguldytas gyvulėlių ėdžiose. džiaukitės, nuskriaus-
tieji ir vargšai, nes naujas karalius gimė tvartelyje...

visi nustebę klausėsi jo žodžių ir bėgo į tyrus2, į mažą tvartelį, 
nusilenkti užgimusiam kristui. visi matė danguje naują, skaisčią 
žvaigždę, kuri buvo ženklas kristų atėjus...

ir tai viskas įvyko prieš tūkstantį devynis šimtus dvidešimt 
metų, lygiai šios dienos naktį, – pabaigė senelis.

2 Tyrai – dykuma.
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– kaip gražiai papasakojai, seneli, – pasakiau. – vargšas ma-
žytis Jėzus... Jis turėjo gimti tvartelyje, ant šiaudų pluoštelio, gy-
vulėlių ėdžiose... Jam ten buvo šalta ir baugu... aš visados mylėsiu 
tą mažą, mažytį Jėzulį...

atėjo mamytė ir nusivedė mane su seneliu į kitą kambarį. ten 
pamatėm, kaip tarnaitės juokais darė įvairius kūčių vakaro burtus. 
Jie buvo tokie įdomūs. atsistoja viena kambario viduryje ir meta 
nuo kojos kurpelę į duris. Jei kurpelė atsisuks galu į duris, reiškia, 
ji iš namų išeis – ištekės, o jei užkulniu3 – pasiliks. paskui traukė 
šieno šiaudelius iš po kūčių stalo. kuri ištraukia ilgesnį šiaudelį, ta 
ilgiau gyvensianti. vėliau išėjusios į lauką klausėsi: kuriame krašte 
šunes loja, iš to krašto atvažiuosią piršliai...

pagaliau mamytė liepė eiti visiems miegoti. tėvelis su mamyte 
ir seneliu rengėsi anksti rytą važiuoti į bažnyčią bernelių mišių. 
manęs nežadėjo vežtis, nes buvo labai šalta.

nuėjęs gulti, dar ilgai neužmigau. kelis kartus, pakėlęs gal-
vytę nuo pagalvėlio, ilgai žiūrėjau pro langą. buvo graži naktis. 
tokia šviesi ir tyli. Šviesiame danguje žibėjo jauno mėnesio ragas 
ir mirgėjo milijonai šviesių žvaigždžių. o žemė buvo balta balta...

griežtai, draskė, kūdikėlis, ietimis, pasiryžo, piktųjų

1  kaip sudarytas šis apsakymas?
2  kokį paprotį turėjo vienas turtingas bajoras?
3  kodėl jis išėjo iš namų tamsią ir vėjuotą naktį?
4  ką senelis surado toli už miesto?
5  kaip jis norėjo padėti sušalusiai šeimynėlei?
6  kaip elgėsi senelio sutikti žmonės? kodėl?
7  kokie stebuklai vyko žemėje tą žvarbią naktį? kodėl?

3 Užkulnis – užpakalinė bato dalis apie kulną.
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8  raskite tekste ir perskaitykite, kokį reginį išvydo piktasis pie-
muo, atvykęs į tvartelį.

9  sudarykite senelio pasakos svarbiausių įvykių grandinę. išmoki-
te ją pasekti.

10  raskite minimus šiame tekste kūčių vakarienės papročius ir 
juos nurašykite.

11 papasakokite, kokios šventės jums geriausiai įsiminė iš vaikys-
tės. kodėl? kaip joms ruošdavotės?

Ramutė Skučaitė

Sidabrinė pasaka

pražydo sidabrinės gėlės
ant lygumų ir ant kalnų.
išskrido mažas angelėlis
dalint kalėdinių sapnų.

sidabro gėlę nusiskynė –
ir ėmė šviesti jo sparnai!
ir šviečia šviečia sidabriniai
kalėdinės nakties sapnai.

o ten – eglutės ant šakelių
sūpuoja žvilgančius vaisius,
Laumiuko perplėštą švarkelį
sidabro adata užsiūs...

ant ledo sidabrinė lapė
Žiemos pyragui putą plaks...
pralėkus snaigei ar plaštakei,
sidabro eketės užaks...
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ištįs sidabro spindulėliai
nuo mėnesėlio, nuo žvaigždės...
ir sidabriniai popierėliai
saldžiai rankelėse šiugždės.

varpeliai sidabriniai žvanga,
o kai gerai įsiklausai,
girdi, kaip liejasi pro langą
kalėdas giedantys balsai, –

tai sidabrinį indą neša
visa nušvitusi mama,
nuo sidabrinio šaukšto laša
aguonų pieno baltuma.

pražys ar ne sidabro gėlės?
sidabro snaigės – kris, nekris?
bet sidabrinis angelėlis
atskris.
tikrai tikrai atskris.

1  apie kokį metų laiką kalbama eilėraštyje? kas tai liudija?
2  kas eilėraštyje sidabrinis? išrinkite ir nurašykite į sąsiuvinį  

visus žodžių junginius su šiuo būdvardžiu.
3  kokius vaizdus galime išvysti kalėdinės nakties sapnuose?
4  paaiškinkite paskutinio posmelio žodžių prasmę.
5  išmokite eilėraštį atmintinai ir gražiai padeklamuokite.
6  Laisvai pasirinkta technika sukurkite kalėdinį atviruką ir jame 

parašykite šventinius sveikinimus mylimam asmeniui.
7  prisiminkite, kaip rašome skelbimą. naudodamiesi kompiuteriu, 

parašykite skelbimą apie organizuojamą šventinį renginį ir  
gražiai jį apipavidalinkite.
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ŽodŽio reikŠmė.  
tiesioginė ir perkeLtinė ŽodŽio reikŠmė

Leksikos mokslas (leksikologija) tiria ir aprašo lietuvių kalbos 
žodžių visumą; žodžius, jų parinkimą ir vartojimą mūsų kalboje ir 
rašte.

Žodžiai yra kalbos ženklai ir jie visi ką nors reiškia: daiktus 
(stalas, namas), žmones (vyras, žmona, vaikai), būsenas (džiaugs-
mas, miegas, liga). tai, ką žodis žymi ar reiškia, yra tiesioginė 
žodžio reikšmė. pirmiausia suvokiame tiesioginę žodžio reikšmę, 
pvz.: akis – regos organas, kuriuo matome; lokys – didelis, gau-
ruotas, plačiomis letenomis žvėris, meška.

perkeltinė žodžių reikšmė atsiranda, kai žodis pavartojamas 
kitokia nei įprasta, ne tiesiogine, bet „sukeista” reikšme, pavyz-
džiui: auksinė širdis, geležinė valia, ledinis žvilgsnis.

tiesioginė žodžio reikšmė ar reikšmės nurodomos „dabarti-
nės lietuvių kalbos žodyne”. Įmenant perkeltines žodžių reikšmes 
reikia šiek tiek pagalvoti: galima suprasti iš teksto (kokie sakiniai 
šalia?) arba konteksto (kada, kam, kaip pavartota?). pasidomė-
ti perkeltinės reikšmės posakių vartojimo tradicijomis galima ir 
specialiuose žodynuose ar žinynuose, pvz.: „Lietuvių kalbos fra-
zeologijos žodyne”, „Lietuvių kalbos palyginimų žodyne” ir kt. 
daugiausia lietuvių kalbos turtų saugo didysis „Lietuvių kalbos 
žodynas”. „dabartinės lietuvių kalbos žodynas” ir „Lietuvių kal-
bos žodynas” turi savo elektronines versijas.

† perskaitykite, kaip „dabartinės lietuvių kalbos žodyne” aiškinami 
žodžiai apuokas, gūdus, kaimiškas, supūdyti, treniruoti, varpas.

‡ paaiškinkite, ką reiškia žodžiai.

peilis, kardas, sodas, miškas, upė, ežeras, sveikti, pieštukas, lė-
tas, linksmas, žaliuoti
Pavyzdys. peilis – įrankis duonai riekti, mėsai pjauti.
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ˆ perskaitykite žodžių junginius ir nustatykite, kur tiesioginės, o kur 
perkeltinės reikšmės žodžiai. surašykite juos atskirais stulpeliais.

1. Šviesi saulė. Šviesus protas. 2. sunkus darbas. sunkus 
akmuo. 3. geležinis pjūklas. geležinis vėjas. 4. snaudžia miš-
kas. snaudžia žmogus. 5. nusišypsojo sesutė. nusišypsojo 
saulė. 6. suvalgiau lėkštę. sudaužiau lėkštę. 7. puodas stovi 
ant viryklės. puodas bėga.
Pavyzdys.
tiesioginė reikšmė   perkeltinė reikšmė
šviesi saulė   šviesus protas

Š kartais žmonės pasako vieni apie kitus negražiai: višta, asilas, kiau-
lė, lapė, dramblys, avis, ragana. tokiu atveju visi šie žodžiai pa-
vartojami perkeltine reikšme. nurodykite žmonių, kuriems taikomi 
tokie pavadinimai, pagrindinius charakterio bruožus.

œ sugalvokite ir parašykite po sakinį, pavartodami veiksmažodžius 
ėsti, loti, springti, užlieti, atbusti, putoti ne tiesiogine, o perkeltine 
reikšme.

Œ perskaitykite sakinius. nustatykite, kur tie patys žodžiai pavartoti 
tiesiogine reikšme, o kur – perkeltine. nurašykite žodžių junginius, 
kuriuose yra perkeltinės reikšmės žodis.

1. užmigo žemė vakaro miegu. senelė jau seniai užmigo.  
2. berniukai iki salos plaukė valtimi. toli už miško plaukė dai-
nos žodžiai. 3. sunkus rąstas gulėjo tiesiai ant kelio. pagaliau 
baigėsi sunki diena. 4. pakilo vėjelis ir, rodėsi, miškas uždaina-
vo. merginos uždainavo linksmą dainą. 5. dar gaideliai negie-
dojo, kai mamužė kėlė. tikras gaidys – tuoj šoki peštis.
Pavyzdys. užmigo žemė.

š raiškiai perskaitykite eilėraščio ištrauką. raskite perkeltinės reikš-
mės žodžius. nurodykite tiesioginę jų reikšmę.

o, mano grakščiosios pievos!
o, sunkūs mano laukai!
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atbėgot prie nemuno – ir sustojot:
saulė krinta į upę! –
užsiplieskia nelauktai
berželiai pakrantėje...
                                Just. Marcinkevičius

  
daugiareikŠmiai ŽodŽiai

Žodžiai, kurie turi vieną reikšmę, yra vienareikšmiai, o 
kurie turi dvi arba daugiau reikšmių – daugiareikšmiai, 
pvz.: ratelis – 1. mažybinė žodžio ratas forma, 2. naminis 
verpimo prietaisas, 3. žaidimas, šokis; dovanoti – 1. duoti 
dovanų, 2. atleisti.

iš pagrindinės žodžio reikšmės ilgainiui atsiranda visos kitos. 
taip vienareikšmis žodis virsta daugiareikšmiu. pagrindinė reikš-
mė žodynuose nurodoma pirmoji, pvz., plaktukas – 1. kalamasis 
įrankis, 2. vidinės ausies klausomasis kaulelis. 

† „dabartinės lietuvių kalbos žodyne” patikrinkite, kurie iš šių žo-
džių yra daugiareikšmiai ir kokios jų reikšmės.

adata, agurkas, balsas, gamta, dengti, žalias, sodinti, lapas

‡ perskaitykite ir atsakydami į klausimus palyginkite žodžio akis 
reikšmes.

1. rūta tik užmerkė akis ir užmigo. 2. tavo pirštinės akys pasi-
leido. 3. Jau pilnos akutės medaus. 4. Jūsų tinklo didelės akys, 
gali visos žuvys išlįsti.

kuri akies reikšmė dažniausiai vartojama? kuo skiriasi kitos 
akies reikšmės nuo pagrindinės?
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ˆ perskaitykite sakinius ir pagalvokite, kuo panašios visos žodžio 
lankas reikšmės.

1. su lanku ant pečių, su strėlėmis atrodžiau tikras medžioto-
jas. 2. tenai kelias daro didelį lanką aplink miestą. 3. rita ridi-
nėja lanką. 4. statinė buvo apkalta lankais. 5. nutrūko kibiro 
lankas. 6. seniau arklį kinkydavo su lanku.

Š Žodžiu ožys vadiname naminį gyvulį; ožys yra ir pastovas malkoms 
pjauti arba toks gimnastikos prietaisas; ožys dar reiškia „užsispyręs 
žmogus”. kuri šių reikšmių pagrindinė? kaip atsirado kitos reikš-
mės?

œ pasakykite žodžių galva, lapas, bėgti, žvaigždė, žiedas bent po vie-
ną šalutinę reikšmę ir sugalvokite su jomis po sakinį.

Œ raskite ne sava reikšme pavartotus žodžius ir juos pakeiskite tinka-
mais žodžiais.

1. kur randasi dariaus ir girėno gatvė? 2. savo eilėraščius jis 
pašventė tautai. 3. nusiimk paltą ir batus, užsidėk šlepetes.  
4. Štai kaip kartais gaunasi. 5. aš skaitau, kad jis geras drau-
gas. 6. ar tu jau gerai žinai anglų kalbą? 7. Žinau vieną eilėraš-
tį, – galiu padeklamuoti. 8. dėl tos klaidos labai nepergyvenk. 
9. toje liepoje vis sėdėdavo daug įvairiausių paukščių.

Homonimai, sinonimai, antonimai

Homonimai – vienodai skambantys, bet turintys skirtingą 
reikšmę žodžiai. 

pvz.: lynas – žuvis, lynas – stipri virvė; alyva – augalas, alyva 
– tepalas; sulydė (vamzdžius) – sulydė (šieną); sekti (pasaką) – 
sekti (mažėti, slūgti).
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nuo daugiareikšmių žodžių homonimai skiriasi tuo, kad tarp 
jų nėra jokio reikšminio ryšio (kasa – supinti plaukai, kasa – vieta, 
kur išmokami pinigai), o daugiareikšmiai žodžiai išlaiko formos 
panašumą (pvz., akis).

Sinonimai – artimos arba tos pačios reikšmės žodžiai.

Jie reiškia tą patį (panašų) daiktą (dvaras – rūmai), daikto 
požymį (liūdnas – nusiminęs), veiksmą (skristi – lėkti – plasnoti).

Antonimai – priešingos reikšmės žodžiai (šviesa – tamsa, 
geras – blogas). 

antonimais būna tik tos pačios kalbos dalies žodžiai.
sinonimai ir antonimai paįvairina mūsų kalbą, daro ją vaizdin-

gesnę, aiškesnę, tikslesnę. todėl pasakodami arba rašydami sten-
kitės juos vartoti.

† kokiomis reikšmėmis vartojami šie homonimai? sugalvokite ir pa-
rašykite su jais po sakinį.

lydyti – lydyti, mokėti – mokėti, greta – greta, derėti – derėti

‡ papildykite lentelę tinkamais žodžiais.

Žodis   sinonimas    antonimas 

aukštaūgis  milžinas   nykštukas 
gailestingas      beširdis 

    išvaizdus   
rėkia      
skurdžius     

    lipšnus   
        tinginys 
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ˆ perskaitykite patarles ir išrašykite antonimų poras.

1. daug žino, mažai išmano. 2. sotus alkano neužjaučia.  
3. Lengvai rugiapjūtę pjausi, sunkiai valgysi. 4. aš jam kalną 
pyliau, jis man duobę kasė. 5. Į ką jaunas įprasi, tą senas tebe-
rasi. 6. nesidžiauk giriamas, neliūdėk peikiamas. 7. ką vasarą 
koja nuspyrė, žiemą suvalgė. 8. kas aukštai kelias, tas žemai 
tupia.

Š pritaikykite patarlių pradžioms tinkamas pabaigas. nurodykite an-
tonimus.

prie šaukšto pirmutinis,  košės nevirsi.
tušti puodai    mažoj galvoj sutelpa.
su melu     dūmų nebijo.
geros akys    gerai namus saugo.
didi išmintis    prie darbo paskutinis.
iš miego     garsiai skamba.
piktas šuo    netoli nuvažiuosi.

œ sudarykite kryžiažodį „Žodžiai draugai ir žodžiai priešai”. sąsiuviny-
je parašykite pateiktiems žodžiams po 1–2 sinonimus ir po antonimą.

s i n o n i m a i    a n t o n i m a i

1. dailus,                                                             

2. darbštus,  

3. silpnas,  

4. plonėti,   

5. Liūdnas,   

6. nutūpti,   

7. ilgas,  

8. priešas,  

9. niekas,  

a

n

t

o

n

i

m

a

i
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Œ atidžiai perskaitykite tekstą. nurašykite veiksmažodžio bėgti sino-
nimus.

nulėkė vilkas dantis iššiepęs.
nuskuodė lapė, uodegą išpūtus.
nudundėjo briedis, ragus atstatęs.
nukriuksėjo šernas, iltis atkišęs.
nukurnėjo stirna, galvą iškėlus.
nupyškėjo voveraitė medžių viršūnėm.
o pačiam gale kiškelis striksėjo. pilkas mažutėlis.
pribėgo eglyną. o eglėj genelis. kaukši, kala snapeliu, net gi-
relė dunda.

J. Avyžius

š perskaitykite tekstą. pasinaudodami žemiau pateiktais žodžiais, 
įkyriai besikartojančius žodžius pakeiskite kitais, kad kalba būtų 
sklandesnė. išmeskite nereikalingus žodžius. ištaisytą tekstą para-
šykite sąsiuviniuose.

Jokūbas ėjo į mišką. kartu su Jokūbu į mišką ėjo arvydas. 
Jokūbas su arvydu ėjo per pievą. eidami per pievą, Jokūbas 
su arvydu sutiko einančius kaimynus. kaimynai ėjo namo. Jo-
kūbas su arvydu įėjo į mišką. Į mišką buvo atėję ir daugiau 
žmonių. ėjo, ėjo ir nuėjo į miško gilumą. miško gilumoje beei-
dami rado grybų. prisirinkę grybų, Jokūbas su arvydu linksmi 
ėjo namo.
pasiekti * grįžti * nuvykti * žengti * bėgti * berniukai * vaikai  
jie * grybautojai 

Ÿ raiškiai perskaitykite tekstą. atkreipkite dėmesį, kokiais kitais žo-
džiais vadinama lapė. išrašykite visus šio žodžio sinonimus. paaiš-
kinkite jų darybą.

Laputė žvejoja

išsliuogė laputė iš miško. norėjo per upelį į kaimą persikelti, 
bet lieptą vanduo nusinešęs.
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slankiojo rudaplaukė užtvinusiomis pievomis ir pamatė vande-
nyje plaukiojančias lydekas. Jos vartosi, švaistosi seklumose, 
net pelekai į orą išlindę. parūpo ilgauodegei žuvies prisigau-
dyti. prigludo prie šlapios žemės. gulėjo gulėjo, bet lydekos 
į pakraštį neplaukia. tuomet gudruolė pati įmerkė į vandenį 
priekines kojas. vanduo šaltas kaip ledas.
tykojo tykojo žuvelių, o tos neplaukia artyn, ir tiek. ką daryti? 
netoli plūduriavo laivelis, prie jo vartėsi net kelios lydekos. 
Įsibėgėjusi laputė striktelėjo į laivelį. bet žuvis bešokdama iš-
baidė. Žiūri iš laivelio, varvina seiles.
atsigręžė laputė į krantą ir krūptelėjo. Laivelis plaukė gilyn. Ji 
tuoj šoko į vandenį ir visa šlapia išpūkšnojo į sausumą.

G. Isokas

 parinkite sinonimų šiems veiksmažodžiams.

išsliuogė  – 
slankiojo  – 
tykojo  – 
žiūri  – 

¢ kad įsimintumėte teksto „Laputė žvejoja” sinonimus, parašykite at-
pasakojimą.

dirbkite tokia tvarka:

1. suskirstykite tekstą dalimis ir sudarykite planą.
2. dar kartą atidžiai perskaitykite tekstą ir pasižymėkite žo-

džius, kuriuos rašydami galite suklysti.
3. nežiūrėdami į tekstą, parašykite atpasakojimą ir jį atidžiai 

perskaitykite.
4. atsiverskite tekstą ir pasitikrinkite, ar nepadarėte klaidų, 

ar be reikalo nekartojote tų pačių žodžių. dabar duokite 
perskaityti savo atpasakojimą suolo draugui, o jūs perskai-
tykite jo darbą. Jeigu pastebėsite klaidų arba pasikartoji-
mų, pasakykite vieni kitiems apie tai.
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tarptautiniai ŽodŽiai

skoliniai, kurie vartojami daugelyje kalbų, yra tarptautiniai 
žodžiai. nemaža jų ir lietuvių kalboje, pvz., kompiuteris, 
restoranas, sportas, telefonas, tualetas.

daugiausia tarptautinių žodžių yra kilę iš senosios graikų ir lo-
tynų kalbos. pasitaiko jų iš prancūzų, anglų, vokiečių ir kitų kalbų.

kai turime tokį pat ir tarptautinį, ir lietuvišką žodį, pirmenybė 
teikiama lietuviškam: geriau ištrauka negu fragmentas, būdingas 
negu charakteringas, gulsčiai negu horizontaliai, pagrįsti negu 
motyvuoti. 

† naudodamiesi „tarptautinių žodžių žodynu”, nustatykite, kurie 
jums dėstomų dalykų pavadinimai yra tarptautiniai žodžiai ir iš ko-
kių kalbų jie kilę. kokias vartojate tarptautines gramatikos sąvokas?

‡  vietoj daugtaškių įrašykite pateiktus tarptautinius žodžius. kuriuos 
iš jų galima pakeisti lietuviškais?

„būtų gera susirgti”, – pagalvojo paulius. spintutėje susirado 
, išsipešė iš kelnių marškinius ir paspaudė po pažastim šaltą 

stiklo lazdelę. „aš tikriausiai turiu ”. susirangė svetainėj ant 
, žiūrėjo į  dureles, už kurių dažnai būdavo saldainių. ta-

čiau dabar  buvo tuščia, vos grįžęs iš mokyklos  išlukšteno.
irisai * krištolinė vaza * bufetas * temperatūra * termome-
tras * sofa

ˆ tarptautinius žodžius šiuose žodžių junginiuose pakeiskite lietuviš-
kais.

ligos simptomas  gigantiškas kalnas  pagrindinė idėja    
krepšinio turnyras pagrindinė rolė  moka komunikuoti      
parodijuoti kitus     štormas jūroje  prenumeruoti „veidą”
simuliuoti sergantį įrašykite vertikaliai nusileisti aerodrome
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Š su šiais tarptautiniais žodžiais sugalvokite ir parašykite po sakinį.

teatras, egzaminas, ekspedicija, stadionas, kabinetas, reaguoti, 
programa, kakava, telegrama, tualetas

œ pabandykite nustatyti, iš kurių vadovėlių parinkti šie tarptautiniai 
žodžiai. paaiškinkite, ką jie reiškia.

religija, diagrama, procentas, simbolis, nacionalinis, morfo-
logija, respublika, milimetras, alfabetas, kvadratas, fonetika, 
horizontas

Œ Įrašykite praleistas raides. pabraukite tarptautinius žodžius.

1. rugsėjo 1-ąją mokiniai dažniausiai mokytojams dovanoja 
glad*oles. 2. pagaliau pražydo *evos. 3. pasveikinti jubil*ato 
kristi*ono susirinko visa šeima. 4. mama virė šampin*onų sriu-
bą. 5. bril*antais nusagstytas čemp*ono medalis. 6. Jie greit 
išvyks į saulėtąją mal*orką ir ten pristatys savo prem*erinį 
spektaklį. 7. kai pasidaro silpna, reikia pauostyti amon*ako.  
8. vėl rašėme testą iš b*ologijos ir soc*ologijos. 9. buvo gražus 
oras, bet ėmė ir sub*uro. 10. danguje sužibo mili*onas žvaigž-
džių, o salėje suskambo švelnūs fortep*ono garsai.

svetimybės (barbariZmai)

Svetimybės, arba barbarizmai, yra svetimi, nereikalingi 
žodžiai, atėję į mūsų kalbą iš kitų kalbų. barbarizmai yra 
netinkami bendrinei kalbai, nes jie neatitinka žodžių sandaros 
ir darybos taisyklių. 

svetimybių reikia vengti. Joms pakeisti turime savų žodžių, 
pvz.: kūdas – liesas, bagotas – turtingas, biznesmenas – versli-
ninkas ir t. t. kiekvienas save gerbiantis žmogus neturėtų vartoti 
barbarizmų.
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† suraskite žodžius įsibrovėlius į lietuvių kalbą.

a. geras, puikus, fainas, nors prie širdies dėk
b. barasi, koliojasi, žodžiais svaidosi, plūstasi
c. rausvas, rožinis, purpurinis, ružavas
d. netikras, falšyvas, padirbtas, netikęs
e. truputį, šiek tiek, biškį, nedaug
f. išsireikšti, pasakyti, burną praverti, pareikšti

‡ skaitydami tekstą, barbarizmus pakeiskite lietuviškais žodžiais.

man mama liepė nupirkti kūdos mėsos, barankų ir smetonos,  
o paskui nunešti slojikus į sklodelį. vėliau atėjo draugas, gra-
žiai apsirėdęs, su nauja kurtke, ir pasakė, kad jo brolis ženija-
si. o vakare žiūrėjau filmą apie senus čėsus, kai priešai mūsų 
kraštą teriojo.

ˆ pritaikykite šioms svetimybėms lietuviškus žodžius. sugalvokite ir 
parašykite su jais po sakinį.

čipsai  –  sponsorius –  popkornai   – 
hotdogas  –  parkingas  –   hamburgeris  – 
miusliai  –   neboti  –   čyzburgeris  – 
fritkės  –  puzlis  –  čainikas  – 

dešrainis * traškučiai * dribsniai * nepaisyti * rėmėjas  
kukurūzų spragėsiai * bulvių lazdelės * mėsainis * virdulys  
automobilių aikštelė * dėlionė * sūrainis

Š kurie iš drabužių ir avalynės pavadinimų nevartotini? su tinkamais 
žodžiais sugalvokite ir parašykite po sakinį.

sandalai, podkošulkė, ploščius, basutės, podomkė, marškiniai, 
šalikas, megztukas, bliūzė, bateliai, kamašai, andarokas, su-
knelė, kaliošai, džinsai, sportbačiai, bliuskutė, striukė, kaili-
niai, kurtkė, skrybėlaitė, sijonas
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œ raskite šių barbarizmų pakaitalus, surašykite juos poromis.

batareikė   dubuo   bonka  bartis
golas  bandelė bajeris  butelis
kaldra  antklodė pletkai spintelė
bulkutė  žibintuvėlis koliotis juokas
bliūdas  įvartis šėpukė apkalbos

Œ atidžiai perskaitykite gražinos laišką. raskite ir ištaisykite klaidas.

      Punskas, 2016 01 04   

                                              Vidute!

Atsiminiau savo pažadą Tau per žiemos atostogas pa-
rašyti, tai ir rašau. 

Kaip žinai, svečiuojuosi pas bobutę. Čia linksma. 
Daug fainų vaikų. Prisimislijam visokiausių baikų. Nau-
jųjų metų vakarą ciocė Marytė mums padėjo surengti 
karnavalą. Apsirėdėm, kaip kas išmanėm. Aš užsidėjau 
raudoną bliuskę ir ilgą sijoną, apsigaubiau marga skepe-
ta – buvau cigonė. Pusbrolis Darius užsimaukšlino seną 
skriblių, ant savo kurtkės prisirišo lapę, užsidėjo didelius, 
ne savo išmieros bobutės batus – buvo bajorė. Pusseserė 
Genė užsidėjo išverstą ploščių, skylėtą ir plėmuotą, užsi-
movė strošną kaukę, pasičiupo šluotą – tapo tikra ragana. 
Žodžiu, durnavojom, kaip kas sugalvojom. Kai susitiksim, 
papasakosiu daugiau.

Gera čia, tik biskutį Tavęs ir namų pasiilgau... Bet jau 
neužilgo susitiksim.

  Česc!                                                                                                                                 
                                                            Tavo Gražka
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FraZeoLogiZmai

Frazeologizmai yra pastovūs vaizdingi žodžių junginiai, 
turintys perkeltinę reikšmę. 

Į mūsų kalbą jie atėjo iš žilos senovės. tokiais žodžių jun-
giniais pavadinami veiksmai, poelgiai, ypatybės, pvz.: devynios 
galybės – labai daug, pagauti kiškį – pargriūti, nosį nukabinti – 
nuliūsti.

Frazeologizmai kalbą daro gyvesnę, vaizdingesnę, įdomesnę. 
Jie vartojami kasdieninėje šnekoje, tautosakoje, grožinėje literatū-
roje. Frazeologizmų reikšmę galime pasitikrinti J. paulausko „Lie-
tuvių kalbos frazeologijos žodyne”.

† raskite, kuriuose iš šių sakinių yra frazeologizmų. paaiškinkite jų 
reikšmę.

bėris suko galvą į kiemo pusę.
vis sukau galvą, kaip iš čia pasprukus.
kiek tu dar malsi liežuviu?
Šeimininkė mala mėsą.
karalaitė įsigeidė baltos varnos.
Jis tarp mūsų – balta varna.
skylėtą kišenę mama greit užlopė.
buvo turtuolis, o dabar – kišenė skylėta.

‡ sugalvokite ir parašykite su pateiktais frazeologizmais po sakinį.

nosies tiesumu, nosį nuleisti, akių nerodyti, nosį riesti, liežuvį 
niežti, susukti galvą, kailį nešti, seilę varvinti, liežuvį prikąsti

ˆ pritaikykite frazeologizmams pateiktus žodžius. paaiškinkite frazeo-
logizmų reikšmę.

kaip akis      žarna žarną 
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, nors į akį durk   vilko neštas ir 
prieiti liepto                kaip  iš giedro dangaus
pametė                  gaudyti

 svyla                kiek  neša

pamestas * perkūnas * išdegęs * galą * kojos * varnas * ryja 
padai * galvą * tamsu

Š nurašydami pasakojimą, įrašykite tinkamus frazeologizmus.

It musę kandę
vakar kęstutis vėlai grįžo iš muzikos mokyklos. prie parko  
susidūrė su penkiais vaikėzais. vaikas suprato, kad . todėl 
dūmė, kiek kojos neša, ir . net vyresnysis brolis nustebo, kad 

. persekiotojams  stipruolį pamačius. apsisuko ir  – juk 
tik bailiai puola vieną.

bėga kaip akis išdegęs * į kojas * akis į akį * bus riesta * nosys 
ištįso * sveiką kailį išnešė

œ kaip piešiniais pavaizduotumėte šių posakių tiesioginę ir perkeltinę 
reikšmę? kelis labiausiai patikusius posakius iliustruokite.

1. visi juokiasi, pilvais raičiojasi.
2. ir nosis ištįso belaukiant.
3. negera kaimynystėje ragus atstačius gyventi.
4. kaip kas nori, taip gali jį aplink pirštą apvynioti.
5. Jis ne skaito, o varnas šaudo.
6. kaimynėlė šneki, meili – nors į ausį dėk.

Œ pavartokite šiuos žodžių junginius dviejuose sakiniuose: pirmajame 
kaip frazeologizmą, antrajame kaip paprastą žodžių junginį (be per-
keltinės reikšmės).

gerus dantis turėti (mokėti atsikirsti)
iš lovos nelipti (sunkiai sirgti)
pramušta galva (labai ką mėgti)
kalnus nuversti (daug nuveikti)
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š nurašykite tekstą. Įrašykite frazeologizmus tinkama forma.

Brolis
mano brolis visai kaip . nuolat , kai tik turi laisvo laiko. 
Vis , kad tik darbo išvengtų. o po to , kai gauna barti nuo 
mamos ir tėčio. Laksto , nežinodamas, ko imtis. griebia kokį 
darbą  ir viskas nueina .

atbula ranka * kaip višta be galvos * dinderį mušti * kaip ant 
šuns uodegos * liežuviu malti * sėdėti kaip ant adatų * vėjo 
pamušalas 

Leksikos kartoJimo uŽduotys

† atsakykite į klausimus.

1. ką vadiname leksikologija? kas yra žodynas? kodėl norė-
dami pasinaudoti žodynu turime mokėti abėcėlę?

2. kaip žodžius skirstome pagal jų reikšmes? kokių reikšmių 
gali turėti daugiareikšmiai žodžiai? apibūdinkite tiesiogi-
nę ir perkeltinę žodžių reikšmę.

3. kas yra homonimai?
4. kas yra sinonimai? kuo jie svarbūs kalbai?
5. apibūdinkite antonimus.
6. papasakokite apie tarptautinius žodžius ir barbarizmus. 

kodėl reikia vengti barbarizmų?
7. kuo skiriasi frazeologizmai nuo kitų žodžių junginių? kuo 

jie vertingi kalbai?

‡ perskaitykite žodžių reikšmes. pasakykite žodžius.

1. Žemės plotas, kuriame auga vaismedžiai ir vaiskrūmiai.
2. medžiais apaugusi vieta.
3. didelis natūralaus tekančio vandens telkinys.
4. vandens plotas natūralioje dauboje.
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5. didelis sūraus vandens plotas, susisiekiantis su vandenynu.
6. grafito lazdelė, paprastai įtaisyta medžio kotelyje, skiriama 

piešti arba rašyti.

ˆ parašykite pateiktiems žodžiams po kelis sinonimus.

čirena  –   nuplasnojo  –  
rėkė  –   suošė  –  
vaikščioti  –    nuskubėjo  –  
suklego  –    bėga  –  

Š Įrašykite praleistas raides. pabraukite antonimų poras.

1. prieš stipresnį – baland*lis, prieš silpnesn* – vanagėlis.  
2. pirm*n paskutinis, a*gal pirmutinis. 3. Jaunas tingin*si – 
senas elgetausi. 4. Žmogus sen*n – liga jaun*n. 5. var*šas ieš-
ko valgio, turt*lis – apetito. 6. kas save gir*, tą kitas peikia.  
7. kieno *lgas l*žuvis, to protas tr*mpas. 8. nelaimę sutinki, 
pro laim* praeini. 9. kas teis*bė, tai ne melas. 

œ pasakykite, kuo skiriasi šių sinonimų reikšmės.

sliūkina  –  šlepsi  –   klampoja
tipena  –  skuodžia  –  liuoksi
mauroja  –  cypia  –  rėkauja
krapnoja  –  pliaupia  –  dulkia

Œ kur tarp sinonimų įsimaišę barbarizmai?

a. virvelė, šniūrelis, raištis
b. kvailys, paikšius, mulkis, durnius, berazumis
c. grandinės, retežiai, lenciūgai
d. rengti, puošti, rėdyti, taisyti, vilkti
e. pokštai, šposai, juokai, išdaigos, štukos

š nurašydami sakinius, pasirinkite tinkamą frazeologizmą ir įrašykite jį.

kai prapuolei iš pat ryto, tai ir .
Ji susigūžė kėdėje, tartum norėdama .
plepėjo onytė nesustodama, tačiau staiga .

*
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panoro vaikinas  ir iškeliavo į tolimą kraštą.
sėdėjo Joniukas prie vaišių stalo ir  didžiulį tortą.
tėvelis pažadėjo neklaužadai parodyti, .

keptų karvelių paragauti * rijo akimis * skradžiai žemę pra-
smegti * iš kur kojos dygsta * pėdos ataušo * prikando liežuvį

Ÿ parašykite rašinėlį „sėdi kaip ant ylų” arba „vilką mini, vilkas čia”. 
rašydami pasistenkite, kur tinka, pavartoti frazeologizmų.

 sąsiuvinyje išspręskite kryžiažodį, sudarytą iš tarptautinių žodžių.

vertikaliai: 1. mokslas apie garsus. 2. pastatas, kur vaidinama.
Horizontaliai: 3. iškalbingas žmogus, viešų kalbų sakytojas.  
4. sporto varžybos, kai žaidėjai rungtyniauja paeiliui. 5. klas-
tingas veiksmas, pinklės. 6. mokyklos baigimo dokumentas.

¢ perskaitykite peliuko ir katino dialogą. pabandykite šią sceną su-
vaidinti.

Katinas vejasi peliuką
katinas. ei, miške, kur taip varai?
Peliukas iš netikėtumo sustoja
peLiukas. oi, koks tu, katine, nemokša! (Grūmoja) aš ne 
miškė, o peliukas. aš pats bėgu ir tavęs nevarau. kai paimsiu 
rykštę, tai tada tave varysiu, ir turėsi bėgti. (Paima rykštę ir 
veja Katiną) galima sakyti ne tik bėgti, bet ir dumti, skuosti, 
lėkti, kurnėti, kuisti, risnoti, kailį nešti, kulnus raityti.
katinas (Sustoja). palauk. atsipūskim, o aš per tą laiką įsi-
minsiu: dūmiau, kailį nešiau. aha… (Abu sutupia pailsėti)
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peLiukas. bet koks tu išsipuošęs!
katinas (Išdidžiai). Šiandien užsidėjau firminę kurtkę.
peLiukas. ir vėl blogai: užsidėti galima tik akinius, kepurę, 
ir ne kurtkę, o striukę. reikia sakyti: Šiandien apsivilkau ma-
dingą striukę.
katinas. betgi iš kur tu toks mokytas?
peLiukas (Nejučia rišdamas Katinui koją). mokausi pa-
grindinėje peliukų mokykloje. Žiūriu laidą „gerbkime žodį”, 
klausausi per radiją „taisyk žodžiui kelią” ir daug ko išmoks-
tu. dar norėjau paklausti: ar pelių negaudai?
katinas (Prisiminęs savo katinišką pareigą, strykteli Pe-
liuko link, bet pamato esąs pririštas). ne. naudoju tik paruv-
kes ir baronkas. atrišk.
peLiukas. kaip aš tave atrišiu, katine, kad tu toks didelis ir 
lietuviškai kalbėti nemoki. reikia sakyti: ėdu dešreles ir ries-
tainius. (Duoda riestainį Katinui) panorėk ir išmok: vis dėlto 
lietuvis esi.
katinas. gerai. dabar visus vakarus pašvęsiu televizijos lai-
doms.
peLiukas (Atima riestainį). Švęsti galima kalėdas, užgavė-
nes, o vakarais reikia žiūrėti laidas. (Graužia riestainį)
Įvažiuoja ledų pardavėja
katinas. davai liodų. (Duoda pinigų)
Ledų pardavėJa. imk knygą „kalbos praktikos patarimai” 
ir mokykis taisyklingai kalbėti, nes nesuprantu, ko tu nori.
katinas (Varto knygą).
Ledų pardavėja išvažiuoja
prašom duoti ledų! noriu ledų! (Vaitoja) teks skaityti nuo pra-
džios.
mieli moksleiviai! nebūkite katinai, nes ir Jūsų kas nors gali 
nesuprasti.
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iii. senoLių brangus paLikimas
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Lietuvių liaudies pasaka

Gulbė, karaliaus pati

gyveno du seneliai. Juodu eidavo kas rytas lydimų1 kirsti. iš-
eina juodu, o į kiemą ima ir atskrenda gulbė, sparnelius padeda, 
pavirsta mergele, krosnį pakūrena, valgyti išverda, apmazgoja 
ir vėl išskrenda. seneliams namai nerūpi: visados visa padaryta. 
ir stebėdavosi juodu, iš kur toks geradaris atsirandąs. vieną die-
ną senukas liko namie, atsigulė po kubilu ir laukia, kas ateis. tik 
žiūri – atskrido gulbelė, pasidėjo sparnelius, virto mergele ir išėjo 

vandens. senukas ėmė ir sudegino sparnelius. grįžta mergelė su 
vandeniu, žiūri – nėra jos sparnų. pradėjo raudoti, graudžias aša-
rėles lieti: gaila tėvo, motinėlės, gaila mylimo bernelio. taip ir liko 
mergelė pas senelius.

1 Lydimai – čia: kertama vieta miške, būsimas skynimas.
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kartą netoli medžiojo karalius ir pamatė tąją mergelę. mergelė 
jam labai patiko, ir jis sako senukui:

– aš tau duosiu milijoną pinigų, tik man ją atiduok!
ką darys senelis, ėmė ir atidavė. parsivežė ją karalius, parsive-

žęs vedė ir po kiek laiko susilaukė sūnaus.
vieną kartą išėjo karalienė su sūneliu į sodą. Žiūri – skrenda 

gulbės. pats pirmutinis skrenda jos tėvas ir gieda:

Žiūriu žiūriu – ir išvydau
savo dukrelę besėdinčią,
savo sūnelį besupančią.

    Šilkų skarelę beryšinčią,
    aukso žiedeliu bemūvinčią,
    aukso knygelę beskaitančią!

mesiu, dukrele, savo sparną,
palik sūnelį vargų vargti.

sugrudo2 jos širdelė, rieda krinta ašarėlės. ir tėveliui giedoda-
ma atsako:

nemesk, tėveli, savo sparno,
neliksiu sūnelio vargų vargti.

sutikęs karalius ją klausia:
– kodėl tavo akys ašarotos?

Ji atsako:

– sūnelis verkė, ir aš verkiau.

kitą dieną vėl tas pats: motina skrenda ir vėl taip pat gieda. 
paskui skrido brolelis, sesuo, ir tą patį visi giedojo. karalienė jų nė 
vieno nepaklausė. pagaliau žiūri – skrenda jos bernelis ir gieda:

2 Sugrusti – susigraudinti.
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Žiūriu žiūriu – ir išvydau
savo mergelę besėdinčią,
savo sūnelį besupančią.

    Šilkų skarelę beryšinčią,
    aukso žiedeliu bemūvinčią,
    aukso knygelę beskaitančią!

mesiu, mergele, savo sparną,
palik sūnelį vargų vargti.

Ji nebetvėrė ir atsakė:

numesk, berneli, savo sparną,
Liksiu sūnelį vargų vargti.

bernelis numetė jai sparną, ji ir išskrido.
netrukus tas jos bernelis žuvo. Ji ir vėl neturi paguodos, o ka-

ralius, jos nesulaukęs, vedė laumę raganą. ta labai nekentė gulbės 
sūnelio. o gulbė, būdavo, atskrenda pas karalių, sparnelius pade-
da, sūnų nuprausia ir išskrisdama užgieda:

miega ponios,
miega ponai,
miega ponios.

    miega sargės,
    miega sargai,
    miega sargės.

mano sūnelis panaktinis,
gale kojų gulėdamas,
gailias ašarėles lieja.

o tas vaikas, kai jį užmigdo, miega ir miega, ligi motina vėl 
atskrenda. karalius stebisi tokiu vaiko miegu. vieną kartą jis pa-
matė atskridusią gulbę ir išgirdo, kaip ji išskrisdama giedojo. ka-



169

T u r i n y s

 

ralius galvoja šiaip, galvoja taip, ir nežino, kaip tą gulbę pagauti. 
tuo tarpu atėjo į rūmus senelis. karalius ir klausia jo, kaip tą gulbę 
pagauti. senelis sako:

– pažiūrėk, pro kurį langą jinai įskrenda, ir ant palangės papilk 
deguto, tai jos kojos ir sparnai prilips; tada kaire ranka griebk, de-
šinėn mesk – kaip buvo karalienė, taip ir bus.

karalius taip ir padarė: papylė deguto, – gulbės kojos ir spar-
nai prilipo, kaire ranka griebė, dešinėn metė – kaip buvo karalienė, 
taip vėl karaliene tapo. karalius laumę nužudė ir už trijų dienų 
iškėlė puotą.

ir aš ten buvau, midų, vyną gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj 
neturėjau; pušynu važiavau, vyžoje3 pinigus vežiau, mano pinigai 
išbyrėjo, tamsta surinkai, šitą švarką nusipirkai, dabar atiduok!

atsirandąs, ašarėles, parsivežęs, besėdinčią, įskrenda, griebk

3 Vyža – iš karnų pintas senovinis apsiavimas.



170

T u r i n y s

1  kas yra šios pasakos veikėjai? kuris veikėjas pagrindinis? ko-
dėl?

2  kodėl gulbė mergelė liko pas senelius? papasakokite remdamiesi 
pasakos žodžiais.

3  kaip gulbė mergelė tapo karaliene?
4  ką ji išvydo būdama sode su savo sūneliu?
5  kokia giesme tėvas vadino gulbę namo? pabandykite padainuoti.
6  kodėl gulbė neišskrido su saviškiais?
7  nurodykite teisingą atsakymą. 
 karalienė paprašė gulbės sparno ir išskrido, kai:
 a. pamatė skrendančią motiną;
 b. pamatė skrendantį bernelį;
 c. pamatė skrendančius brolelį ir seserėlę;
 d. nei vienas atsakymas nėra teisingas.
8  kodėl gulbė karalienė nebuvo laiminga?
9  kaip pasaka baigiasi? pasaka linksma ar liūdna? kodėl?
10  kuo paskutinės pastraipos nuotaika skiriasi nuo visos pasakos 

nuotaikos? prisiminkite daugiau panašių pabaigų.
11  kas šioje pasakoje neįprasta, stebuklinga, o kas tikroviška?
12  raskite pasakoje deminutyvų. kokių ypatybių suteikia jie pasa-

kos kalbai?

   sąsiuvinyje išspręskite kryžiažodį.

 1. indas, po kuriuo atsigulęs senelis 
laukė, kas ateis. 2. „ir aš ten buvau, 
midų, ... gėriau”. 3. kur vaikščio-
jo mergelė su sūneliu, kai ją pamatė 
skrendančios gulbės? 4. kas įsimylėjo 
mergaitę, apsigyvenusią pas senelius? 
5. antroji karaliaus pati. 6. ką pra-
skrendančios gulbės žadėjo numesti 
mergelei? 7. kokią knygelę, anot gul-
bių dainos, mergelė buvo beskaitanti?

U
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Lietuvių liaudies pasaka

Gudri merga

kartą karalius užminė mįslę:
– kas yra mieliausias, kas yra greičiausias ir kas yra riebiau-

sias?
ir pažadėjo karalius šešis tūkstančius auksinių tam, kas įmins 

šią mįslę. galvojo visi, galvojo, bet niekas neįminė.
toje šalyje vienas vargšas turėjo išmintingą dukterį. duktė, 

išgirdusi tokią mįslę, ir sako tėvui:
– nueik, tėveli, pas karalių ir pasakyk: visų mieliausia yra 

sveikata, visų greičiausia – mintis, ir visų riebiausia yra žemė.
vargšas, nuėjęs pas karalių, taip ir pasakė.
– kas tau, seneli, sugalvojo? – nustebęs jo klausia karalius.
– mano duktė, – atsakė vargšas.
o karaliaus šykštaus būta. Jis dabar galvoja, ką čia padarius, 

kad liktų jam tie šeši tūkstančiai, ir sako:
– tegul tavo duktė man išaudžia iš vieno valakno1 linų šimtą 

pusstukių2 drobės, tada gaus pinigus, o jei ne – bus nubausta.
grįžta namo senis verkdamas ir viską pasakoja dukteriai. duk-

tė ir sako tėvui:
– neraudok, tėveli! Štai ištrauksime kelis šluotražius, sulau-

žysime juos ir nusiųsime karaliui, tegu jis padaro tai drobei austi 
stakles.

nuneša vargšas karaliui sulaužytus šluotražius ir prašo pada-
ryti stakles tai drobei austi. karalius pažiūrėjo pažiūrėjo ir sako, 
iš tokių šipulių esą negalima padaryti staklių. tada jam vargšas 
atsakė:

– karaliau, tai negalima ir iš vieno valakno tiek daug drobės 
išausti.

dabar karalius paduoda vargšui išvirtus kiaušinius ir sako:

1 Valaknas – pluoštas.
2 Pusstukis – pusė posmo siūlų.
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– nešk, seneli, savo dukteriai, tegul ji išperina viščiukus. ki-
taip bus blogai.

eina vargšas namo ir verkia. parėjęs viską papasakojo dukte-
riai. duktė ir vėl sako tėvui:

– nesirūpink, tėveli, viskas bus gerai.
Ji paėmė miežių, papylė į krosnį, sudžiovino ir sako:
– nunešk, tėveli, šituos miežius karaliui. tegul jis juos išaugi-

na ir padaro kruopų viščiukams lesinti.
vargšas vėl nuėjo pas karalių ir viską pasakė.
karalius išgirdęs sušuko:
– argi džiovinti miežiai dygsta?
– tai ir iš virtų kiaušinių viščiukai neskyla, – atsakė vargšas.



173

T u r i n y s

mato karalius sutikęs gudrią mergą, dar pagalvojo ir tarė:
– pasakyk savo dukteriai, kad ji ateitų pas mane nei važiuota, 

nei raita, nei pėsčia ir būtų nei apsirėdžiusi, nei nuoga, ir atneštų 
nei turinti, nei neturinti.

tada toji vargšo duktė pagavo kiškį ir karvelį, apsisupo tinklu, 
užsisėdo ant ožio ir nubildėjo pas karalių. karalius pamatė atjojant 
to vargšo dukterį ir paleido visus šunis, kad ją sudraskytų ir liktų 
jam pinigai. merga, pamačiusi atbėgant šunis, tuojau paleido kiškį, 
tie ir nusivijo jį per laukus. ir taip atėjo ji pas karalių nei raita, nei 
pėsčia, nei važiuota, nei nuoga, nei apsirėdžiusi. dar padavė kara-
liui karvelį, bet tas ėmė ir ištrūko. tada ji ir sako:

– aš atnešiau karaliui nei turinti, nei neturinti.
ir turėjo karalius atiduoti tuos šešis tūkstančius tai mergai. 

taip merga ir aplošė karalių.

mįslę, vargšas, dukteriai, kiaušinius, dygsta

1  išvardinkite pasakos veikėjus.
2  ko tikėjosi karalius, užmindamas mįslę?
3  kas ir kaip pasakoje įmena mįslę?
4  kodėl karalius sugalvoja naują užduotį? kokią?
5  karalius sugalvoja trečią užduotį. kokią? pažymėkite teisingą 

atsakymą.
 a. Liepia nueiti nežinia kur ir atnešti nežinia ką.
 b. duoda išvirtus kiaušinius ir liepia išperinti viščiukus.
 c. Liepia įminti mįslę: kas pasaulyje saldžiausias, kas lengviau-

sias ir kas kiečiausias?
6  kokia buvo paskutinė karaliaus užduotis?
7  raskite tekste ir perskaitykite, kaip mergina išsisuko iš paskuti-

nės užduoties.
8  apibūdinkite merginą ir karalių, sudarykite lentelę. kuris pasa-

kos veikėjas ir kada atrodo juokingas?
9  surenkite pasakos inscenizaciją.
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Lietuvių liaudies pasaka

Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių

I

vieno pono mirė pati ir paliko dvylika sūnų ir dar vieną du-
krelę.

po kurio laiko tėvas sumanė vesti kitą. o toji buvo ragana. Ji 
ir sako:

– duktė tebūnie, bet savo sūnus visus sudegink ir, supylęs jų 
pelenus į popierius, atsiųsk man, tai tada už tavęs tekėsiu.

tėvas galvojo šiaip, galvojo taip ir nežino, ką daryti. Jis ėmė ir 
papasakojo viską vienam savo tarnui. tas jam sako:
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– ko čia rūpintis? Juk dvare yra didelių šunų: dvylika jų sude-
ginsi, pelenus supilstysi į popierius, padėsi antspaudus ir nusiųsi 
jai. bene ji permanys? o po vestuvių, kad ir ras, bene ką jiems 
bedarys?

ponas taip ir padarė: sudegino dvylika šunų, pelenus supylė į 
popierius, prispaudė antspaudus ir nusiuntė raganai. ta apžiūrėjo 
visus popierius, apuostė ir pasakė tinkanti tekėti. po vestuvių, par-
važiavusi į dvarą, pradėjo visur uostinėti – šniukšt šniukšt ir tarė:

– kas čia smirdi? tie visi, kas čia yra nereikalingi, juodvar-
niais teišlekia!

o jos posūnių būta tuokart rūsyje. tuoj visi vienas paskui kitą 
strikt ant lango ir išskrido.

ir liko tėvui tik viena dukrelė. Ji nieko nežinojo apie savo bro-
lius – tėvas buvo uždraudęs dvariškiams jai pasakoti.

vieną kartą – mergaitė buvo jau dvylikos metų – dvariškiai 
ėmė šnekėti:

– argi ta viena dukrelė buvo mirusios ponios?
vienas jų atsakė:
– kur tau! buvo sūnų dvylika, bet kai ponas vedė raganą, tai ji 

visus juos užkeikė, ir išlėkė visi juodvarniais!
mergelė, išgirdusi dvariškių kalbą, ir išsirengė eiti savo brolių 

ieškoti. pasisiūdino dvylika marškinių, dvylika kelnių, dvylika pa-
klodžių, užvalkčių dvylikai pagalvių ir išėjo, susirišusi visus daik-
tus ryšelyje.

ėjo ėjo per laukus, per miškus. ką tik susitinka, vis klausia, ar 
nematė jos brolių, juodvarniais lakstančių, ir visi atsako nematę. 
beeidama per didelę girią, užėjo atsiskyrėlį; pas tą įėjusi, klausia, 
gal yra matęs kur jos brolius, juodvarniais lakstančius. atsiskyrė-
lis jai sako:

– nesu matęs, bet aš turiu valią ant visų debesų; pernakvok čia 
pas mane, rytoj susišauksiu visus debesis, tai tie, jei bus, tai bus 
matę.

ryto metą tas atsiskyrėlis ir sušaukė debesis. kai sugulė tie 
debesys apie jo trobelę, tai pasidarė tamsu kaip juoda naktis. išėjo 
atsiskyrėlis laukan ir klausia debesų:
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– ar nesat kur matę dvylikos brolių, juodvarniais lakstančių?
visi atsakė, nė vienas nematęs, ir išsiskirstė kiekvienas sau. 

tada tas atsiskyrėlis jai sako:
– kai šiandien eisi per tą girią, tai vakarop rasi mano brolį, taip 

pat atsiskyrėlį; jis turi valdžią ant visų vėjų; jis vėjus paklaus, ar tie 
bus kur užpūtę tavo brolius.

ir išėjo mergelė. eina per tą girią, apie vakarą priėjo kitą atsis-
kyrėlį. Įėjo ir to pasiklausti, ar jis nematė, ar negirdėjo jos brolių, 
juodvarniais lakstančių. ir tas atsakė:

– aš nieko nežinau. pernakvok pas mane, rytoj rytą susišauk-
siu visus vėjus, tai tie, jei bus kur užpūtę, tai ir tau pasakys.

ryto metą susišaukė atsiskyrėlis visus vėjus. tie supūtė, suū-
žė, sušniokštė. visų išklausinėjo, ir visi atsakė, nei vienas nematęs, 
nei vienas niekur neužėjęs. tada atsiskyrėlis jai sako:

– kai šiandien eisi per girią, apie vakarą atrasi mūsų trečią 
brolį. Jis turi valdžią ant visų paukščių; jei bus, tai bus koks paukš-
tis juos užtikęs.

ir mergelė vėl išėjo.
ėjo ėjo per visą dieną ir vakarop priėjo trečią atsiskyrėlį. tas 

vėl jai pasakė:
– pergulėk pas mane, aš rytoj sušauksiu visus paukščius, tai 

jie, jei bus kur užėję, tau pasakys.
ryto metą tas atsiskyrėlis ir sušaukė visus paukščius. kad pri-

lėkė, kad priskrido ir didelių, ir mažų paukščių! išėjo atsiskyrėlis 
ir klausinėja visus. tie visi atsakė, nei vienas niekur nematęs, nei 
vienas nieko nežinąs. atsiskyrėlis pulkus atleido, ir visi išsiskirstė. 
netrukus kur buvęs, kur nebuvęs šlubas erelis atlėkė. atsiskyrėlis 
ant jo sušuko:

– kodėl tu nesiskubinai, ko gaišai?
erelis atsakė:
– man koją šaulys pašovė, ir negalėjau greičiau atlėkti.
atsiskyrėlis vėl klausia erelį:
– ar nesi matęs kur dvylikos brolių, juodvarniais lakstančių?
erelis atsakė:
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– mačiau ir žinau: jie per dieną juodvarniais lakioja, o naktį 
žmonėmis viename kalne gyvena.

tada atsiskyrėlis davė mergaitei dvylika smaigtelių ir įsakė li-
pant į tą kalną vis smaigyti ir smaigyti.

– tiktai, – sako jis, – saugokis, kad nė vienas tau iš rankų ne-
iškristų: jeigu nors vienas iškris, tai ir nebegalėsi ant kalno užlipti.

o ereliui pasakė:
– tu žiūrėk, kad ji nenukristų ir galo negautų!
ir išėjo mergelė su tuo ereliu, ir nulėkė abudu prie to kalno. 

o tas kalnas buvo toks aukštas, net už debesis aukštesnis. ėmė 
mergelė tuoj į kalną smaigtelius smaigyti ir lipti aukštyn. smaigė, 
kaišiojo, gal koks pusvarstis1 liko, ir būtų jau užlipusi, tik staiga 
vienas smaigtelis ėmė ir iškrito. Ji, bežiūrėdama į krintantį smaig-
telį, ir pati pradėjo kristi. bet erelis, tupėdamas pakalnėje, tuoj pa-
kilo nuo žemės, griebė sveikąja koja jai už ryšelio, tuoj aukštyn, 
aukštyn, ir užnešė net už debesų. prinešė prie didelio urvo, paleido 
ir sako:

– Štai tas urvas, kur jie vakare parlėkę sulenda. tu čia įėjusi 
rasi dvylika lovų; jas apdangstyk paklodėmis ir visus pagalvius 
apvalkstyk užvalkčiais, o marškinius, kelnes išdėliok kiekvienam 
ant lovų. prie kiekvienos lovos rasi po staliuką ir ant staliukų pa-
dėta duonos po kepalėlį; nuo tų kepalėlių galėsi po riekelę atsirie-
kusi suvalgyti. prie durų rasi mažiausiojo brolio lovelę, tai, po jąja 
palindusi, galėsi pati pernakvoti.

parvažiavusi, juodvarniais, lakioja, smaigtelių, aukštesnis, 
sveikąja, apdangstyk

1  ką mums pasako pasakos pavadinimas?
2  su kokiais veikėjais susipažįstame pasakos pradžioje?
3  kodėl ragana užkeikia brolius?

1 Pusvarstis – truputį daugiau kaip pusė kilometro.
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4  iš kur mergelė sužino apie savo brolius?
5  kaip seselė pasiruošia kelionei?
6  su kokiais nepaprastais veikėjais susitinka seselė? paaiškinkite, 

kuo jie nepaprasti.
7  sudarykite mergaitės – brolių ieškotojos kelionės planą.
8  Įsivaizduokite, kad pasakos veiksmas vyksta dabar. padėkite 

mergelei parašyti skelbimą apie dingusius brolius. kokiais dar 
būdais galima ieškoti dingusių žmonių?

II

erelis, viską jai pasakęs, nulėkė sau, o ji įlindo į tą urvą. tenai 
rado viską taip, kaip jai tas erelis buvo išpasakojęs. paklodėmis 
apdangstė lovas, užvalkčiais apvalkstė pagalvius, kelnes ir marš-
kinius kiekvienam ant lovų išdėliojo, pavalgė, nuo kiekvieno ke-
palėlio atsiriekdama po riekelę, palindo po mažojo brolio lova ir 
atsigulė. atėjus vakarui, tuoj ir išgirdo: juodvarniai sukranksėjo, 
nusileido ir suėjo žmonėmis į trobą: visi džiaugėsi, kad pataisytos 
lovos ir padėti marškiniai su kelnėmis. visi apsitaisė, eina valgyti, 
žiūri – jų duona nuraikyta. vyresnysis sako:

– Lovas ir mus pačius aprėdė – gerai, bet kad duonos trūksta, 
tai negerai; na, bet ką padarysi!

pernakvojo, rytą atsikėlę sukranksėjo ir išlėkė sau. tada atsi-
kėlė iš palovio ir mergelė. Lovas paklojo, trobą iššlavė, viską su-
tvarkė ir laukia brolių. pavakary vėl atsiriekė po riekelę nuo kie-
kvieno kepaliuko ir palindo po mažojo brolio lovele.

vakare ir vėl ėmė juodvarniai kranksėti, ir suėjo į trobą visi 
broliai. vyresnysis sako:

– matai, ir vėl duona nuvalgyta. Jau kas nors negeras yra įsi-
metęs. dabar dar nieko nedarysiu, bet jei trečią dieną taip bus, tai, 
nors visą kalną sugriausiu, bet turėsiu rasti.

mergelė gulėdama išsigando ir galvoja, kas bus. Jau visi bro-
liai miega, knarkia, o ji negali užmigti, ir tiek. kentusi kentusi pa-
galiau ėmė savo jaunesnįjį brolį budinti ir truktelėjo jį už kojos. tas 
klausia:
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– kas čia?
Ši tylomis atsakė:
– aš, broleli, jūsų seselė, atėjau, susiieškojau jus; bet kad anas 

brolelis pyksta, barasi, ką aš dabar darysiu?
brolis jai atsakė:
– na, ką dabar darysi? būk kaip buvusi, rytoj pamatysime.
ryto metą atsikėlę visi broliai jau taisosi eiti laukan, mažasis 

ir ėmė sakyti:
– na, broli, vakar žadėjai kalną ardyti, versti, o kad rastum 

kokį giminaitį ar seserį, ką tada darytum?
vyresnysis brolis sako:
– matau, kad tu jau žinai, kas čia yra, na, tai pasakyk, kas?
Šis, atidengęs paklodę, tarė:
– Lįsk, sesele, laukan, kaip jau bus, taip.
tada vyresnysis brolis ir sako:
– kad tu būtum iškentusi namie dar vienerius metus, tai būtum 

mūsų sulaukusi, o dabar, sesele, reikės ir mums, ir tau vėl vargti 
dar dvylika metų. Jei iškentėsi nieko nešnekėjusi per tiek metų, tai 
dar pasimatysime.

tai pasakęs, liepė seselei sėsti jam ant nugaros, ir visi, pavirtę 
juodvarniais, nulėkė. Jie nunešė seserį į didelę girią, pasodino į 
eglės viršūnę, atsisveikino ir paliko. ilgai ji sėdėjo, net drabužiai 
visai suplyšo.

iššlavė, įsimetęs, užmigti, jaunesnįjį, vargti 

1    ką veikė seselė brolių urve? papasakokite seselės vardu.       
2    kodėl seselės atvykimas ne pradžiugino, o nuliūdino brolius?
3   seselė dvylika metų turėjo nieko nešnekėti. kur nuneša ją bro-

liai? nurodykite teisingą atsakymą.
 a. nuneša ant aukšto kalno ir pasodina erelio lizde.
 b. parneša į tėvo dvarą ir paslepia rūsyje.
 c. nuneša į didelę girią ir pasodina į eglės viršūnę.
4   kodėl seselė ryžtasi tokiam sunkiam išbandymui?
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III

vieną dieną į tą girią atėjo medžiodamas karalaitis su savo 
dvariškiais. bematant šunys apstojo tą medį, kur mergelė sėdėjo, 
ir pradėjo loti. tuoj atėjo karalaitis su medžiotojais, mato – medyje 
žmogus. ir šiaip jį kalbina, ir taip kalbina, tyli, ir tiek. Šaukia – lipk 
laukan, gąsdina – nušausime, o jis vis tyli ir tyli. tada karalaitis 
tarė savo tarnui: – Lipk ir iškelk laukan, pamaty-

sime, kas gi ten yra.
tas ir įlipo. mergelė rodo, tartum 

norėdama pasakyti esanti be drabu-
žių. medžiotojas, išlipęs laukan, pa-
sakė karalaičiui: medyje esanti jauna, 
graži moteriškė, tiktai ji be drabužių. 
karalaitis davė tarnui drabužius, ir 
šis nunešė mergelei. toji apsirėdė ir 
išlipo iš medžio. karalaičiui taip ji 
patiko, kad jis niekados nenorėjo ki-
tos nė matyti. parsivedęs namo, pasi-
sakė savo tėvams norįs imti ją už pa-
čią. tėvai nenorėjo nebylės marčios, 
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bet, ilgai prašomi, leido. ir karalaitis vedė dvylikos brolių seselę.
po kelerių metų juodu susilaukė sūnaus. tą dieną karalaičio 

nebuvo namie, o jaunąją karalienę slaugyti buvo pakviesta jos pa-
motė ragana. toji ragana vaikelį išmetė laukan ir, sugriebusi šu-
niuką, rodo visiems:

– Žiūrėkite, koks jos vaikas!
nusigando karalaičio tėvai ir parašė sūnui raštą, kad jis grei-

čiau grįžtų namo ir savo pačia atsikratytų. karalaitis grįžo, pažiū-
rėjo į savo pačią ir nutarė nieko jai nedaryti; ji tokia gera, tokia 
graži esanti.

po metų juodu susilaukė kito sūnaus. karalaičio taip pat nebu-
vo namie, ir vėl jos pamotė ragana vaikelį išmetė laukan, pagriebė 
kačiuką ir rodo visiems:

– Žiūrėkite, kas dabar!
visi stebėjosi, ir tėvai nurašė sūnui raštą. sūnus vėl parašė 

namo, kad niekas nieko jai nedarytų be jo paties. sugrįžo karalaitis 
namo ir sako, kad jo pati labai graži, patinkanti jam ir dar toliau 
žiūrėsiąs.

dar po metų, – karalaičio vėl nebuvo namie, – gimė trečias 
sūnus. ragana, jos pamotė, vėl išmetė sūnų laukan ir rodo visiems 
gimusį šuniuką. tėvai vėl rašo jam greičiausiai skubėti namo ir 
daryti jai ar šiokį, ar tokį galą. karalaitis parkeliavo namo, bet jam 
baisiai gaila žudyti savo pačią. nebežinodamas, ką čia reikia da-
ryti, jis ir sako:

– Žinokitės, darykite, kaip išmanote!
teisėjai apkaltino ją ir nubaudė kaip raganą sudeginti. sukro-

vė didelį laužą, uždegė ir veda, bet netrukus užėjo didelis lietus ir 
užliejo ugnį. ir vėl liepė privežti sausų medžių. o jau visai baigiasi 
dvyliktieji metai, tiktai vienos valandos bereikia, tuoj atskris jos 
broliai. kai tiktai ėmė kurti iš naujo ugnį, žiūri – atplasnoja, atle-
kia dvylika juodvarnių, atlekia ir leidžiasi. tuoj nusileido pirmasis, 
virto žmogum ir atsivedė už rankos trejų metų sūnelį; nusileido 
antrasis ir atsinešė sūnelį antrų metų; trečiasis nusileidęs atsinešė 
dar vystykluose, ką tik gimusį vaikelį. tuoj visi broliai pribėgo 
prie laužo ir sušuko:
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– ką jūs čia dirbate? kam jūs nekaltą mūsų seselę norite nužu-
dyti? geriau meskite į ugnį pamotę raganą!

ir jie viską papasakojo, kaip toji ragana tik gimusius vaikučius 
išmesdavo laukan, ir kaip jie tuoj juos pasiimdavo ir augindavo. 
dabar ir seselė viską pasakė; savo brolelius labai mylėjusi, užtai 
taip ilgai ir tylėjusi. visi pagriebė tą raganą ir įmetė į ugnį.

karalius pakėlė didelį pokylį. ir aš ten buvau, ir aš daug ma-
čiau, ir aš ten valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj netu-
rėjau.

gąsdina, jaunąją, greičiausiai, privežti, išmesdavo

1   parašykite pasakos dalims pavadinimus. sudarykite trečiosios 
pasakos dalies įvykių grandinę.

2   kaip pamotė ragana kenkia seselei? nurodykite teisingą atsaky-
mą.
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 a. užkeikia ją ir paverčia varle.
 b. išmeta laukan ką tik gimusius vaikelius.
 c. išveja iš karalaičio dvaro.
3   kas išgelbėja seselę nuo mirties? 
4   kas šioje pasakoje tikroviška, o kas pramanyta? kas lemia pasa-

kos veiksmų vystymąsi – pasakiški ar tikroviški įvykiai?
5   kuri patarlė, jūsų nuomone, taikliausiai nusako pagrindinę pasa-

kos mintį? paaiškinkite, kodėl.
 kaip pasiklosi, taip išsimiegosi.
 akyse lapė, už akių vilkas.
 nekask duobės kitam, pats įkrisi.
 kas ieško, tas randa.
6 apibūdinkite, kokia yra seselė, o kokia jos priešininkė ragana. 

sudarykite jų ypatybių lentelę. vienoje skiltyje surašykite, ko-
kia yra mergelė, kitoje – kokia ragana.

7   Įsivaizduokite, kad pasaka „dvylika brolių, juodvarniais laks-
tančių” bus leidžiama atskiru leidiniu. suprojektuokite knygos 
viršelį.

Lietuvių liaudies daina

Ar sakyti man teisybę

ar sakyti man teisybę,
ar tik melą vieną,
kad ant krosnies su plaktuku
ežys pjovė šieną.

ant ožkelės nugaros 
karvė tvorą tvėrė,
o ta žiurkė nuluptoji
penkis pūdus1 svėrė.

1 Pūdas – svorio vienetas (apie 16 kg).
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Šešios blusos ant grindų
įsirėmę šoko,
kad net senis be galvos
tuojau pat išmoko.

Zuikis varnų prisigaudęs
į turgų važiavo.
katinėlis iš to juoko
vos trūkio negavo.

ant srauniosios upelės
nudegusio kranto
žvirblis kažin ką kalbėjo,
niekas nesupranta.

1  Į kokį pasaulį vaikus kviečia ši lietuvių liaudies daina? kokia jos 
nuotaika?

2  kokie įvykiai apdainuojami dainoje? kaip juos įsivaizduojate?
3  ką iš tikrųjų turėtų veikti minimi gyvūnai? 
4 kuris vaizdas jus labiausiai prajuokino?
5 pasidalinkite grupėmis ir kiekviena grupė nupieškite skirtingą 

šiai dainai iliustraciją. 
6  išmokite dainą dainuoti.
7  sukurkite patys linksmą eilėraštuką ir iliustruokite jį.

Lietuvių liaudies pasaka

Užburtas malūnėlis

gyveno du broliai. vienas buvo labai turtingas, o kitas visiš-
kai vargšas ir vaikščiojo apiplyšęs. turtingajam broliui buvo labai 
nemalonu turėti apdriskėlį brolį, kartu vaikščioti kaip su elgeta, ir 
jis norėjo kaip nors juo atsikratyti. turtuolis sužinojo, kad kažkur 
toli yra tokia kiaurymė1, pasaulio galas, kur gyvena velniai. kartą 
jis pasišaukė savo brolį ir sako:

1 Kiaurymė – skylė, anga, tuštuma.
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– aš esu skolingas velniams kumpį, tai tu nunešk jį ten į kiau-
rymę.

vargšas brolis pasiėmė kumpį ir išėjo. Jo kelionė buvo ilga ir 
sunki, reikėjo eiti per balas ir miškus. beeidamas pamatė jis miške 
kažkokį senelį kertant malkas. prisiartinęs tarė:

– seneli, jums sunku tokiam senam malkas kirsti. duokite, aš 
jums padėsiu.
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Jis paėmė kirvį ir sukapojo malkas. tada senelis jam tarė:
– aš žinau, vaikeli, kas ir kur tave siunčia. kai tu tenai nueisi, 

tave apstos daug velnių ir prašys parduoti kumpį. bet tu atsakyk, 
kad neparduodi, o tiktai mainai, ir prašyk už kumpį malūnėlio, ku-
ris stovės ant lango.

taip ir buvo. kai jis įlindo į tą kiaurymę, subėgo labai daug 
velnių ir prašė, kad parduotų kumpį, bet jis atsakė:

– aš neparduodu, tik mainau. duokite man tą malūnėlį, kur 
ant lango stovi, ir gausite kumpį.

velniai iš karto nenorėjo malūnėlio duoti, bet paskum sutiko. 
Jis pasiėmė malūnėlį ir greit išlindo iš tos kiaurymės. velniai su-
valgė kumpį ir sugalvojo malūnėlį atsiimti, bet vargingojo brolio 
jau ir pėdos buvo ataušusios.

atėjęs pas tą senelį, jis klausia:
– ką dabar daryti su tuo malūnėliu?
senelis atsakė:
– tai labai geras daiktas: ką tik norėsi, jis viską tau sumals.
ir parodė, kaip reikia juo malti. Jis padėkojo seneliui ir ap-

sidžiaugęs parėjo namo. parėjęs namo panorėjo, kad malūnėlis 
maltų pinigus. tik paspaudė, kaip buvo pamokęs senelis – ir byra 
pinigai. Jis pastatė didelį maišą, ir tas maišas tuoj prisipildė pinigų. 
vėl paspaudė kitoj vietoj – ir malūnas sustojo.

taip jis prisikrovė daug pinigų ir liko turtingas. Jam jau tas 
malūnėlis ir atsibodo. pamatė jį turtingasis brolis ir pradėjo pra-
šyti, kad atiduotų jam tą malūnėlį. atidavė jis broliui malūnėlį, 
parodė, kaip reikia paspausti, bet kaip jį sulaikyti, tai nesakė. bro-
lis labai mėgo silkes ir, parėjęs namo, tuoj liepė malūnėliui silkes 
malti. bematant tiek daug primalė silkių, kad vos namas neplyšo. 
nusigandęs nunešė malūnėlį atgal, brolis jį sulaikė ir pastatė ant 
lango.

sužinojo apie tą malūnėlį jūrininkai, kuriems reikėjo labai 
daug druskos žuvims sūdyti. atvažiavo jie pas šitą ūkininką ir 
prašo, kad parduotų jiems tą malūnėlį. Jis pardavė, parodė, kaip 
reikia malūnėlį paleisti, bet kaip jį sulaikyti, tai ir vėl nepasakė. 
Jūrininkai pasiėmė malūnėlį į laivą, padėjo jį patogioje vietoje ir 
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liepė druską malti. malūnėlis tiek daug primalė druskos, kad laivas 
neišlaikė ir paskendo. tas malūnėlis ir iki mūsų dienų mala druską 
jūros dugne, todėl jūros vanduo sūrus.

vargšas, apdriskėlį, apsidžiaugęs, atiduotų  

1   kodėl turtingas brolis nusiuntė vargšą į pasaulio galą?
2   ką varguolis sutiko miške?
3   kaip jis padėjo seneliui? kodėl taip elgėsi?
4   papasakokite, kaip įsivaizduojate senelį.
5    suraskite pasakoje ir perskaitykite, ką senelis patarė varguoliui. 
6  papasakokite, kaip vargšui broliui sekėsi bendrauti su velniais.
7    kaip vargšas praturtėjo?
8    raskite ir perskaitykite ištrauką, kurioje aiškinama, kodėl jūros 

vanduo sūrus.
9 kas pasakoje stebuklinga? kas joje tikra? sudarykite tikrų ir 

pramanytų įvykių lentelę.
10 suraskite tekste ir paaiškinkite posakį „ir pėdos buvo atšalu-

sios”.
11 Jeigu jums padovanotų stebuklingą malūnėlį, ką norėtumėte, 

kad jis maltų? kodėl?

Pasaka

pasakas žmonės seka nuo neatmenamų laikų. Jose išreiškia 
savo svajones ir troškimus. todėl visose pasakose gerieji veikėjai 
grumiasi su piktomis jėgomis, patiria daug neteisybės ir nuoskau-
dų. bet dažniausiai laimi gėris.

pasakose žmogus paverčiamas paukščiu ar gyvuliu, miręs at-
gaivinamas, veiksmas nukeliamas į neapsakomo grožio karalijas. 
tai vis liaudies išgalvoti dalykai – fantastika. Fantastika – pats 
ryškiausias pasakų bruožas. bet ne visose pasakose jos vienodai 
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gausu. mažiausiai fantastinių elementų gyvulinėse pasakose. Čia 
žvėrys ar gyvuliai gyvena, dirba, tariasi, pykstasi ir kovoja tarsi 
žmonės, pvz.: „dangus griūva”, „Lapė, strazdelis ir varna”.

pačios gražiausios yra stebuklinės pasakos. Jose daug stebu-
klingų įvykių (broliai juodvarniai išgelbsti raganos išmestus sese-
lės sūnelius – „dvylika brolių, juodvarniais lakstančių”), maginių 
veiksmų (karalaitis gali pasiversti arkliu, ereliu, žuvimi – „aukso 
tiltas”), nepaprastų padėjėjų (atsiskyrėliai), stebuklingų daiktų 
(šimtamyliai batai), antgamtinių veikėjų (slibinai, raganos). visų 
stebuklinių pasakų sandara panaši. Jos prasideda kokia nors hero-
jaus nelaime. norėdamas ja nusikratyti, herojus leidžiasi į kelionę, 
patiria įvairių sunkumų, bet dažniausiai juos įveikia ir laimi.

Buitinėse pasakose (pvz.: „gudri merga”, „karalius ir grio-
viakasys”) paprastai valstiečiai ar samdiniai susiduria su ponais, 
karaliais, velniais. vargšas žmogus savo išmintimi arba fizine jėga 
įveikia poną, karalių ar net velnią.

pagrindinis pasakų veikėjas paprastai atlieka tris darbus. kar-
tais jam tenka triskart susikauti su slibinais: pirmąkart įveikti sli-
biną su trimis galvomis, antrąkart – su šešiomis, o trečiąkart – su 
devyniomis. kiekvieną kartą kliūtis sunkesnė. pasakose dažnai 
kartojasi skaičiai 3, 6, 9, 12. senovėje buvo manoma, kad šie skai-
čiai yra paslaptingi, lemtingi.

1 Įsivaizduokite, kad rašote žodyną: paaiškinkite žodį pasaka; 
nurodykite kelis požymius, pagal kuriuos pasakos skirstomos į 
stebuklines, gyvulines ir buitines.

2 kaip manote, kodėl nuskriaustieji pasakose dažnai tampa nuga-
lėtojais?

3 kokiai pasakų rūšiai priskirtumėte „eglę žalčių karalienę”? ko-
dėl? kokių dar žinote šios rūšies pasakų?

4 sukurkite plakatą „pasakų stebuklai”.
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Pasakų sandara ir kūrimas

Įsižiūrėkite į lentelę ir papasakokite, kaip sudarytos pasakos.

veiksmo laikas, vieta, pagrindinis veikėjas,  
netikėtas įvykis. 
 

veikėjas pakliūva į naują aplinką (užburtą pilį, kal-
ną), kur gresia pavojai. susidūręs su priešu, jis žūt-
būt stengiasi įveikti kliūtis, sunkius išbandymus. 
Jam padeda pagalbininkai, jų patarimai, stebuklin-
gi daiktai. 
  

kliūtys įveiktos. teisybė laimi.

† raskite pasakoje „užburtas malūnėlis” pradžią, dėstymą ir pabaigą.

‡ perskaitykite latvių pasaką ir atpasakokite ją raštu. 

Lapė ir ąsotis
Lauke ganėsi pulkas žąsų. ėjo pro šalį lapė, pamatė jas ir labai 
žąsienos užsinorėjo.
patyliukais prisėlino prie žąsino ir jau čiups, tik staiga – kad 
tave bala! – kas švilptelėjo, ir žąsys nuskrido.
Lapė apsidairė, kas čia toks muzikantas, per kurį visa medžio-
klė niekais nuėjo. ogi pamatė ąsotį – tai jo viduje vėjas ūkčiojo.
– ak, tai tu čia tas muzikantas! – sušuko lapė. – na palauk, 
senas kiuši, daugiau man nebešvilpausi! 
Lapė pribėgo prie ąsočio, užsimovė jo ąsą ant kaklo ir nudūmė 
į upę skandinti. atbėgusi prie upės, užlipo ant liepto ir panėrė 
ąsotį į vandenį. prisisėmęs ąsotis ėmė tempti lapę žemyn. da-
bar ji pamatė, kad bus riesta, ir puolė maldauti.
– Ąsotėli, ąsotėli, aš juokais, o tu iš teisybės! 

pradžia

dėstymas

pabaiga
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tačiau jokie prašymai nepadėjo: ąsotis prisisėmė pilnas van-
dens ir grimzdamas lapę gelmėn įtraukė.

ˆ nupieškite iliustraciją savo pasakai, kurią norėtumėte sukurti. 
trumpai (4–5 sakiniais) aprašykite įvykį, kuris pavaizduotas jūsų 
piešinėlyje.

Š patys sukurkite pasaką ir sugalvokite jai pavadinimą. galite pasi-
naudoti šiais patarimais.

Kuriame pasaką

l. sugalvokite veikėją, nupieškite, kaip jis atrodys.
2. pamąstykite, koks bus jūsų veikėjas. 

 kiek jam metų?  
 kur gyvena?  
 ar turi svajonių?  
 gal skraido naktimis?  
 ar mėgsta muziką?  
 kada eina miegoti?  
 su kuo draugauja ar pykstasi? 
 klausimų galite prigalvoti pačių keisčiausių.  

3. parinkite veikėjui įdomų vardą.
4. Įtraukite veikėją į įvykių verpetą. tegul nutinka bet kas. 
kuo įvykis keistesnis, tuo geriau. gal veikėjas pasidarė balio-
ną pabėgti iš pikto burtininko pilies, o gal pametė raktą nuo 
namo durų, bėga nuo šuns per rugius, netyčia nušovė stebu-
klingą paukštį, kasa urvą į afriką, pagamino debesį iš muilo... 
prigalvokite visokių sunkumų, svajonių ir užduočių. o pas-
kui ieškokit būdų, kaip veikėjas tuos sunkumus galėtų įveikti. 
5. parašykite laimingą, o gal nelaimingą ar baisią pabaigą.
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Padavimas

Vištytis

kur dabar yra vištyčio ežeras, seniau buvo didelės lankos. 
tose lankose žmonės ganydavo savo arklius. vieną kartą pieme-
nys ganydami atsigulė pailsėt. o pro tas pievas pralėkė paukštis ir 
sučirškė – cypt. taip kartojosi tris kartus.

vienas piemuo girdėjo, bet, nieko nemanydamas, vis tiek gu-
lėjo. staiga jis išgirdo balsą:

– kelkitės ir varykit iš čia arklius, nes greit čia atsivers ežeras. 
tą patį balsą jis girdėjo dar du kartus. tik trečią kartą piemuo iš-
sigando ir, sušukęs kitiems, kad bėgtų, pats su savo arkliais nujojo. 
staiga atsivėrė ežeras, ir tie, kurie jo neklausė, nuskendo. tas eže-
ras gavo vištyčio vardą, nes paukštis sucypė – cypt. 

sušukęs, bėgtų
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1  papasakokite, kaip atsirado vištyčio ežeras.
2  kuo ši istorija panaši į pasaką? kuo nuo jos skiriasi?
 

Padavimai – tai senovės žmonių sukurti ir laikyti tikrais 
pasakojimai apie savo krašto vandens telkinių, kalnų, 
piliakalnių, ypatingų statinių, vietovardžių kilmę ir istorijos 
įvykius.

Padavimas

Anykščio ežeras

ties tyrelių sodžium buvo didelis ežeras. vieną kartą ant ty-
relių užėjo juodas debesis ir kabėjo užgulęs laukus visas tris die-
nas. Žmonės, prieidami artyn, matė debesyje žuvis, plaukiančias 
tarytum ežere. tuo metu toliau nuo tos vietos, prie mažo tven-
kinėlio, viena moteriškė velėjo1 drabužius. bevelėdama ji sudavė 
kultuve2 sau per nykštį ir suriko:

– ai nykšty, nykščiuk, kaip aš tave užgavau!
tik spėjo ištarti tuos žodžius, pradėjo ūžt, ir nulėkė ant tos 

vietos tas debesis, kuris kabėjo virš tyrelių sodžiaus. moteriškę su 
drabužiais numetė toli nuo krašto, tvenkinėlis pavirto ežeru. kai 
moteriškė apsakė, kas atsitiko, kai ji suriko, nusimušusi nykštį, tai 
senieji žmonės suprato, kad ta moteriškė įspėjo ežero vardą. todėl 
tas ir nulėkė. ir praminė ežerą ainykščiu, arba anykščiu.

debesis, užgulęs, ūžt 

1 Velėti – skalbti, kultuve daužant.
2 Kultuvė – medinė lentelė su kotu skalbiniams skalbti.
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1  nusakykite vienu sakiniu, kaip atsirado anykščio ežeras.
2  atpasakokite padavimą raštu.
3  prisiminkite įdomių vietovardžių. gal žinote, kaip atsirado jų pa-

vadinimai? papasakokite.

Padavimas

Puntuko akmuo

puntuko akmuo seniau gulėjo giliai girioje. niekas apie jį nie-
ko nežinojo ir nieko negirdėjo. tuo metu, kur dabar anykščių upė 
įteka į Šventosios upę, gyveno anykštos giminė. gerai gyveno 
anykštos giminė, nei vargo, nei bado nematė. nelabieji1 ir pri-
siartinti prie tos giminės negalėjo. motina anykšta buvo galinga 
žynė2. turėjo ji stebuklingą ženklą, kurį pamatę nelabieji skradžiai 
žemę prasmegdavo. pyko nelabieji ant motinos anykštos, ant jos 
giminės, ir sumanė kartą seniausias nelabasis ją pribaigti, jos pir-
kią akmeniu užversti. pasišaukė nelabasis savo sūnaitį3 ir įsakė 
jam tą darbą atlikti. ir šiaip mėgino mažasis tą akmenį pakelti, ir 
šiaip, o akmuo nė krust. atbėgo sūnaitis pas senelį ir verkdamas 
skundžiasi, kad negali akmens nė iš vietos pajudinti. pasiuntė tada 
senis nelabasis savo sūnų, kad jis tą darbą atliktų. mėgino sūnus tą 
darbą atlikti, bet akmuo nė krust. atėjo sūnus pas tėvą ir sako, kad 
negali to akmens nė iš vietos pajudinti. supykęs senis suriko: „tai 
silpni dabar pasidarė nelabieji, menko akmenioko iš vietos pakelti 
negali. Žiūrėkite: aš, kad ir senas, bet dar tą akmenioką viena ran-
ka paėmęs numesiu ant tos raganos pirkios!”. nuėjo visa nelabųjų 
giminė prie to akmens. griebė senis nelabasis akmenį šiaip, griebė 
taip, o akmuo nei krust. dar kartą pamėgino pakelti jis akmenį, 

1 Nelabasis – velnias.
2 Žynys – kas viską žino, atspėja; burtininkas.
3 Sūnaitis – sūnaus arba dukters sūnus, vaikaitis, anūkas. 



194

T u r i n y s

bet tik prakaitu apsipylė, ir vis tiek nieko neišėjo. pavargo senis, 
ėmė dairytis aplinkui. mato, kad sūnus ir vaikaičiai plyšta juoku. 
supykęs senis kad sušvilps, net lapai nuo medžių pabiro. subėgo 
nelabųjų, kiek uodų girioje. senis jiems ir sako:

– neškite, vaikučiai, tą akmenioką ir meskite ant raganos 
anykštos pirkios. 

paklausė nelabieji senio. iš visų pusių aplipo akmenį. griebė 
kartą – akmuo pajudėjo, griebė antrą – nuo žemės pakėlė, griebė 
dar kartą – virš medžių iškėlė ir nors sunkiai, bet ėmė nešti. baisiai 
neapkenčia dundulis4 nelabųjų. kur tik juos pamato, tuoj ugninę 
strėlę į juos paleidžia. tai ir dabar, pamatęs nelabųjų darbą, kaip 
trenks į juos iš giedro dangaus, nelabieji į visas puses pasipylė, o 
akmuo čia pat nukrito. o žmonės puntuku akmenį pradėjo vadin-
ti. mat netoliese gyveno toks vyras puntukas. piktas ir nedoras 
buvo žmogus. sugyventi su žmonėmis negalėjo. išvarė jį motina 

4 Dundulis – griaustinis, perkūnas.
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iš namų. pasistatė jis toje vietoje, kur akmuo krito, pirkią. nei jis 
piktųjų dvasių baidėsi, nei gerųjų gerbė, o iš kitų tik juokėsi. tai 
kai krito akmuo iš nelabųjų rankų, tai tiesiai ant puntuko pirkios. 
nuo to laiko puntuko niekas nematė, o akmenį jo vardu pradėjo 
vadinti.

prasmegdavo, verkdamas, paėmęs, paleidžia, puses, piktųjų

1 kokiomis nuorodomis prasideda perskaityti padavimai? ar mi-
nimi vietovardžiai yra tikri, ar išgalvoti?

2 ką pasakoja šis padavimas?
3 sudarykite padavimo įvykių grandinę ir papasakokite jį pasi-

rinkto veikėjo vardu.
4 iliustruokite vieną pasirinktą padavimą. užrašykite padavimo 

pavadinimą ir nors vieną sakinį iš jo.

perskaitykite daugiau padavimų. Jų galite rasti knygose 
„kai milžinai gyveno” ir „Įdomiausi lietuvių padavimai ir 
legendos”.

Sakmė

Kodėl saulė šviečia dieną, o mėnuo naktį

seniai seniai, neatmenamais laikais, kada dar žmonių nebuvo 
pasaulyje, viename gražiame namelyje gyveno mėnuo ir saulė. 
begyvendami jie taip vienas kitą pamilo, jog ėmė ir susituokė, o 
gražiai mylėdamiesi ir dukters susilaukė. dukteriai davė Žemės 
vardą.

daug daug metų mėnuo su saule gražiai pragyveno, bet vieną 
dieną ėmė ir susipyko.
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– Jeigu tu tokia karštuolė, aš tave pamesiu, – sako mėnuo sau-
lei.

– o jeigu tu ir toliau būsi toks šaltas, tai aš su tavimi negyven-
siu, – atsakė saulė.

– gerai, skirkimės. bet duktė liks pas mane, – tarė mėnuo.
– ne. dukters aš tau nepaliksiu! tu nori, kad ji, prie tavęs gy-

vendama, sušaltų? – ėmė pykti saulė.
kreipiasi jie į perkūną ir prašo išspręsti jų ginčą.
Šis, išklausęs mėnesį ir saulę, tarė griausmingu balsu:
– tegul bus taip: saulė dieną saugos savo dukterį Žemę, o mė-

nuo – naktį.
taip jie net iki šiol ir vykdo perkūno valią: nuo ryto iki vakaro 

saulė žiūri į savo dukterį Žemę, o nuo vakaro iki ryto – mėnuo ją 
globoja. o kai mėnuo neturi laiko, tada Žemei šviečia jo seserys 
žvaigždės.
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gražiai, sušaltų, globoja, šviečia

1 kodėl susipyko saulė su mėnesiu?
2 kodėl jų ginčą sprendė perkūnas?
3 kokius gamtos reiškinius aiškina ši sakmė?

Sakmė – nedidelės apimties fantastinis kūrinys, kuriame 
pasakojama apie mitines būtybes ir žmonių išgyvenimus jas 
sutikus arba aiškinama žemės, gyvūnų, augalų, žmogaus 
atsiradimas, gamtos reiškiniai (pvz., iš kur ežio spygliai).

Sakmė

Velnio nepaklusnumas

kartą, labai seniai, kai Žemėje dar nebuvo žmonių, joje gyve-
no dievas ir velnias.

vieną dieną vaikštinėjo po tuščius laukus, mąstydami, ką da-
ryti, kad Žemėje būtų smagiau gyventi. eidamas velnias mažai 
tebeklausė dievo. Jam įdomu buvo žaisti spardant akmenukus. 
staiga dievas, ilgai pasakojęs savo mintis, perpyko ir užsiundė ant 
Žemės liūtį. pliaupę tris dienas ir tris naktis, priliję visas pasaulio 
daubas. 

taip dėl velnio nepaklusnumo ir dievo rūstybės pasaulyje at-
sirado ežerai ir vandenynai.

1 kaip sakmė aiškina ežerų ir vandenynų atsiradimą?
2 pratęskite sakmę – ką ir kaip dar dievas sukūrė.
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kartą piemenukai valgė miške duoną, ir vienas trupinukas nu-
trupėjo žemėn.

voras, pamatęs žemėje duoną, tučtuojau čiupt nutvėrė ir kaba-
rai į dangų pas viešpatį dievą.

– neduok, – sako, – viešpatie, piemenims duonos! matai, ko-
kių gabalų pilna žemė pritrupinta! ko galo negavau bekeldamas į 
dangų.

skruzdėlė, pamačiusi, ką padarė voras, ėmė jį vytis ir taip 
skubėjo, kad bebėgdama patrūko. nulėkusi į dangų, jau rado vorą 
beskundžiantį. Ji prašė viešpatį dievą, kad neklausytų voro: kad 
piemens tiktai tą vieną trupinį teišmetę netyčia, kad voras perde-
dąs...

viešpats dievas už tai nubaudė vorą. voras, gavęs per nugarą, 
ir šiandien vaikščioja kuprotas. o piemenims įsakė, kad šiukštu 
neardytų skruzdėlynų.

beskundžiantį, teišmetę, skruzdėlynų

Sakmė

Voras ir skruzdėlė
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1 kodėl voras norėjo dievui apskųsti vaikus?
2 raskite ir nurašykite pastraipą apie tai, kaip pasielgė skruzdė.
3 kaip dievas nubaudė vorą?
4 ko moko ši sakmė?

Sakmė

Ežio spygliai 

ežį dievas sukūrė kaip ir kitus gyvulius ir davė jam labai švel-
nius plaukus. ežys tais plaukais labai didžiavosi. vieną kartą jis, 
eidamas pro eglę, įsidūrė į jos spyglius snukį, labai supyko ir pra-
dėjo bartis ant dievo. paskum kreipėsi į eglę sakydamas:

– kad tu turėtum tokius švelnius plaukus kaip aš, tai ir šakas 
aukščiau laikytum, o kad turi tokius aštrius ir negražius, tai ir lai-
kai juos žemai nulenkus, kad praeiviai susibadytų.

dievas supyko ant ežio ir sako:
– kad tu taip pasididžiuoji savo švelniais plaukais ir pyksti ant 

tų, kurie turi aštrius plaukus, tai tu nuo šios dienos turėsi juos dar 
aštresnius kaip šios eglės spygliai! 

nuo tos dienos ežys ir turi aštrius plaukus.

1 kaip sakmė aiškina ežio spyglių kilmę?
2 kokia galėtų būti šios sakmės pagrindinė mintis?
3 pamėginkite nusakyti, kas būdinga sakmių kalbai.
4 sukurkite savo sakmę apie kurio nors jums įdomaus gyvūno ar 

augalo kilmę: kas, kodėl, kaip jį sukūrė? darbelį galite iliustruoti.
5 Įsivaizduokite, kad į jūsų šventę atvyko pasakos ar sakmės veikė-

jas. trumpai parašykite, kaip sekėsi bendrauti su netikėtu svečiu.

daugiau sakmių rasite knygose: „gražiausios lietuvių 
sakmės”, „kaip atsirado žemė”.
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Lietuvių liaudies daina

Augin tėvas du sūnelius

augin tėvas du sūnelius,
du baltus žiedelius,
užaugino, išnešiojo
ant baltų rankelių.

ir nupirko mums tėvelis
po plieno dalgelį,
ir išleido lygion lankon
Žalio šieno pjauti.

vienas brolis šieną pjovė
ir gražiai dainavo,
antras brolis šieną pjovė –
Labai gailiai verkė.

– ko verki, broleli mano,
ko tu taip raudoji –
ar tau gaila žalios lankos,
baltų dobilėlių?

– nei man gaila žalios lankos,
baltų dobilėlių,
gaila man jaunos mergelės,
kur labai mylėjo.

1  kaip tėvas augino sūnelius?
2  koks darbas apdainuojamas dainoje? kaip nusiteikę dirba bro-

liai?
3  ko gailiai verkė antras brolis? kaip galėjo pasielgti jo mylimoji?
4    kokia dainos nuotaika?
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5 išrinkite iš dainos deminutyvus ir epitetus su pažymimaisiais žo-
džiais. ką jie suteikia dainai?

Lietuvių liaudies daina

Oi nėra niekur tokio dvarelio

oi nėra niekur 
tokio dvarelio
kai tik mano tėvulio.

iš kampų klevai,
iš kraštų beržai,
vidury obelėlė.

balti žiedeliai,
Žali lapeliai,
raudoni obuolėliai.

oi nėra niekur
tokios klėtelės
kai tik mano motulės.

mūriniai namai,
raudoni langai,
ant dvaro jovarėliai.

oi nėra niekur
tokio žirgelio
kai tik mano brolelio.

1  kas dainoje apdainuojama? kurie šeimos nariai minimi? kuo 
svarbi jų apdainavimo eilė?
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2  kaip atrodo tėvelio namai? kodėl jie lyginami su dvareliu?
3  motulė apdainuojama antroji. kodėl minima jos klėtis, o ne na-

mai?
4 išrinkite teisingą atsakymą.
 tėvulis, motulė
 a. deminutyvai
 b. epitetai
 balti, žali
 a. deminutyvai
 b. epitetai
 oi nėra niekur...
 a. pakartojimas
 b. palyginimas
5  pasidomėkite, ar jūsų krašto dainos buvo kada nors išleistos ats-

kirais rinkiniais. užsirašykite jų pavadinimus, sudarytojų, daili-
ninkų pavardes bei leidyklą ir išleidimo metus.

Skaičiuotės

Šuldu buldu, šakar makar, 
kas girdėjo katę vakar 
naktį kaukiant prieš mėnulį, 
turi eit dabar už durų! 

***
bitė ritė baltaragė,
oras voras be ragų. 
– kur važiuoji?                          
– Į pilviškį. 
– ką ten pirksi? 
– trumpakiškį.
bumpt!
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***
rieda, bilda traukinys, 
mašinistas jo – vėžys. 
būtų viskas neblogai, 
bet važiavo atbulai. 
nuvažiavo į paryžių 
ir pamatė puodą ryžių. 
Šaukštą man, šaukštą jam, 
nebeliko nė vienam! 

***
Šoko kiškis per virvutę 
ir įkrito į balutę. 
bėk, bėk, paskubėk, 
Lipt iš balos jam padėk.     

***
ritė bitė be ragų, 
rikis kikis be ausų. 
aus, baus, bus medaus, 
storą ropę laukan raus.

1 kam reikalingos skaičiuotės? 
2 kaip manote, kas kūrė šiuos linksmus kūrinėlius?
3 pamėginkite patys sukurti skaičiuočių pagal šias pradžias:

 � kinku linku...
 � Šakar makar...
 � riuška triuška...
 � dėgė špėgė...
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Ką paukšteliai gieda

gegutė
kukū!
pagalvėlis pūkų.
kukū, kukū!
duos gegė taukų:
pasitepsi ratus,
važiuosi metus.

genys
Čiaku, čiaku,
viršum medžių kirsiu šakų!
tak… tak… taku,
medį plaku!
kai paplaksiu,
kirminėlių rasiu!

LakŠtingaLa
Jurgut, Jurgut!
kelk, kelk!
kinkyk, kinkyk, kinkyk!
patepk, patepk, patepk!
važiuok, važiuok!
paplak, paplak, paplak!
bėruk, bėruk, bėruk!
greičiau, greičiau!
trauk, trauk, trauk!
na, na, na, na, tir, tir...
sustok, sustok!
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pempė
klyvis, klyvis,
kas mane padyvys?
kiaušinėlius dėsiu,
vaikelius perėsiu.
kiaušinėliai taškuoti,
vaikeliai kuoduoti.

vieversys
Čyru vyru, pavasaris,
palikau vaikelius nelesintus.
parlėksiu – palesinsiu,
prakirsiu ledelį – pagirdysiu.
Žaliu vyneliu pagirdysiu
ir vėl išlėksiu.

1  improvizuokite paukštelių koncertą. kaip skambėtų gegutės, 
genio, lakštingalos, pempės ir vieversio giesmelės? mėginkite 
derinti žodžius su paukščių čiulbėjimu.

2  kokių dar paukščių ar kitų gyvūnų pamėgdžiojimų mokate?
3  paklauskite vyresniųjų, kokių jie prisimena gamtos garsų pa-

mėgdžiojimų.
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daiktavardŽio gramatiniai poŽymiai  
ir kaitymas

† prisiminkite, ką žinote apie daiktavardį, ir papildykite sakinius.

daiktavardis yra  dalis, kuri pasako daikto vardą ir atsako į 
klausimą ?
daiktavardžiai skirstomi į  (namas, lapė, juokas) ir  (Lie-
tuva, Suvalkai, Arvydas); kaitomi  (kelias, kelio, keliui),  
(kelias – keliai) ir yra  (miškas, gaidys) arba  (liepa, saulė) 
giminės.

‡ nusibraižykite lentelę ir sugrupuokite daiktavardžius į tinkamas 
skiltis.

tėtis, arklas, žemdirbys, pamiškė, prosenelis, knyga, padavė-
ja, mokykla, močiutė, gimtinė, pusseserė, akiniai, mokytoja, 
anūkas, kaimas, archeologas, laiškas, brolienė, gydytojas, mu-
ziejus

 giminystės ryšių
 pavadinimai

 profesijų
 pavadinimai

 vietų
 pavadinimai

 daiktų
 pavadinimai

ˆ Įrašykite praleistas raides. pabraukite daiktavardžius. skliausteliuose 
nurodykite jų skaičių ir giminę. sugalvokite tekstui pavadinimą.

 
serganti mergaitė (vns., mot. g.) gulėjo balkon*. Ji klausėsi 
švelnios melodijos. ant pušies šakos tupėjo did*lis žal*s žio-
gas. Jis linksmino savo smuik*liu mergait*.
Žiogui baigus grie*ti, mergaitė padėkojo:
– ači* tau, žiogeli, už gražią muzik*.
strykt*lėjo žiogas nuo šakos ant turėkl*, nuo turėkl* prie gu-
linčios mergaitės ir tarė:
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– aš noriu, kad tu pasveiktum.
– Jei tu man grieši, aš pasveiksiu, – pažad*jo mergaitė.
Žiogas ilgai ilgai griežė, o kai pavargo, tarė:
– dabar aš eisiu namo, pailsėsiu, o vakare vėl ateis*u ir tau 
grieš*u.

V. Miliūnas

Š dailiai nurašykite tekstą, pabraukite tikrinius daiktavardžius. pa-
aiškinkite, ką jie pavadina.

Sumaištis
artėjo kalėdos, o varnėnų mokyklos mokytojai elgėsi keis-
tai. atėjęs profesorius Žyla pastatė ožį ir liepė šokinėti vi-
siems iš eilės – berniukams, mergaitėms, vanagams ir slie-
kams. o pats išėjo ieškoti senelio mono iš pašilės ir negrįžo. 
užtai grįžo senelis monas ir pareiškė, kad per ožį šokinėti 
nemandagu, nes ožys toks pats žmogus kaip visi. be to, ru-
das ir senas, o senus reikia gerbti. mokytoja boružėlė per 
pamoką kikeno, klausinėjo vaikų keisčiausių dalykų: iš kur ir 
kaip jie atsirado? ar juos atnešė gandras, ar užaugo kopūs-
tuose, o gal prienuose? Lietuvių kalbos mokytoja priesaga, 
užuot diktavusi diktantą, lankstė popierinius lėktuvėlius, lai-
dė juos po klasę.

 R. Černiauskas

œ raskite šešis moteriškus vardus, kurie turėtų bendrą šaknį su vyriš-
ku vardu.

Pavyzdys. albina – albinas.

Œ parašykite rašinį apie savo miestelį, kaimą, jo apylinkes. galite pa-
sinaudoti pateiktais klausimais.

a. gal žinote, iš kur kilęs jūsų gimtosios vietovės pavadinimas?
b. kokie paminklai ir statiniai yra jūsų kaime ar miestelyje?
c. kuo garsios jo apylinkės?
d. kokie žinomi žmonės yra jame gyvenę ar gyvena?
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š Įsivaizduokite – jūs maisto parduotuvėje. raskite ten penkis pro-
duktus, kuriuos įvardytute vienaskaitiniais daiktavardžiais. sugal-
vokite ir parašykite su jais po sakinį.

Ÿ išrašykite tik daugiskaitinius daiktavardžius. su penkiais iš jų su-
galvokite ir parašykite po sakinį.

lašiniai, šviesuliai, vartai, vežimai, durys, akys, tvartai, žolės, 
lūpos, pelenai, kepenys, kailiniai, Šiauliai, akmenys, pietūs, 
kopėčios, replės, išrūgos

 nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides. paryškintus daikta-
vardžius išnagrinėkite lentelėje. sugalvokite tekstui pavadinimą.

  
eglė – nuo senų laik* šventas medis. tokia ji rymojo prosene-
lių šventyklos*. ant eglutės šak* buvo kabinamas maistas, 
skiriamas senol* vėlėms. degančios žvakutės saugojusios na-
mus nuo visokių blogyb*. Šiandien taip pat be eglutės arba 
eglišak* nėra kalėdų, naujųjų met* švenčių. kvepianti gir* 
eglutė pripildo namus šilumos ir palaimos. giria su visais 
dal*jasi švenčių džiau*smu. tik kartais gel* šird* dėl be laiko 
pražudytų gražiausių medel*.

Pagal A. Kazitėną

daiktavardis giminė skaičius Linksnis

prosenelių

¢ suskliaustuosius daiktavardžius parašykite reikiama forma.

tik žalioji žiogienė nieko nepratarė. stryktelėjo nežinia kur, o 
kai pargrįžo – visiems (kvapas) užėmė: jau dengėsi (skėtis)! 
tai yra ant smilgos (kotukas) pamautu raskilos lapeliu. kry-
pavo sau per (lietus) sausutėlė, klausėsi, kaip barbena lašai į 
(gaubtelis) ir kaip pirpia iš pavydo širšės, sparvos ir musės. 
tebešniokštė lietus, o jam nuščiuvus iš visų (pašaliai) atskli-
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do treškėjimas, čekšėjimas, skrebėjimas, driksėjimas – saky-
tum slapta gamykla įsikūrė po (žolės). visa pieva sukrutuliavo 
subangavo – kas kur galėjo, tas lindo, ropojo, skrido, šliaužė, 
liuoksėjo. 

V. Žilinskaitė

daiktavardŽių Linksniuotės.  
pirmoJi Linksniuotė

pagal skirtingą linksniavimą daiktavardžiai skirstomi į pen-
kias grupes – linksniuotes. kurios linksniuotės yra daiktavardis, 
sprendžiame iš jo vienaskaitos vardininko ir kilmininko galūnių.

Links-
niuotė

vns. v.  
galūnės

vns. k.  
galūnės pavyzdžiai

I -(i)as, -is, 
-ys -(i)o

namas – namo
medis – medžio
sakinys – sakinio

II -(i)a, -i, -ė -(i)os, -ės
šarka – šarkos
marti – marčios
gėlė – gėlės

III -is -ies pilis – pilies
akis – akies

IV -(i)us -(i)aus medus – medaus
dangus – dangaus

V -uo, -ė -(en)s, 
-(er)s

vanduo – vandens
duktė – dukters

pirmajai linksniuotei priklauso vyriškosios giminės daiktavar-
džiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnės yra -(i)as, -is, -ys, o 
kilmininko -(i)o.
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† raskite daiktavardžius, kurie vienaskaitos vardininke turi galūnes 
-(i)as, -is, -ys. Juos išrašykite ir šalia parašykite vienaskaitos kilmi-
ninko linksnį.

1. mažas mažas vabaliukas, gale aštrus kirveliukas. 
2. penki vyrai rąstą neša. 3. gyvulius šerdamas, žmo-
nes penėdamas eina per laukus žvangėdamas. 4. atsiri-
ta kamuolys, pilnas adatų prismaigstytas. 5. mažas vaš-
ko namelis turi šimtą langelių. 6. du riesti ragai – jo vairas. 
ne ožys jis! ir ne žvairas! saugų šalmą užsidėjęs, skrisk su juo 
kaip laisvas vėjas!
Pavyzdys. vabaliukas – vabaliuko.

‡ raštu išlinksniuokite daiktavardžius svečias, žodis, kamuolys. pa-
braukite galūnes ir įsidėmėkite jų rašybą.

ˆ raskite ir išrašykite pirmosios linksniuotės daiktavardžius. pažy-
mėkite jų skaičių ir linksnį.

Kapitonas Bocas
kapitonas bocas susimąstęs stovėjo prie savo ąžuolinio lai-
vo vairo. Jo dantyse smilko mažytė pypkutė, primerktos akys 
mįslingai žvelgė į švelniai raibuliuojantį vandenį. o jūrų vilkas 
kapitonas bocas kažkada tikrai buvo žinomas ir drąsus. Jį matė 
visi pasaulio gilieji vandenynai ir žydrosios jūros, pažinojo visi 
garsiausi uostai ir gražiausios prieplaukos.
tačiau metų našta atliko savo darbą. Jūrų vilkas susikūprino, 
juodą, vešlią barzdą ir ūsus nupustė sniegas, prikimo balsas. 
tik ištikimoji pypkutė, kaip anksčiau, smilko dantyse. Žinoma, 
kapitonas bocas galėjo nenuogąstauti ir nesiskųsti, o ilsėtis ir 
leisti laiką, kaip nori. gaudyti nuo ryto iki vakaro menkes ir 
glostyti ilgesingu žvilgsniu pamėgtą jūrą.

V. Dautartas

Š Įrašykite praleistas galūnes.

1. Žodis žvirbl* išlekia, jauč* sugrįžta. 2. nemesk kel* dėl ta-
kel*. 3. moki žod* – žinai kel*. 4. nereikia vilk* kel* rodyti.  
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5. daug namuk* per lauk* nurūko. 6. du gaidž* vienam kiem* 
nesutinka. 7. atlėkė paukšt* be sparn*, nutūpė į med* be šak* . 
8. nėra nam* be dūm*.

œ Šalia daugiskaitos naudininko parašykite vienaskaitos ir daugiskai-
tos vietininką. taisyklingai perskaitykite.

miškams – miške, miškuose švyturiams  –  
laukams  –   ąsočiams  –  
krūmams  –   ežerams  –  
žodžiams  –   agurkams  –  
kambariams  –   šiaudams  –  

Œ Įrašykite praleistas daiktavardžių galūnes.

1. ežero pakrašt* radome beperint nemažai įdomių paukšč*.  
(t. i.) 2. per pievas, parugėmis, vieškel* ėjo vyrai ir moterys. 
(p. C.) 3. vėjas pūtė staigiais gūs*, nešiodamas lietaus lašus.  
(r. L.) 4. pasakyk man, bernužėl*, kur tu josi, kur kel* ke-
liausi. (v. k.) 5. gerbia lietuv* baltąjį gandr*. (r. b.) 6. veid* 
gausiai bėga ašaros. (J. b.) 7. kelias apsuka alksnynėl* ir nu-
bėga pagir*. (v. b.) 8. Šalimais medžiuos* čirškė paukščiuk*.  
(J. d.) 9. obuol* nuo alksn* nekrinta. (tts.) 10. nešk, žirgel*, 
raganėlę per laukel* rudenėl*. (s. n.)

antroJi Linksniuotė

antrajai linksniuotei priklauso moteriškosios giminės daikta-
vardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnės yra -(i)a, -i, -ė, o 
kilmininko -(i)os, -ės.

† raiškiai perskaitykite tekstą. raskite ir išrašykite antrosios links-
niuotės daiktavardžius, pažymėkite jų skaičių ir linksnį.

snaigė gudriai šyptelėjo ir pakreipė galvelę. Jai patiko, kad visi 
ja stebisi... Ji pabėgėjo į rato vidurį, linksmai treptelėjo kojele, 
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ištiesė liaunas rankeles ir pasileido šokti sūkuringą vėtros šokį. 
Lyg balta gulbelė, lyg mažutė balerina, ji siautė po plačią aikš-
tę, o vaikai ir visi kiti praeiviai vijosi ją, negalėjo atsigrožėti ir 
garsiai aikčiojo:
– tai grožis!.. tai puikumas!.. tikras gamtos stebuklas!..

V. Žilinskaitė

‡ išlinksniuokite daiktavardžius jūra, giria, žolė. pabraukite galūnes 
ir įsidėmėkite jų rašybą.

ˆ Šalia vienaskaitos galininko parašykite vienaskaitos įnagininką ir 
daugiskaitos galininką.

ranką  –  ranka, rankas  galvą  –  
girią  –   kriaušę  –  
kalbą  –   varną  –  
gėlę  –   šarką  –  
žinią  –   aikštę  –  
žvaigždę  –   suknelę  –  

Š nurašydami tekstą, įrašykite praleistas galūnes.

1. sviestas koš* negadina. 2. atidavė lap* žąsis ganyti. 3. nu-
mynė žvirblis pelėd* koj*. 4. kat* džiaugsmas, pel* verks-
mas. 5. protas rank* ir koj* vaduoja. 6. gir* paukštis vis į 
gir* žiūri. 7. Žmogus be tėvyn* kaip lakštingal* be giesm*.  
8. ne tą koj* šiandien iš lov* iškėlei. 9. susidraugavo kaip kat* 
su pel*. 10. ta pelėd* tą žuvel* pasikinkė į rogel*.

œ suskliaustuosius daiktavardžius parašykite tinkamu linksniu.

mes abu sutariam, kad verkti galima. tuo metu per mūsų (gal-
vos) perskrenda dvi varnos, atrodo, jos vos nesiekia mūsų (gal-
vos). o (žvaigždės) gana, ir grigo ratai jau pasirodė. kad mes 
neužmigtume ir neiškristume iš (eglė), apkabindami abiem 
rankom (eglė) (viršūnė), kuri mus skiria, mes paduodam viens 
kitam (rankos) ir tvirtai susikimbam.
aš jaučiu prie mano (krūtinė) prispaustą (eglė) liemenį ir 
girdžiu, kaip plaka širdis. ar tai (eglė), ar tai mikučio, ar tai 
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mano? o gal tai visų trijų širdys plaka vienu kartu, kai mes  
taip artimi nakties (platybė).

L. Dovydėnas

Œ raiškiai perskaitykite tekstą. raskite ir išrašykite antrosios links-
niuotės daiktavardžius, parinkite ir parašykite jiems po tinkamą bū-
dvardį.

Briedis
Jaunasis briedis susigėdo ir tyliai nuėjo nuo kopos, po kuria 
miegojo amžių miegu ir žmonės, ir trobos, ir sodai, ir gėlių 
darželis.
Jis ėjo ir ėjo. o šiam miško galiūnui vis vaidenos, vis regėjos, kad 
girdi tą smėlio švilpiniuojančią dainą ir kad po savo kojomis, po 
žolėmis, giliai žemėse, mato šiaudais dengtas pirkeles, žmonių 
numindžiotus takelius ir ant tvorų sudžiaustytus tinklus.
briedis nė nepajuto, kaip įlipo į tokią aukštą kopą, kad nuo jos 
toli į visas žemės puses buvo matyti. Jis stovėjo pačioj viršū-
nėj ir klausėsi, kaip vėjas švilpia. tenai slėnyje augo ir žaliavo 
girios ir paukščiai čiulbėjo. vakarų pusėj liūliavo jūra. per jos 
raibuliuojančias vilnis besileidžianti saulė buvo nutiesusi auk-
sinį tiltą, kuris mirguliavo kartu su bangomis, su debesimis. 

 A. Vaičiulaitis

treČioJi Linksniuotė

trečiajai linksniuotei priklauso daiktavardžiai, kurių vienas-
kaitos vardininko galūnė yra -is, o kilmininko -ies. tai daugiausia 
moteriškosios giminės daiktavardžiai. vyriškosios giminės daikta-
vardžių yra nedaug (debesis, dantis, deguonis, geluonis, palikuo-
nis, vagis, žvėris).

† iš žodyno išrinkite ir parašykite 10 trečiosios linksniuotės daikta-
vardžių. parinkite jiems būdvardžių.
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‡ nurašykite mįsles ir minkles. pabraukite trečiosios linksniuotės 
daiktavardžius.

1. kojos geležies, kūnas stiklo, dvasia ugnies. 2. ir dieną, ir 
naktį išplėtęs akis. kas? 3. kas kabo be vinies? 4. kieno galva 
neturi nosies? 5. dantys yra, bet burnos nėra.

ˆ išlinksniuokite daiktavardžius žvėris, pušis, valtis. pabraukite galū-
nes ir įsidėmėkite jų rašybą.

Š sąsiuviniuose užpildykite lentelę. taisyklingai perskaitykite įrašy-
tus daiktavardžius.

v. kas?
(vns.)

v. kas? 
(dgs.)

g. ką? 
(vns.)

g. ką? 
(dgs.)

nosis
akį

ausis
užduotys

liūtis
mintis

pilys
šalį

padėtis

œ Įrašykite daiktavardžius nurodyta forma. 

Naktis 
Šiandien mama kepa (sausainis – dgs. g.), todėl mano (nosis 
– vns. g.) kutena malonus kvapas. net (tėtis – vns. v.) (naktis 
– dgs. Įn.) keliasi valgyti šių gardumynų. Jų (skonis – vns. k.) 
nepamiršta visa šeimyna net kelis mėnesius, jei mama jų ilgai 
nekepa. stebiu mamą, besisukiojančią virtuvėje, (akis – dgs. 
Įn.) skaičiuoju sausainius ir (mintis – dgs. vt.) jais dalijuosi su 
(brolis – vns. Įn.). 
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Œ Įrašykite praleistas raides.

skai*čios ak*, smaila ir riesta nos*, švelniais plauk*, aštrių 
dant*, pastatęs aus*, mė*sta šildytis saul*, gaudo vab*džius, 
riečia uodeg*, li*davo ant pet*, atsidaro dur*

š aprašykite kurį nors gyvūną. parašę pabraukite trečiosios links-
niuotės daiktavardžius.

ketvirtoJi Linksniuotė

ketvirtajai linksniuotei priklauso vyriškosios giminės daikta-
vardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnė yra -(i)us, o kilmi-
ninko galūnė -(i)aus. pvz.: sūnus, vaisius, skaičius.

† nurašykite sakinius ir pabraukite ketvirtosios linksniuotės daikta-
vardžius.

1. ir augo sūnūs pas tėvą dvare kaip ereliai pilkuonėliai lizde. 
(v. k.) 2. danguje nė mažiausio balto debesėlio. (J. b.) 3. ant 
visų žiedų bitė tupia, bet ne iš visų medų ima. (tts.) 4. Lietus 
jau buvo nutilęs. (s. Z.) 5. gandralizdžio viduje tupėjo senė 
gandrienė. (m. kt.) 6. Žiemą ir vasarą elniai gyvena po atvi-
ru dangumi, patys sau susiranda maisto, o tarnauja žmogui.  
(t. i.) 7. Jie žada būti konstruktoriais.

‡ ketvirtosios linksniuotės daiktavardžių vienaskaitą pakeiskite dau-
giskaita.

1. pavasario lietus drėkino dirvą. 2. užvakar sutikau kaimyno 
sūnų. 3. popierius buvo stalčiuje. 4. koridoriuje sėdėjo nepa-
žįstamas žmogus. 5. Lauką arė traktoriumi. 6. adomas su sū-
numi kirto medžius.

ˆ išlinksniuokite daiktavardžius skyrius, skaičius. pabraukite galūnes 
ir įsidėmėkite jų rašybą.



216

T u r i n y s

Š  Įrašykite praleistas daiktavardžių galūnes.

1. Į dang* kilo uodas. 2. pro koridor* lang* pamačiau ateinantį 
žmog*. 3. nupirkau lėkšt* vais* dėti. 4. Šermukšnis paukšč* 
vilioja savo ryškiais vais*. 5. vaikas pajuto pavoj*. 6. dang* 
sklandė erelis. 7. teks praplėsti miesto turg*. 8. apipuolė kaip 
musės med*. 9. susitikome su knygos autor*.

œ nurašydami žodžių junginius, vienaskaitos daiktavardžius pakeis-
kite daugiskaitos daiktavardžiais. pasirinkite 5 žodžių junginius ir 
parašykite su jais po sakinį.

gresia pavojus, atėjo stalius, didelis turgus, gerbiu inžinierių, 
protingas žmogus, smarkus lietus, susitiksiu su kolekcionieriu-
mi, važiuoja traktorius, mašinos prožektorius

Œ paaiškinkite, kodėl skirtingai rašomos šių daiktavardžių galūnės.

turgui – turguj 
lietui – lietuj 
vaisiui – vaisiuj
skyriui – skyriuj 
amžiui – amžiuj

penktoJi Linksniuotė

penktajai linksniuotei priklauso daiktavardžiai, kurių vienas-
kaitos vardininko galūnė yra -uo, -ė, o kilmininko galūnė -(en)s, 
-(er)s. tai daugiausia vyriškosios giminės daiktavardžiai, tiktai du 
– sesuo ir duktė – yra moteriškosios giminės.

† perskaitykite sakinius. raskite ir išrašykite penktosios linksniuotės 
daiktavardžius.

1. saulė jau nusileido alksnių šakomis ir pasiekė jų liemenis. 
(v. rm.) 2. sunkus nuovargis po šios dienos kelionės užgu-
lė visus raumenis ir kaulus. (a. p.) 3. albinėlis tempė jau 
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penktą akmenį. (J. blt.) 4. daug šunų ir vilką papjauna. (tts.)  
5. kasparas pamažu brido į vėsų ežero vandenį. (r. L.) 6. mor-
ta paguldė dukteris, išvarė pro duris katiną, o pati prisiglaudė 
ant suolo prie krosnies. (a. p.)

‡ išlinksniuokite daiktavardžius skiemuo, akmuo, duktė. pabraukite 
galūnes ir įsidėmėkite jų rašybą.

ˆ Įrašykite praleistas raides. su 5 žodžių junginiais sugalvokite ir pa-
rašykite po sakinį.

sugr*žk ruden*, padėk seser* ir rasel*, pilni duben* ir ąsoč*, 
sudėk dėmen*, sk*sta vanden*, pasiuntė jauniaus* dukter*, 
taškė vanden*, draskėsi šun*, ridenti akmen*

Š Įrašykite praleistas daiktavardžių galūnes.

1. badas su pavasar* atvažiuoja, su ruden* išvažiuoja. 2. ruo-
šėsi į kunig*, o pateko į piemen*. 3. ir didžiausieji vanden* 
iš laš* susideda. 4. kam piem*, o tau dėd*. 5. darbščios mo-
čios tinginės dukter*. 6. su ugnim* ir vanden* būk atsargus.  
7. kurti namai be šun*, akli langai be vaik*. 8. duona artoj*, 
pienas piemen*, rykštė – tingin*. 9. amat* mokėdamas šun* 
nelodysi. 10. seser* pagailo brol* ir ji išėjo jų ieškoti.

œ suskliaustuosius daiktavardžius parašykite tinkamu linksniu.

1. skaidriame (vanduo) plaukiojo auksinės spalvos žuvys.  
2. po  (ruduo) visada ateina žiema. 3. mano (sesuo) pabodo lan-
kyti muzikos pamokas. 4. po (akmenys) radome didelių sliekų. 
5. tėvai pažadėjo nupirkti (šuo). 6. didelį (akmuo) įstūmė į 
duobę. 7. karalaitė (piemuo) padovanojo žiedą. 8. pabraukite 
trumpuosius (skiemenys). 9. kviečių (želmenys) ir šviežiose 
(sultys) gausu įvairių vitaminų.



218

T u r i n y s

daiktavardŽių gaLŪnių raŠybos  
kartoJimas

† pakartoję pagrindines linksnių rašybos taisykles, papildykite saki-
nius.

vienaskaitos galininko ir daugiskaitos kilmininko galūnėse 
visada rašome , pvz.: knyg*, mokin*, sūn*; egli*, gyvuli*, 
paukšči*.  niekada nerašome naudininko, vietininko ir šauks-
mininko galūnėse. ir vienaskaitos, ir daugiskaitos vietininko 
galūnė visuomet baigiasi , pvz.: medyj*, pušyj*, keliuos*, 
pirkelės*.
vyriškosios giminės daiktavardžių daugiskaitos vietininko 
galūnė yra , moteriškosios giminės daiktavardžių – , pvz.: 
miškas – mišk*, ranka – rank*. vienaskaitos vietininko galūnė 
kartais sutrumpėja: medyje – medyj – medy; eglėje – eglėj.

‡ kitų linksnių galūnės priklauso nuo vienaskaitos vardininko. pri-
siminkite visas galimas vns. v. daiktavardžių galūnes. prirašykite 
trūkstamas daiktavardžių galūnes. ištirkite dėsningumus ir pabaiki-
te rašybos taisyklę. rašykite sąsiuvinyje.

vns. v. vns. n. vns. g.           vns. Įn. dgs. g.

lėlė  lėlei     lėlę     lėle   lėles
varlė  varl*   varl*  varl*  varl*
valia valiai    valią   valia   valias
giria gir*       gir*   gir*   gir*
marti marčiai   marčią  marčia   marčias

Jei moteriškosios giminės daiktavardžio vardininko galūnė -ė, 
tai kitų linksnių galūnėse rašome , o jei vardininko galūnė 
kitokia ( ) – rašome  arba . galūnes -iai, -ia rašome ir žo-
džiuose seseriai, dukteriai (n.), seseria, dukteria (Įn.).
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ˆ Šauksmininko galūnių esama įvairių. išanalizuokite lentelę ir per-
skaitykite pastabą po ja. ar visos čia pateiktos šauksmininko galūnės 
jums žinomos? sudarykite po du sakinius su tomis formomis, kurias 
būtumėte užrašę klaidingai. Šauksmininko galūnes pabraukite.

  Šauksmininkas  vardininkas               pavyzdžiai

-e  -as   tėvas – tėve, ponas – pone, 
  ąžuolas – ąžuole

-i -is brolis – broli, medis – medi

-y -ias, -ys  svečias – svety,  
  juokdarys – juokdary

-au -jas, -tojas,  vėjas – vėjau, gydytojas –  
 -ėjas  gydytojau, siuvėjas – siuvėjau

-ie  -is, -uo širdis – širdie, naktis – naktie,  
  vagis – vagie, žvėris – žvėrie,  
  sesuo – seserie, šuo – šunie

-au, -iau -us, -ius sūnus – sūnau, režisierius –  
  režisieriau

tikriniai daiktavardžiai, reiškiantys vardus ir pavardes, ku-
rių vardininko galūnė -as, šauksmininke įgauna galūnę -ai: 
Raimundas – Raimundai, Malinauskas – Malinauskai. Jeigu 
vardas sudarytas su priesaga -uk-, šauksmininke jis eina be 
galūnės: Antanukas – Antanuk, Sauliukas – Sauliuk (panašiai 
ir bendriniai daiktavardžiai: berniukas – berniuk, drambliu-
kas – drambliuk). 

Š parašykite šių daiktavardžių vienaskaitos naudininką, galininką ir 
įnagininką.

ugnelė  – ugnelei, ugnelę, ugnele  verpėja  –  
našlė  –   teisė  –  
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svočia  –   saulė  –  
mintis  –   ugnis  –  
lelija  –  bulvė  –  
giminė  –   pusseserė  –  
pati  –   galia  –  

œ patarlėse įrašykite praleistus daiktavardžius.

1. graži  dar  gero nedaro. 2. dažnai  skaudesnis už .  
3. akyse , už akių . 4. verkia ,  valgoma. 5. ir  nors 
piktos, bet saldų  neša. 6. ant gero  ir  neloja.

žodis * kalba * lazda * angelas * žmogus * bitės * velnias  
medus * duona * žmogus * šuo * tinginys

Œ sugalvokite sakinių su šiais žodžių junginiais. kelis jų užsirašykite.

žaliame beržely, žalias berželi, žalią berželį, margą genį, mar-
gas geny, tankus pušynėli, tankiame pušynėly, darbščiai duk-
teriai, su stropia seseria, į naują stotį, naujoje stotyje, sumanūs 
moksleiviai, sumaniai moksleivei

š Įrašykite praleistas raides. paaiškinkite jų rašybą.

Erškėtrožė
tu liūdnai šlamėjai pamiškėj*, kol vieną vakar* pasipuošei ne-
regėto grožio žiedais. bet pro šal* nedoras piemuo ginė band* 
ir nuskynė visus žiedus. 
ilgai verkei savo žied*. raudojai vakarais ir naktimis, nesi-
džiaugei nei ryto skaisčia saul*. ir ėmei prašyti gir* karal* 
miškin*, kad jis paverstų tavo ašaras dygl*s, kad piktos žmon* 
rankos nelaužytų šakel*. tu laimėjai, nes gir* karal*s tavo 
ašaras, kurios stiebu riedėjo lyg vandens lašai, pavertė aštriais 
dygl*s.

 G. Isokas

Ÿ parašykite reikiamus daiktavardžių linksnius. paryškinkite galū-
nes. 
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                vienaskaita                       daugiskaita

v. kas? n. kam?  g. ką?  Įn. kuo?   g. ką? 

poetė poetei poetę poete poetes 

koplyčia     

minia     

kriaušė     

dilgėlė     

žinia     

skiauterė     

Šalčia     

uogelė

 vietoj klausimų įrašykite reikiamo linksnio daiktavardžius.

pasodinau (ką?)      tikime (kuo?)     
sugrąžinau (ką?)     skolinausi (iš ko? ką?)
kreipsiuosi (į ką?)   nesiųsiu (ko?)    
negrąžinau (ko?)     paprašyk (ką? ko?)
atstovausiu (kam?)  ilsėjausi (kur?)  

¢ Įrašykite praleistas raides. pasirinkite 10 daiktavardžių ir išnagrinė-
kite juos lentelėje.

kas gali būti gražesnio už ankstyv* pavasario ryt*, kai po žie-
mos šalč* žemės krūtinė vėl ima alsuoti! Lazdyno žirginėl*, 
nut*sę plikomis medžio šak*lėmis, paberia gelsvas gyvy-
bės dulkel*s, įkalnės* iš po žiemos miego nedr*siai pažvel-
gia melsvos žibuč* akys. Lauki ir sulaukti negali gimtinėn 
sugr*žtančios liepsn*lės... klausaisi miško bals*. gal ims ir 
sučiulbės šis ankstyvas miško giesmininkas sidabru skamban-
čiu varp*liu, paskel*s gr*žusį pavasar*.
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dar tiršto rūko šydas tebelaiko apgaubęs mišk*. dar tebesit*sia 
naktis, tačiau numanau, kad greit ims brėkšti.

J. Sokas

daikta-
vardis

giminė Links-
niuotė

skaičius Linksnis
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DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMO PAVYZDŽIAI

I LINKSNIuOtė

vienaskaita      
v. kelias, miestas, brolis, arklys 
k. kelio, miesto, brolio, arklio   
n. keliui, miestui, broliui, arkliui  
g. kelią, miestą, brolį, arklį   
Įn. keliu, miestu, broliu, arkliu    
vt. kelyje, mieste, brolyje, arklyje   
Š. kely, mieste, broli, arkly

daugiskaita

v. keliai, miestai, broliai, arkliai
k. kelių, miestų, brolių, arklių
n. keliams, miestams, broliams, arkliams
g. kelius, miestus, brolius, arklius
Įn. keliais, miestais, broliais, arkliais
vt. keliuose, miestuose, broliuose, arkliuose 
Š. keliai, miestai, broliai, arkliai   
   
II LINKSNIuOtė

vienaskaita         

v. vyšnia, gėlė, marti      
k. vyšnios, gėlės, marčios     
n. vyšniai, gėlei, marčiai      
g. vyšnią, gėlę, marčią      
Įn. vyšnia, gėle, marčia      
vt. vyšnioje, gėlėje, marčioje     
Š. vyšnia, gėle, marčia 
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daugiskaita

v. vyšnios, gėlės, marčios
k. vyšnių, gėlių, marčių
n. vyšnioms, gėlėms, marčioms
g. vyšnias, gėles, marčias
Įn. vyšniomis, gėlėmis, marčiomis
vt. vyšniose, gėlėse, marčiose
Š. vyšnios, gėlės, marčios

III LINKSNIuOtė

vienaskaita         

v. avis, dantis       
k. avies, danties       
n. aviai, dančiui       
g. avį, dantį        
Įn. avimi, dantimi       
vt. avyje, dantyje       
Š. avie, dantie
   
IV LINKSNIuOtė

vienaskaita    daugiskaita

v. sūnus, turgus    v. sūnūs, turgūs
k. sūnaus, turgaus    k. sūnų, turgų
n. sūnui, turgui    n. sūnums, turgums
g. sūnų, turgų    g. sūnus, turgus
Įn. sūnumi, turgumi   Įn. sūnumis, turgumis
vt. sūnuje, turguje    vt. sūnuose, turguose
Š. sūnau, turgau    Š. sūnūs, turgūs

daugiskaita

v. avys, dantys
k. avių, dantų
n. avims, dantims
g. avis, dantis
Įn. avimis, dantimis
vt. avyse, dantyse
Š. avys, dantys 
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V LINKSNIuOtė

vienaskaita   daugiskaita

v. vanduo, sesuo  v. vandenys, seserys
k. vandens, sesers k. vandenų, seserų
n. vandeniui, seseriai n. vandenims, seserims
g. vandenį, seserį g. vandenis, seseris
Įn. vandeniu, seserimi / seseria   Įn. vandenimis, seserimis
vt. vandenyje, seseryje  vt. vandenyse, seseryse
Š. vandenie, seserie  Š. vandenys, seserys

ŽodŽio daLių ŽymėJimas 

 šaknis

 galūnė

 priešdėlis

 priesaga

 intarpas

 sangrąžos dalelytė

 jungiamasis balsis

 kamienas
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mĮsLių Įminimai

77 psl., 2 užd.
1. žemuogė, 2. grybas, 3. beržas, 4. paukštis, 5. gegutės

89–90 psl., 6 užd.
1. vaivorykštė, 2. veidrodis, 3. laikraštis, 4. laikrodis, 5. voratin-
klis, 6. saulėgrąža

210 psl., 1 užd.
1. bitė, 2. pirštai ir šaukštas, 3. dalgis, 4. ežys, 5. korys,  
6. motociklas

214 psl., 2 užd.
1. lempa, 2. langas, 3. mėnulis, 4. kopūsto, 5. pjūklas

nuotraukos

4 psl.
prie baltijos jūros

191 psl.
vištyčio ežeras švyti

201 psl.
ruduo seivų dvare
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santrumpos

a. p. – algirdas pocius
b. r. – bronius radzevičius
e. s. – elena spurgaitė
g. i. – gediminas isokas
J. a. – Jonas avyžius
J. b. – Jonas biliūnas
J. blt. – Juozas baltušis
J. d. – Jonas dovydaitis
J. dg. – Janina degutytė
J. m. – Jonas marcinkevičius
k. s. – kazys saja
m. kt. – marius katiliškis
p. C. – petras Cvirka
r. b. – rimantas budrys
r. k. – raimondas kašauskas
r. L. – romualdas Lankauskas
s. n. – salomėja nėris
s. p. – selemonas paltanavičius
s. Z. – stepas Zobarskas
t. i. – tadas ivanauskas
tts. – tautosaka
v. b. – vytautas bubnys
v. d. – vladas dautartas
v. k. – vincas krėvė
v. m.-p. – vincas mykolaitis-putinas
v. rm. – vytautas rimkevičius
v. Ž. – vytautė Žilinskaitė
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