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Petras Cvirka

Kupriukas muzikantas

I

vieną tamsią rudens naktį, peršokinėdamas per griovius, traš-
kėdamas per brūzgus1, ritosi nedidelis vyrelis. tai buvo dvaro 
bernas, kuprotas, šleivakojis. su smuikele po pažastimi jis traukė 
iš vestuvių. Jo trumpos kojos dažnai kliuvo už kupstų, kupriukas 
griuvo ant žemės, o atsikėlęs ieškojo savo smuikelės. suradęs ją, 
tuojau lietė jos stygas, tyrinėdamas, ar tik nesusikūlė.

eidamas kupriukas galvojo apie vestuves. Jo ausyse skambėjo 
girtų pašaipos:

– ei, kupriuk, suktinį!

1 Brūzgai – tankūs, menki krūmai, krūmokšniai.
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– ei, muzikante, pajudink kuprą!
tokie širdį verią žodžiai kupriuką lydėjo nuo pat lopšio dienų. 

Jeigu kam jis neįtikdavo, tuojau išgirsdavai:
– prakeiktas kuprius!
o jeigu kupriukas kam įsiteikdavo, tokie sakydavo:
– Žiūrėk, tas kupriukas!
merginos kartais šaukdavo kupriukui:
– martynai, kada mane vesi?
– kad jau aš turiu mergužėlę...
– kokią, kokią? – klausdavo.
kupriukas parodydavo į savo smuikelę ir, priglaudęs ją prie 

smakro, imdavo čirpinti.
dabar, grįždamas iš vestuvių, jis pavargo ir atsisėdo ant kups-

to pailsėti. dirstelėjo jis kažkaip į šoną ir nesuvokė: sapnuoja ar 
tikrai savo akimis regi nuostabų paveikslą! vidury klonio stovi 
aukštas, gražus rūmas. prie rūmo privažiavę daugybė puikių ka-
rietų, ir vis naujos privažiuoja. iš karietų lipa ponai ir ponios. pro 
rūmų langus sklinda muzika. kupriuką lyg būtų kas pažadinęs. Jis 
pašoko ir tarė sau:

– rasi ir mano muzika tiems ponams patiks? eisiu nors po 
langais pačirpinti.

prisiartinęs prie rūmų, kupriukas pabūgo. Jau norėjo ramiai 
sau pasprukti, kai ties juo atsirado graži ponia.

– nepasibrangink, keleivi. prašom mums pagriežti, – tarė ji.
taip pasakiusi, ji paėmė kupriuko ranką ir nuvedė į rūmus. 

svetainė buvo tokia didelė, jog negalėjai matyt nei jos krašto, nei 
galo. ant ilgų stalų buvo prikrauta brangiausių valgių, gėrimų ir 
vaisių. ponių ir panelių buvo tokia daugybė ir taip visos buvo gra-
žios! martyną atvedė prie užstalės, pasodino, skarute užrišo jam 
akis ir liepė griežti. kupriukas užtraukė suktinį. rūmai sudundėjo. 
neiškentė kupriukas ir niekam nepastebint mažumą nuo akių pa-
kėlė skarutę ir pamatė šokant ne tik ponias ir ponus, bet ir tarnus. 
Šoko net stalai, o ant stalų susikibę šoko buteliai, šakutės, peiliai. 
Šoko dešros su kumpiais, ąsočiai su alaus ir vyno statinaitėmis, 
kėdės šoko su suolais.
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„velnių ir raganų puota!” – pagalvojo martynas, ir jam net 
baisu pasidarė, tačiau iš tos baimės dar smarkiau ėmė čirpinti. Jau 
jį visą išmušė prakaitas, rankos pailso, viena styga nutrūko, bet jis 
vis griežia ir griežia.

suktiniui nusibodus, jis griebėsi klumpakojo, o kai užtraukė 
„Šermukšninį”, beveik visi strapaliotojai išvirto kas sau pasieniais. 
martynas paliovė griežęs. bet čia nespėję buteliai grįžti į savo vie-
tas pasiliko asloje, o kumpiai su dešromis skubėdami susigrūdo 
tarp kėdžių, vienas suolas, kaip buvo šokiui pakėlęs kojas, taip jas 
ir paliko.

prie kupriuko priėjo toji pati mergaitė ir, nurišusi nuo akių 
skarutę, sako:

– ačiū, muzikante. Štai tau atlyginimas: vieną iš jų gali pasi-
imti...

ir ties kupriuku atitempė du maišus. vienas maišas buvo su 
kaupu pripildytas aukso, o kitas tuščias. kupriukas valandėlę pa-
galvojo, pasvarstė ir nusprendė: „kas man iš tų turtų, kad aš su 
kupra. verčiau imsiu tuščiąjį maišą, gal ten paslėptas koks bur-
tas”. nespėjo muzikantas tai pasakyti, kai prie jo atbrazdėjo2 koks 
dešimt raguotų3 ir įkišo jį į maišą.

mušamas, slegiamas ir kočiojamas martynas tik savo smuike-
lę saugojo, kurią daugiau brangino nei savo gyvybę. kai jis atsi-
peikėjo, pasijuto sėdįs senoje vietoje, ant kupsto. greta jo buvo ir 
smuikas, visas sveikutis. saulė jau buvo seniai patekėjusi. nutaręs, 
jog tai buvo sapnas, martynas pakilo eiti.

tačiau vos koją pakėlė, tuoj pasijuto, sakytum, jam kas spar-
nus būtų prisegęs: lengva buvo. nustebęs apsigrabaliojo, o kupros 
– kaip nebuvę. martynas švilpaudamas pasileido per laukus. o jo 
ausyse skambėjo paukščių balsai, kurie tartum vienu aidu kartojo:

– koks gražus jaunikaitis!
– koks tiesus bernaitis!

2 Brazdėti – bildėti.
3 Raguotas – čia: velnias.
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dabar martynas buvo daug aukštesnis, tiesesnis, tikrai puikus 
jaunikaitis. daugelis draugų ir kaimynų jo visai nepažino. aplinkui 
pasklido naujiena apie negirdėtą nematytą. kas gyvas ėjo žiūrėti 
kupriuko, o gražiausios merginos, iki šiol tik erzinusios martyną, 
tirpte tirpo į jį bežiūrėdamos. tik drąsiausios jo prašė:

– martynėl, užeik sekmadienį pas mus!
– martyn, šeštadienį pas mus!
Laimingas muzikantas tik galvą linkčiojo.

pažadinęs, pagriežti, užstalės, ąsočiai, tuščiąjį, aukštesnis

1 kur ir kada vyksta pasakos veiksmas?
2 ką sužinojote apie kupriuką? nurodykite, kurie iš šių žodžių ir 

žodžių junginių apibūdina martyną: dvaro bernas, avėjo čeba-
tais, linksmas, dvaro samdinys, maža kuprelė, šleivakojis, nedi-
delis vyrelis, kuprotas. 

3  kas labiausiai skaudino martyną? kaip jis atsakydavo į pašai-
pas? 

4  paaiškinkite, ką reiškia posakiai „širdį verią žodžiai” ir „nuo pat 
lopšio dienų”. pritaikykite jiems panašios reikšmės pasakymus.

 širdį verią žodžiai – skaudūs žodžiai, ▲
 nuo pat lopšio dienų – nuo mažens, ▲
5  kas nutiko martynui grįžtant iš vestuvių?
6  smulkiai papasakokite apie velnių ir raganų puotą. kas joje bau-

gu, o kas juokinga? 
7  ką griežė muzikantas?
8  kokį atlyginimą jis pasirinko? kodėl?
9  kaip pasikeitė kupriuko muzikanto gyvenimas? kaip dabar su 

juo elgėsi žmonės?
10 kuprelio išvaizda nepatraukli, bet jaučiame jam simpatiją. para-

šykite bent tris gerąsias jo savybes.



8

Tu r i n y s

II

apie tokį atsitikimą sužinojo dvaro ponas, didelis pagyras ir 
godžius1. Liepė jis muzikantui viską papasakoti, kas atsitikę. iš-
klausęs muzikanto kalbos ir niekam nieko nesakęs, ponas nutarė ir 
pats laimę išbandyti.

sugebėdamas šiaip taip čirpinti, dvaro ponas pasiėmė smui-
ką ir kitą naktį nusidangino į pelkę. kai tik ponas atsisėdo ant to 
paties kupsto, kur neseniai martynas sėdėjo, tuoj jo akys nušvito. 
tartum burtų lazdelei mostelėjus, iš žemės iškilo puikus rūmas, o 
aplink tą rūmą šimtų šimtai puošniausių karietų. iš tų karietų lipo 
ponai, ponios ir susikabinę po porą ėjo į rūmus. ilgai negalėdamas 
nurimti, ponas pakilo ir drąsiai prisiartino prie pilies. Jam bederi-
nant smuiko stygas ir besiruošiant groti, prie jo priėjo mergaitė.

– pakeleivi, gal pagrotum šį vakarą?
– kodėl ne! – linksmai sutiko ponas.
mergaitė įvedė poną į rūmus.
kai ponas atsisėdo į kėdę ir kai jam užrišo akis, jis tuojau ėmė 

čirpinti mozūrą. visa svetainė nubildėjo, suliūliavo. muzikantas 
neiškentė nepasižiūrėjęs ir niekam nematant nuo akių nusmaukė2 
skarutės kraštelį. Čia jis išvydo šokant ne tik ponias ir ponus, bet 
ir tarnus. Šoko net stalai, o ant stalų susikabinusios šoko dešros, 
kumpiai. Šoko ąsočiai su alaus ir vyno statinaitėmis.

Jau poną visą išmušė prakaitas, rankos pailso, bet jis vis griežė 
ir griežė tą patį mozūrą.

kai muzikantas baigė griežti, prie jo kojų patiesė du maišus. 
vienas maišas su kaupu buvo pripiltas aukso, o antras tuščias. po-
nas, nė valandėlės nesvarstęs, godulio suimtas, pašoko ir apkabino 
aukso maišą, šaukdamas:

– Šitą, šitą!
nespėjo jis dar gerai nė nagų į auksą sukišti, kai prie jo prišo-

ko koks dešimt raguotų, parbloškė dvarponį ant grindų, užvertė 

1 Godžius – gobšas, goduolis.
2 Nusmaukti – traukti aukštyn ar žemyn ką užmautą.
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ponui sunkųjį maišą ant nugaros, o patys, ant jo užsilipę, pradėjo 
strakalioti ir trypti.

nors sunkiai kęsdamas baisų skausmą, ponas širdyje džiaugė-
si: „valandėlę pakentėsiu, bet kiek turtų aš turėsiu!”

sutryptas, aplamdytas ponas apalpo, o kai atsigavo, pasijuto 
besėdįs ant to pačio kupsto. greta jo buvo padėtas ir smuikas. sau-
lė jau buvo patekėjusi. negaišdamas ponas pašoko. sakytum, ant 
nugaros jam būtų kas kalną užvertęs. džiaugdamasis gavęs tiek 
aukso, ponas tik čiupt čiupt – nusiims tą maišą... „ė, kaip stipriai 
pririštas”, – dar pagalvojo, o kai gerai apsigrabaliojo, suprato ne 
aukso maišą, tik didžiausią kuprą gavęs.

neseniai, besiruošiant, sunkųjį, kęsdamas, besėdįs, 
džiaugdamasis 
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1  kam, jūsų manymu, reikalinga antroji pasakos dalis?
2  papasakokite apie poną stebuklingame pokylyje (kaip jis elgėsi, 

ką grojo, kokį atlygį jis pasirinko). 
3  koks pasakotojo požiūris į poną? iš ko tai suprantame?
4  kokia pagrindinė pasakos mintis? ko galima iš jos pasimokyti?
5  kurį pasakos epizodą norėtute iliustruoti? kodėl?

Martynas Vainilaitis

Kupriukas Muzikantas

per naktį vėjas pūtė,
rasotas miškas ošė.
miške maži kipšiukai
kauliukais ripką1 lošė.

ir kutis, ir pikutis
staiga nuo kelmo seno
Žėruojantį kauliuką
Į šalį parideno.

nublykčiojo per mišką
kauliukas paridentas.
o pamiške žingsniavo
kupriukas muzikantas.

norėjo tą kauliuką
pakelti – nepakėlė.
matyt, skaudi kuprelė
silpnus pečius jam gėlė.

pamatė jį kipšiukai –
pastojo viešą kelią.
pastojo – apžiūrėjo
kuprelę ir smuikelę.

– kuprotas muzikante,
pagrok mums šokį smagų, –
pripilsime auksinių
iš bubio Šlubio rago!

nei auksas, nei sidabras
kupriukui nepatiko.
– pagrosiu jums, kipšiukai!
pagrosiu be skatikų!

atsirėmė kupriukas
Į beržą, į skarotį:
– polkutė su ragučiais!
ir linksmas ėmė groti.

1 Ripka – ritinis, lietuvių sportinis aikštės žaidimas tam tikru skridiniu su ritmušomis.
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pragydo jo smuikelė
kaip šimtas vieversėlių. –
kaip šimtas vieversėlių. –
gegužy virš pasėlių.

sukluso miško medžiai.
mėnulis pūko soste.
atbėgo laumių dukros,
drobelėm pievas klostę.

atbėgo rūką verpę,
ringavę siūlus plonus.
sutiko jas kipšiukai
raguoti, bet malonūs.

pasikvietė į būrį
ir smagūs papartyne
Šokdino, kol išgirdo
gaidelių sutartinę.

gaideliai raibagūžiai
giedodami užkimo.
– užtenka, muzikante,
pavargom nuo šokimo!
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atsipūtė kupriukas:
– užtenka, tai užtenka.
paspaudė jam kipšiukai
kaip savo draugui ranką.

pagyrė už polkutę,
už gerą, jautrią širdį.
pasiūlė pyragėlio.
beržų sula pagirdė.

kupriukas godžiai gėrė,
nupūtęs šonan putą.
užmigo... atsikėlė. –
kuprelės kaip nebūta!..

kuprelės kaip nebūta!
matyt, per žalią gojų2

kipšiukai ulonėliai3

Į pelkę ją nujojo.

žėruojantį, žingsniavo, gegužy, gaideliai raibagūžiai, godžiai 

1  kokiu paros metu vyksta veiksmas? kodėl?
2  kaip kipšiukai siūlo kupriukui atsilyginti? kaip jie tai pasako?
3  kaip groja kupriukas? su kuo lyginamas jo grojimas? pacituo-

kite autoriaus  žodžius.
4  kaip manote, kodėl kupriukas atsisako pinigų?
5  kaip atsidėkoja kipšiukai?
6  kuo skiriasi p. Cvirkos ir m. vainilaičio pasakos? kuri jums la-

biau patiko? kodėl? 
7  raskite ir nurašykite poeto vartojamus vaizdingus žodžius ir po-

sakius. kokia jų reikšmė?
8  pasirinktą ištrauką išmokite atmintinai.

pasirinkite kitos, jums žinomos, pasakos ištrauką ir pabandyki-
te ją sueiliuoti.

2 Gojus – giraitė, miškelis. 
3 Ulonėlis – ulonas, lengvosios kavalerijos karys. 

U
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Aldona Kandroškaitė

Saulės marčios
I

seniai seniai gyveno senelis su senele. Jiedu turėjo penkiolika 
sūnų, o dukteris tik dvi: ievą ir Liepą. mergaitės buvo jauniausios, 
užtat jas tėvai ir broliai labai mylėjo.

kartą vidurvasarį visi plušo lauke, o ieva ir Liepa sumanė bėgt 
miškan aviečių rinkti. beuogaudamos jos pamatė iš dangaus nusi-
driekusį ugnies taką. paukščiai, žvėrys, vabzdžiai ir visi, kas gy-
vas, lėkė, striksėjo, skrido arba šliaužė į tą pusę. pasigirdo balsai:

– atvyko saulės sūnūs!
– saulės sūnūs nuotakas sau renkasi!
– kas nori būti saulės marčiomis?!
ievai ir Liepai parūpo pasižiūrėti, kaip atrodo tie saulės sūnūs. 

Jos irgi pasileido bėgti. o ten, šviesos židinyje, melsvų dūmų ap-
supta, stovėjo karieta. ir nepasakysi, ar ji iš aukso, ar iš deimantų, 
o gal iš vėjo įpūstų žarijų? gražumas, šviesumas! aplink suraiz-
gytos vaivorykščių juostos. Į karietą svyra ir linksta medžių šakos 
ir gėlių žiedai. nustebusios mergaitės žiūrėjo ir žingsnis po žings-
nio vis slinko artyn. o gal ir karieta prie jų riedėjo? beliko tik tiek 
– ištiesk ranką ir pasieksi kabančius žvangučius1. o taip knietėjo2 
paliesti pirštais.

karietos durys atdaros, bet viduje tuščia. priekinėje sėdynėje 
rūksta du angliukai. kurgi būtų saulės sūnūs? tikriausiai jų šis 
vežimas? o jeigu valandėlę pasėdėtum ant tų brangių patiesalų, 
kas gi atsitiks?

– pabandykim! – susižavėjusios tarė mergaitės ir abi įlipo vi-
dun.

Linguoja, supasi... kaip smagu! bet staiga mato, jog kyla vis 
aukštyn ir aukštyn. Šmėstelėjo tėvų namai, pieva, upė. bet greit 

1 Žvangutis – barškutis.
2 Knietėti – rūpėti.
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viskas dingo. nebėra nei miško, nei paukščių, nebematyti ir žalios 
žemės.

– oi! kur dabar mes atsidūrėm? – išgąsčio pagauta, pravirko 
Liepa.

– Lekiam į saulę, pas mieląją motiną! – prašneko kažkas.
mergaitės nusišluostė ašaras ir pamatė, kad vietoj gruzdančių 

angliukų sėdi du gražūs jaunikaičiai.
– esu saulės sūnus ir vadinuosi skaistutis, – prisistatė vienas 

iš jų.
– o aš jo brolis ir vadinuosi kaistutis, – nusilenkė antrasis.
ieva ir Liepa net žadą prarado. bet kalbėti ir šiaip jau nebuvo 

kada. karieta įriedėjo į šviesių rūmų kiemą. viešnių pasitikti išėjo 
saulė. Ji pasisveikino ir paklausė:

– ar sutinkat būti mano marčiomis?
mergaitės pažiūrėjo į skaistutį su kaistučiu. Jie atrodė tokie 

gražūs, tokie žavingi, kad abi nedvejodamos atsakė:
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– sutinkam! tik norėtumėm atsiklausti tėvų ir gauti jų prita-
rimą.

– puiku! – nusišypsojo saulė. – tai būtinai padarysime. o da-
bar prašom prie stalo pasistiprinti ir atsikvėpti po kelionės, – pa-
kvietė į rūmus.

o ten valgių valgių! begaliniai stalai nukrauti, lūžte lūžta, o 
skanumas! ką tik paima, tas tirpsta burnoje.

vidurvasarį, vabzdžiai, išgąsčio, nedvejodamos, lūžte lūžta

1 išvardinkite pasakos veikėjus ir trumpai juos apibūdinkite.
2 ką ieva ir Liepa veikė miške? ką ypatingo jos pamatė?
3 kaip atrodė karieta? raskite ir nurašykite atitinkamą ištrauką.
4 ką seserys pamatė karietos viduje?
5 papasakokite, kas vėliau mergaitėms nutiko.

II

po pietų saulė įvedė jas į drabužinę, kur kabojo eilių eilės 
puošniausių rūbų, ir tarė:

– išsirinkite, martelės, sau apdarus, kurie jums labiausiai pa-
tinka.

ievai su Liepa akys raibsta. viena suknelė graži, o šalia jos 
kita dar gražesnė. imtų liemenę, bet greta kabo dar puikesnis švar-
kelis. sijonai ir siauri, ir platūs, ir klostuoti, ir kiekvieno medžiaga 
vis kitokia. o spalvų ir nebandyk išvardyti. galiausiai jos užsi-
merkusios apsivilko tuo rūbu, kuris po ranka pakliuvo, nes kitaip 
išsirinkti nevaliojo1.

panašiai mergaitės prakaitą liejo apžiūrėdamos papuošalus, 
skareles ir batus. kai jau išsidabino, saulė paliepė sūnums:

1 Nevalioti – negalėti, neįstengti.
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– veskite nuotakas į rūmų menes, į sodus, gėlynus, laukus ir 
pievas. aprodykite mūsų valdas ir išsirinkite būstą gyventi.

ieva su skaistučiu, Liepa su kaistučiu eina ir kambarių galo 
neranda. o nusakyti, koks saulės rūmų nuostabumas, nėra nuo ko 
ir pradėti, nes tokių grožybių žemėje nebūna. pagaliau ieva nuilso 
ir sako:

– grįžkime atgal, nes jau kojos įskaudo.
– pilis apvali, o čia tik pusiaukelė. tad verčiau traukiam pir-

myn, – pasiūlė skaistutis ir paėmė ievą nešti ant rankų.
iš rūmų išėjo jie į sodus. ir ten gausybė įvairiausių neregėtų 

medžių ir vaisių, ir taip pat galo nematyti.
– oi, kaip pavargau! – nebeištvėrė ir Liepa. – grįžkime atgal!
– sodai auga ratu, o nuo čia iš abiejų pusių vienodas atstumas 

iki saulės. tad žygiuokime pirmyn, – tarė kaistutis ir paėmė Liepą 
į glėbį.

apžiūrėti gėlynus, pievas, laukus ir miškus mergaitėms buvo 
lengva, nes sužadėtiniai jas nešte nešė. bet ievai vis tiek pasidarė 
ilgu ir ji paklausė:

– o kada bus vakaras?
– o kas tai per daiktas? – nustebo skaistutis.
– kai saulė leidžiasi, tada ir būna vakaras, – paaiškino Liepa. 
– o kaip tai gali atsitikti? mūsų motina saulė niekur nenusilei-

džia, – vienu balsu tvirtino abu broliai.
Jie net įsivaizduoti negalėjo, kas yra rytas, kas naktis ir kas 

tamsa. taip šnekučiuodamiesi prisiminė Žemę ir užsigeidė ją ap-
lankyti. tuoj nubėgo pas saulę ir prašo:

– Leisk mus vykti į Žemę!
– gerai, – neprieštaravo saulė, – keliaukite sveiki. tik jūs, 

martelės, – kreipėsi į ievą su Liepa, – parvežkite namiškiams do-
vanų, kad turėtumėte ką lauktuvių duoti.

skaistutis su kaistučiu šoko kinkyti žvaigždžių žirgus, o ieva 
su Liepa įniko rinkti iš saulės skrynių dovanas. kiekviena po skarą 
motinai, po batus tėvui ir po marškinius broliams. važiuojant iš 
kiemo, saulė perspėjo marčias:
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– dovanas atiduokite tik tam, kam jas paskyrėte. Šiukštu, pa-
čios nebandykite autis batais, gaubtis skaromis ar vilktis marški-
niais.

mergaitėms ir mintis neatėjo į galvą, kad išdrįstų tėvams ir 
broliams skirtas dovanas duoti kam kitam arba pasiimti sau. todėl 
šis perspėjimas praslydo joms pro ausis. Jos atsisveikino su saule 
ir pažadėjo greit grįžti. visi laimingai iškeliavo Žemėn.

gražesnė, parvežkite, gaubtis

1 papasakokite, kaip saulė sutiko būsimas marčias.
2 ką seserims saulė pasiūlė apžiūrėti?
3 kaip manote, kodėl saulės pilis ir sodai buvo apvalūs?
4 ko saulės sūnūs negalėjo įsivaizduoti?
5 kokių lauktuvių namiškiams paėmė seserys?
6 dėl ko jas įspėjo saulė, išleisdama į Žemę? raskite ir perskaity-

kite atitinkamą kūrinio ištrauką.

III

karieta sustojo netoli avietyno. bet keista. skaistutis su kais-
tučiu čia, žemėje, vėl pavirto rusenančiais angliukais ir primygti-
nai prašė nuotakas ilgai negaišti tėviškėje. Šios čiupo ryšulius ir 
tekinos pasileido namo. baisiai pasiilgusios tėvų ir brolių buvo. o 
per mišką bėgti nelengva. ir takai užžėlę, atrodė visai kitokie.

pagaliau išniro1 gimtoji sodyba. bet kas tai? vietoje samano-
tos lūšnelės stovi nauja gryčia. ir kiti trobesiai nebe tie. bene dos-
nioji anyta saulė iškrėtė pokštą? Ji tokia turtinga! gal iš savo val-
dų atkėlė kelis namus? bet kodėl niekas neskuba jų pasitikti? pro 
langus spokso nepažįstami veidai. Įeina vidun – nėra nei motinos, 
nei tėvo, nei brolių.

1 Išnirti – pasirodyti.
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ieva ir Liepa pasisakė kas esančios, tačiau žmonės tik gūžčio-
jo pečiais ir tvirtino tokių vardų negirdėję. nejau būtų pasiklydu-
sios? bet kaimas tas pats, atpažįsta slėnį, upę, laukus, pievą. tad 
kas čia dedasi?

pasižiūrėti viešnių nebuvėlių subėgo kaimynai. vienas diedu-
kas, besiklausydamas kalbų, atsigodo2.

– ogi mano senelis turėjo keturiolika brolių ir dvi seseris: ievą 
ir Liepą. bet jos vieną vasarą dingo girioje. veltui tėvai ir broliai 
jų ieškojo. nuo to laiko praėjo daugiau negu šimtas metų. Jeigu 
judvi esate ieva ir Liepa, tai kaip čia dabar radotės tokios jaunos 
ir gražios?

– gal jos laumės? – kilo sąmyšis.
pamatė ieva ir Liepa, kad niekas jų čia nepasigenda ir nebėra 

jau artimųjų giminių. atsiminė sužadėtinius ir abi pasileido miš-

2 Atsigosti – atsiminti, atsipeikėti.
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kan. o saulė jau krypsta vakarop, dangus temsta. Šūkauja, ieško 
ir neranda nei karietos, nei skaistučio su kaistučiu. per ilgai užsi-
buvo tėviškėje.

užklupo juoda naktis. vilkai ėmė staugti. baugu. išėjo palau-
kėn. o šalta, rasa kojas gelia. ryšulėliuose yra batai, skaros, yra 
daug marškinių. dovanas dalyti jau vis tiek nebėra kam. tad ko 
laukti?.. apsiavė abi batais ir... o varge! kojos įklimpo į žemę. ne-
bežinodama, ką daryti, ieva stvėrė motinos skarą ir nubalo sniego 
baltumu. Liepa apsivilko jaunesniojo brolio marškiniais ir sužalia-
vo, sulapojo, ištįso aukšta, liekna, šakota.

rytą atsikėlę žmonės žiūri – palaukėje auga du nauji medžiai. 
ir praminė juos vieną ieva, kitą Liepa. vidurdienį atvažiavo ir 
skaistutis su kaistučiu, bet jų nuotakos jau negalėjo pakilti nuo 
žemės ir įsėsti į karietą.

taip iki šiai dienai žaliuoja ieva ir Liepa ištisą vasarą, dangsty-
damosi brolių marškiniais. ir pražysta viena baltai, o kita gelsvai, 
kai apsigaubia motinai skirtomis skaromis. o iš tėvo batų jos kojų 
niekada neištraukia.

primygtinai, užžėlę, trobesiai, gūžčiojo, sąmyšis, ištįso, 
dangstydamosi

1 ką seserys rado gimtojoje sodyboje? kodėl jų niekas nepažino?
2 ką mergaitės nusprendė? kodėl?
3 papasakokite, kuo baigėsi istorija apie Liepą ir ievą.
4 kuri pasakos vieta jums įdomiausia? kodėl?
5 pasakykite, kas sieja šią pasaką su sakmėmis.
6 paaiškinkite posakių: „žadą prarado”, „tirpsta burnoje”, „akys 

raibsta”, „prakaitą liejo”, „praslydo joms pro ausis” reikšmes. 
kaip vadiname tokius posakius?

7 sudarykite pasakos svarbiausių įvykių grandinę. glaustai pase-
kite pasaką vienos iš seserų vardu.
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Aldona Liobytė

Meškos trobelė
Keturių veiksmų pasaka

„meškos trobelė” – keturių veiksmų pjesė (drama), kurią au-
torė pavadino pasaka. kaip ir pasakose, podukra vaizduojama 
darbšti, graži, protinga. tačiau ji niekaip negali įtikti savo pamotei 
ir tinginei jos dukrai. Šios pasiūlo tėvui išvežti mergaitę į mišką. 
tėvas, nenorėdamas pyktis su žmona, išveža dukrelę. kaip našlai-
tei sekasi miške?

antras veiksmas
Ištrauka

veikėjai :

podukra
tėvas
voverės
gegutė
voverytė
meška-karaliūnas

I

Sukrypusi, pašiurusi Meškos trobelė senoje girioje. Viduje di-
delė krosnis, stalas ir suolas iš laibų baltų berželių. Ant stalo 
didelis medinis šaukštas. Trobelė tuščia, girioje šoka voverės. 
Pasirodžius Tėvui ir Podukrai, voverės dingsta už medžių ir 
tik kartais kaišioja iš drevių smalsius snukučius.

tėvas. Čia aš tave ir paliksiu. trobelė, matyt, negyvenama, užsi-
sklęsi dureles ir nebijosi. valgymų močia nepagailėjo – net su-
šilau visas, suplukau bevilkdamas. (Iškelia maišus iš vežimu-
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ko) pagrybauk, pauogauk, ir atleis močia. aš kilpas paspęsiu 
– voverių prigaudysim – bus dukteriai kailinėliai. ir gyvensim 
visi gražiai, meiliai, santarvėje. po savaitės ateisiu tavęs pasi-
imti. ar nebijosi viena?

podukra. nebijosiu, tėtušėli. nesirūpink. uogausiu, grybausiu 
ir tavęs lauksiu. tik voveryčių man gaila.

tėvas. visų neprigailėsi. užsimanė močia kailinėlių – ir ką tu su 
ja – vaidysies1 ar mušies? vis vien bus jos viršus. o tavęs ar 
man negaila vienos miške palikti? sakyk, ar tu neverksi čia 
viena? manęs nekeiksi?

podukra. neverksiu, tėvužėli. dainas dainuosiu, voverytes er-
zinsiu:
voverytė rudplaukėlė
riešutėlius nešė,
Įsilipus į lazdyną,
nuo šakelių pešė.
su zuikeliais bėgūnėliais lenkčių eisiu. kaipmat prabėgs sa-
vaitėlė – nespėsiu nė apsidairyti.

tėvas. sutemus neik į girią. kad ir negirdėti šitam daikte plėš-
rių žvėrių, bet vis geriau pasisaugoti. durelių nepamiršk už-
sisklęsti. Žiburėlį vakarais įsižiebk – vilkai neis artyn – jie 
ugnies bijo. tai aš ir keliausiu. Lik sveika, dukrele...

podukra. Lik sveikas, tėveli. rūteles palaistyk – sesuo nepri-
pratus. karvytę dobiluos leisk pasiganyti.

tėvas. palaistysiu. rasi visa kaip palikus. tik nesikrimsk, ne-
graudink sau širdelės. (Buvo benueinąs, grįžta) o naktį ne-
bijosi?

podukra. ne kartą man pragydo gaideliai prie girnelių, išaušo 
aušrelė staklelėse – ar bijojau? ar kam pasiskundžiau? grįžk, 
tėveli užtarėjėli, netrukus ir aš grįšiu, tada svirne riešutus be-
gliaudysim2, sode obuolėlius beraičiosim.

1 Vaidytis – ginčytis, bartis.
2 Gliaudyti – lukštenti.
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 Tėvas išeina.

podukra (dainuoja pro ašaras).
aš eisiu į kalnelį,
ant močiutės kapelio,
kelk, mano motinėle,
ramink mano širdelę.

gegutė.
ai, nekelsiu, dukrele,
nekelsiu, lelijėle!
tu turi pamotėlę
kaip tikrą motinėlę.

podukra.
kai pamotė šukavo,
draskė mano plaukelius,
kai prausė man burnelę,
rėžė mano veidelius,
kai vilko marškinėliais,
suko mano rankeles,
o kai juosė juostelę,
spaudė mano širdelę.

gegutė.
užaugo beržai,
užžėlė dobilai,
neatrasi kelelio
pas močiutę.

podukra.
aš, berželius palenkdama,
dobilėlius pamindama,
atrasiu kelelį
pas močiutę.
kad taip nekenčia
manęs pamotėlė,
buvo mažą neauginti,
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buvo nunešti, buvo įmesti 
Į gilų vandenėlį,
tenai aš būčiau paskenduolėlė,
Žuvelių draugalėlė.

baLsas uŽ sCenos. oi, oi, gelbėkit, kas gyvas!
podukra. kas ten? gal ką nelaimė ištiko? Ū-ū! nebijok! einu. 

(Išbėga ir grįžta su šlubuojančia Voveryte)
voverytė. ačiū tau, mieloji mergaite. Jeigu ne tu, niekas manęs 

iš kilpos nebūtų išvadavęs. kuo tau atsidėkoti už tavo gerą 
širdį?

podukra. nieko man nereikia, voveryte. gyvenk linksma ir 
sveika žaliojoj girioj, po medžius karstykis, riešutėlius gliau-
dyk ir kitą kartą būk gudresnė – kilpos pasisaugok. pakliūsi 
– nudirs pamotė tau kailelį ir savo dukteriai kailinėlius pasiū-
dins.

voverytė. aš nenoriu. aš bijau! kur gyvena ta pamotė?
podukra. nebijok. Ji toli. o kilpas mes nuimsim. tėvužėlis ne-

pyks, o pamotės nesupaisysi – ar šiaip, ar taip gurklį papūtus... 
kaip gerai, kad mudvi susitikom, voveryte. vakarienės išsi-
virsim, abi pavalgysim... vis man ne taip baugu bus... parink 
šakelių, viralo užkaisim.

voverytė. kas tu esi? kaip tu čia atsiradai?
podukra. aš nulytoji, aš nusnigtoji, pamotėlės vainojama3, po 

kojelių minama. aš išvaryta iš aukštų klėčių, nuo žalių pavar-
tėlių, brolelių nelydima, tik tėvužėlio palydima. kad ir šauk-
čiau savo tėvužėlio – neprisišaukčiau. didi medeliai girioj – 
nenueis toli balselis. mano sesulė puiki ir bagota, jai dygsta 
aukselis iš rankelių, jai žydi roželės iš veidelių. sėdi dabar ji po 
zerkoliniais langeliais, geltonas kasas šukuoja, šilkų kasnykais 
pina, žaliu vynu vilgo, pažibėliais sagsto.

3 Vainojama – peikiama, niekinama, bariama.



24

Tu r i n y s

voverytė. o kur tavo pažibėliai?
podukra. aš nepaspėjau žlugtelį4 skalbti, kas dienelę baltai 

vaikščioti. aš nusiprausiu baltai burnelę sunkiuoju prakaitė-
liu, graudžiojom ašarėlėm.

voverytė. gaila man tavęs, ir aš tau padėsiu, vargo mergele 
darbininkėle.

podukra. ką tu man padėsi, voveryte pataikūnėle? verčiau at-
rišk pamotėlės maišus, bus pavilgos viralui. ugnelę jau įkū-
riau.

voverytė (atrišusi pirmą maišą). spėk, kas čia?
podukra. turbūt kruopos?
voverytė. Žvirgždas.
podukra. atrišk kitą.
voverytė. spėk, kas čia?
podukra. turbūt duona?
voverytė. akmenys.
podukra. atrišk trečią. ne, aš pati pasižiūrėsiu, tu veikiausiai 

nė nežinai, ką žmonės valgo.
voverytė. ar žmonės valgo girnapusę?
podukra. Žmonės nevalgo girnapusės. dosni pamotėlės ranke-

lė – girnapusės nepagailėjo. Žinia, – kai manęs nebėra, nėra 
kas ir bemala. tai ką mudvi virsim, voveryte? ar voverių mo-
tulės peni savo vaikus žvirgždais ir akmenimis? tu, ko gero, 
pabėgsi nuo manęs?

voverytė. aš pabėgsiu nuo tavęs ir atnešiu, ką voverytės val-
go: riešuto kanduolėlių, girinių obuolėlių, saldžiųjų uogelių. 
tu palauk manęs trobelėj, kol aš į visas dreves pasibelsiu ir 
miško gardėsių atgabensiu. tik tu užsisklęsk dureles ir nieko, 
nieko neįsileisk. (Išbėga)

4 Žlugtas – skalbiami ar ką tik išskalbti skalbiniai.
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podukra. keliauk sveika ir greitai grįžki. aš prie langelio sė-
dėsiu, gulti neisiu, vis tavęs lauksiu. būk nors tu prielanki 
man. aš visiškai nebijau viena būti, visiškai! ko gi man bijoti? 
Žvėrių čia nėra. gal koks zuikelis stačiaausėlis, gal varnelis 
juodvarnėlis kur savo dantelius skambina, ilgą naktį baido... 
Žvilgtelėsiu pro langelį. ne, ne, o ko gi man žiūrėti? dejuoja 
tartum kas? ne, ne, tai liepelė ūžuonėlė siaudžia, tai eglių vir-
šūnės plakas... eina kažin kas, lyg žemė dunda... nieko nežiū-
rėsiu ir nieko neklausysiu...

        Užsidengia galvą prijuoste

meŠka (eidama per girią su medaus šulaite5).
mano bitės kaip telyčios,
o bičiukai kaip teliukai,
siuva korius daržinėj,
neša medų rezginėm.
(Bando atidaryti duris) ei, kas ten viduj? kas įlindo į mano 
trobą? kas drįso įsibrauti be mano žinios? atsiliepkit, kas gy-
vas, o jeigu ne – kulsiu langą, laušiu duris. (Daužo duris) dar 
kartą klausiu gerumu: kas ten?

podukra. tai aš...
meŠka. kas tu? kas ten šėpso bevėpso?
podukra.

anksti rytelio kėlėjėlė,
plonų drobelių audėjėlė.
margų skrynelių vožėjėlė.

meŠka. ko ieškai mano trobelėj? ar namų neturi?
podukra. turiu.

raudoni langai,
po langais klevai,
po vartais beržai,
dobilužių kiemelis.

5 Šulaitė – medinė statinaitė.
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meŠka. tai kokie vėjai tave atpūtė? ko blūdinėji6 naktį? ar giria 
paklaidino, ar ežeras atplukdė?

podukra. nei giria paklaidino, nei ežeras atplukdė. siuntė mane 
pamotėlė, namelių valdonėlė. kad dykos duonužės namie ne-
valgyčiau.

meŠka. tai atšauk dureles, jei geruoju – tai rankom, jei piktuoju 
– tai šakėm.

podukra. man nereikia šakių, aš turiu rankeles. (Atidaro duris) 
ar tu neišvarysi manęs? paliksi trobelėj nors šiai vienai nak-
telei?

meŠka. pirma pažiūrėsim, ką tu moki ir ko tu verta.
mergužėle lelijėle,
paklok manei
patalėlį,
paklok manei 
patalėlį
trijų eilių
Žalių lapų.

podukra.
nusieisiu į girelę,
pasilenksiu 
sedulėlę,
pasilenksiu 
sedulėlę,
nubraukysiu
Žalius lapus.
aš paklosiu
patalėlį
trijų eilių
Žalių lapų.

6 Blūdinėti – klaidžioti, bastytis.
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meŠka.
mergužėle
vargdienėle,
kas mokino taip kalbėti?

podukra.
vargios dienos,
ašarėlės
tai mokino
taip kalbėti.

meŠka. man nereikia patalėlio trijų eilių žalių lapų. paklok man 
patalą ant krosnies. Jei geruoju – tai rankom, jei piktuoju – tai 
šakėm.

podukra. man nereikia šakių, aš turiu rankeles.
meŠka. viena eilė žvirgždo.
podukra. Jau paklojau.
meŠka. man per žema. kita eilė – akmenų.
podukra. Jau paklojau.
meŠka. man per žema. ant viršaus užritink girnapusę.
podukra. Jau užritinau.
meŠka. o dabar – mane pakylėk. (Lipa ant krosnies) pakabink 

medaus iš mano šulaitės ir pasivalgyk. Jeigu ko išsigąsi, tai 
rėk, jei neišsigąsi – rakteliais pažvangink.

užsisklęsti, įsižiebk, draskė, žlugtelį, žvilgtelėsiu

1 pasižiūrėkite į veikėjų sąrašą. ar pagal jį galite pasakyti, kurie 
veikėjai pagrindiniai?

2 kaip prasideda antras veiksmas?
3  suraskite tėvo ir dukros dialogą.
 a. apie ką jame kalbama?
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 b. kokius patarimus atsisveikindamas tėvas duoda dukteriai?
 c. ką sužinojote apie ankstesnį mergelės gyvenimą?
4  podukra, išėjus tėvui, lieka viena. Į ką ir kodėl ji kreipiasi dai-

nuodama? kokius jausmus išreiškia dainos žodžiai?
5  kaip susipažįsta podukra ir voverytė? ką mergelė jai pasakoja 

apie save?
6  ką tikisi rasti podukra maišuose? kaip priima voverytės žinią 

apie pamotės „lauktuves”?
7 kokiomis aplinkybėmis podukra susipažįsta su meška? kaip 

mergelė atlieka meškos užduotis?
8  perskaitykite ištrauką vaidmenimis.

II

podukra. o ko man išsigąsti, kad aš nebe viena? (Ji pamato 
tyliai pro duris įsmunkančią Voverytę)

meŠka. nebe viena, nebe viena... dar pažiūrėsim, ar nebus ko 
išsigąsti...

 Podukra kabina medaus, ir abi su Voveryte valgo

voverytė. tu lįsk po pečium, o man duokš raktelius. kai klaus 
ko meška, tu atsiliepk.

meŠka. su kuo ten kalbi?
podukra. vėjelis pučia, šiaudeliai klibinas, tai aš ir kalbu.
meŠka. ar jau pavalgei?
podukra. dar ne. saldu gardu kaip du medu, nė atsivalgyti ne-

gali.
voverytė. va, čia riešutėliai ir spanguolės. valgyk bevalgiusi. 

kad ir kas būtų – neišsigąsk – aš tau pagelbėsiu.
meŠka. su kuo ten kalbi?
podukra. vėjelis pučia, šiaudeliai klibinas, tai aš ir kalbu.
meŠka. ar jau soti?
podukra. dar nė gardumo nepajutau.
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meŠka. paskubėk, paskubėk, greit rytas išauš.
podukra. o ko man skubėti? ar laukai mano nearti, šienai ne-

pjauti, žagrelės netaisytos?
meŠka. ar gana jau saldumo?
podukra.

o kad ateitų
motinėlė,
bene atneštų
saldumėlio.

aš saldumėlį
išlaižyčiau
ir puodelį 
sudaužyčiau.
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meŠka. aš tau sudaužysiu! (Meta akmenį, nepataiko)
voverytė. Lįsk po pečium!

 Podukra lenda po pečium.

meŠka. ar bijai?
podukra. nebijau. vėjelis pučia, šiaudeliai klibinas, ko čia bi-

joti?
meŠka. pažvangink raktelius, kad žinočiau, kur esi.

Voverytė žvangina. Ji vikriai užsikaria ant stalo, ant suolo, 
išlenda pro langą ir vis žvangina, o Meška svaido akmenis 
nuo pečiaus. Galų gale meta girnapusę.

ar bijai?
podukra. o ko gi? vėjelis pučia, riešutėlius nuo lazdynų krečia.
meŠka. Jeigu šitaip – aš tave suėsiu. (Lipa nuo krosnies) bijai?
podukra. nebijau. kam tau mane ėsti, kad medaus turi?
meŠka. Jeigu šitaip – pakasyk man galvą. Jei geruoju – tai ran-

kom, jei piktuoju – tai šakėm.
podukra. man nereikia šakių, aš turiu rankeles. (Kaso Meškai 

galvą)
meŠka. a ta ta, švelnios tavo rankelės, kad ir saule įdegusios, 

meilūs tavo veideliai, kad ir vėjo nupūsti. Jeigu šitaip – papūsk 
man į ausį.

 Podukra pučia. Nukrinta meškos kailis, visa trobelė nušvinta 
nuo skaistaus Karaliūno.

karaLiŪnas. kodėl užsidengei akeles? išsigandai?
podukra. išsigandau.
karaLiŪnas. dabar nebėra ko bijoti. pikta laumė ragana buvo 

mane užkerėjusi, girios žvėrim pavertusi, kad bauginčiau kie-
kvieną gyvą daiktą. tu mane išvadavai, mergele, nes baimės 
nepažįsti. nuo tavo gerų rankelių išnyko pikti burtai. paliksim 
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šilus, paliksim trakus1, paliksim liepas šimtašakėles. tegu su-
griauna šiaurus vėjelis, dargus orelis šiaudinę mano trobelę. 
sėsk, mano mergele, į žalią karietą, važiuosim mudu į tolimą 
šalį, pas mano tėvelius.

podukra.
tai neisiu, tai neisiu
Į žalią karietą,
aš prasta mergelė,
artojo dukrelė.
svečioj šalelėj
rūstūs žmoneliai,
atšiauri jų malonė.

karaLiŪnas.
reikės tau eiti,
mergele mano,
reikės tau eiti,
Jaunoji mano.

podukra.
aš pasiversiu
aukso žiedeliu,
aš ridinėsiu
po vieškelėlį.

1 Trakas – aukšta, sausa pieva, apaugusi retais krūmais bei medžiais, miško aikštelė.
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karaLiŪnas.
o aš nueisiu
ant vieškelėlio,
o aš paimsiu
aukso žiedelį.
reikės tau būti,
mergele, mano,
reikės tau būti,
Jaunoji, mano.

podukra.
aš pasiversiu
marga žuvele
ir išplaukysiu
Jūres mareles.

karaLiŪnas.
ašei numegsiu
Šilko tinklelį,
ašei sugausiu
marių žuvelę.
reikės tau būti,
mergele, mano,
reikės tau būti,
Jaunoji, mano.

podukra.
kalne vandens ligi kelių,
o pakalnėj sausa, –
nedalingos tos mergytės,
kur bernyčių klauso.

 Jeigu dabar, stačiai iš girios, mane parsiveši, – rasiu anytą2 ne-
nulenkiamą, rasiu mošelę3 neprikalbamą, kelsiu rytelį nežadi-
nama, kursiu ugnelę neraginama, plausiu burnelę su ašarėlėm, 
nusišluostysiu į rankovėlę. siųsk piršlius į mano tėviškėlę, nu-

2 Anyta – vyro motina.
3 Mošelė, moša – vyro sesuo.
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silenk senajam tėvužėliui, paimk mane iš baltos klėties, kaip 
tėvų papročiai liepia, su rūtų vainikėliu ant galvelės, su aukso 
rakteliais prie juostelės.

karaLiŪnas. aš siųsiu piršlius ant eikliųjų žirgelių, aš piešiu 
gromatėlę4, aukseliu rašytą, vėjeliu parpūsdintą, aš pasiimsiu 
mergelę į savo šalelę. o dabar – tegu būna, kaip tu nori – grįžk 
namo, mergele lelijėle.

podukra. kad vardelį minėtum ir savo žodelių neužmirštum, 
paimk, berneli, baltą linų juostą, žaliais šilkais siūtą, raštužiais 
rašytą, o man dar reikia miško gėrybių prisirinkti, pamotėlę 
palenkti.

karaLiŪnas. voverytės striguonėlės pririnks miško dovanėlių. 
dėkui tau, mergele, už didžią tavo dovanėlę, už labą išmonėlę.
Voverės krauna maišus į vežimuką ir šoka linksmą šokį. Ka-
raliūnas įsodina Podukrą į vežimuką. Voverės išveža.

uŽdanga

užsidengei, žmoneliai, vieškelėlį, numegsiu, lelijėle, gėrybių

1  sugrįžus voverytei, meška klausinėja podukrą. suraskite tekste 
ir perskaitykite ištrauką, kaip mergelė elgiasi ir ką atsako į meš-
kos klausimus.

2  kada ir kodėl podukra slepiasi po krosnimi?
3  kokiomis aplinkybėmis meška atvirsta karaliūnu? 
4  ką podukra jam padovanoja? kodėl? 
5  kokia scena baigiasi antras veiksmas?
6  parašykite glaustą atpasakojimą „kaip podukra tapo karaliūno 

žmona?”
7  kokius lietuvių pasakų veikėjus atpažįstate šioje dramos ištrau-

koje? kuo jie panašūs į pasakų veikėjus, o kuo skiriasi?

4 Gromatėlė – raštas, laiškas.
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8  raskite tekste vaizdingų žodžių ar pasakymų ir juos išrašykite.
9 prisiminkite jums labiausiai patikusį spektaklį, matytą vaikų te-

atrų festivalyje arba teatre, ir aprašykite jį. rašydami pateikite 
teatro pavadinimą, spektaklio autorių ir pavadinimą, režisierių. 
po to trumpai aprašykite patį vaidinimą, o pabaigoje parašykite 
savo įvertinimą – patiko jis jums ar ne.

Drama – kūrinys, skirtas vaidinti scenoje. mažesnės dra-
mos dalys vadinamos veiksmais. 

Vytautė Žilinskaitė

Robotas ir peteliškė
I

nors robotas stovėjo pačiame parodų salės kampe, tačiau apie 
jį spiesdavosi daugiausia žmonių. erdvioje salėje buvo apstu ir 
kitų technikos stebuklų, bet nė vienas nesusilaukė tokio pasiseki-
mo kaip robotas. Lankytojai, dideli ir maži, kur buvę, kur nebuvę, 
vėl sugrįždavo prie jo ir ilgai negalėdavo atplėšti žvilgsnių nuo ne-
grabiai1 judančių geležinių rankų, nuo didelės keturkampės galvos 
ir nuo ramiai spindinčios oranžinės akies.

robotas gebėjo ne vien kiloti rankas ir gręžioti galvą; jis taip 
pat mokėjo atsakinėti į klausimus – žinoma, ne visus, o tokius, ku-
rie buvo sunumeruoti ir surašyti šalia pakabintoje lentelėje. paro-
dos lankytojai perskaitydavo tuos klausimus ir iš eilės užduodavo 
juos robotui.

pirmasis klausimas skambėjo taip:
– koks tavo vardas?
– mano vardas dondonas, – kimiu balsu atsakydavo robotas.

1 Negrabiai – negreit, nerangiai.
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– kur tavo gimtinė? – užduodavo jam klausimą numeris an-
tras.

– mano gimtinė yra laboratorija, – suskambėdavo atsakymas.
– o ką tu dabar veiki? – ateidavo trečias klausimas.
– aš dabar atsakinėju į labai negudrius klausimus! – atsakyda-

vo robotas ir pašaipiai nusijuokdavo: – Cha cha cha!
Žmonės taip pat pagaudavo juoktis iš tokio šmaikštaus atsa-

kymo, o prisijuokę klausinėdavo toliau:
– ką tu labiausiai mėgsti ir ko labiausiai nemėgsti?
– Labiausiai mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu 

grietininių ledų su abrikosų uogiene.
Žmonės vėl prapliupdavo juoktis ir, pasižiūrėję į lentelę, pa-

teikdavo penktąjį klausimą:
– kokia robotų ateitis?
– robotų ateitis turi pačias plačiausias perspektyvas2!
– o ką tu pats žadi nuveikti?
– aš turiu įvykdyti visa, kas man užprogramuota!
galop nuskambėdavo paskutinis klausimas:
– ko palinkėtumei mums, parodos lankytojams?
– Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeniniame gyvenime! 

– sušukdavo robotas ir taip smagiai treptelėdavo koja, kad net su-
siūbuodavo salės grindys. Į jo treptelėjimą subėgdavo nauji paro-
dos lankytojai ir vėl užduodavo tuos pačius, lentelėje surašytus ir 
sunumeruotus klausimus. robotas ir vėl nepavargdamas atsakinė-
davo, kur reikia – nusijuokdavo, kur reikia – treptelėdavo padu arba 
sumosuodavo rankomis, arba pamirkčiodavo oranžine akimi...

– Šaunuolis!.. visą programą atlieka be priekaištų! Jis tikrai 
turi plačiausias perspektyvas ir daug pasieks! – gyrė jį suaugusieji, 
o vaikai iš susižavėjimo net atsisėsdavo ant grindų, šalia roboto 
kojų, ir būtų čia sėdėję dieną naktį, jeigu tėvai būtų leidę.

– eime, eime, pakaks žiopsoti, – tempte tempdavo juos ma-
mos. – na eime, nupirksime grietininių ledų su uogiene.

2 Perspektyva – ateities vaizdas, planas, galimybė.
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– mes nenorime ledų, norime mašininės alyvos! – mėgdžioda-
vo robotą vaikai, o šis jiems suokalbiškai3 mirkčiodavo oranžine 
akimi ir atsisveikindamas mosuodavo ranka.

naktį parodų salė likdavo tuščia ir nejauki; dondonas nekrus-
telėdamas prastovėdavo ligi ryto, prisimindamas dieną patirtus 
įspūdžius ir lankytojų pagyrimus, o jo geležinė širdis salo iš pasi-
didžiavimo savimi. iš aukšto jis žvelgė į kitus parodos eksponatus, 
kurie nė iš tolo jam neprilygo ir nesusilaukė nė šimtosios dalies 
pagyrų, kliūvančių jo, dondono, daliai.

o čia išaušdavo nauja diena, triukšmingai atsiverdavo parodos 
durys ir įgužėdavo nauji lankytojai. Jie uždavinėdavo tuos pačius 
sunumeruotus klausimus ir vėl apipildavo robotą susižavėjimo 
šūksniais. ir vėl atslinkdavo naktis, ir viskas būtų ėję savo įprasta 
vaga, jei pro langą kartą nebūtų įskridusi naktinė peteliškė.

spiesdavosi, gręžioti, abrikosų, nepavargdamas, įspūdžius

1  kur stovėjo robotas? ką jis mokėjo?
2  kaip robotą vertino parodos lankytojai?
3  kokios mintys sukdavosi roboto galvoje naktį, parodų salei iš-

tuštėjus? atsakykite kūrinio žodžiais. ką iš šios ištraukos galite 
pasakyti apie dondono būdą?

4 raskite tekste roboto aprašymą ir garsiai jį perskaitykite. papa-
sakokite, kokį robotą norėtumėte sukurti jūs.

5  dar kartą perskaitykite paskutinį šios kūrinio dalies sakinį. kaip 
rašytoja sudomina mus, skatina toliau skaityti?

6 parašykite skelbimą apie parodą, kurioje demonstruojamas ro-
botas dondonas (arba pasirinkta technika atlikite parodos pla-
katą).

3 Suokalbiškai – sąmoksliškai, kitiems nežinant.
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II

Ją patraukė oranžinės akies švytėjimas – tamsoje ji švietė 
skaisčiau nei dieną.

peteliškė nutūpė robotui ant skruosto ir sparneliu švelniai per-
braukė per stiklinę akį. tada nusivylusi tarė:

– kokia šalta liepsnelė!
„Čia ne liepsnelė, čia mano akis!” – norėjo atkirsti neišmanėlei 

robotas, tačiau jis mokėjo ištarti tik atsakymą nr. 1:
– mano vardas dondonas.
– taip? – pradžiugo peteliškė, kad toks didelis ir galingas pa-

daras leidžiasi su ja į kalbas. – o aš – naktinė plaštakė, ir vadina 
mane strėlinuke.

– mano gimtinė yra laboratorija, – atsakė robotas tai, ką suge-
bėjo sakyti.

– Laboratorija... tai turbūt kokia nepaprasta šalis, – stebėda-
masi pakraipė ilgą ūselį strėlinukė. – o aš gimiau ant žydinčio 
kaštono. ar matei kada žydint kaštoną?

– aš dabar atsakinėju į labai negudrius klausimus! – išrėžė 
robotas atsakymą nr. 3 ir pašaipiai nusikvatojo: – Cha cha cha!

naktinukė taip susigėdo, kad net jos sparneliai nuknebo1 ir ap-
siblausė.

– atleisk man, – atsiprašomai sukuždėjo ji. – aš iš tikro labai 
negudri. tik užvakar išsiritau iš kokono2, ir man dar niekas nie-
ko nepaaiškino. mane tik pamokė, kaip slėptis nuo piktų naktinių 
paukščių, o ypač nuo šikšnosparnio.

dondonas patylėjo ir tada tarė:
– Labiausiai mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu 

grietininių ledų su abrikosų uogiene.
– o aš, – guviai3 atitarė strėlinukė, – aš labiausiai mėgstu 

krimsti medžio lapą. o mašininės alyvos kaip gyva nesu ragavu-

1 Nuknebti – nulinkti, nusvirti.
2 Kokonas – apsauginis vabzdžių lėliukių apvalkalas.
3 Guviai – greitai.
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si... o gal ir tu norėtum pagardauti kaštono lapo? tuoj pat atneš-
čiau skiautelę...

„gal ir ne pro šalį būtų paragavus”, – norėjo pasakyti dondo-
nas, tačiau jam išsiveržė gatavas atsakymas nr. 5:

– robotų ateitis turi pačias plačiausias perspektyvas!
strėlinukė pasijuto vėl baisiausiai sugėdinta.
– kokiais didžiais ir nesuprantamais žodžiais tu kalbi, – atsi-

duso ji. – sakau, tame ankštame kokone buvau uždaryta nuo viso 
pasaulio ir likau labai neišprususi.

– aš turiu įvykdyti visa, kas man užprogramuota! – varė savo 
dondonas.

– o aš turiu jau skristi, – sukruto peteliškė. – Lik sveikas, don-
donėli!

– Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeniniame gyvenime! 
– sugirgždėjo dondonas ir galingai treptelėjo koja.

– ačiū, – padėkojo peteliškė, atsisveikindama švelniai brūkš-
telėjo sparnu robotui per skruostą ir išskrido pro langą lauk.

robotas nulydėjo ją vienatine oranžine akimi ir ilgai negalėjo 
atsitokėti nuo keistų, niekada nepatirtų įspūdžių.

„Ji visai kitokia negu anie parodos lankytojai, – galvojo jis. – 
ir labai keista: užduoda nenormalius, nesunumeruotus klausimus 
ir trikdo mano atsakymų eigą! ir net nė sykio manęs nepagyrė, 
begėdė!.. tačiau koks švelnus jos sparnų palietimas ir koks meilus 
kuždesys... – užsisvajojo robotas. – o atsisveikindama pavadino 
mane dondonėliu!”

robotas taip giliai paniro savo įspūdžiuose apie naktinį su-
sitikimą, kad neišgirdo, kaip atsivėrė parodos durys ir plūstelėjo 
lankytojų banga. Jis net pražiopsojo du pirmuosius klausimus, o į 
trečiąjį susizgribo4 atsakyti tik nuo galo:

– Cha cha cha... atsakinėju į labai negudrius klausimus.
– Jis iš mūsų tyčiojasi! – įsižeidė vienas didžiai orus5 lankyto-

jas ir nubėgo apskųsti robotą vyriausiajam inžinieriui.

4 Susizgribti – susiprasti, susivokti.
5 Orus – jaučiantis savo vertę, turintis vidinės pagarbos.
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bet robotas jau atsitokėjo ir į kitus klausimus atsakė sklandžiai 
ir tiksliai. užtat vėl gavo visą glėbį pagyrimų:

– Šaunuolis!.. dirba tiksliai pagal programą!.. Jis daug pa-
sieks!..

„kaip gaila, – krimtosi robotas, – kad šitų liaupsių6 negirdi 
strėlinukė! Jeigu ji žinotų, koks aš pagirtas, tai dar labiau manimi 
žavėtųsi!.. kažin, ar ji atskris šią naktį!.. o jeigu... jeigu ją pagavo 
šikšnosparnis?” – robotui iš nerimo suspurdėjo širdis – o šito jam 
dar nebuvo buvę!

bet plaštakė atskrido.
– tik mažumėlę pailsėsiu ant tavo peties ir vėl skrisiu, – su-

šnibždėjo ji. – Čia taip saugu ir gera.
geležinę roboto krūtinę užliejo švelnumo banga.
– mano vardas dondonas, – tarė jis.
– aš nepamiršau tavo vardo, – meiliai atsakė strėlinukė. – o 

ar turi brolių ir seserų?
dondonas norėjo jai atsakyti, kad jis vienas, visiškai vienas 

visoje parodų salėje ir visame mieste, bet tegalėjo ištarti atsakymą 
nr. 2:

– mano gimtinė yra labo-
ratorija.

– Jau sakei, – priminė plaš-
takė. – kodėl tu kartoji tą patį? 
argi tau nepabosta?.. bet aš 
skrisiu, esu labai išalkusi. dar 
nieko burnoje neturėjau, nes 
plėšrusis šikšnosparnis zuja ir 
zuja aplink mano kaštoną... iki 
greito pasimatymo, dondonė-
li!

ir ji vėl švelniai perbraukė 
sparnu dondonui per skruostą, 

6 Liaupsė – didelis ar perdėtas pagyrimas.



40

Tu r i n y s

ir dingo už praviro lango. dondonas ilgai žvelgė jai įkandin, o jo 
akis spinduliavo kaip niekad.

„Ji greitai sugrįš! – dainavo jo geležinė širdis. – Ji prisirišo 
prie manęs, ji sugrįš ir meiliai prisiglaus man prie peties!.. o, kad 
šita naktis niekada nesibaigtų!.. tada pamažiukais gal pramokčiau 
ištarti kitus, neužprogramuotus žodžius ir padėkočiau jai už švel-
nų sparnų palietimą, ir pasakyčiau, kad ji man vienintelė visame 
pasaulyje, mano strėlinukė...”

Jo oranžinė akis nė karto nenukrypo nuo lango – taip nekan-
triai jis laukė grįžtant plaštakės.

skaisčiau, šikšnosparnio, kuždesys, žavėtųsi, sugrįš

1 perskaitykite roboto ir peteliškės pokalbį vaidmenimis.
2  ką į strėlinukės klausimus tegali atsakyti dondonas? kodėl 

jiems nesiseka susikalbėti? 
3  nuo kokių keistų, niekada nepatirtų įspūdžių negalėjo atsitokėti 

robotas peteliškei išskridus? kaip manote, ką jis tuo metu galvo-
jo?

4 kokie gražūs jausmai pabudo roboto širdy susipažinus su strėli-
nuke? tyliai perskaitykite, ką jis galvojo apie naktinę peteliškę.

5  atidžiai įsiklausykite į roboto ir peteliškės vardų skambėjimą. 
kaip manote, ar esama ryšio tarp veikėjų vardų ir jų būdo, elge-
sio? atsakymą pagrįskite.

III

Ji sugrįžo – bet labai keistai. Šaute įšovė į vidų ir kaip pamišusi 
puolė robotui prie krūtinės.

– mane vejasi! – sukliko nesavu balsu. – dondonai, mane ve-
jasi!

ir tikrai: už lango sušmėžavo juodas šešėlis ir, grėsmingai če-
žėdamas sparnais, į vidų įlėkė šikšnosparnis.
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– neatiduok jam manęs! – glaudėsi prie roboto peteliškė. – Jis 
mane praris!..

robotas narsiai atstatė krūtinę ir norėjo ištarti: „nebijok, viso-
je parodoje aš galingiausias, niekas nedrįs tavęs nė paliesti!”

tačiau jis ištarė:
– mano vardas dondonas.
Šikšnosparnis apskriejo aplink robotą ir galop užtiko prie jo 

prigludusią peteliškę.
– gelbėk mane, dondonėli! – maldaujamai sušuko peteliškė.
„Šalin iš čia!” – norėjo užrikti ant šikšnosparnio robotas, bet ir 

vėl ištarė tai, ką temokėjo ištarti:
– mano gimtinė yra laboratorija.
Šikšnosparnis griebė peteliškę, bet nespėjo: ji nukrito žemyn, 

ant grindų, ir pasirito robotui po kojų.
– mano sparnas!.. – suvaitojo ji, kai šikšnosparnis, vėl apsukęs 

keletą ratų ir jos neradęs, išskrido pro langą lauk. – man nutraukė 
sparną!.. o dondonai, kodėl manęs neapgynei?

– aš dabar atsakinėju į 
labai negudrius klausimus, 
– atpyškino dondonas ir 
pašaipiai nusikvatojo: – 
Cha cha cha!

Šiurpas perbėgo jam 
per nugarą nuo savo atsa-
kymo, tačiau nieko kita jis 
nesugebėjo.

o peteliškė plakė savo 
vieninteliu sparnu, trokš-
dama pakilti ir sugrįžti į 
kaštoną, kol neišaušo. ta-
čiau ji tik sukosi vietoje 
kaip vilkelis.

– kad žinotum, kaip 
man skauda... – sukukčiojo 
ji.
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– Labiausiai mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu 
grietininių ledų su abrikosų uogiene, – suskambėjo atsakymas.

– ką tu pasakei? – negalėjo patikėti strėlinukė. – nejaugi tau 
nė kiek manęs negaila?

– robotų ateitis turi pačias plačiausias perspektyvas! – išgirdo 
ji atsakymą.

– koks tu žiaurus... ir beširdis... – silpstančiu balsu sukuždėjo 
plaštakė.

– aš turiu įvykdyti visa, kas man užprogramuota!
peteliškė jau beveik nekrutėjo. tik dar vieną, paskutinį kartą 

pakėlė sparną ir lėtai lėtai jį nuleido – kad jau niekada nepakeltų.
– sudie, dondonėli... – mirdama tarė.
– Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeniniame gyvenime! 

– išrėkė robotas ir taip smagiai treptelėjo koja, kad sudundėjo salės 
grindys.

o paskui stojo kapų tyla. strėlinukė gulėjo negyva prie jo 
kojų, už lango jau aušo, atsivėrė parodos durys, ir įgužėjo smalsių 
lankytojų banga. Jie, žinoma, tuoj pat apsupo robotą.

– koks tavo vardas? – suskambėjo klausimas nr. 1.
„Ji mane vadino dondonėliu... – prisiminė robotas, varstomas 

sielvarto. – daugiau jau niekas niekada manęs šitaip nevadins!”
– kur tavo gimtinė? – rikiavosi antras klausimas.
„Jos gimtinė, sakė, yra kaštonas... niekada nesu regėjęs kašto-

nų ir jų baltųjų žiedų...” – ašaros smaugė robotui gerklę.
neatsakė jis nei į trečią, nei į jokį kitą klausimą ir, negana to, 

nė sykio nesumirkčiojo, nepakilojo rankų, netreptelėjo koja.
tada vėl pakvietė vyriausiąjį inžinierių. Jis pastukčiojo don-

donui krūtinę, pasukiojo veržles1 ir griežtai paliepė:
– na kalbėk!.. kokia robotų ateitis?
– kaš... to... – sunkiai pratarė robotas, o jo krūtinėje kažkas 

nutrūko.
vyriausiasis inžinierius susiraukė ir tarė:

1 Veržlė – detalė varžtui užsukti.
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– pagedo mūsų robotas... o taip sklandžiai vykdė programą!.. 
teks jį perdirbti arba išmesti į geležies laužą...

atnešė baltą maršką ir užklojo robotą. ant viršaus prisegė 
kortelę: „pagedęs”.

po marška buvo tylu lyg karste. bet naktį, kai pro atvirą langą 
įsisukdavo vėjas, nešdamas kaštonų kvapą ir jo lapų šlamėjimą, iš 
po marškos pasigirsdavo duslūs pabiri garsai, tarsi kas mokytųsi 
tarti pirmuosius žodžius:

– strė...li...nu...kė... kaš...to...nas... skaus...mas...

nedrįs, tavęs, sukuždėjo, baltųjų, griežtai, sklandžiai, 
mokytųsi

1  kodėl robotas neišgelbėjo peteliškės?
2  kokius jausmus sukelia peteliškės ir roboto nesusikalbėjimas? 

perskaitykite žodžius, kuriuos dondonas norėtų tarti peteliškei. 
kodėl jų nepasako?

3  kodėl robotas neatsakinėja į parodos lankytojų klausimus?
4  ką nusprendė vyriausiasis inžinierius?
5  kodėl duslūs, pabiri garsai, sklindantys iš po marškos, pirmiau-

siai primena žodžius Strėlinukė, Kaštonas, Skausmas? kokius 
žodžius dar tikėtumėtės išgirsti? kodėl?

6  remdamiesi kūriniu, parašykite rašinėlį „geležinės širdies maiš-
tas”. Jums gali padėti šis planas.

 1. robotas puikuojasi.
 2. geležinė širdis atgyja.
 3. geležinės širdies daina.
 4. kodėl sukilo geležinė širdis?
 5. Laimėjo ar pralaimėjo geležinė širdis?
7 padiskutuokite su draugais tema „koks turi būti mūsų kalbėji-

mas, kad netaptume panašūs į robotus?”
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Salomėja Nėris

Eglė žalčių karalienė
Poema

Eglė duoda žodį

Lenktyniauja, raitos
bangos ties krantu. –
trys žvejų mergaitės
sukasi ratu.

Jas rausvai nudažo
saulė leisdamos. –
krykščia jos ir grąžos
Ligi sutemos.
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– Jau saulelė miršta!
Šokim iš vandens!
Laumių ilgi pirštai
tuoj bangas kedens.

Juosta vandenėlis –
oi, nyku, baisu!
Laumės undinėlės
griebia už kasų!

Šoka vyresnioji
iš bangų smagiai,
Šoka ir antroji,
rengiasi skubiai.

eglė tik jauniausia
vandeny dar vis:
baltą veidą prausia,
taškos lyg žuvis.

– egle, nebelaukiam!
einava namo!
slibinai atplaukia,
veizėk1, sutemoj –

gąsdina ją sesės –
Šoka ji staiga
ir kasas šviesiąsias
gręžiasi nuoga.

marškiniais jau velkas –
klykteli balsu. –

kas? nejaugi vilkas!
ir visom baisu.

stebisi mergaitės,
Žiūri visos trys:
tūno susiraitęs
marškiniuos žaltys.

pagalį vyriausia
tveria į nagus;
o žaltys ją klausia –
kalba lyg žmogus:

– gražumu pamesiu,
mušti nereikės –
Jeigu tavo sesė
už manęs tekės.

eglė – ta švelnutė,
nuotaka jauna –
Ji skirta man būti
mylima žmona.

seserys atšoko:
Jo nebišvaryt!
nebėra čia juoko.
kas gi, kas daryt?

vakaras ant lauko,
vakaras visai. –
o bangose plauko
kruvini gaisai2.

1 Veizėti – žiūrėti.
2 Gaisas – pašvaistė.
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– tu pasižadėki! –
ėmė jos šnekėt. –
pažadai tie – niekis,
tau nereiks tekėt!

tai ne bangos marių
kuždas paslapčiom –
eglė žodį taria
Lūpom drebančiom. –

o seselės juokias:
– sąlyga gera!
Judviem susituokus
bus graži pora.

– prižada – tekės ji, –
marškinius palik!
pas tėvelį tiesiai
piršlėmis atvyk!

ir žaltys bekojis
dingsta sutemoj. –
seserys kvatojas,
eidamos namo.

eglė net pamiršo:
kas gi betikės,
kad žaltys jai piršos,
kas už jo tekės?

grąžos, šviesiąsias, sąlyga, dingsta

1  kodėl vakaras gąsdina mergaites? kam, pasak jų, priklauso jūra 
temstant?

2  kodėl žvejo dukros nenustemba žalčiui prakalbus?
3  raskite žalčio žodžius ir raiškiai juos perskaitykite. kokią sąlygą 

jis kelia ir kodėl? kaip jis vertina eglę ir kaip su ja kalba? 
4  kaip eglė jaučiasi pasižadėdama žalčiui? 
5  kodėl žvejo dukros nevertina žalčiui duoto žodžio?
6  pabandykite keliais sakiniais aprašyti pajūrio gamtovaizdį „va-

karas prie jūros”. galite pavartoti šiuos žodžius ir žodžių jungi-
nius.

 bekraštė jūra, ramus vakaras, saulė leidžiasi, vasaros die-
na skęsta jūroje, bangos šniokščia, ošia, lenktyniauja, nudažo 
rausvai padangę 

7  išmokite šią poemos dalį raiškiai skaityti.
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Poema – eiliuotas pasakojamasis kūrinys. Joje dažniau-
siai vaizduojami veikėjai tam tikrose situacijose, kuriamas 
vaizdas, tačiau svarbu ir veikėjų išgyvenimai, jausmai. 
poemoje vartojama daug meninių priemonių – palygini-
mų, epitetų, vaizdingų žodžių.

Pagrobta

trečiądien seselės,
broliai devyni
iš laukų pirkelėn
bėga tekini.

– pažiūrėk, tėveli,
egle, žvelk ir tu,
kas tenai iš kelio
suka į vartus?

Landūs neregėti
renkasi svečiai:
vartuos, palei klėtį
rangosi žalčiai.

niekur nematyta,
auksu nulieta,
slibinais kinkyta
rieda karieta.

eglė nusigando:
atmena pati,

kaip žadėjo andai
būt žalčių marti.

kam tada kvatojos?
eglei neramu –
bijo kelti kojos
iš tėvų namų.

o žaltys didžiausias
Šliaužia pro duris,
mandagiai paklausęs:
gal nebišvarys?

Jis marčios atvykęs? –
Jūra ten gili –
Laukia ten jaunikis
gintaro pily.

Laukia karalaitis
nuotakos dailios. –
Jam nerūpi kraitis,
Jam nereik dalios1.

1 Dalia, dalis – atsiskiriantiems šeimos nariams duodamas turto kiekis.
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Jam pasižadėjus
eglė, jų dukra.
kur ji pasidėjus?
ar čia jos nėra?

klėtyje margojoj
eglė paslėpta.
veidelius vagoja
ašara karšta.

– neraudok, dukrele,
sriūbauti paliauk:
gal nereiks tau kelio
tolimo keliaut.

ar žvejys jau senas
būtų be galvos?
oi, žalčiams jis meną
gudrų sugalvos!

tėvas ją ramina,
glosto petelius
ir apgaut ketina
Įkyrius piršlius.

baltą žąsį kelia
aukso vežiman:
vežkitės martelę,
dukružėlę man!..

Štai per mišką traukia
Žalčio karieta, –

o gegutė šaukia
tartum apduota2.

Jie, girdi, vežąsi
ne martelę, ne, –
o tik baltą žąsį
aukso vežime.

– ku-kū! Jus apgavo
senis apsukrus:
Jis dukrelę savo
paslėpė nuo jūs.

ir žalčių vežimas
dunda atgalios. –
Jokiais apgavimais
Jų nebsuvilios.

atūžia nuo miško
Įžeisti žalčiai;
vėl į kiemą pyška
nelaukti svečiai.

eglė tėvą klausia:
kas gi bus dabar?
o žalčių vyriausias
Į duris: bar bar.

mes ilgiau nelauksim –
eglė dar pas jus! –
pulsim ir išpjausim
tavo galvijus!

2 Apduota – pakerėta, apžavėta.



49

Tu r i n y s

pulsim, sudraskysim
Jo naujus tinklus,
Jei dar vieną sykį
mūsų nepaklus!

Šiandien visą sodžių
galim išvaikyt,
Jeigu duoto žodžio
eglė nelaikys.

tėvas atsiduso:
– ką gi bedarai?
Jei dukrelė jūsų –
vežkitės! gerai!

veda jiems avelę,
baltą lyg puta –
Į karietą kelia;
supas karieta.

nieko nebelaukę,
vieškeliu nupyška.
o gegutė šaukia
skrendantiems per mišką:

– ku-kū, kraitvežėliai!
ku-kū, apgauti!
Jūsų ratuos vėlei
sėdi ne marti.

ku-kū, ne martelė
ratuos įkelta!

ku-kū, tik avelė,
tik avis balta!

kruvinais liežuviais
Švaistos it3 kardais:
kas ant kelio – žuvęs!
rangosi žiedais.

kam nelaiko žodžio
uošvis nė marti!
dunda vėl į sodžių, –
vartai užkelti.

triokšt! – vartus išlaužia
ir tvoras naujas.
per kiemelį šliaužia
Šnypščianti gauja.

Švaistos apie langus, –
beldžias į duris, –
Jau ant stogo rangos, –
kaminu įkris.

eglė nusiminus
taria į kitus –
byra sidabrinis
ašarų lietus:

– kam žalčių jums tūžį4

kęsti dovanai?
ta dalia dalužė
skirta man vienai!

3 It – tartum.
4 Tūžis – pyktis.
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puoškit mane, sesės,
nuotakos kyku5

ir kasas šviesiąsias
pinkit vainiku.

dėkui tau, tėveli,
kad užauginai,
kad valužę valią
man davei jaunai.

sesių raudos lydi
eglę durų link...
Ją žalčiai išvydę
pinasi aplink.

Į karietą kelia...
pagrobta jinai! –

viesulu į kelią
skrenda slibinai.

broliai – vyrai niūrūs –
kerštas jų veiduos.
vejas ligi jūros, –
sesę išvaduos!

tik staiga sustingo,
apmirė visi:
karieta pradingo
Jūros ūžesy.

ties bangom nutįsęs
Juodas debesys...
dar laivais jie vysis, –
bet vargu pavys.

5 Kykas – nuotakų galvos danga, tokia kepuraitė.

trečiądien, žvelk, šliaužia, žąsį, vežkitės, vežąsi, kęsti, nutįsęs

1  savais žodžiais paaiškinkite šios dalies pavadinimą.
2 kaip žalčio piršlys kalbasi su eglės namiškiais? ką pasakoja apie 

jaunikio namus? kaip apibūdina patį žaltį?
3 kaip eglės artimieji bando apgauti piršlius? kas juos išduoda?
4 kaip kinta žalčių nuotaika? raskite tai apibūdinančius žodžius ir 

juos išrašykite.
5 kodėl mergina pasiryžta tekėti? kam ir kaip dėkoja žvejo dukra? 

suraskite jos atsisveikinimo žodžius ir raiškiai juos perskaity-
kite.

6 kaip apibūdinami eglės broliai? kokios jų ypatybės pabrėžia-
mos? kodėl jie nenori susitaikyti su sesers netektimi?
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Baltijos dvasia

Laumės vaivos juosta
vingiais išausta – 
Lig žvejų pat uosto
spindi nutiesta.

narstosi bangelės
Jūrų gilumon.
vaivorinis1 kelias
mirga tolumon.

skendi bokštai rūmų –
gintaro pilių. –
Žengia karaliūnas
saulėtu keliu.

dėkui, mylimoji,
Žodį kad laikai!
Štai mus jūra moja, –
Jūros mes vaikai.

1 Vaivorinis – kuris spalvotas kaip vaivorykštė.
2 Širmas – baltas su maišytais tamsiais plaukais.

tu matai ten toly?
ne kalnai bangų. –
Joja mano broliai
ant širmų2 žirgų.
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Jūra, nesiskųsi,
Štai tau ir marti! –
aš tikiuosi, būsim
dailiai sutikti.

močia rūpestinga
Lepina mane: –
Lobių jai nestinga
ir laivų dugne;

daug jų nuskandino
audros vandenuos – –
pamergės undinės
Jų dainas dainuos.

eglę už rankelės
vedasi tolyn –
vaivorinis kelias
neriasi gilyn.

Jūra liaunas ūžus, –
saulės nebmatyt...
tai jisai ne šliužas!
ne bjaurus žaltys!

Lieknas ir išbalęs,
Jaunas, išdidus, –
garbanos jo žalios, –
Žilvinas vardu.

Žilvinas jo vardas –
baltijos dvasia.

aukso žalčiu nardos
plieno bangose.

kai žvejai paklysta
Jūroj per audras, –
Jis tik vienas drįsta
kelią jiems surast.

Įžūliem drąsuoliam,
kur dievų nebos3,
bangos šaltą guolį
smiltyse paklos.

priešmirtinio šalčio
skraistėm apsiausti,
pamatys jie žalčio
veriančias akis.

bet nūnai toks geras! –
eglei! nuostabu!
Žalio šilko skaros
supa juos abu.

eglė spindi, kaista
džiugesio jausmu.
nors labai čia keista,
bet drauge ramu.

sako jis: – tą kartą
tu mane šaukei,
kai brolių nubarta
pajūry verkei.

3 Neboti – nepaisyti.
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ašarėlės sūrios
krito vandenin – –
Jos mane užbūrė
kerinčia ugnim.

tuomet nusibodo
man draskyt tinklus,
nežabotus jodyt
viesulus aklus.

baltijos aš vėjas,
Jūroj gyvenu. –
aš tavęs ilgėjaus
daug naktų, dienų.

akys man ištįso – –
ak, tu pas mane!
supsiu tave visą
meile ugnine!

turtų man be galo,
Jų nesuskaitau. –
perlais ir koralais
puošiu kaklą tau.

Liemenį apjuosiu
aušrinės plaukais.
Žuvys kelią šluos mum
Šilko pelekais.

Jūrmergės undinės
tau kasas šukuos.

Žvaigždės deimantinės
sumirgės plaukuos.

Žėri žalčio rūmai, –
gintaro takai – –
Juos vynioja dūmai
kaip žalsvi rūkai.

Žuvys ir žuvelės
Šmėkščioja būriais,
nešinos žvakelėm –
Jūrų žiburiais.

krištolinės taurės –
indai puotai skirti. –
meškos baltaragės
kojom atsispirti.

Žvaigždės jūrų guoly
Švysčioja veidan,
o varpai skenduoliai
dindi: – dan dan dan!

klostuos šimtaraščiuos
migdosi diena.
eglė susimąsčius,
tarsi ko liūdna.

ko širdelė plasta4,
kas gi ją supras?
kam laivai tie skęsta,
Žūva per audras?

4 Plastėti – plakti, tvinkčioti.
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iriasi nuo kranto
vasaros naktis – –
Žilvinas supranta
Jos visas mintis.

– tebūnie, egluže,
taip, kaip nori tu, –
te laivai sudužę
negraudins krantų.

tau prisiekiu vaiko
ašara tyra:
Jūra nuo šio laiko
bus visiems gera.

saulėje sužibus,
Žais ji vandenim – –
baltija rami bus,
kol tu su manim.

toly, veriančias, pajūry, švysčioja

1  kas yra Žilvinas? apibūdinkite jo išvaizdą ir būdą.
2  atkreipkite dėmesį, kaip poetė vaizduoja jūrą. kokias meninės 

raiškos priemones vartoja? nurašykite labiausiai patikusį jūros 
vaizdą, pabraukite vaizdingus žodžius. 

3  pasižiūrėkite m. k. Čiurlionio paveikslų ciklą „Jūros sonata”. 
kaip dailininkas mato ir kaip vaizduoja jūrą? kokiomis priemo-
nėmis tai daro? 

4 raskite ir išrašykite žodžius, kurie reiškia ar nusako spalvas (ne-
būtinai tiesiogiai), pvz., vaivorinis, ▲.

5  Įsivaizduokite, jog esate mokslinės ekspedicijos dalyviai. ekspe-
dicijos metu jūros gelmėse buvo atrasti Žilvino rūmų griuvėsiai. 
parašykite apie tai žinutę į pasirinktą žurnalą. tekstą galite pa-
įvairinti jūros gelmių nuotraukomis (laikraščių iškarpomis arba 
piešiniais). 
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Žemės ilgesys

slenka, bėga metai
kaip giedri diena.
o dukters nemato
tėviškė sena.

eglė laimingiausia
iš visų marčių;
Ji nelieja gausiai
ašarų karčių.

Čia ji karalienė
mėlynų bangų, –
Čia ji naktį dieną
saugoma sargų.

Jai kiekvienas draugas, –
Ji visiems gera.
trys sūneliai auga
ir viena dukra.

eglė jiems dainuoja
daug skambių dainų,
kaip močia senoji
siuntė raut linų.

– pasakyk, mamute,
kas gi tie linai?
– kaip ir jūs akutės,
Žydi mėlynai.

daug dainų dainavo
neprašyta ji:
apie grėblį klevo
išrašytąjį1;

apie debesėlį,
plaukiantį dangum,
apie bitinėlį,
kvepiantį medum.

dainos nenubosta
Žemės tolimos –
kaip sidabro juosta –
kraitinė mamos:

Žydras tulpių raštas –
močios palaikai2 –
– mama, kur tas kraštas? –
stebisi vaikai.

– o, mieli vaikeliai,
Jis toli tikrai!
ten, kur palei kelią
svyra jovarai.

Žemė ten gimtoji, –
tėviškė mana! –
ten dabar kvatojas
Šienpjovio daina.

1 Išrašytas – išmargintas raštais.
2 Palaikai – čia: palikimas.
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Žilvine, žalteli,
Leiski, leiski mus
Į tėvelių šalį,
aplankyt namus!

devyneri metai,
ne viena diena, –
kaip dukters nemato
tėviškė sena.

saulės aš pasilgau,
kvepiančių barų3 –
man be galo ilgu
brolių, seserų.

Žilvinas niaurus toks,
kodėl? nežinai.
mylimas, nerūstauk –
Juk neamžinai!

kregždele ji skristų,
plauktų ji gulbe. –
vyras nebedrįsta
eglės atkalbėt.

ir vaikus ji vedas
Žemėn per marias, –
ir sugrįžti žada,
kada jis norės.

Žilvinas neširsta,
mąsto neramus, –
kuo būdu užkirsti
kelią į namus.

– eikite, nesvarbu, –
sako, – ryt, poryt. –
tik pirma tris darbus
duosiu padaryt.

kurpės4 štai, egluže,
sudėvėki jas!
o kai bus aplūžę,
gausi vėl naujas.

Žilvinas tai žino –
eglė nusivils:
kurpės geležinės –
niekad nesudils.

Jau ir eglė mato –
Jų nesudėvės,
nors ir šimtą metų
Jas kasdien avės.

pamary žiniuonė5.
Žinoma seniai. –
eglė siunčia ruonį –
ką patars jinai.

3 Baras – kertamų ar pjaunamų lauko pasėlių (javų, linų) ruožas.
4 Kurpė – pusbatis.
5 Žiniuonė – burtininkė.
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– minsi jas be galo, –
sako, – nepadės,
kolei ant priekalo
kalvėj pagruzdės.

ruonis prie tos kalvės
nuplaukė risčia.
kalvis raudongalvis
Jai padėjo čia.

Žilvinas neširsta, –
mąsto neramus,
eglei kaip užkirsti
kelią į namus.

duoda jai kuodelį6 –
balzgani šilkai.
Lig pirmų gaidelių
Jį suverpt – juokai.

bet šilkai nemąžta
naktys dienos trys. –
kas padės šią naštą
nuo pečių nurist?

eglė siunčia ruonį,
tegu sužinos,
tepaklaus žiniuonės,
raganos senos.

– susikurk ugnelę, –
patarė jai ta, –

mesk į ją kuodelį, –
ir bėda baigta!

eglė tik pamatė,
baigiant šilkui degt,
kaip ugny gyvatė
raitėsi juoda.

vyras kitą dieną
ką gi bedarys, –
duoda jai dar vieną
darbą padaryt.

– išsikepk ragaišį,
neik be jo tenai!
kokios būtų vaišės? –
tu pati žinai.

indai kur nudėti,
suslėpti giliai.
tiktai vienas rėtis7

kėpso nuošaliai.

ėmus rėtį šitą,
kiaurą nemažai, –
reikia išmaišyti
ir iškept gražiai.

eglė nesikrimto, –
greit išsivaduos:
senė metų šimto
patarimą duos.

6 Kuodelis – linų, pakulų ar vilnų gumulas, iš kurio verpiamas siūlas.
7 Rėtis – graižas su tinkliuku miltams sijoti.
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šienpjovio, sudėvėki, risčia, nemąžta, degt

1  kiek laiko ir kaip eglė gyvena jūroje?
2  kas sužadina jos norą apsilankyti tėviškėje?
3 raskite ir perskaitykite, ką žalčių karalienė prisimena apie gyve-

nimą tėviškėje. kuris prisiminimas jums atrodo poetiškiausias? 
kokie eglės jausmai atsiskleidžia?

4  kokius tris išbandymus turi įveikti eglė, kad Žilvinas leistų ją 
pas tėvus? gal prisimenate daugiau pasakų, kur norint pasiekti  
tikslą, reikia tris darbus atlikti?

5  ar kelia nerimą tai, kad Žilvinas taip nenori išleisti namiškių?

Jie prisiekė

eglei skruostuos žydi
spindulys jaukus –
Žilvinas palydi
Žmoną ir vaikus.

krantas. eglė žino
Čia visus kelius.
vyras ją graudina
skausmo žodeliu.

– išeini tu drąsiai,
vejama dalios. –
tik ar besurasi
kelią atgalios?

vėjas geležinis
pučia su ledais –

tai iš tos tėvynės,
kur pasigedai.

Žmonės ten gyvena
tamsūs ir pikti;
pražudys jie mane,
Žūsi tu pati.

kuo vardu žaltys, ten
Jei kas paminės, –
nebepamatysit
niekados manęs.

neberasit kelio
gintaro pilin –
veltui kris vaikelių
ašara gaili.
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kai devintą sykį
saulė nusileis,
Jūs prie jūros grįšit
tais pačiais keliais.

prie bangos sustojus,
Šauk mane vardu. –
bangos tekartoja
tūkstančius aidų.

Jeigu gyvas būsiu –
pieno kils puta.
Jei klastingai žūsiu –
kraujo kils puta.

tardami sudievu
paskutinįsyk,
Jie prisiekė tėvo
vardo nesakyt.

vejama, paskutinįsyk
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1  raskite ir perskaitykite Žilvino žodžius apie žemę. paaiškinkite, 
koks vaizdas kuriamas, kokie žalčio jausmai atskleidžiami.

2  kokią priesaiką duoda Žilvino šeima? kokiais žodžiais apibūdi-
nami gyvenimas ir mirtis?

Grįžimas tėviškėn

pamariu pareina
eglė su vaikais. –
visi traukia dainą,
Žengdami laukais.

smilgos, ramunėlės
Linksta pakelėm. –
ir vaikų galvelės
marguoja gėlėm.

Čia linksmi paukšteliai,
Čia margi drugiai, –
Šnara palei kelią
plaukiantys rugiai.

ten šienauja pievas. –
ganosi avis.
Žilagalvis tėvas
vartuos bestovįs.

tėviškę ji seną
Jaučia taip arti. –

Čia vaikystę mena
kiekviena kertė1.

– tėve, ak, tėvuti!
– egle, ar tai tu?
– gera, gera būti
vėl visiems kartu!

ašara seneliui
raukšlėmis nuslinko, –
o maži anūkai
tūpčioja aplinkui.

su tinklais pareina
vyrai nuo žūklės. –
sesės meta dainą,
dundančias stakles.

susirinko gentys2,
giminės, draugai –
pasakojo, rentė3

eglė jiems ilgai.

1 Kertė – patalpos arba daikto kampas.
2 Gentys – kelių kartų giminės.
3 Ręsti – čia: daug ir greitai pasakoti. 
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žengdami, bestovįs, degti

1  kokia nuotaika pradedama ši dalis?
2  ką eglės vaikai pamatė žemėje? papasakokite vaikų įspūdžius jų 

vardu.
3  kodėl namiškiai reikalauja, kad eglė liktų namie? kuo jiems ne-

priimtinas jos gyvenimas?

kaip gyveno jūroj,
kaip gražu tenai:
sesės – bangos sūrios,
broliai – vandenai.

Žodžiai birte byra, –
krykštauja vaikai –
bet kodėl tu vyrą
Jūroj palikai?

naujos kalbos kyla,
klausimų eilė.
eglė čia nutyla
tartum nebylė.

– egle, jūs nuo šiolei
Liksite pas mus.
– ne, seselės, broliai, –
grįšim į namus,

kai devintą sykį
saulė nusileis... –

Jie nenor klausyti, –
niekad neišleis.

– garbstėm4 ir vaišinom
tris dienas, naktis, –
o lig šiol nežinom,
kuo vardu žaltys.

taip kamantinėjo
broliai devyni. –
eglė neminėjo
nieko apie jį.

apmaudo nerodę,
broliai pagalvos,
kaip išgauti žodį,
vardą vyro jos.

– Švento Jono naktį
klausime žvaigždės,
imsim laužus degti, –
raganos padės.

4 Garbstyti – pagerbti, pagirti.
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4 prisiminkite, kaip broliai elgėsi žalčiams išvežant eglę. kodėl jie 
nori sužinoti sesers vyro vardą?

5 kieno žodžiais baigiama ši dalis? kokius jausmus jie atspindi?
6 raskite ir išrašykite mažybinius maloninius žodžius. kokia jų 

reikšmė?

Išdavimas

ramunėlių dieną
vaikai ramunes
rankioja po šieną,
kaišo šiaudines.

ir papartis žydi
vidury nakties –
girioj pasiklydus,
Žvaigždele jis švies.

pragaras juodasis
saugot jo išeis, –
piktos žemės dvasios
visą naktį žais.

Juostos šimtaspalvės
prieš mėnulį džius, –
Šliaužios devyngalvis,
grauždamas medžius.

Žiną šerno kinį1

ir vilkų kelius,
Laumės ir miškiniai
Šoka ratelius.

skambina paparčiuos,
aidi per girias:
kelia miško marčios
rūkstančias taures.

taurėse ne vynas,
Žėrintis juodai, –
niekas nė nežino,
kad pikti nuodai.

kas išgers – o siaubas!
dar nuo jų nemirs:
tam tikrai baisiau bus – 
vilktakiu2 pavirs.

ims visi bijotis
stūgesio gailaus –
Jis lakstys besotis,
kraujo reikalaus.

daug baisių dalykų
girių glūdumoj –
daug baisybių tyko
Žmogų sutemoj.

1 Kinis – laukinių žvėrių guolis, migis.
2 Vilktakis – vilku virtęs ar paverstas žmogus.
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tokią naktį delčią3

Į klaidžius miškus
išviliojo žalčio
keturis vaikus.

– ar paparčio žiedo
Jie čionai ieškos? –
kūtvėla pelėda
Ūksi nuo šakos.

Ąžuolą – vyriausią
vedas vyrai du
tamsumynan, klausia,
tėvas kuo vardu.

– grįžus jūron, močia
kaip tėvelį šauks?
mato, veltui kvočia4, –
Žodžio nesulauks.

kriokia lyg pamišę:
– oi, nedovanosim!
prie kamieno rišim!
kailį išvanosim!

greičiau medis sveikas
anglimi pajuos, –
o ne žalčio vaikas
tėvą jums išduos.

uosį ir berželį
vedas iš eilės, –

bet ir jie tėvelio
vardą nutylės.

apmaudas putoja
vyrų širdyse. –
dukrą stirnakoję
vedasi trise.

3 Delčia – paskutinis mėnulio tarpsnis, senas mėnuo.
4 Kvosti – klausinėti, tardyti.
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Žada jai parodyt
nuostabių žiedų,
kad išgautų žodį, –
tėvas kuo vardu.

pagrasino pančiu,
Jeigu nesakys –
ašarėlės karčios
temdo jai akis.

dėdės gal supykę
nukeliaus namo, –
vieną ją palikę
girios glūdumoj.

gal pastos jai kelią
milžinas lokys –
ne! vis tiek tėvelio
vardo nesakys.

nieko nesužino
pažadais švelniais –
vyrai vėl grasina
pančiu ir velniais.

drebulėlė klūpo,
dreba ties medžiu –
dėdės ją išlupo
vytiniu5 skaudžiu.

upeliu jai teka
ašaros – graudu.
drebulė pasako:
– Žilvinas vardu.

aižo6 girią juokas –
kruvinas, šiurpus:
skambina apuokas
pragaro vartus.

5 Vytinis – vytas ar pintas rimbas.
6 Aižyti – draskyti, verti, raižyti.

grauždamas, stūgesio, palikę, švelniais

1  kuo ypatinga Joninių naktis? kokios nežmoniškos būtybės pasi-
rodo ir ką jos veikia? parašykite kelis sakinius apie Joninių nak-
ties stebuklus.

2  kodėl broliai bando išgauti paslaptį kaip tik Joninių naktį? kur 
jie išsiveda vaikus?

3 kaip kuriama grėsminga nuotaika? raskite ją apibūdinančių 
epitetų.

4 kodėl drebulė išduoda tėvą? ko ji išsigąsta? 
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Kur namučiai namai?

paskubėk, eglužėl,
tu vaikais vedina, –
niauriai niaukiasi vėl
devintoji diena.

bėga žalčio vaikai,
pasiilgę namų, –
svetimi čia takai
tarp žmonių svetimų.

debesys nerangus. –
po juo saulė žemai.
o tėveli brangus!
o namučiai namai!

Ūžia jūra smarkyn, –
gaudžia vėtros aidai.
debesys vis artyn –
dengia dangų juodai.

blyksi žaibas trankąs. –
pyksta jūra. graudu.
eglė tiesia rankas, –
Šaukia žaltį vardu:

– Žilvine, Žilvinėl,
Jau saulelė žemai, –
Žilvine, Žilvinėl, –
kur namučiai namai?

Jei tu gyvas – atplauk
balta pieno puta.

Jei negyvas – atplauk
Juoda kraujo puta!

be baigos atvangos
dunda jūra gili.
ir banga už bangos
atskuba iš toli.

baltaskarių bangų
vainiku apsupta,
atliūliuoja... baugu!
Juoda kraujo puta.

ne vėjuota nakčia
Lūžo nendrė žalia –
Laužė eglę kančia,
sielvartinga dalia.

– kas nužudė? kuris?
Žilvinėli brangus?
te jį žemė praris!
te užgriūn jį dangus!

kas iš jūs keturių
Laužėt žodį? skaudu!
ką vadinti turiu
išdaviko vardu?

prie jos kojų slidžiai
prisiglaudus staiga,
sušlamėjo gūdžiai
kruvinoji banga:
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– saulei tekant, anksti,
mūs dukrelės žinia –
dalgiais broliai pikti
užkapojo mane.

sudejavo. ir vėl
atgalios ėmė plaukt –
Žilvine, Žilvinėl!
dar sustoki, palauk!

eglė šaukia, kaip gal,
kad sugrįžtų jisai.
bangos rieda atgal
ir išnyksta visai.

trys žaltienės sūnai
Žvelgia rūsčiai, stačiai,
o dukrelė... Jinai
vien kukčioja karčiai.

keikia prakeiksmu ją
motinėlė tikra:
– būk prakeikta!.. deja!
išdavikė dukra!

virski drebule tu! –
visais lapais drebėk!
paukštis joks nenutūps
prie tavęs, nečiulbės.

tešukuos, tegu raus
vėtra plaukus piktai!
tegu lietūs išpraus
tau veidelį baltai!

nusileido naktis
ant laukų ir kaimų –
kas gi mus pasitiks? –
be namų, be namų...

Jau naktelė tamsi –
Šen bei ten žiburys –
namuose jau visi
užsisklendę duris.

trobelytė menka
ir ugnelė skaidri –
atiduotum kažką! –
kam tu jos neturi?

Ūžkit, vėtros, smagiau!
barkit, guoskite mus!
mes negrįšim daugiau
niekados į namus!

Jums nelemta, sūnai,
augt berneliais dailiais!
Jus užkeikiu nūnai:
virskit medžiais žaliais!

Ąžuolas šiuos laukuos
bus miškų pažiba.
uosis oš. ir kukuos
gegužėlė raiba.

ir berželis... prie jo
Liemenėlio dailaus
mergužėlė rymos,
kai bernužio ji lauks.
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o pačiam vidury,
užsiskleidus skara,
aš – eglelė niūri –
seno žvejo dukra.

ir vienodai tamsi
vasarėlė žiema –
mėlynam liūdesy
rymosiu laukdama.

man prie šono linguos
Čia sūnai milžinai – –
priešais jūra banguos
amžinai amžinai. – –

niaukiasi, gaudžia, trankąs, slidžiai, deja, ūžkit
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1 palyginkite poemos dalis „grįžimas tėviškėn” ir „kur namučiai 
namai?”. kaip skiriasi jų nuotaika?

2 apibūdinkite žalčio vaikų nuotaiką grįžtant namo. parinkite tin-
kamų citatų.

3 niūrią nuotaiką sustiprina ir gamtos vaizdai. remdamiesi tekstu, 
papildykite sakinį. 

 eglę su vaikais skubėti namo ragina ir gamta: saulė ▲, ūžia jūra 
▲, ▲ vėtros aidai, ▲ dengia dangų juodai, ▲ žaibas trankąs, ▲ 
jūra.

4 kokiais žodžiais eglė šaukia vyrą? ką ji išgyvena?
5 kuri scena yra visos poemos didžiausios įtampos momentas 

(kulminacija)?
6 kokiais medžiais eglė paverčia savo vaikus? kodėl būtent to-

kiais?
7 suskirstykite šią poemos ištrauką į tris dalis ir sugalvokite joms 

pavadinimus.
8 Labiausiai patikusią poemos ištrauką išmokite atmintinai ir gra-

žiai padeklamuokite.
9 paieškokite „Lietuvių vardų kilmės žodyne” arba internete, ko-

kia eglės vardo reikšmė. ar žinote savo vardų reikšmes?
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Janina Degutytė

Žydrasis obuolys
I

Žvaigždė buvo visai maža. Joje tilpo tik viena obelis – sidabra-
lapė, su žydrais obuoliais. kiekvieno obuolio viduje glūdėjo1 dvy-
lika sidabrinių varpelių. kai varpeliai suskambėdavo, pasklisdavo 
nuostabi melodija.

kartą plaukė mėnulis didžiuliame, pilname vėjo debesy ir, už-
kliudęs obels šaką, nukrėtė vieną obuolį. Žydrasis obuolys lėkė 
septynias dienas ir septynias naktis, kol nukrito ant žemės. ir pa-
taikė jis kaip tik į miesto aikštės vidurį, kur buvo pilna geltonų 
raudonžandžių obuolių – žemės obuolių ir storų pardavėjų. obuo-
liai pūpsojo2 sukrauti į dideles ir mažas piramides, jie žvilgėjo iš 
didžiulių pintinių, raudonavo triračiuose vežimėliuose. Žvaigždės 
obuolys nukrisdamas užgavo keletą tokių spindinčių raudonžan-
džių. Jie nuriedėjo per aikštę ir ėmė šaukti iš pykčio ir netikėtumo:

– kas čia per padauža?
– ko stumdaisi?
– kur leki kaip padūkęs?
Žydrasis obuolys mandagiai atsiprašinėjo:
– aš netyčia, aš nenorėjau... – bet niekas jo nesiklausė. vie-

nas, dar labiau išpūsdamas raudonus žandus, paklausė:
– iš kur tu?
– iš žvaigždės...
– iš kur? – balsas buvo pilnas nuostabos ir įtarimo.
– iš žvaigždės... – dar tyliau pakartojo žydruolis, kai jį apspito 

ir iš visų pusių ėmė apžiūrinėti. bet storulė pardavėja pūkštauda-
ma visus obuolius jau pradėjo rinkti ir dėti į pintinę. vienas dėdė 
paprašė atsverti kilogramą pačių gražiųjų. mažas berniukas, įsiki-
bęs į jo ranką, pridėjo:

1 Glūdėti – būti kur prigludusiam, tūnoti.
2 Pūpsoti – būti pasipūtusiam, iškilusiam.
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– raudonų...
pardavėja sukrovė raudonuosius obuolius į maišelį, o dėdė su-

galvojo:
– Įdėkit ir tą žydrą...
berniukas nustebo, matydamas žydrą obuolį, ir paprašė tėtės:
– aš noriu to mėlyno...
bet tėtė pasakė:
– einam namo, juk pirma reikia nuplauti.
Žydrasis obuolys nekantriai spėliojo, ar berniuko rankose su-

skambės jo varpeliai. Juk jie skamba tik rankose to, kas myli.
pagaliau berniukas čiupo iš motinos nuplautą žydrąjį ir kando. 

bet... negalėjo įkąsti. Jis labai supyko ir suraukė antakius.
– koks bjaurybė! kodėl aš negaliu jo įkąsti?!
pavartė žydruolį mama, pavartė žydruolį tėtė. paskui tėtė pa-

sakė:
– su juo reikia žaisti.
– aš nenoriu žaisti, – 

rėkė berniukas, – nupirk 
man pyragaitį!

– man reikia eiti į su-
sirinkimą. – tėtė padėjo 
obuolį ant palangės ir iš-
ėjo.

paskui išėjo mama. 
tarpdury ji pasakė:

– būk geras, neišdy-
kauk, nesudaužyk vei-
drodžio ir nesukarpyk 
kilimo, tai nupirksiu py-
ragaitį.

Ji, matyt, labai sku-
bėjo ir, nė nežvilgtelėjusi 
į sūnų, užtrenkė duris.

berniukas liko vie-
nas. Jis buvo niūrus ir 
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piktas, nes žinojo, kad dabar jis ilgai bus vienas, kad jis užmigs kur 
nors kampe ant grindų, o paskui mama atneš pyragaitį, bet jis to 
pyragaičio visai nenorės. ir niekas jam nepasakys „labanaktis!”

netrukus veidrodis buvo sudaužytas, o kilimas sukarpytas. 
sviedinys supliuško3 pradurtas – jis daugiau nebegalėjo šokinėti. 
o paskui atėjo meškino eilė: jis nebeteko savo švelnių pliušinių 
ausyčių ir buvo iškarpyta jo žvilganti gauruota nugara... o kaip 
šaižiai4 čiaukšėjo tos didelės žirklės su blizgančiais aštriais ašme-
nimis! berniukas stovėjo vidury kambario ir dairėsi, ką čia dar nu-
tvėrus. kai jis pasisuko į langą, obuolys labai išsigando ir suvirpėjo 
iš šalčio. bet kaktusas jį tuojau užstojo savo plačiais, spygliuotais 
lapais.

– iš kur tu? – pašnibždom paklausė obuolio.
– iš žvaigždės.
– o kas toks esi? ar gali žydėti?
– ne, aš negaliu žydėti. bet galiu skambėti vaiko rankose... ar 

tau neliūdna vienam ant lango?
– aš kraunu žiedą, – tyliai, bet išdidžiai atsakė kaktusas.
– tai būk laimingas, – tarė jam obuolys, – o aš bėgsiu. dvylika 

varpelių čia nesuskambės, nes šituos namuos niekas nieko nemyli.

padūkęs, gražiųjų, įkąsti, užmigs

1  turbūt visi supratote, kad žydrasis obuolys yra nepaprastas. ko-
dėl? pagrįskite savo nuomonę teksto žodžiais.

2 kuri žydrojo obuolio savybė svarbiausia?
3 kodėl berniuko rankose nesuskambėjo žydrojo obuolio varpe-

liai? raskite tekste sakinį, atskleidžiantį stebuklingos melodijos 
skambėjimo priežastį.

3 Supliukšti – susitraukti, suplonėti.
4 Šaižus – aštrus, žvarbus.



72

Tu r i n y s

4  apie ką kalbėtų berniuko skriaudžiami daiktai? kaip jie jaustųsi 
ir kaip elgtųsi? užrašykite jų pokalbį (prisiminkite dialogo sky-
rybos taisykles).

II

obuolys nuriedėjo laiptais į kiemą. neįprastai žydras tarp gel-
tonų ir nuraudusių šiugždančių lapų – kaip didžiulis lašas iš mėly-
no ežero – ant pilko šiurkštaus šaligatvio.

pro rūsio langelį iššoko raina katė. pauostė obuolį. nekvepia 
nei mėsa, nei pienu. net nei duona. kažkoks žydras rutulys, ir tiek. 
niekas. Ji parideno obuolį kojuke. rieda gerai. nebent jos mažy-
liams bus pažaisti, kai jie dar truputį paūgės. bet ji vis dėlto stab-
telėjo.

– ką tu čia veiki? Šildais prieš saulutę? geriau padėk man 
žvirblį suvilioti.

– Žvirblį? – paklausė nustebęs obuolys. – o kam?
– neišmanėlis, – murktelėjo katė, – ką čia su tokiu prasidėsi. – 

ir vėl pradingo rūsyje.
Žydruolis sugniaužė visus savo varpelius ir tylėjo įsikniaubęs 

į rausvą lapų gniūžtę.
suplastėjo sušlamėjo pulkas balandžių. du balti su žaliais tvis-

kančiais sparnais ir raudonom kojytėm prisiartino prie žvaigždės 
obuolio.

– kas čia toks? – nustebę jie žvalgėsi vienas į kitą. – Lyg 
akmuo, lyg obuolys, tik spalva keista – kaip dangus.

– aš iš žvaigždės, – tarė obuolys.
– iš žvaigždės? o!.. mes gyvenam pastogėj ir skrendam aukš-

tai, bet ligi žvaigždės – dar nebuvom... kur tavo žvaigždė? skris-
kim kartu, parodyk. gal ten nėra žiemos, nei kačių, nei šunų? ir 
vaikai gal į paukščius nemėto akmenimis?..

staiga atbėgo šuo su juodom aksominėm ausim, ir išgąsdinti 
balandžiai pakilo į orą. Juodaausis buvo kažko nepatenkintas ir su-
pykęs ant rudeninio vėjo, ant savo šeimininko. Jis prisilietė juoda 
drėgna nosim prie obuolio.
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– kas tu? gyvas ar negyvas? – svarstė jis.
– aš obuolys.
– obuolys. betgi tu nekvepi obuoliu. obuolius aš valgau. o ką 

su tavim daro?
– aš moku skambėti vaiko rankose...
– vaiko rankose? – šuo pakraipė galvą. – ar kai glosto, ar kai 

tampo už ausų?
– kai myli, – nedrąsiai tarė žydrasis.
– aha, tai reiškia, kai glosto, – paaiškino juodaausis. – bet aš 

tavęs niekad nemačiau. iš kur tu pabėgai?
– aš iš žvaigždės...
– iš žvaigždės? – nustebo šuo. – o gal iš mėnulio?.. – Juoda-

ausis, matyt, labai susijaudino, ir jo rudos liūdnos akys sužvilgė-
jo. – būna tokių naktų, kai aš labai noriu ten nubėgti. bet jis taip 
aukštai – tas mėnulis, kaip jį pasieksi? aš šaukiu, – gal mėnuly irgi 
yra šunų? bet niekas neatsiliepia. niekad. ir niekas nesupranta. 
Žmonės sako – staugiu ir trukdau jiems miegoti.

užslinko tamsūs debesys, ir pradėjo smarkiai lyti. Šuo, pabru-
kęs uodegą, smuko vidun pro atvertas duris. obuolys irgi norėjo 

pasislėpti kur nors, bet jo, riedančio per 
gatvę, vos nepervažiavo troleibusas. 

o paskui jis pakliuvo po žvilgančios 
„volgos” keturiais ratais ir prisi-
slinko prie šaligatvio, kad niekam 
nekliudytų.

Lijo per visą naktį.
anksti rytą atėjo senas šla-

vėjas gatvės šluoti. tarp su-
drėkusių rausvų lapų jis rado 

žydrą obuolį. senukas 
jį pakėlė, rūpes-

tingai nušluostė, 
ir laikydamas 

delne nusi-
šypsojo.
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– Žiūrėk tu man! koks keistuolis... o gražus!
Jis įsidėjo obuolį į kišenę. tai apsidžiaugs jo maža anūkė!
parėjęs namo, jis paslaptingai artinosi prie lovos, kurioj ką tik 

nubudusi gulėjo mergaitė.
– Žiūrėk, ką aš tau parnešiau lauktuvių! – ir senelis padavė jai 

neregėtai žydrą obuolį.
– koks gražus! – sušuko mergaitė glausdama žydruolį prie 

savo šilto, nuo miego įraudusio skruosto. varpeliai krūptelėjo iš 
laimės – ir pasklido stebuklinga melodija. mergaitė jos klausėsi 
išplėtusi dideles mėlynas akis ir pravėrusi burnelę.

– aš myliu tave, – pasakė ji žydrajam obuoliui laikydama jį 
tarp abiejų delnų. o varpeliai skambėjo – visi dvylika. mergaitė 
išgirdo, kaip būsimos žibuoklės dainuoja po sniegu, kaip čiurlena 
pasišokinėdami upeliai, kaip saulėtą vasarą medžių lapai kalbasi 
su paukščiais. ir dar ji išgirdo seniai seniai girdėtą mamos lopšinę 
ir tėvelio balsą, sekantį ilgą pasaką...

Jai atrodė, kad ji vėl turi ir mamą, ir tėtį...
ir kambary taip daug saulės ir šilta.
o sidabriniai varpeliai skambėjo ir skambėjo.
ir žydrasis obuolys buvo laimingas. Jis visai nenorėjo grįžti į 

savo žvaigždę.

šiugždančių, išgąsdinti, nubėgti, užslinko, glausdama

1  kiek ir kokių išbandymų patyrė žydrasis obuolys žemėje?
2  ką išgirdo ir svajonėse išvydo mergaitė, klausydamasi varpelių 

skambėjimo? išrašykite iš teksto žodžius, patvirtinančius jūsų 
mintis.

3  palyginkite berniuko ir mergaitės elgesį ir pasakytus žodžius, iš-
vydus obuolį. kodėl kiekvienas iš jų skirtingai elgėsi su žydruo-
ju obuoliu?
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4 paaiškinkite, kaip supratote paskutinius pasakos sakinius: „ir 
žydrasis obuolys buvo laimingas. Jis visai nenorėjo grįžti į savo 
žvaigždę.”

5  kokia pagrindinė kūrinio mintis? kuriais žodžiais ji išsakyta?
6 kodėl autorė pavadino šį kūrinį pasaka? kas jame pasakiška?
7  papasakokite žydrojo obuolio nuotykius žemėje jo paties var-

du.  
8 sukurkite ir parašykite pasakojimą apie nebūtą atsitikimą. ra-

šydami prisiminkite pasakojimo sandarą. galite naudotis šiomis 
nuorodomis.

 rašome pasakojimą

 1. nusakykite veiksmo vietą, laiką, aprašykite, ką pastebėjote 
(sutikote, pamatėte) neįprasto arba netikėto.

 2. kas buvo vėliau? kaip elgėtės neįprastomis aplinkybėmis? 
kaip jautėtės? ką pagalvojote?

 3. kas sukėlė daugiausia emocijų (pralinksmino, išgąsdino, pri-
vertė sunerimti)?

 4. kuo istorija baigėsi? kokios įgavote patirties, kokias išvadas 
padarėte?

perskaitykite J. degutytės knygą „pelėdžiuko sapnas”.

Literatūrinė pasaka

Literatūrinė pasaka pradėta kurti maždaug prieš 300 metų, 
kai prancūzų rašytojas Šarlis pero savaip perpasakojo ir paskelbė 
liaudies pasakas „raudonkepuraitė”, „batuotas katinas”, „pele-
nė”, „miegančioji gražuolė”. nuo tada rašytojai sukūrė daugybę 
įvairiausių pasakų. vienos jų parašytos remiantis liaudies pasako-
mis ir sakmėmis, pavyzdžiui, p. Cvirkos „kupriukas muzikantas”, 
s. nėries „eglė žalčių karalienė”. kitos yra visiškai savitos, niekur 
negirdėtos – H. k. anderseno „bjaurusis ančiukas”, J. degutytės 
„Žydrasis obuolys” ir kt.
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visose literatūrinėse pasakose tikrovė pinasi su fantastika. Čia 
gausu tradicinių arba išgalvotų veikėjų, stebuklingų nuotykių, įvai-
rių pasivertimų. Literatūrinėje pasakoje veikia žaislai, buities reik-
menys (gatvės žibintas), augalai (gilė, Čipolinas), įvairūs tikri ir 
išgalvoti gyvūnai. realūs veikėjai apdovanojami ypatingomis savy-
bėmis (karlsonas). Jie dažnai patenka į nepaprastą šalį (alisa) ir t. t.

Literatūrinė pasaka nuo liaudies pasakos skiriasi pir-
miausiai tuo, kad ji vieno žmogaus – rašytojo kūrinys ir 
visada yra tik viena (liaudies pasaka turi keletą ar net ke-
liolika variantų).

Liaudies pasakoje veiksmas plėtojasi labai greitai. veiksmo 
vieta, laikas, veikėjo išorė ar išgyvenimai smulkiau nenusakomi. 
Literatūrinėje pasakoje rasime gamtos bei aplinkos vaizdų (pvz., 
pasakoje „kupriukas muzikantas” – ryto vaizdas, dvaro rūmų ir 
svetainės aprašymas), jausime, ką išgyvena veikėjas („jo ausyse 
skambėjo girtų pašaipos”), lengvai įsivaizduosime, kaip jis atrodo. 
dėl to pasakos veiksmas rutuliojasi lėčiau.

Liaudies ir rašytojų sukurtų pasakų skiriasi ir kalba. Liaudies 
pasakų kalba yra sakytinė, artima šnekamajai, o literatūrinių – ra-
šytinė, kaip ir apsakymų bei apysakų.

Literatūrinės pasakos apimtis labai nevienoda: nuo trumpos pa-
sakos iki ištisos knygos (plg. v. Žilinskaitės „robotas ir peteliškė” ir 
k. sajos „ei, slėpkitės”). Ji gali būti parašyta prozine arba eiliuota 
kalba ir netgi skirta vaidinti (a. Liobytės „meškos trobelė”).

† kuo literatūrinės pasakos skiriasi nuo liaudies pasakų?

‡ prisiminkite skaitytas liaudies ir literatūrines pasakas ir suskirstyki-
te pateiktus teiginius į atitinkamas lentelės skiltis.

Būdinga liaudies      
       pasakai 

Būdinga literatūrinei   
           pasakai

Būdinga abiem
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 � pasakos kuriamos iš kasdienių situacijų, įprastiems daik-
tams suteikiama fantastinių galių;

 � pasakos yra sekamos;
 � autorius kūrybiškai naudoja liaudies pasakų motyvus;
 � sukurta liaudies;
 � veiksmo vieta ir laikas yra fantastiški;
 � pasakos ugdo kūrybingumą, estetinius jausmus, fantaziją;
 � buvo perduodamos iš lūpų į lūpas, ir tik vėliau užrašytos;
 � gali būti ne vienas tos pačios pasakos variantas, nes kiek-
vienas sekėjas seka pridėdamas nuo savęs;

 � būdingi stebuklai, pasivertimai, pasakiški daiktai, pasakiški 
veikėjai;

 � žinomas konkretus autorius.

Vytautas Tamulaitis

Pasaka apie bjaurią dvokiančią pypkę

seniai, labai seniai pasaulyje tabako dar nebuvo ir žmonės ne-
rūkė. niekas net nepagalvojo, kad ateis toks laikas, kada žmonės 
trauks į burną dvokiančius dūmus. bet kad atsitiktų žemėje dau-
giau nelaimių, pragaro kunigaikštis pasiuntė į žemę vieną gudrų 
velnią ir įsakė išmokyti žmones rūkyti. tas velnias atėjo į žemę, 
išsinuomojo iš vieno ūkininko sklypelį dirvos ir pasodino keistą 
augalą. Jis labai atidžiai jį prižiūrėjo ir saugojo. kai ūkininkas kar-
tą paklausė, kas ten jo dirvoje auga, velnias atsakė:

– tai bus bjauri, dvokianti žolė, kurią nešiosis ir vargšas, ir 
karalius...

Ūkininkas tik nusijuokė, netikėdamas velnio žodžiais.
bet velnio pasodintas augalas iš tiesų buvo bjaurus. bitutės, 

kurios rinkdamos medų skraidydavo po visus žiedelius, atlėkusios 
į tabako žiedą turėdavo mirti. toks bjaurus buvo jo kvapas. dru-
geliai bijodavo nutūpti ant jo lapų pailsėti, žiogeliai – atsisėsti jo 
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pavėsyje. ir kiti maži vabalėliai, kurie norėjo gyventi ir džiaugtis 
saulute, iš tolo lenkdavosi bjauriojo velnio augalo.

kai tabakas užaugo, ūkininkas pamatė, kad velnias gręžia iš 
medžio kažin kokį keistą indelį, labai gražų, viename gale įkištu 
vamzdeliu.

– kas gi čia bus? – paklausė ūkininkas velnią.
– tai bus indas, iš kurio žmonės valgys mano augalą, – atsakė 

velnias.
– netikiu, – tarė ūkininkas, – kad kas tokią tavo bjaurią žolę 

valgytų. Juk tai nuodai. visi mažesni vabalėliai net nuo jos kvapo 
miršta...

velnias tik nusijuokė.
– nebijok, – tarė jis, – žmonės nemirs. pabandyk ir tu...
– už jokius pinigus neimsiu tos bjaurybės į burną, – atsakė 

ūkininkas.
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– na, tik pabandyk, – siūlė velnias. – nieko blogo neatsitiks...
taip kalbėdamas jis nuskynė vieną augalo lapą, išdžiovino tarp 

pirštų ir prikimšo pilną naujai padarytą indelį, kurį vėliau žmonės 
praminė pypke.

– na, patrauk dūmą, – prisispyręs siūlė žmogeliui, pats rūky-
damas. – nieko blogo neatsitiks, sakau tau. – ir beveik prievarta 
pirmą kartą velnias įgrūdo pypkę žmogui į dantis.

dvokiančius, rinkdamos, drugeliai, džiaugtis, gręžia

1  kodėl velniai sumanė išmokyti žmones rūkyti? atsakykite pasa-
kos žodžiais.

2  ką velnias augino?
3  kodėl bitės ir kiti vabzdžiai bijojo tabako?
4  papasakokite, kaip velnias sugundė žmogų rūkyti.
5  ką esate girdėję apie rūkymo žalą?
6  parašykite laišką rūkantiems namiškiams ar pažįstamiems. papa-

sakokite jame apie rūkymo kenksmingumą sveikatai (savo teigi-
nius pagrįskite) ir patarkite, kaip atsikratyti šio žalingo įpročio.

Papročiai ir įpročiai

Įprotis – elgesys, kuris gyvenime pasidarė įprastas (t. y. 
žinomas, ne naujas), pastovus. pavyzdžiui, įprotis anksti 
keltis.
Paprotys – įprastas, nusistovėjęs poelgis, nerašyta elge-
sio norma (darbo, švenčių, vestuvių papročiai; šeimos pa-
pročiai), būdinga ne atskiram žmogui, o visuomenei arba 
didesnei jos daliai.
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† atidžiai perskaitykite, kas yra įprotis, o kas paprotys. pateiktus sa-
kinius suskirstykite į dvi grupes – papročius ir įpročius. kurie įpro-
čiai yra geri, o kurie blogi?

 Šv. kalėdoms puošti eglutę.
 kai nežinai, ką atsakyti, pasikasyti galvą.
 visada vėluoti į pirmą pamoką.
 per užgavėnes daug kartų ir sočiai valgyti.
 ant kūčių stalo padėti 12 patiekalų.
 prieš šv. velykas dažyti kiaušinius.
 kiekvieną rytą mankštintis, bėgioti.
 prieš miegą paskaityti.
 Joninių naktį šokinėti per laužus.
 graužti pieštuko ar tušinuko galą.
 rūkyti cigaretes.
 kas vakarą praustis.

Vytautas V. Landsbergis

Pasaka apie tai, kaip atsiranda obuoliai

taigi, kaip jau žinote, obeliuose augo viena tokia antani-
nė obelis ir kartą pavasarį ji susilaukė daug mažų obuoliukų. iš 
pradžių, tik išsiritę iš pumpurų, obuoliukai buvo dar nepanašūs 
į obuolius ar kokias nors slyvas. Jie atrodė tarsi būtų žiedeliai ar 
kokios nors gėlytės. be to, jie visiškai nemokėjo šnekėti. o šnekėti 
ankstyvoje vaikystėje jie nemokėjo dėl to, kad dar neturėjo nei ko-
telių, nei raudonų žandelių, nei sėklyčių, nei akyčių, nei ausyčių... 
obuoliukai galėdavo nebent švilpaut savo žiedlapiais, jeigu pūsda-
vo palankios krypties vėjas.

taip pasišvilpaudami būsimieji obuoliukai ir kalbėjo... tačiau 
vien tik kalbėti jiems buvo labai nuobodu – juk dažniausiai nėra 
ką veikti, kai ilgai kabi ant medžio. nebent retsykiais kokia bitė ar 
širšė aplanko. bet ir tos dažniausiai tik nektaro prisikemša pilnas 
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kišenes ir skrenda avilin, net zvimbdamos iš džiaugsmo... niekada 
nepasiteiraudavo, tarkim:

– ar galima, aš jus iškopinėsiu?
net „ačiū” ar „viso gero” neištardavo, jokio šiltesnio žodžio 

neišzvimbdavo.
– o juk galėtų būti ir mandagesnės, – dūsaudami mąstė obuo-

lių žiedeliai. – pasisvečiuotų, papasakotų, kas, pvz., kitose obelyse 
naujo.

taigi, tenka pasakyti, kad obuoliukai, kol buvo dar žiedeliai, 
augo nelaimingi ir labai dūsavo. ir kuo labiau jie augo, tuo labiau 
dūsavo. ir vienąsyk vienas žiedelis, vardu petras, atsiduso taip sti-
priai, kad jam net žiedlapiai nulėkė. pagavęs tuos žiedlapius, vė-
jas ėmė smagiai jais žaisti – nešiojo po pievas, po girias it kokią 
pūgą... o petras, likęs be žiedlapių, iš pradžių labai susigėdo, gal-
vodamas, kad tapo jau visai nuogas it kokia panelė, ir dėl to stipriai 
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paraudonavo. bet paskui, persisvėręs per šaką, pažvelgė į balą, kur 
atspindyje išvydo savo raumeningą krūtinę bei kitas kūno vietas, 
ir labai apsidžiaugė.

– Žiūrėkit, aš jau nebe gėlė, aš jau tikras vyras, – ėmė petras 
kitiems, dar tebežydintiems žiedeliams girtis bei savo kūno ap-
valumus demonstruoti. tie žiedeliai tik nuliūdo ir iš pavydo taip 
dūsauti ėmė, kad net vėjas pakilo. pakilęs vėjas nudraskė ir jųjų 
žiedlapius, tad netrukus ant obels beliko vien maži, ką tik išsiritę 
obuoliukai. džiaugėsi visi ir vienas per kitą gyrėsi:

– Žiūrėk, petrai, koks mano kotas!!!
– Žiūrėk, antanai, kokios mano ausys!!!
– aldona, pasižiūrėk į balą – kokia tu sukirmijusi!!! – erzino 

vieni kitus.
– Ša, vaikai, nutilkit, – ėmė juos raminti mama obelis, – nes 

prižadinsit visokius kirminus ir tie jus kaipmat sugrauš. 
nutilo išsigandę obuoliukai ir ėmė dairytis aplinkui, bet niekur 

aplinkui jokių kirminų nesimatė, tik vienas sliekas, vardu kieša, 
kažkur pažemiais slampinėjo.

pūsdavo, zvimbdamos, vienąsyk, sugrauš  

1 kada ir kur vyksta pasakos veiksmas?
2 kokie veikėjų vardai?
3 kodėl obuoliukai – žiedlapiai augo nelaimingi ir dūsavo?
4 papasakokite, kaip petras tapo tikru obuoliu.
5 kurios obuolių savybės primena žmogų? kaip vadinama tokia 

literatūrinio vaizdavimo priemonė?
6 raskite tekste ir išrašykite palyginimus.
7 sudėliokite pasakos įvykius eilės tvarka.
  obuoliukai nemoka kalbėti.
  obuoliukai džiaugiasi vieni kitais.
  mama obelis perspėja apie pavojų.
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  kiti obuoliukai taip pat nusipurto žiedlapius.
  antaninė obelis susilaukė daug mažų obuoliukų.
  obuoliai nuobodžiauja ir dūsauja.
  obeliuose auga antaninė obelis.
  petras nubarsto žiedlapius ir tampa obuoliu.

Įasmeninimas (personifikacija) – tai vaizdingas perkel-
tinės reikšmės pasakymas, suteikiantis žmogaus savybių 
gamtos reiškiniams, gyvūnams, daiktams.

Vytautas V. Landsbergis

Ruduo

vieną dieną nei iš šio, nei iš to atėjo ruduo. atėjo, nusiavė 
purvinus batus, numetė juos šonan, išsidrėbė po obelim ir užmi-
go. nespėjęs net kaip reikiant užmigti, ruduo ėmė knarkti ir visus 
knarkalus pūsti į obuoliukus.

– vyrai, laikykitės, nes mus tuoj nupūs!!! – suriko obuolys 
antanas ir iš visų jėgų įsikibo į šaką.  
kiti obuoliukai, ilgai nelaukdami,  
irgi įsikabino į šakas ir bent  
tokiu būdu bandė išlikti gyvi.  
ale žiūrėk – kuris silpnesnis,  
kokios ligos ar kirminėlio pagraužtas –  
krito žemėn baisaus rudens knarkimo nupūstas.

o apačioj jau laukia dantis iššiepęs baisus  
sliekas kieša, kuris tokį nelaimėlį  
tuoj velka šonan ir krauna  
kupeton į didelę krūvą  
po lapais sakydamas:
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oi tu obuol obuolėli,
ko pavirtai kompostėliu1

ir saldžiuoju kompotėliu, leliumoj...

tik patys stipriausi obuoliukai išsilaikė įsikibę šakų ligi ryto... 
rytą ruduo lyg niekur nieko atsikėlė, apsiavė savo purvinus batus 
ir nuvėžliojo kažin kur pasišvilpaudamas bei miškų pakraštėlius 
geltonai bespalvindamas... mat ruduo turėjo du išsilavinimus: 
vieną – rudens, o kitą – dailininko...

išsidrėbė, užmigti, pagraužtas, iššiepęs

1  kodėl ruduo rašomas didžiąja raide?
2  kokie du svarbūs dalykai pasakyti apie rudenį pirmoje pastrai-

poje? kokias dar jo savybes galėtumėte paminėti? 
3  suraskite slieko apibūdinimą. kiek jis atitinka tikrovę? ką pri-

mena jo pasakyti žodžiai?
4  suraskite vietą, kur rašoma apie kitą rudens rytą, ir raiškiai per-

skaitykite. paaiškinkite paskutinį pasakos sakinį.
5  kokia kūrinio nuotaika?
6  pratęskite pasakojimą apie rudens dailininko darbus.
7 parašykite savo mėgstamos pasakos autoriui laišką. padėkokite 

jame už kūrinį ir paaiškinkite, kodėl jums patinka jo pasaka.

perskaitykite visą v. v. Landsbergio knygą „obuolių pasakos”. 

1 Kompostėlis, kompostas – trąša, pūdinys.
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daiktavardŽių darybos bŪdai. 
priesaginiai daiktavardŽiai

išvestiniai daiktavardžiai daromi iš daiktavardžių, veiksma-
žodžių, būdvardžių ir kitų kalbos dalių. pagrindiniai 
daiktavardžių darybos būdai yra keturi: priesaginis, 
priešdėlinis, galūninis ir sudūrimo.

Lietuvių kalboje daugiausia daiktavardžių padaroma su prie-
sagomis, kurių priskaičiuojama per 600. priesaginiai daiktavar-
džiai padaromi iš daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių ir 
kitų kalbos dalių.

pvz.:
gėlė – gėlininkas  dėdė – dėdienė  pušis – pušynas
drąsus – drąsumas  jaunas – jaunuolis  senas – senatvė
kūrė – kūrinys  griuvo – griuvėsiai  ūžė – ūžesys

pirmas – pirmokas, pirmūnas  vienas – vienybė
daug – daugumas, daugybė koks – kokybė
  
pagal reikšmę priesaginius daiktavardžius skirstome į tam tik-

ras grupes.

          pavyzdžiai                         
              
vėjelis, motinėlė, vaikutis   
katytė, giružė, staliukas 
mergiūkštė    
 
miškininkas, rašytojas 
šokėjas, bėgikas, naujo-
kas, skaitovas, brolienė 
suvalkietis, seiniškis 
 

       priesagos

-elis, -ėlė, -utis
-ytė, -užė, -iukas
-iūkštė

-ininkas, -tojas
-ėjas, -ikas,
-okas, -ovas, -ienė
-ietis, -iškis

    ką reiškia

mažus ar mielus 
daiktus, asmenis

asmenų pava-
dinimus pagal 
darbą, ypatybę, 
giminystę, gyve-
namąją vietą
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          pavyzdžiai 
  
kastuvas, pieštukas  
keptuvė, grąžtas  
jungiklis, rodyklė, arklas 
 
piešimas, rašymas  
gynyba  
eitynės, liūdesys  
rašinys  
džiūvėsis, eisena  
šauksmas  
 
beržynas, mokykla  
kavinė, karvidė  
žemuma, dirbtuvė  
  
švelnumas, didybė  
senatvė, graudulys  
naujovė   

       priesagos

-tuvas, -tukas
-tuvė, -tas
-iklis, -yklė, -klas

-imas, -ymas 
-yba
-tynės, -esys 
-inys
-ėsis, -sena 
-smas

-ynas, -ykla
-inė, -idė
-uma, -tuvė

-umas, -ybė
-atvė, -ulys 
-ovė

    ką reiškia

įrankių, prietaisų 
pavadinimus

veiksmų, būsenų 
ar veiksmo  
rezultatų  
pavadinimus

vietų 
pavadinimus

ypatybių  
pavadinimus 

kalbėdami apie mažus daiktus, vartojame mažybinius daikta-
vardžius, pvz., Vidury miško, eglėj, susikrovė strazdelis sau gūž-
telę ir sudėjo penkis kiaušinėlius, o iš jų išperėjo penkis straz-
džiukus. daiktavardžiai su mažybinėmis maloninėmis priesago-
mis rodo daikto mažumą ir malonumą, padeda įvertinti asmenį ar 
daiktą, pasako, kad jis mielas, malonus, pvz., sakydami vaikelis, 
vaikutis, kūdikėlis pažymime, kad jis mums mielas. 

mažybiniai maloniniai daiktavardžiai (brolelis, paukštelis, 
saulutė) kitaip vadinami deminutyvais.
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ĮSIDĖMĖKITE:

dariausios mažybinių maloninių daiktavardžių priesagos yra 
šios:

-elis, -elė:             kalnelis, senelė
-ėlis, -ėlė:             dobilėlis, lelijėlė
-(i)ukas, -(i)ukė:  ratukas, kačiukas, vėžliukė
-utis, -utė:            meškutis, pievutė
-ytis, -ytė:            paukštytis, mamytė
-užis, -užė:           brolužis, giružė

1. Jeigu bendratyje yra priesaga -y-, tai ji dažniausiai išlie-
ka ir daiktavardyje, pvz., rašyti – rašymas, klausyti – klausy-
mas. 

2. Jeigu priesaga prasideda priebalse, daiktavardis pada-
rytas iš bendraties.  

skir-tukas  – skirti 
bū-sena     –    būti
ry-klys        – ryti
3. Jeigu priesaga prasideda balse, daiktavardis padarytas 

iš būtojo kartinio laiko kamieno.
griuv-ėsiai   – griuvo
skyr-yba     – skyrė
buv-imas     – buvo
rij-imas      – rijo 

† sugrupuokite daiktavardžius į keturias grupes: a. asmenų, b. įrankių 
bei prietaisų, c. veiksmų, d. ypatybių pavadinimus. priesagas pažy-
mėkite.

vilniškis, skaitytojas, skaitiklis, gijimas, šunybė, naujokas, ga-
ląstuvas, skyrybos, vienatvė, gydytojas, žiūrovas, siųstuvas, 
sūpuoklės, ūžesys, nuobodulys, vaikaitis, bitininkas, raktas, 
degtukas, varžytinės, puvėsis, sūrybė, drąsumas, lenktynės

Pavyzdys. asmenų pavadinimai: vilniškis.
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‡ parinkę tinkamiausią priesagą (-ynas, -ynė, -ykla, -tuvė), iš pateik-
tų žodžių sudarykite vietų pavadinimus.

alksnis, siuvo, parduoti, pelkė, valgyti, supirkti, čiuožti, valyti, 
medelis, skalbti, virti
Pavyzdys. beržas – beržynas.

ˆ nurašykite eilėraštį. pabraukite priešdėlinius daiktavardžius ir su-
tartiniu ženklu pažymėkite jų priesagas.

Rudenio spalvos
man tinka tos skaisčiosios rudenio dienos,
kai saulė beržynus auksuoja...
ir ežeras blizga, ir žiba rugienos,
ir dangus balsvai mėlynuoja...
man tinka tos naktys, kai rudenio šaltis
užmigdo linksmutį upelį.
kai krinta nuo medžio lapelis pageltęs
ir vysta žolynas daržely...
                     K. Binkis
eilėraščio pavadinimas – „rudenio spalvos”. išrinkite žodžius, 
kurie tiesiogiai nurodo spalvas.  

Š pagal pavyzdį padarykite naujų daiktavardžių su priesagomis -el- 
ir -ėl-.

miškas  –  miškelis pintinė  –  pintinėlė
stiebas  –     beržynas –  
linai  –   ramunė  –  
krosnis  –   motina  –  
naktis  –   vasara  –  

œ nurašydami tekstą, įrašykite praleistas priesagas. 

ežere raibuliavo mažos bang*ės. Jos blykstelėdavo lyg maži 
veidrodžiai ar kaip į paviršių iššokusi žuvis. toli plasnojo žu-

U
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vėdra. ežerą iš visų pusių kaip aukšta siena supo tankus egl*as. 
vandenyje atsispindėjo eglių virš*ės – lyg maži bokšt*iai. kai 
kur eglės sviro į vandenį, tarsi išstumtos iš miško. tarp eglių 
maišėsi pageltę berž*iai ir dreb*ės.

R. Kašauskas

Œ Įrašykite praleistas raides. sutartiniu ženklu pažymėkite daiktavar-
džių priesagas.

1. dingo lipšn*mas. 2. nušuoliavo varli*kštis į pelkę. 3. su-
valk*ja – lyg*mų kraštas. 4. Šiurp*lys nubėgo per nugarą.  
5. sūnus gali*nas grįžo namo. 6. spektaklio pavadin*mas pa-
keistas. 7. knygą išleido „aušros” leid*kla. 8. prabėgo mūsų 
vaik*stė. 9. pritrūkome kantr*bės. 10. ar jau išmokai tais*klę? 
11. Į festivalį atvyko daug garsen*bių. 12. skamba naujas 
kūr*nys. 13. rugpjūčio 15-oji – Žol*nės šventė. 14. nerandu 
antrosios koj*nės. 15. iš kišenės iškrito nos*nė. 16. tualete 
kvapą skleidžia gaiv*klis. 17. neringa mėgo šį perlų vėr*nį. 
18. gražiausios sod*bos konkursas pasibaigė. 19. dainininkas 
pasirašė visiems gerb*jams. 20. Žygiuoja Lietuvos kari*menė. 
21. išsiruošėme į žvej*bą.

š pažymėkite daiktavardžių priesagas, šalia parašykite, iš ko jie pada-
ryti. 

laimužė  ←  laimė puvinys  ←  
vėjūkštis  ←  trūkumas  ←  
peliukė  ←   liūdesys  ←  
krūmokšnis  ←   vakaronė  ←  
tėtušis  ←   žinovas  ←  
berniokas  ←   ganiava  ←    
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prieŠdėLiniai ir gaLŪninės  
darybos daiktavardŽiai

priešdėliniai daiktavardžiai yra daromi tik iš daiktavardžių. 
priešdėliai daiktavardžiams suteikia naują reikšmę, pvz., 
tvora – patvorys, krosnis – užkrosnis, žodis – priežodis.

Lietuvių kalboje esama daug priešdėlių, tačiau dariausi yra 
šie: pa-, už-, ant-, prie-. pridedant priešdėlį, dažniausiai keičiasi ir 
galūnė, pvz.: stalas – pastalė, anga – prieangis, kaklas – apyka-
klė. galūnė nesikeičia pridėjus neigiamos reikšmės priešdėlį ne-, 
pvz.: laimė – nelaimė, sėkmė – nesėkmė.

priešdėlyje už- visuomet rašome ž, pvz., užsienis, užstalė, 
užsispyrėlis, užrašai.

galūninės darybos daiktavardžiai padaromi iš veiksma-
žodžių, būdvardžių ir daiktavardžių, keičiant galūnes, pvz., 
muša – mūšis, švarus – švara, vilkas – vilkė.

daugiausia galūninės darybos daiktavardžių padaroma iš 
veiksmažodžių: neria – naras, pertraukia – pertrauka. darant 
gali įvykti įvairių žodžio šaknies ar priešdėlių pakitimų: sutraukia 
– santrauka, nutraukia – nuotrauka, patvino – potvynis, pjovė – 
pjūvis.  

† pažymėkite daiktavardžių priešdėlius, šalia parašykite, iš ko jie pa-
daryti.

apyaušris (aušra), apypietė, apykaklė, antsnukis, belaisvis, 
išdukterė, įvartis, antausis, išvakarės, patvorys, pavardė, po-

ĮSIDĖMĖKITE:
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žemis, prieškambaris, priežodis, pradalgė, nelaimė, užsienis, 
bedarbis, nesantaika

‡ sudarykite daiktavardžių su priešdėliais ant-, at-, apy-, į-, pa-, 
prie-, iš-, už-.
kaina, sūnus, šaka, kaklas, kampas, lova, žodis, mintis

ˆ Įrašykite praleistus daiktavardžių priešdėlius pa-, už-, ant- arba 
prie-.

1. *miškėje stovėjo eigulio sodyba. 2. ant lovos pūpso *galvė. 
3. pakilo *danga ir prasidėjo spektaklis. 4. *saga yra tarp šak-
nies ir galūnės. 5. ieties *galis buvo aštrus. 6. *griovyje pražy-
do purienos.

Š nurašykite priešdėlinius daiktavardžius, šalia parašydami, iš ko jie 
padaryti.

1. vaikštinėjau papieviais. 2. pakalnėje kas pavasarį baltas 
pūkų pagalvėles sūpuoja švyliai. 3. tėvas numetė pirštines 
į užkrosnį. 4. nejaugi jūs manot, kad nelaisvėje gyventi len-
gviau? 5. priemolis – sunki žemė. 6. po lietaus visos įklonės 
prisipildo vandens. 7. visur darbo įkarštis, bet nuotaika pakili.
Pavyzdys. papieviais – pieva.

œ Įrašykite praleistas raides. priešdėlinius daiktavardžius pabraukite.

1. netrukus prieangyje subildėjo žin*sniai ir kažkas nery*tingai 
pasibeldė į duris. (r. L.) 2. vieną popiet* pamatėme ne keliu, 
bet tiesiai per laukus ateinantį žmog*. (a. vc.) 3. tėvas taiso 
apynasr*. (a. bil.) 4. senis greit u*simetė kailinius, basnirčias 
įsistojo į klump*s ir išbarškėjo į priemen*. (a. p.) 5. rytas išaušo 
tylus ramus, paž*miais dar sklaidėsi rūkas, bet dangus buvo gie-
dras, be jokio debes*lio. (v. m.-p.) 6. visa padangė, nusipraususi 
vėsioj* rasoj*, linksmai prašvito. (Ž.)

Œ parašykite, iš ko padaryti šie galūniniai daiktavardžiai.

lūžis  –  lūžo plyšys  –   šiaurys  –  
saga  –   kvailys  –   pienė  –  
liūtė  –   kyšis  –   išvyka  –  
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skylė  –   mūšis  –   slėgis  –  
juodis  –   stalius  –   leidimas –  

š padarykite galūninius vedinius (daiktavardžius) iš nurodytų kalbos 
dalių.

iš daiktavardžių iš būdvardžių iš veiksmažodžių
puodas – bailus – tręšė – 
rytas – geras – nešė – 
tigras – gilus – skrido –

ĮSIDĖMĖKITE:

sudurtiniai daiktavardŽiai

Sudurtiniai daiktavardžiai daromi iš įvairių kalbos dalių su 
galūnėmis -is (-ys), -ė (-a).

pvz.:
rankraštis (ranka + raštas)  šilagėlė (šilas + gėlė)
juokdarys (juokus daro) saulėtekis (saulė teka)
bendrabutis (bendras butas) geradarė (gera daro)
vienkiemis (vienas kiemas) pirmagimė (pirma gimė)
savamokslis (savo mokslo) savimyla (save myli)
naujakurys (naujai kuriasi) pusiaužiemis (pusiau žiema)

kai kurie sudurtiniai žodžiai tarp dviejų kamienų turi jun-
giamuosius balsius a, (i)a, ė, i, y, o, u, ū, pvz.: gandralizdis, 
dalgiakotis, žemėlapis, šaligatvis, darbymetis, vietovardis, 
vidudienis, kojūgalis.

† išrašykite iš teksto sudurtinius daiktavardžius, nurodydami kalbos 
dalis, iš kurių jie padaryti, ir jungiamąjį balsį (jeigu turi).
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baigiasi rugpjūtis, greitai prasidės rugsėjis, po laukus draiky-
sis voratinkliai. bet dabar dar vis mėlynuoja rugiagėlės, pa-
grioviuose tarpsta šunramunės, lapelius skleidžia kraujažolės. 
prie sodybų puikuojasi saulėgrąžos. pievose sėklas nokina vai-
stažolės. 

‡ sugalvokite sudurtinių daiktavardžių pagal šiuos modelius.

daiktavardis + daiktavardis būdvardis + daiktavardis
viršukalnė    ,   juodvarnis , 
skaitvardis + daiktavardis daiktavardis + veiksmažodis
devynbalsė  ,    saulėlydis , 

ˆ parašykite kuo daugiau sudurtinių daiktavardžių su nurodytu pir-
mojo žodžio kamienu.

ugn-   raudon-  
rug-   led-  
žem-   darb-  

Pavyzdys. ugniavietė, ugniagesys, ugniakuras, ugnikalnis.

Š sugalvokite ir parašykite sakinių su šiais daiktavardžiais.

kryžiažodis, garsiakalbis, pusiasalis, grėbliakotis, angliakasys, 
aiškiaregys, pusiaukelė, bulviakasis, pusseserė, rankšluostis

œ Įrašykite praleistas raides. sudurtinius daiktavardžius pabraukite.

1. tu atplaukei iš klaipėdos didžiuliu garl*viu. 2. sunkv*žimio 
kabinoje pasigirdo švelnūs garsai. 3. Jos šlap*s lietpaltis žvil-
gėjo. 4. baigėsi ilgos atostogos, prasidėjo darbym*tis. 5. da-
bar d*mesys nukr*po į šaltibarščius, avieną ir drebučius. 6. aš 
neturiu ką atsakyti. aš juk ne aišk*regė. 7. Jūs primenat man 
vieną paž*stamą švies*plaukę. 8. susitikom su ja per saulėl*dį. 
9. srai*tasparnis atskrido ank*čiau ir nusileido pievoje. 10. vi-
dudien* visa mokyklos bendruom*nė rinkosi į aktų salę pami-
nėti didv*rių atminimo. 

Œ sugalvokite ir parašykite dvi mįsles, kurių įminimas būtų sudurti-
niai daiktavardžiai.
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daiktavardis sakinyJe

pavyzdžiai           
 
Pavasarį sučiulba  
paukščiai.  

Mergaitės pririnko  
uogų.
Vakar padėjome  
senutei.
Visi mylime tėvynę.
Tėvai džiaugiasi  
vaikais. 

Vilkas yra  
žvėris. 

Užtrauksime  
žygio dainą.
Dega šventės laužai. 
 
Gedimino pilis yra  
Vilniuje.
Žvėrims sunkiausia  
žiemą. 
Raiteliai jojo šuoliais. 

Mariau, atnešk  
sąsiuvinį! 

daiktavardis
sakinyje eina

 veiksniu

 papildiniu

 tarinio dalimi

 pažyminiu

 vietos aplinkybe

 Laiko aplinkybe

 būdo aplinkybe

 kreipiniu

  atsako     
į klausimus

kas pavasarį  
sučiulba?

ko mergaitės  
pririnko?
kam vakar  
padėjome?
ką visi mylime?
kuo džiaugiasi  
tėvai?

kas toks  
yra vilkas?

kokią dainą  
užtrauksime?
kieno laužai dega? 

kur yra gedimino 
pilis?
kada žvėrims  
sunkiausia? 
kaip jojo raiteliai? 
 

† daiktavardis sakinyje gali eiti įvairiomis sakinio dalimis. išnagrinė-
kite lentelę.
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‡ Įrašykite tinkamą daiktavardį. pažymėkite, kokia sakinio dalimi jis 
eina.

1. prie upokšnio ganėsi . 2. Į beržą įkėlėme . 3. mokyto-
jas paaiškino . 4. mes džiaugėmės . 5. mokiniai talkino .  
6.  lanksto medžių šakas. 7. ant kalno stovėjo  malūnas.  
8. bibliotekos vedėja surengė  parodą.  9.  paukščiai sugrįž-
ta iš šiltųjų kraštų. 10. viktorija gyvena .

ˆ perskaitykite tekstą. raskite ir išrašykite kreipinius. kokiu linksniu 
jie reiškiami?

taip jau visada būna. kai esi nepasiruošęs, pamokos ar eilėraš-
čio neišmokęs, kai visai nenori, kad tave paklaustų, mokytoja 
būtinai paklaus.
taip atsitiko ir per šįjį pasiplepėjimą.
– na, edvarduk, ko gi tu šiandien toks nusmurgęs?
– problemos, – sustenėjo edvardukas.
– kokios problemos, vaikeli? – susirūpino mokytoja.
– mūsų princas susirgo...
– ar katinas?
– pasakykit, mokytoja, ar princas gali numirti? – liūdnai pa-
klausė vaikas.
– nežinau, edvarduk, reikia jį parodyti veterinarui...

V. Račickas

Š veiksnį pakeiskite kreipiniu (kartu keiskite ir veiksmažodžio nuo-
saką).

1. poviliukas atsikėlė anksčiau. 2. andrius sustojo prie upelio. 
3. prieš posūkį vairuotojas važiavo lėčiau. 4. mildutė atnešė 
ąsotį su pienu ir pastatė ant stalo. 5. tadas priskynė obuolių ir 
kriaušių. 6. mažas vyturėlis linksmino artoją. 7. mama numez-
gė man pirštinaites. 8. silvija užrakino duris ir išbėgo į kiemą. 
Pavyzdys. poviliuk, atsikelk anksčiau.

œ parašykite po sakinį, kur daiktavardžiai mokykla, miškas, kaimas 
eitų vienąkart veiksniu, kitąkart – papildiniu ir vietos aplinkybe.
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Œ nurašydami tekstą, pabraukite daiktavardžius ir pažymėkite, ko-
kiomis sakinio dalimis jie eina.

o ragana slinko ir slinko. Ji slapstėsi tarp akmenų ir krūmų. nė 
vienas akmenėlis nenuriedėjo iš po jos kojų, nė vienas lape-
lis nesušlamėjo jos drabužių paliestas. sudžiūvusiose rankose 
ji nešėsi plačiai iškėtotą tinklą, o piktos akys ieškojo Laimės 
paukščio.

J. Jankus 

daiktavardŽio kartoJimo uŽduotys

† Įsižiūrėkite į schemą (p. 97) ir papasakokite, ką žinote apie daiktavardį.

‡ kaip padaromi išvestiniai daiktavardžiai? nurodykite įvairiais bū-
dais padarytų daiktavardžių.

ˆ Įrašykite praleistas galūnes, pabraukite daiktavardžius ir nurodyki-
te jų giminę, skaičių, linksnį.

1. Žodis žvirbl* išlekia, jauč* sugrįžta. 2. nemesk kel* dėl ta-
kel*. 3. moki žod* – žinai kel*. 4. nereikia vilk* kel* rodyti.  
5. du gaidž* viename kiem* nesutinka. 6. niekados nepasiti-
kėk tuo draug*, kuris apleidžia tave nelaimėj*. 7. mažas grū-
das dideliu medž* užauga. 8. nėra nam* be dūm*. 9. darb* iki 
kaklo. 10. svetimu prot* toli nenuvažiuosi. 11. argi pagausi 
vėj* lauk*. 12. daug rank* didžią našt* pakelia.

  Š suskliaustuosius daiktavardžius parašykite reikiamu linksniu.

Mikę (mikė) jau du kartus perkėlė į kitą (suolas). dabar jis 
sėdi aukščiausiame (suolas), prie (krosnis), kad mokytojas jį 
matytų. Jį išskyrė su (Juozapėlis) tik todėl, kad juodu pasidarė 
per daug dideli (draugai), nes amžinai šnekėjo apie (zuikiai), 
(voverės), (karveliai), skaptavo pasikišę po (suolas) medinius 
(vokietukai), galando (peiliai). neretai taip įnikdavo į savo 
(kalbos), kad, nutilus (klasė), jie užmiršdavo, kur esą, ir pra-
dėdavo garsiai kalbėtis. P. Cvirka
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œ užpildykite lentelę, įrašydami nurodytų linksnių formas.

vns. v. vns. n. vns. g. dgs. k. dgs. n. dgs. g.

moteris moteriai moterį moterų

varlė

akis
suolas

skrynia
obuolys
saulė
nosis
žvirblis

Œ atidžiai perskaitykite sakinius. ištaisykite kalbos klaidas ir nurašy-
kite juos.

1. ir tavo rašinyje yra klaidos. 2. vyrai išjojo tėvynę ginti. 
3. pirkėja paklausė, ar yra duona ir pienas. 4. Šią knygą esu 
skaitęs tik lenkų kalboje. 5. pirmoje eilėje išspręsiu uždavi-
nį. 6. dailiojo skaitymo konkurse mūsų klasę atstovavo rita.  
7. nusipirkome žaislų eglutės papuošimui. 8. prie a. bara-
nausko kapo padėjome gėles. 9. nusipirkau dėmių išėmėją.

š nurašydami tekstą, suskliaustuosius daiktavardžius parašykite rei-
kiamu linksniu. Įrašytuosius daiktavardžius raštu gramatiškai išna-
grinėkite (pagal pateiktą planą).

Paukščių balsai
(pavasaris) miškas skamba nuo (paukščiai balsai). Lyg įkvėp-
tas (saulė) pragysta kikilis. nedrąsiai, su pertrūkiais jam pri-
taria kitas giedotojas. Liejasi kikilių (choras) giesmė. kažkur 
(eglė viršūnė) sušvilpia strazdas. nuo tolimos (pelkė) atplau-
kia vingri ir tyra karetaitės giesmė. (tankus eglynas) čiulba 
liepsnelė. džiaugiasi paukšteliai patekėjusia (saulė). 

S. Paltanavičius
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daiktavardžio gramatinio nagrinėjimo planas
1. pagrindinė daiktavardžio forma (vienaskaitos vardininkas).
2. kalbos dalis (daiktavardis).
3. skyrius (bendrinis ar tikrinis).
4. giminė (vyriškoji ar moteriškoji).
5. Linksniuotė, skaičius ir linksnis.
6. kuo eina sakinyje.
Pavyzdys. pavasarį (pavasaris) – daiktav., bendr., vyr. g., i l., 
vns. g.; laiko apl. (kada skamba?).

Ÿ suskliaustuosius žodžius pakeiskite vienu žodžiu ir parašykite saki-
nyje reikiama forma.

1. (palei kelią) augo liepa. 2. stoviu aš (palei krantą). 3. Lapė, 
pasiekusi (vieta palei mišką), stryktelėjo į kalniuką. 4. (po lan-
gu) padėjęs lentą su grūdais, šaukiu paukščiukus. 5. (po stogu) 
kregždė lipdo savo lizdą. 6. (prie upės) siūbavo beržai. 7. (pa-
lei sienas) sustatėme suolus. 8. (po stalu) tupėjo šuo.
Pavyzdys. pakelėje augo liepa. 

 Įrašykite tinkamą sudurtinį daiktavardį, vardininką pakeisdami rei-
kiamu linksniu.

1. simona pynė iš  vainiką. 2. vorele mes kopėme į .  
3. rugsėjo mėnesį prasidėjo . 4.  pilkuoja pelenai. 5. močiu-
tės darželyje jau pražydo . 6. kilusį gaisrą gesino didžiulės  
pajėgos. 7. muselė nepastebėjo  ir į jį įkliuvo. 8. per  pamo-
ką mikė išsiima naują sąsiuvinį ir . 
piliakalnis * plunksnakotis * ugniavietė * rugiagėlė * bulvia-
kasis * voratinklis * ugniagesys * dailyraštis * saulėgrąža 

¢ Įrašykite praleistas galūnes. pabraukite daiktavardžių darinius, žo-
džiu paaiškinkite, kokiu būdu jie padaryti.

Skrendančios knygos
viename mažame miestel* žmon* gyveno labai neįdomiai. Jie 
žiūrėdavo televizor*, kalbėdavosi telefonu ir net žinojo, kas tai 
yra fotoaparatas. bet jie neturėjo nė vienos knyg*. taigi ma-
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mos vakarais negalėdavo paskaityti vaikams pasak*, ir jie – 
norom nenorom – amžinai spoksodavo į televizor*. 
kartą ruden* pro šalį skrido nedidelis pulkelis knyg*. Jos la-
bai nustebo radusios vietov*, kur žmonės nežinojo, kas tai yra 
knygos. 
– mes turim jiems padėti, – tarė viena iš jų. ir tada knygos ap-
sivertė puslap* žemyn ir pradėjo purtyti raid*.
Žmonės, išėję į gatv*, stebėjosi, kad taip anksti pradėjo snigti. 
ir, be to, ne snaig*, o raid*. paskui pradėjo tas raides rinkti, 
dėlioti iš jų žodžius, sakin*, ištisas istorij* ir pasak*. 

K. Kasperavičius

prieLinksnių reikŠmė ir vartoJimas

Prielinksnis yra nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su 
vardažodžio linksniu ir parodo linksniuojamojo žodžio ryšį 
su kitais žodžiais (ant, už, po, prie). 

prielinksniai sakinyje atskirai jokiomis reikšminėmis sakinio 
dalimis neina, gali būti tik sudėtinis jų komponentas.

prielinksniai vartojami su kilmininko, galininko ir įnagininko 
linksniais.

prielinksniai su kilmininku

 prielinksnis                                    

 ant

          reikšmė

vieta 
veiksmo atlikimo  
būdas 
objektas, į kurį  
nukreiptas veiksmas

        pavyzdžiai

Ant aukšto kalno  
stovėjo pilis.
Gintarėlį tau nešu ant 
delno.
Supykau ant draugo.
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 be

 dėl

 greta

 iki, lig(i)

 iš
 

 nuo
 

 link

 dėka

         reikšmė

būdas
išskyrimas

priežastis

tikslas

nuolaida

vieta

laiko riba
vietos riba

vieta (kryptis)
šaltinis, iš kurio  
kas gaunama
priežastis
veiksmo atlikimo 
būdas

vieta (kryptis)
laikas
priežastis 

kryptis

palankios veiksmo 
baigties priežastis

       pavyzdžiai

Kas siuva be adatos?
Iki mokslo metų  
pabaigos liko mėnuo  
be kelių dienų.

Jaudinuosi dėl  
egzaminų.
Kovoja dėl pirmos  
vietos.
Dėl manęs gali ir  
neateiti.

Eina greta tėvo.

Skaitė knygą ligi nakties.
Užpustė kelią iki namų.

Vėjas pučia iš rytų.
Sužinojau iš knygų.

Verkia iš laimės.
Supratau iš pusės žodžio.

Nukrito nuo stalo.
Lyja nuo ryto.
Medis nulūžo nuo vėjo.

Skubu namų link.

Tiek daug žinau mokytojų 
dėka.

prielinksnis
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kiti su kilmininku vartojami prielinksniai: anot, pirma, prie, 
pusiau, šalia, tarp, toliau, žemiau, viduj, vidury, vietoj, virš, kiau-
rai, skersai, abipus, anapus, šiapus.

prielinksniai su galininku

prielinksnis

apie, 
aplink 

į 

pas

      reikšmė
                
vieta
apytikris laikas
apie ką kalbama

kryptis
į ką krypsta 
veiksmas
tikslas

vieta

               pavyzdžiai

Sutūpėme apie / aplink laužą. 
Grįžo apie šeštą valandą ryto.
Pasakojau apie kelionę. 

Nukeliavo į miestą. 
Parodė į dešinę.
Atsakė į klausimą. 
Nuėjo į susirinkimą. 

Atostogauju pas senelius. 

kiti galininko prielinksniai: pagal, palei, paskui, paskum, per, 
prieš, priešais, pro.

prielinksniai su įnagininku

           pavyzdžiai

Į mišką ėjau su draugu.

Sėdėjo su knyga rankoje.
Jonas keliasi su gaidžiais.
Šalia stovi vaza su gėlėmis.

Vandens sulig keliais.
Sulig kamuoliu didumo.

Liepa augo ties langu.

prielinksnis

su 

sulig

ties 

         reikšmė

buvimo kartu 
santykiai
būdas 
laikas
daikto požymis

požymis (lyginant  
pagal aukštį, didumą)

vieta
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† išrašykite prielinksnius kartu su linksniuojamaisiais žodžiais. paaiš-
kinkite jų reikšmę.

Šarūnas lengviau atsikvėpė. vengdamas ilgesnių kalbų, metė 
ant stalo šakutę ir spruko pro duris. iš paskos nėrė ir micius, 
kuris jau buvo iki soties prisiėdęs. berniukas kieme ilgai nesi-
dairė. nedelsdamas patraukė prie ežero, kur pirtelėje jo turėjo 
laukti mindaugas. gal būtų net nebežvilgtelėjęs į tėvų sodybą, 
jei ne katinas micius. katinas tapeno iš paskos, kažką paslap-
tingai murkdamas.
 – miciau, namo! – varė katiną Šarūnas. tačiau tas neklausė. 
sekė iš paskos, ir tiek. o kai berniukas sustojo, ruošdamasis 
rimtai pamokyti katiną, micius pribėgo prie jo ir ėmė trintis 
į kojas. Šarūnui pyktis nelauktai dingo. Jis pasilenkė, glostė 
katiną ir kuždėjo: 
 – miciau, suprask… negaliu aš čia ilgiau būti.

V. Dautartas 

‡ sugalvokite po sakinį su šiais žodžiais, pavartodami prielinksnius į, 
iš, nuo, per, prie, pro, už.

užlįsti, perjoti, išimti, praeiti, įlįsti, pernešti, pridėti, praplauk-
ti, prisiglausti, nušokti, nukabinti, išskristi, įjoti

ˆ Įrašykite praleistas raides, pabraukite linksnius su prielinksniais. 
viršuj parašykite, koks tai linksnis.

virš mindaugo pilies ėmė aušti.
mieguista n*ris plu*dė savo vandenis pro miškingą kalv*, iš 
vienos pusės sustiprintą didel* žemių pylimu. Šen bei ten matė-
si sodybvietės, virš šiaudin* stog* kur ne kur raitėsi ankst*vas 
pusryč* dūmas, rūke šaižiai sukly*davo gaidys. saulė dar ne-
buvo pasirodžiusi, o į pamišk*s pro pilies vartus piemenys jau 
ginė mauroj*nčius galvijus, baikšč*s avis, besigrūdančias vie-
na ant kitos. 
nuo Šventaragio slėnio vėj*s atnešė saldų deginamo medžio 
kvap*. matyt, žyniai kurstė aukur*. 

R. Šerelytė
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Š nurašydami įrašykite tinkamas suskliaustųjų žodžių junginių formas.

1. (Link kaimas) važiavo dviratininkų būrys. 2. (kitapus upė) 
gyvena siuvėjas. 3. (dėka andrius) mes vėl čia susirinkome.  
4. inga stovėjo (greta mes). 5. daugelis ėjo (link giraitė).  
6. mokyklą baigiau (sesuo dėka). 7. (palei kelias) augo labai 
senas ąžuolas. 8. vagys pasislėpė (po tiltas). 9. (Šalia moky-
kla) pasodinome beržų giraitę.  

œ ištaisykite netaisyklingai pavartotus prielinksnius.

1. kelis mėnesius mokeisi ant vairuotojo? 2. buvome su-
sitarę rinktis ant geležinkelio stoties. 3. eilėraštį uždavė ant 
penktadienio. 4. išsikeičiau zlotus ant eurų. 5. reikėtų pa-
siderėti apie naujas kainas. 6. paminėjo ir apie tuos, ku-
rie vėlavo. 7. tomo kambarys yra keturi ant penkių me-
trų. 8. knygą pasiskolinau pas emiliją. 9. berniukai eina 
žaisti į krepšinį. 10. vaistus gerkite tris sykius į dieną.  
11. prie progos užeikite pas mus į svečius.

Œ parinkite ir įrašykite praleistus prielinksnius.

motina, pati gerai nežinodama ko, užlipo  aukšto, priėjo  
mažyčio langelio ir ilgai žiūrėjo  senas egles. daugiau iš čia 
beveik nieko nebuvo matyti, dar viena ąžuolo šaka, ir kiek 
toliau,  nedidelės kalvelės pamiškėj, nenupjauti, gyvulių ir 
žmonių išmindžioti, pajuodavę dobilai.  šitą langelį ji dažnai 
matydavo dukterį  mažąja. Ji ne sykį matė, kaip mažoji pul-
davo seseriai  glėbį ir kaip ta mažąją apkabindavo, pakeldavo 

 žemės ir imdavo sukti  save; mažosios įdegusios kojytės 
kliūdavo  violetinių dobilų. J. Aputis
ant * į * prie * ant * su * už * nuo * apie * pro * į

š Įrašykite praleistus prielinksnius.

Justas meta knygą  savo spintelės, nužingsniuoja  vieno 
kambario galo  kitą ir įsikuria  lango. gatve stoties  plau-
kia ir plaukia žmonės. Justas dar sykį grįžta  kambario vidurį 
ir tingiai sudrimba  kėdės.  sienos įkyriai boluoja tvarkingai 
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paklotos ginto ir Lino lovos. Justas nori pribėgti, griebti viską, 
šviesti aukštyn, tačiau jis tik sprigteli  didelį geltoną balioną, 
paliktą  naujųjų metų ir pririštą  eglutės šakos.  A. Zurba

Įvardis. reikŠminės ĮvardŽių grupės

Įvardis yra kalbos dalis, kuri nurodo asmenį, daiktą, ypatybę 
arba skaičių, bet jų nepavadina (jis, tas, tokia, keli).

pagal reikšmę skiriami 7 įvardžių skyriai: asmeniniai, san-
grąžinis, savybiniai, parodomieji, pažymimieji, klausiamieji ir 
santykiniai, nežymimieji.

  Įvardžių grupė                               pavyzdžiai

asmeniniai aš, mes, tu, jūs, jis, jie, tamsta, pats

sangrąžinis savęs 

savybiniai mano, tavo, savo, manas, tavas, savas, manasis, 
                             manoji, tavasis, tavoji, savasis, savoji,  
 maniškis, maniškė, jūsiškis, jūsiškė  

parodomieji tas, ta, tai, šis, ši, šitas, šita, šitoks, šitokia, 
 anas, ana, toks, tokia, tas pats, ta pati  

pažymimieji kitas, kitoks, visas, visoks, kiekvienas, niekas,  
 joks, nė vienas 

klausiamieji  kas, kuris, kuri, koks, kokia, katras, katra,  
ir santykiniai       keli, kelios, keleri, kelerios, kelintas, kelinta

nežymimieji kažkas, kažin koks, kas nors, kai kas, kai kuris, 
 bet kuris, šis tas, šioks toks, kelintas, keletas,  
 keliolika, vienas kitas 
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ĮSIDĖMĖKITE:

Įvardžiai kaitomi įvairiai: vieni tik linksniais (kas, ko, kam), 
kiti – linksniais ir skaičiais (aš, mes, manęs, mūsų), treti – links-
niais, skaičiais ir giminėmis (šis, ši, šie, šių). 

Įvardžiai sakinyje dažniausiai eina veiksniu, papildiniu, pažy-
miniu.

1. Įvardžio giminę deriname su daiktavardžio gimine (šitas 
pasakojimas, šita knyga).

2. Įvardis katras vartojamas, kai kalbame apie du asmenis, 
o kuris – apie tris ir daugiau asmenų.

3. klausiame: Kelinta diena bus rytoj? Kuri valanda?
4. Įvardžiai koks, kuris, kažin kas, kas nors nevartojami su 

tai.

† dailiai nurašykite tekstą ir pabraukite įvardžius.

senasis mokytojas nutilo ir susimąstęs ilgai žiūrėjo į krosnyje 
jau gęstančią ugnį. tylėjau ir aš, nenorėdamas nereikalingais 
žodžiais sudrumsti tylos, į kurią sugrįžo atsiminimai apie šiur-
pią pušų našlių paslaptį. iš susimąstymo mane pažadino pa-
skutiniai tą naktį senojo mokytojo pasakyti žodžiai:
– Ši knyga – tai testamentas ir man, ir tau, ir visai mūsų tautai, 
kuri turbūt vienintelė visame pasaulyje turi į kitas kalbas neiš-
verčiamą žodį: knygnešys...

A. Biliūnas

‡ parašykite reikiamą suskliaustųjų įvardžių linksnį.

nuo (aš), pas (aš), su (aš) 
nuo (ji), pas (ji), su (ji) 
nuo (jie), pas (jie), su (jie)
nuo (jos), pas (jos), su (jos)
nuo (jūs), pas (jūs), su (jūs)
nuo (tu), pas (tu), su (tu)
nuo (mes), pas (mes), su (mes)
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ˆ perskaitykite tekstą. raskite ir išrašykite įvardžius, nurodykite jų 
reikšminę grupę. 

ar yra kas nors gražiau kaip šiltos ankstyvo rudens popietės? 
saulei jau neliko nė ketvirtadalio kelio, ir ji iš šono atsargiai 
šildo jums veidą. Jūs nejaučiate ore vasaros tvankos, bet vien 
ramią šilumėlę, kuri jus gaivina, kuri jus skatina judėti, juok-
tis ir dainuoti. suartos rugienos kvepia drėgna žeme. nugany-
tos pievos sausai atsiliepia po jūsų kojomis. Jūs galite eiti, kur 
akys neša – nieks nieko jums nesakys, ir niekur jūs nerasite 
jokios kliūties. kur ne kur parudavusių linų ruožas, kur ne kur 
pajuodavusių dobilų sklypas, kur ne kur dar tebežaliuojančių 
bulvių laukas. bet per jį žengdami didelės skriaudos nepada-
rysite. rudens laukų laisvė plati ir miela kaip jūsų norai, kaip 
jūsų svajonės.

V. Mykolaitis-Putinas
Pavyzdys. kas nors – nežymimasis.

Š nurašykite psichologo v. J. Černiaus mintis, ko pageidauja mokiniai 
iš savo mokytojų. vietoj klausimų tinkamai pavartokite asmeninio 
įvardžio aš formas.

1. nusišypsokite, kai (ką?) pamatote.
2. Žinokite (kieno?) vardą ir pavardę. kreipkitės (į ką?) vardu.
3. klausykite (ko?), kai (kas?) kalbu.
4. pasakykite (kam?), kad (ko?) pasigedote, kai (kas?) nebu-
vau mokykloje.
5. pažinkite (ką?). pastebėkite (kieno?) gabumus, interesus. 
atkreipkite (į ką?) dėmesį.
6. duokite (kam?) kasdien galimybę ką nors pasiekti, kad ir 
nedaug.

aptarkite pateiktas mintis: kas ir kodėl jums aktualu? pagal-
vokite, ko galėtų pageidauti jūsų mokytojai. parašykite kelis 
sakinius.

U
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œ parašykite suskliaustųjų įvardžių reikiamus linksnius.

po (kelios) dienų, atėjusi į (savo) naująją muzikavimo vietą, 
nippė išvydo tikrą stebuklą – (visas) šiltnamis buvo pilnutė-
laitis ryškiai geltonų agurkų žiedų. (Jie) buvo tiek daug – per 
žiedus beveik negalėjai matyti žalių agurkų lapų. nippė žinojo: 
(kas) anksčiau agurkai pražysta, (tas) greičiau užauga. o nuo 
(tas) juk priklauso (jie) kaina!
nippė grojo pratimą po pratimo. visus (jie) mokėjo atmintinai, 
todėl į natas beveik nežiūrėjo.
– mama, aš (jos) mačiau! (Jos) buvo labai daug. kokios (mu-
dvi) avelės! o kas darosi (kitas) šiltnamyje, taip ir nepažiūrė-
jome?
viename, kiek didesniame, paprastai augdavo agurkai, o (ki-
tas) – pomidorai.

V. Račickas

Œ Įrašykite praleistus įvardžius.

kodėl vienas žmogus patrauklus, o  atgrasus ir atstumiantis? 
kodėl su vienu siekiame bendrauti,  pasiilgstame, o  ven-
giame? gal tai susiję su pagarba  žmonėms? pagarba sietina 
su  žmogaus savigarba. kas negerbia  žmonių,  negerbia 
ir .  žemindamas, žmogus pirmiausia pažemina . kai gerbi 

, nepažeminsi ir  žmogaus. 
V. Žemaitis

jo * savęs * kito * kitiems * kitą * save * kito * kitų * kiekvieno  
save * kitas * tas

š perskaitykite sakinius. raskite netaisyklingai pavartotus įvardžius 
ir juos ištaisykite.

1. Jam atsitiko kažkas tai negera. 2. ar tu žinai, koks autobusas 
čia važiuoja? 3. kažkoks tai nerimas apėmė, kai sūnus ilgai 
negrįžo namo. 4. mokytojas nutilo ir užsimerkė, lyg kažką tai 
netyčia būtų prisiminęs. 5. aš tuoj supratau, kad jis kažkuo tai 
nepatenkintas. 6. pasakyk, kelinto šiandien. 7. Čia buvo užsu-
kęs kažkoks tai žmogelis.
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ĮSIDĖMĖKITE:

ĮvardŽių raŠyba

sudėtingiausia yra asmeninių įvardžių rašyba. kaitant šiuos 
įvardžius, kai kuriais atvejais keičiasi ne tik galūnės, bet ir žodžio 
šaknis (pvz., aš – manęs, mes; tu – tavęs, jūs). Įsidėmėti ypač rei-
kia asmeninių įvardžių aš, tu ir sangrąžinio įvardžio vienaskaitos 
kilmininką ir galininką.

vns. k.  manęs   tavęs   savęs 
vns. g.  mane     tave     save

kiti įvardžiai daugiausiai linksniuojami kaip ir kitos linksniuo-
jamosios kalbos dalys. Jų galūnės paprastai sutampa. pvz., įvar-
džiai tas, ta, šitas, šita, anas, ana linksniuojami kaip būdvardžiai 
mažas, maža; kuris, bet kuris – kaip didelis; kuri, bet kuri – kaip 
švelni ir t. t., todėl įsidėmėti reikia ypač vns. galininko ir dgs. kil-
mininko galūnes.

vns.  v.   tas      ta    šitas     šita    kuris  kuri    
vns.  g.   tą       tą      šitą       šitą    kurį     kurią

dgs.  v.    tie     tos     šitie      šitos kurie    kurios
dgs.  k.    tų     tų      šitų  šitų     kurių  kurių

pastaba. kai kurios šių įvardžių vyriškosios ir moteriškosios 
giminės formos sutampa. 

vieni įvardžiai rašomi kartu, kiti – skyrium.
1. kartu rašomi įvardžiai: kažkas, kažkoks, kažkuris.
2. atskirai rašomi įvardžiai: kažin kas, kažin kuris, kai kas, 
kai kuris, bet koks, bet kuris, kas nors, šioks toks. 
skyrium rašoma ir dalelytė ne: ne kas, ne aš, ne koks, 
ne kažin koks, kas ne kas, koks ne koks.
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† išlinksniuokite žodžių junginius: toks gilus upelis, ši įdomi pasaka.

‡ nurašydami tekstą, suskliaustuosius įvardžius parašykite reikiamu 
linksniu. 

(kita) dieną atsikėlęs vyras su žmona nuėjo prie dubens nu-
braukti rytmetinės ašaros. kaip abu nustebo išvydę (toks) 
mažą padarėlį, kuris iš tankaus adatų kamuolio iškišęs juodą 
smailą snukutį įdėmiai žiūrėjo į (jie) meilės ir nuolankumo 
sklidinu žvilgsniu. 
– man regis, gerieji žmonės, (jūs) nesitikėjote (aš) rasti (šis) 
dubenyje, – tarė nykštukas.
 – (Jūs) tiesiate rankas į dangų. sudėję (jos) maldai teikitės 
padėkoti, nes (aš) esu ilgai lauktasis (jūs) sūnus.
per (kelios) dienas žvėrelis pelnė tėvų meilę ir (visi), kas tik 
(jis) matydavo, pagarbą. netrukus po kraštą pasklido garsas 
apie (toks) išmintingą rastinuką, puikų patarėją ir daugelio 
gamtos mįslių žinovą. 

O. Milašius

ˆ parašykite šešis sakinius, kuriuose įvardžiai mūsų, toks, visas, kaž-
kas, tavo, toks pat eitų su dalelyte ne.

Š padarykite įvardžių su duotais žodžiais ar žodžių dalimis.

Įvardžiai     su nors, bet, kai, kažin su kaž-
kas
koks

œ Įrašykite praleistas raides, įvardžius pabraukite. kokių įvardžių čia 
daugiausia?

Mano jaunystės eglė
kai j* pasodino kiem*, tarp kit* medžių, man*s dar nebuvo. 
tik vėliau, kai ta eglė pasistiebė auk*čiau gryčios, aš ją pa-
mačiau pro savo vaikystės lang*. ir buvo ji man lyg at*jusi iš 
pasakos apie Žilvin* – žalč* karal*. Žiūrėdamas į egl*, aš ma-
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tydavau, kaip ji u*siriša skar*, kaip eina prie neregėtos, neži-
nomos jūros, išvysta kraujo put*. did*lės ir šviesios vaikystės 
akys. Jos mato tai, ko nemato suaugusieji. 

V. Račkaitis 

Œ nurašykite tekstą, įrašydami praleistas raides ir tinkamus įvardžius: 
savo, jos, jų, juose arba jais.

Bitės
bitės gyvena aviliuose – auksiniuos* miestuos*. Jos  dova-
nomis malon* pa*vairina žmogaus stalą. bitės neprijaukintos, 
nors  gyvena sode, avilyj*. Žmogus negali pakeisti  prigim-
ties,  elgesio ir instinktų, kuriuos išu*dė gamta. bitės ūsel* 
mažyčiai, bet  telpa lytėjimo, uoslės ir klausos organai. Ūse-
liais bitė atpaž*sta kitą bitę,  girdi, užuodž* žiedus.

R. Budrys

š perskaitykite garsiai. ar sklandus šis rašinėlis? kodėl? perrašydami 
ištaisykite įvardžių vartojimo klaidas.

Žemuogės
beržynėlio pakrašty žaliuoja graži aukštumėlė. pavasarį ji pra-
žysta baltais žiedeliais, o dabar joje jau prisirpo žemuogės.
mes su agne nusprendėme jų prisirinkti. mes pasiėmėme mažą 
pintinėlę ir ją greitai pripildėme. bet jų tiek daug, o palikti gai-
la. saujomis jas bėrėme į burnas, o prisisotinusios mes vėrėme 
jas ant smilgų. Jos atrodė kaip gražūs karoliai.
Jų pačios prisivalgėme ir puikiomis lauktuvėmis pradžiugino-
me namiškius.

Ÿ kaip suprantate šias patarles? raskite tinkamą paaiškinimą ir nura-
šykite jį kartu su patarle. Įvardžius pabraukite.

1. vagie, kepurė dega.
a. Jeigu žiopsosi į kitų nelaimes, tave patį apvogs.
b. tavo elgesys išduoda, kad esi padaręs ką nors bloga.
c. tu greitai nupliksi, nes esi blogas žmogus.
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2. Lenk medį, kol jaunas.
a. vaiką reikia auklėti, kol jis dar mažas.
b. visada atsiras norinčiųjų pasinaudoti tavo nuolaidumu.
c. nepasiduok įkalbinėjamas, nes gailėsies.

3. ne mano kiaulės, ne mano pupos.
a. tu esi tikras kiaulė.
b. tai visiškai ne mano reikalas.
c. Jei kiaulės iškniso tavo pupas, esi pats kaltas.

4. aukštai lėksi, žemai tūpsi.
a. Jei žinai savo vertę, jokios nelaimės nebaisios.
b. Jei ko nors nori, nesėdėk rankas sudėjęs.
c. nebūk per daug išdidus, nes nežinai, kas tavęs laukia.

5. ne viskas auksas, kas auksu žiba.
a. ir turtingas gali būti negražus.
b. turėdamas pinigų, gali gauti bet ką.
c. tas, kas atrodo geras, nebūtinai toks yra iš tikrųjų.

6. kaip miške šauksi, taip miškas atsilieps.
a. Jeigu ką nors pametei, ieškok ir rasi.
b. kaip elgiesi tu, taip ir kiti elgsis su tavimi.
c. nemėtyk savo daiktų bet kur, tada nereikės ieškoti.
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v. geriausia vieta pasauLyJe
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Justinas Marcinkevičius

Tai gražiai mane augino

tai gražiai mane augino
Laukas, pieva, kelias, upė,
tai gražiai už rankos vedė
vasaros diena ilga.

tai gražiai lingavo girios,
uogų ir gegučių pilnos,
tai gražiai saulutė leidos,
atilsėlį nešdama.

tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
tai gražiai iš jų išaugo
vienas žodis: Lietuva.

gražiai, atilsėlį nešdama, skambėjo žodžiai

1 kas, anot poeto, jį gražiai augino?
2 kuo ypatinga Lietuvos gamta ir jos žmonės?
3 keliais sakiniais apibūdinkite, kas jums yra Lietuva.
4 išmokite eilėraštį atmintinai. surenkite klasėje deklamavimo 

konkursą.
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Selemonas Paltanavičius

Iš ąžuolo aukštybių

už kiemo, už tvoros – visai čia pat stūkso1 mūsų ąžuolai. sto-
vi storuliai, šakom šukuoja debesis ir gaudo pralekiančius vėjus. 
mūsų ąžuolai jau seniai tokie. Štai man jau aštunti eina, o per tą 
laiką jie nė kiek nepaaugo. mano tėtukas, o jis mūsų namuose pats 
vyriausias, sako tą patį – kiek pamenu, vis tokie ir tokie ąžuolai.

Ąžuolai – lyg geri kaimynai, pagal juos vieni kitiems kelią ro-
dom. o medžiai, ko gero, mūsų nemato. Žinoma, jei jie ir žvalgosi, 
tai mato ne vien mus. Jiems lyg ant delno turi būti giria ir išsi-
barstęs kaimas, galbūt ir kiti kaimai, ir net miestelis su bažnyčios 
bokštu.

– tėtuk, – klausiu aš, – o jeigu iš pačios ąžuolo viršūnės pasi-
žiūrėčiau? ką pamatyčiau?

– oho! – tėtukas apsižvalgo aplink ir, prisidengęs akis, užver-
čia galvą. – Labai jau aukštai jų viršūnės.

– bet vis tiek, – neatstoju aš. – ką pamatyčiau iš pačios viršū-
nės?

– tikriausiai – mūsų kaimą, gal dar girią, upelį...
– ir miestelį?
– ir miestelį. kas jau kas, o bažnyčios bokštas tikrai bus ma-

tyti.
– tėtuk, o tu niekada nekopei į ąžuolus?
– ne, nekopiau, – jis vėl užsiima savo darbais.
– bet kodėl? – prikimbu vėl. – Juk kaip tu galėjai gyventi ne-

žinodamas, kas iš viršaus matyti?
– na, ką tu, vaikeli, – jis tik juokiasi ir moja ranka. – kas mane 

tokį, vos krebždantį, ten užkels...
– ne, ne dabar, – aiškinu prisispyręs, nes dabar man tai svar-

biau už viską. – seniau, kai tu mažas buvai.

1 Stūksoti – neaiškiai matytis, dunksoti, stovėti.
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– nelipau, vaikeli, – sako tėtukas. – gal mano rūpesčiai kitokie 
buvo... gal apie tai nepagalvojau...

viskas aišku – nei tėtukas, nei tėtė niekada nematė viso savo 
kaimo. o aš pamatysiu. iš pačios viršūnės!

Lipimui pradėjau ruoštis tuoj pat. atsisėdęs iš toliau apžiūrė-
jau ąžuolus ir išsirinkau labiausiai šakotą. Žinoma, apatinę jo šaką 
pasieksiu tik nuo kopėčių, o toliau bus visai paprasta – nuo vienos 
ant antros, trečios. Ąžuolo šakos storos ir drūtos – tokios niekada 
nelūš. kuo ilgiau žiūrėjau į skėstašakį medį, tuo paprastesnis at-
rodė mano pasirinkimas. nutariau neatidėlioti, o kopti šiandien, 
tuojau pat.

nuo tvarto atitempiau kopėčias, prirėmiau prie storo ąžuolo 
liemens. pasispjaudžiau delnus ir stojau ant pirmo skersinio...

Jau dešimtą šaką apglėbiau, jau apačioje liko kluono stogas ir 
visas kaimas. prigludęs prie šakos, apsižvalgiau į tolį, tačiau viso 
kaimo neišvydau. dar per žemai. pasispyręs kopiu vėl. Štai po 
manim giria, lyg spalvotos dėžutės kūpso2 mūsų kaimo namai. o 
ten, už miško, už jo viršūnių, saulės nutviekstas3 blyksi bažnyčios 
bokštas ir greta jo – miestelio stogai. ten buvau šį pavasarį, kai su 
tėtuku vežimu dardėjom į paštą jo pensijos pasiimti. kažkur prie 
pat bažnyčios yra parduotuvė, kurioj pirkom limonadą ir sausai-
nius. tik iš čia jos dar nematyti. reikia dar aukštėliau.

Štai čia mano lipimas baigėsi. kaip apkabinau rankomis storą-
ją šaką, taip ir nevaliojau4 pajudėti iš vietos. tik dabar prisiminiau, 
kad po manimi – žemė. toli iki jos. kopėčios atrodo lyg žaislinės, o 
mano dviratis – visai mažytis. nežinia, iš kur galvoj radosi mintis 
apie baltasparnį angeliuką. ak, kad man dabar tokius sparnus!

Šaka kaip šaka – kybau ją apglėbęs ir nežinau, ką daryti. gal 
tėtukas patars – antai baigė drožti savo dalgiakotį ir skiedreles šla-
vinėja.

2 Kūpsoti – stovėti iškilus.
3 Nutviekstas – nušviestas.
4 Nevalioti – negalėti, nepajėgti.
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– tė-tuuuk! – suspiegiau iš visos sveikatos, o kad būtų tikriau, 
pridedu: – ką man daryti?

tėtuką lyg žaibas būtų trenkęs – pašoka, pasileidžia trobon. ir 
iš kur tas jo greitumas...

Į kiemą išvirto visi: tėtė, mama ir tėtukas, kuris be perstojo 
žegnojosi ir kažką sakė mano tėvams.

iš ąžuolo išlipau pats – tik nuo žemės mane drąsino tėtukas ir 
tėtė, o mamai jie liepė nieko neaiškinti. taip ji ir stovėjo, skepetėlės 
kampą sukandusi.

nepatikėsit – net pylos negavau. tik mama labai ašarojo ir 
mane bučiavo. tėtis – lyg nieko nebūtų nutikę. o tėtukas paėmė už 
rankos, ir mudu sykiu nudrožėm perkelti5 bėruko.

tik vakare, jau lovoje, paklausiau:
– tėtuk, tu nemiegi?

5 Perkelti – pervesti į kitą vietą ir pririšti ganytis, perrišti.
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– ne, – subrazdėjo jis savo lovoj. – nemiegu, vaikeli. poteriauju 
ir galvoju.

– tėtuk, o tu, kai mažas buvai, tikrai į ąžuolą žvalgytis nelipai?
– Hm, – tyloj vėl girgždėjo lova. – Jeigu atvirai, kaip vyrui, tai 

pasakysiu – lipau. ir į kaimą iš viršaus žiūrėjau, ir į bažnyčią.
– o tėtė?
– ir tavo tėvelis lipo.
– vadinasi, aš ne vienas toks?
– vadinasi, ne vienas. na, miegokime.
ir aš užsnūdau. Lengvu lyg pūkas miegu.

pralekiančius, rūpesčiai, labiausiai, pasispjaudžiau, 
dalgiakotį, trenkęs, užsnūdau

1 kas yra apsakymo pasakotojas?
2 raskite tekste ąžuolų aprašymą. kuriais teksto žodžiais nusako-

mas medžių storis ir aukštis? ką ąžuolai mato?
3 kodėl, jūsų manymu, žmonės pagal aukštus medžius vieni ki-

tiems kelią rodo?
4 apie ką klausinėjo berniukas tėtuką? 
5 ko norėjo vaikas? kodėl? kokia pagrindinė apsakymo mintis?
6 berniuko vardu papasakokite, kaip jis lipo į ąžuolą. pasakodami 

galite pasinaudoti pateiktais veiksmažodžiais ir žodžių jungi-
niais.

 apžiūrėjau, išsirinkau, atitempiau, prirėmiau, stojau, apglė-
biau, apsižvalgiau, neišvydau, kopiau vėl, lipimas baigėsi, ap-
kabinau, nevaliojau pajudėti, prisiminiau, kybau, nežinau, ką 
daryti, suspiegiau

7  kildamas į ąžuolo viršūnę, berniukas matė vis daugiau ir dau-
giau. sunumeruokite jo matytus objektus eilės tvarka.
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  miestelio stogai
  kaimo namai
  parduotuvė
  bažnyčios bokštas
  kluono stogas ir visas kaimas
  giria 
8 kokią paslaptį atskleidė vaikui tėtukas? raskite tekste ir per-

skaitykite.
9 kuri apsakymo dalis jums įdomiausia? kodėl?
10 ar saugu lipti į aukštus medžius? pasvarstykite, kuo galėjo baig-

tis berniuko nuotykis. nurodykite saugias vietas, iš kurių galima 
pamatyti savo kaimą, miestelį ar miestą, jo panoramą.

paieškokite daugiau žinių apie ąžuolą. koks tai medis, kokio 
aukščio, kiek metų gali augti? kas daroma iš ąžuolo medienos? 
kuris ąžuolas Lietuvoje pats seniausias? papildykite užrašus. 

Ąžuolas – tai ▲ medis. Jis gali augti iki ▲ metrų aukščio. gy-
vena ▲ metų. iš medienos ▲. pats seniausias Lietuvoje yra ▲ 
ąžuolas.

Mokomės daryti užrašus

ne viską, ką perskaitėme, pamatėme ar išgirdome, sugebame 
įsiminti, todėl svarbiausias žinias geriausia užsirašyti. skaityda-
mi ilgesnius literatūros kūrinius, užsirašome pagrindinių veikėjų 
vardus ir pavardes, veiksmo vietą ir laiką, svarbesnius įvykius (ei-
lės tvarka). tokia trumpa rašytinė informacija vadinama užrašais. 
gali būti ne tik skaitinių, bet ir paskaitų, kelionės užrašai. vieni 
jų būna ilgesni, kiti trumpučiai, užrašomi žodžių trumpiniais ar 
net grafiniais ženklais. turėdami užrašus, net ir po ilgesnio laiko 
nesunkiai prisiminsime buvusius įvykius ir faktus.

U
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† palyginkite eglės ir ugnės užrašų knygeles. kurie užrašai jums at-
rodo aiškesni? kodėl?

eglės užrašų knygelė

kanceliarinės parduotuvės, 
esančios mūsų mieste, vytauto 
gatvėje, darbo laikas: nuo 9 val. 
ryto iki 18 val. vakaro, dirba 
tik darbo dienomis. ten galima 
nusipirkti popieriaus, pieštukų, 
sąsiuvinių. 

ugnės užrašų knygelė

‡ ar jūs turite savo užrašų knygutes? ką ten rašote?

ˆ perskaitykite ištrauką iš „Lietuvos gamtos” ir pabaikite užrašus.

      r a i s t a s. tai pažliugęs miškas, dažniausiai – juodalksny-
nas. medžiai aukšti, bet auga keistai – ant kupstų, aukštų, pus-
metrinių. ant kiekvieno – alksnis ar net keli. greta jų rasime 
išsikerojusių paparčių, vingiorykščių. kupstai samanoti, tarp 
jų telkšo vanduo, kuriame mirksta tūkstančiai pajuodusių ša-
kučių, augalų stiebelių arba lapų. kai kur išsikeroję geltonųjų 
vilkdalgių guotai. neįprastai atrodo žydinti gėlė juodojo raisto 
marmalynėje.

kanceliarinės:
9–18             
pigiausi sąs., piešt., 
popier. (5 %)

p a s t a b a
apsimoka, nes 
kai kurios prekės 
pigesnės.  
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    didelių raistų pakraščiuose galima rasti ir raistinį beržy-
ną. tarp beržų pažliugusioje dirvoje dažniausiai auga viksvos, 
vingiorykštės. Čia gausiau krūmų. seni beržai sutręšta stovė-
dami. tokius stuobrius mėgsta rasti mūsų genys – baltanuga-
ris. tikras tinginys, lyg žinotų, kad sutrešusį beržą lengviau 
kapoti. Šis paukštis saugomas, net į raudonąją knygą įrašytas.
     raistuose peri ir kitas rečiausias slapukas – juodasis gan-
dras. Jis labai vengia žmonių, o juk į raistus žmonės retai atei-
na. kai kur raistuose lizdus susikrauna net ereliai: žuvininkas, 
rėksnys, o neseniai rastas didžiausias iš erelių – jūrinis. Jūrinis 
erelis tikras galiūnas. išskėstais sparnais jis uždengtų visą lovą 
ir dar jų galai kyšotų.

                                                      Pagal R. Kazlauską

iš i pastraipos užsirašome: Raistuose auga alksniai, papar-
čiai, vingiorykštės, retai – gėlės.
iš ii pastraipos užsirašome: Raistų pakraščiuose auga beržai. 
Sutręšusius stuobrius...
iš iii pastraipos užsirašome: Raistuose peri ir... 

Maironis

Lietuva brangi

graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
graži tu savo dangaus mėlyne!
brangi: tiek vargo, kančių prityrei.
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kaip puikūs slėniai sraunios dubysos,
miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja;
o po tuos kalnus sesutės visos
graudžiai malonias dainas ringuoja1.

ten susimąstęs tamsus nevėžis
kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino dievas.

kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne,
baltai iš sodų žalių bekyšą!
tik, brangią kalbą tėvų pamynę,
Jie mūsų širdis mažai ką riša.                                      

1 Ringuoti – dainuoti tęsiant gaidą.
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kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs;
ar saulė leidžias, ar vakarėlis
ramumą neša, saldžiai nutilęs.

bažnyčios tavo ne tik grožybe,
ne dailės turtais, ne auksu žiba;
bet dega meilės, maldos galybe,
senųjų amžių gyva tikyba.

kai ten prieš sumą visi sutarę
graudžiai užtraukia „pulkim ant kelių”,
Jausmai bedievio, vėl atsidarę,
tikėti mokos nuo tų vaikelių.                                   

graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
ne veltui bočiai2 tave taip gynė,
ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

susimąstęs, žaliąsias, bekyšą, senųjų

1 Į ką kreipiamasi pirmame eilėraščio posme?
2 kokius poetinius vaizdus regite perskaitę antrą ir trečią eilėraš-

čio posmus?
3 suraskite žemėlapyje poeto minimas upes ir pasakykite, kurios 

Lietuvos vietos įkvėpė autorių šiems posmams.
4 paaiškinkite, kaip suprantate poeto žodžius:
 „tik, brangią kalbą tėvų pamynę,
 Jie mūsų širdis mažai ką riša.”

2 Bočiai – proseniai.
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5 kas, poeto manymu, labiausiai puošia Lietuvos bažnyčias?
6 kokie jausmai reiškiami eilėraštyje?
7 raskite eilėraštyje epitetų ir palyginimų. nurašykite juos.
8 pasidomėkite, kuris kompozitorius sukūrė šiam maironio eilė-

raščiui muziką. išmokite jį dainuoti.
9 sukurkite reklamą. pakvieskite kitų šalių žmones aplankyti Lie-

tuvą. pavartokite eilėraštyje esančius vaizdingus posakius.

Selemonas Paltanavičius

Ko nežinojo kanarėlė

Šios pasakos gal visai neturėtume, jeigu vytukas tąkart būtų 
uždaręs narvelio dureles.

o atsitiko taip: vasaros rytą ruošdamasis į laukus, berniukas 
mažon lėkštutėn pripylė kanapių ir pastatė narvelin. nuo laktutės 
žiūrėjo geltona kanarėlė. Ji labai mėgo kanapes ir visada laukdavo, 
kad vytukas pabertų nors mažą jų žiupsnelį.

berniukas labai skubėjo, tad pastvėrė savo kepurėlę ir išbė-
go, net nežvilgtelėjęs į narvelį. kanarėlė tuo metu palesė sėkliu-
kių, užsigėrė vandens ir, purptelėjusi ant skersinio, užtraukė savo 
įprastą dainelę. ir staiga nutilo – durelės buvo atviros. visąlaik pro 
virbelius matydama kambarį, ji nebuvo po jį skraidžiusi. o, kaip 
tai šaunu – plazdenti ir plazdenti žinant, kad neatsimuši į tinklą. 
tikriausiai taip gyvena paukščiai sode, miške, už jo esančiame...

pasisukiojusi palubėje, kanarėlė nutūpė ant fikuso, tačiau ko-
jos slydo nuo žvilgančių jo lapų. daugiau gėlių kambaryje nebuvo, 
tad paukščiui staiga parūpo nuskristi prie medžių, augančių sode. 
pirmą kartą atsimušusi į stiklą, ji pailsėjo ant palangės ir vėl ėmė 
plakti sparnais, nesuprasdama, kas ją laiko. pavargusi nurimo. iš 
viršaus sruvo vėsaus oro banga, ir jos paviliotas geltonas paukštis 
šovė palubėn, susirado atvirą langelį ir nėrė pro jį. Štai ir tikslas! 
Ji – sode, kur žalias šakas nusvarinę medžiai, kur, be jos, skraido 
dar daug paukščių. visi jie kažkuo užsiėmę, skuba, juda, tik juo-
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dagurklis žvirblis čerška ant trobos stogo. kanarėlė pasibaisėjo – 
kaip galima taip blogai giedoti! Jeigu ji tik taip temokėtų, vytukas 
kanapių jai tikrai nepripiltų.

nuo vienos obels į kitą, paskui vyšniomis, slyvomis, ir jau 
sodo galas. ant laidų ten čiulbėjo rausvakrūtis paukštelis. kana-
rėlė nepažino čivylio, tačiau jo giesmė jai šiek tiek patiko. tik vis 
tiek – ji moka kur kas geriau.

taip, sodas aiškiai per mažas. pro langą tiktai atrodė žalias ir 
beribis, o juk šalia ošiantis miškas jį pergali ir medžių aukštumu, 
ir spalvų grožiu. Jis didelis, ir pasaulis, esantis už tos eglių sienos, 
turi būti didžiulis ir nepaprastas. kaip tokio nepamačius!..

kol nuplasnojo iki pirmų miško medžių, geltonoji kanarėlė 
taip pavargo, kad pasiekė tik apatines šakas. tupėdama ant jų, ji 
sunkiai alsavo, pražiotu snapeliu gaudė orą ir klausėsi girios šur-
mulio. aplinkui viskas virte virė – vėjelis kedeno medžių lapus, 
laigė margi drugiai, čiauškė paukščiai. Jeigu pasilikus čia visam 
laikui...
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vasara visiems smagi, tad ko nesidžiaugti ir jai, kanarėlei. 
nors eglės spygliai skaudžiai duria, ji nustraksi į saulės apšviestą 
plotelį, pražioja snapą, ir į girios chorą staiga įsiterpia čia niekada 
negirdėtas garsas. „tiuriuriu – try try” vingiuoja ji posmą po pos-
mo taip lengvai ir nerūpestingai, nes kanarėlei dabar tikrai niekas 
nerūpi.

nutilo aplinkui giesmininkai, įsiklausė: kažkas naujas pasirodė 
jų miške. negirdėtas! gal ir nematytas. todėl ir skrido dabar visi 
prie eglės, kurios viršūnėn buvo užsiropštusi kanarėlė, tūpė aplink 
ir klausėsi. kanarėlė matė tą sujudimą, tad dar labiau įsitempė.

– Žiū, jis geltonas! – sučiauškė devynbalsė. – kur dėtis tokiam 
geltonam?

– ir gieda kaip! – pritariamai sutarškėjo karetaitė.
– sakykit, – ištaikęs tarpą tarp giesmių į pokalbį įsiterpė kiki-

lis, – ar jūs iš kito miško, ar...
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– aš – iš miško? – nustebo kanarėlė. – aš naminė ir gyvenau 
narvelyje!

– vargšė...
– visai aš ne vargšė! narvelyje visai smagu, ten visada būna 

vandens ir pripilta sėklyčių. ten taip gera, kad tik ir norisi giedoti.
– ką jūs, ką jūs! – išsigando tošinukė. – narvelyje – ir gera: kas 

iš tų sėklų, jeigu negali skristi, kur nori.
– a-a! – sukluso kanarėlė. – Jau žinau, kodėl jūs taip šnekate. 

pavydit man! aš štai laisva skraidau, patys matot, ir jeigu panorė-
siu, vėl sugrįšiu į narvelį.

– nelaiminga... – sušurmuliavo giesmininkai.
– tai jūs visi nelaimingi. Į ką jūs panašūs! visi pilki kokie ir 

dar džiaugiatės. o giesmės kokios prastos – mūsų giminėje niekad 
nebuvo tokių blogų giesmininkų.

– na ką čia su ja šnekėti! – nutildė visus juodasis strazdas. – 
kvaila dabita1, ir tiek. nepamirškit savo namų, vaikų. skirstykitės.

Jis pats pirmas nusklendė2 į eglių tankmę, iš paskos nupurpsė-
jo kikiliai, pradingo tošinukės. tik karetaitė iš pusiaukelės sugrįžo 
ir nutūpė priešais kanarėlę.

– tu gal ir teisi, mes – ne gražuoliai ir giedam visai kitaip nei 
tu. bet mes žinom vieną paslaptį – didelę, be kurios girioje gyventi 
negalėsi.

pasakė ir akimoju3 pasislėpė šakose, susiliejo su jų spalva, ir 
kanarėlė pametė ją iš akių. Ji markstėsi saulės spinduliuose, jos 
geltonumas iš toli tvieskė, giesmė plėšė darnų girios gaudesį. bet 
kanarėlė tikėjo – pasiliks čia, pripras, išmoks daug ko.

tik staiga ten, tankmėje, nerimastingai suvaitojo juodasis 
strazdas, sučerškė kikilis, o kiti paukščiai nutilo, lyg aplink nebū-
tų saulės ir gaivaus rytmečio. „pavargo vargšeliai...” – pagalvojo 
kanarėlė.

1 Dabita – tas, kuris mėgsta puoštis, puošeiva.
2 Nusklęsti – nuskristi ištiestais sparnais, neplasnojant.
3 Akimojis – akimirka.
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pro šakas, prisidengdamas šešėliais, atnėrė paukštvanagis. 
Jam iš karto krito ryškiai geltonas paukščiukas eglės viršūnėje, 
tad šovė link jo, pastvėrė lenktais nagais, ir tiek jį kas bematė...

Jau niekas nesužinos – ar spėjo kanarėlė pagalvoti apie tą di-
džiąją paslaptį.

tąkart, nežvilgtelėjęs, visąlaik, užsiėmę, vargšė, 
prisidengdamas

1 kodėl kanarėlė panoro išskristi iš narvelio?
2 kas sode nustebino paukštelį?
3 kodėl kanarėlė panoro visam laikui pasilikti miške?
4 kokia paukštelių savybė kanarėlei buvo svarbiausia?
5 kodėl ji didžiavosi, kad yra naminė, gyvena narvelyje?
6 paukščiai kanarėlę vadino vargše, nelaiminga. kodėl?
7 kokią paslaptį žinojo miško paukšteliai?
8 kokia pagrindinė pasakos mintis?
9 parašykite, kur ir kaip jaučiasi kanarėlė. ką ji galvoja, būdama 

narvelyje, kambaryje, sode ir miške? galite pasinaudoti citato-
mis.

    narvelyje            kambaryje               sode             miške

10 išsibarstė pasakos plano dalys. sudėliokite jas į vietas. remda-
miesi planu, pasekite pasaką.

 atviras kelias į laisvę.
 kanarėlė atskrenda į mišką.
 vytukas skuba.
 kanarėlė sode.
 atskrenda paukštvanagis.
 paukščiai susidomi kanarėle.
 pokalbis su miško gyventojais.
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11 Įsivaizduokite, kad esate šios pasakos autorius. pabaikite ją ki-
taip: iš sodo kanarėlė nuskrenda ne į mišką, bet į miestą. parašy-
kite, ką ji galvoja, kaip jaučiasi, su kuo bendrauja. galite pradėti 
šitaip:

         Išskridusi iš sodo kanarėlė netikėtai pateko į miestą. Čia va-
žinėjo mašinos ir vaikščiojo daugybė žmonių...

 

Janina Degutytė

Mažutė

tu – mažutė, tu telpi visa
Į Čiurlionio karalių delnus...
tu – riekelė duonos kasdieninės
ant pasaulio vaišių pilno stalo...
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tu ant gaublio – mažas lopinėlis,
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.
ežerų dangaus tyriausias lašas.

Žalias rytas ant pilkų arimų,
spindulių lietus aikštės erdvėj.
tu – ant gaublio – padūmavęs gintaras
su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė.
mūsų delnuose – tu nesudeginama.
mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.
mūsų akyse tu – saulės kraštas.

kasdieninės, erdvėj, padūmavęs

1 kodėl Lietuvą poetė vienąkart vadina mažute, o kitąkart – di-
džiule?

2 paaiškinkite, kaip suprantate eilėraštyje pavartotus šiuos pasa-
kymus: „tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus”, „tu – rie-
kelė duonos kasdieninės”, „tu ant gaublio – mažas lopinėlis”, 
„Žalgirio šarvų plieninis žvynas”, „pirčiupio liepsnos ir kraujo 
ženklas”, „tu – ant gaublio – padūmavęs gintaras”. 

3 apžiūrėkite m. k. Čiurlionio paveikslą „karaliai. pasaka”. ką 
jame matote?  ką jame įžvelgė poetė?
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Mokomės aprašyti paveikslą

paveikslai yra meno kūriniai. Juose vaizduojamas pasaulis gali 
būti tikroviškas arba abstraktus. paveikslai, kaip ir literatūros kū-
riniai, turi temą. pagal tai jie skirstomi į žanrus. esama istorinių, 
buitinių, mitologinių, portretų, natiurmortų, peizažų ir kitų žanrų 
paveikslų. svarbiausia tapybos darbų raiškos priemonė – spalva. 
Ji atlieka vaizduojamąją ir dekoratyvinę funkcijas, padeda autoriui 
perteikti savo jausmus.

aprašydami paveikslą, turėtumėte:

 � parašyti įžangą, dėstymą ir apibendrinimą;

 � parašyti, kas yra paveikslo autorius ir koks jo pavadinimas;

 � pamatyti, kas yra paveikslo centre, išsakyti mintis, kylan-
čias žiūrint į tolį;

 � pamatyti, kokios spalvos vyrauja, nusakyti savo nuotaiką;

 � pamąstyti, ką dailininkas norėjo pasakyti šiuo paveikslu;

 � išsakyti mintis, kurias jums sukėlė paveikslas;

 � aprašant paveikslą vartoti tik esamąjį veiksmažodžių laiką 
– juk paveikslą stebite dabar.

† pavartykite „Lietuvių tapybos” albumą. išsirinkite vieną paveikslą, 
kuris jums labiausiai patinka, ir pabandykite jį aprašyti. Jums padės 
pateikti žodžių junginiai.

paveikslo centre, fone matyti, žiūrovas pastebi; dailininkas iš-
ryškino, atskleidė, parodė, pabrėžė; vartojamos spalvos ryš-
kios, neryškios, vyrauja ... spalva
Šiltos spalvos – geltona, raudona, oranžinė, rusva – rudens 
lapų, saulėlydžio, prinokusių obuolių spalvos.
Šaltos spalvos – mėlyna, melsva, violetinė, žydra, pilka, pilkš-
va – dangaus, sutemų, šešėlių spalvos.
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Vincas Krėvė

Milžinkapis
I

daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra 
šalių, kurios pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų visų gra-
žiausia ir garsiausia dainavos šalis – ir savo aukštais kalneliais, 
ir žemais kloneliais, savo tamsiomis giriomis, didžiais tankumy-
nais, kuriais nei žmogus nepraeina, nei žvėris nepralenda, tik maži 
paukšteliai čiulbuonėliai pralekia, tik raibosios ten gegulės ir lakš-
tingalėlės ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja ir niaurią girelę 
linksmina.

bet ir už mažus paukštelius čiulbuonėlius, už lakštingalėles 
garsiau dainuoja ten jaunos sesulės, skaisčios dainavos šalies mer-
gelės...

ir ankstų rytą, ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos – ir giriose 
tamsiose, ir lankose žaliose, kai šienelį grėbia, ir laukuose plačiuo-
se, kur rugelius jaunos pjauna, ir žaliame vyšnių sodely, kur ber-
nelį liūdi...

ko tik nekalba, ko tik nemini jų skambi dainelė! ir šviesų pa-
vasarėlį, ir miglotą rudenėlį, skausmus jauno bernelio, karan išjo-
jančio, ir jausmus jaunosios mergelės, šelmį bernelį pamilusios...

ko tik nekalba, ko nemini skambi mergelės lelijėlės daina, ko 
mums neporina, nepasakoja!

ir apie garsius senovės laikus, apie didžius senųjų tėvų darbus 
ir nūdieninius vargus, kuriuose skursta Lietuvos šalelė. ir gražios, 
ir skambios, ir jausmingos visos jų dainelės, jog dieną naktį jų be-
klausydamas neatsiklausytai...

bet iš visų dainelių toji skambių skambiausia, kurioje mergelė 
dainuoja gūdžiu balseliu apie aukštus kapus, kuriuose guli mūsų 
tėvai milžinai – ir ilsisi...

aš tokią vieną dainelę girdėjau... o ką girdėjau, jums papasa-
kosiu...
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II

ten, kur sravus1 merkys, bėgdamas tekėdamas per žalias pie-
vas, per alksnynus, krūmuotus šlaitus, plukdo savo tyrų vandenė-
lį platun nemunėlin, yra ten aukštas ir status kalnas, visų kalnų 
aukščiausias, o ant to kalno tvirta pilis, garsi merkinė, visų pilių 
tvirčiausia. milžinai ją statė, ne žmonės; nuo septynių mylių iš va-
karų, iš pietų ir kitų šalių nešiojo jie sunkius akmenis, kurie guli 
tos pilies pamatuose.

aukščiau siūbuojančių girių toli švietė mėlynose padangėse 
balti jos kuorai, kur dienas ir naktis sargai stovėjo. sienos, iš di-
delių akmenų milžinų sukrautos, žilomis samanomis apžėlusios, 
rūsčiai dairėsi aplinkui, kaip niaurus dairosi vilkas šaltą žiemos 
naktį, ar nepamatys kur priešininko nedraugo...

daugel daugel jos matė priešininkų: ir gudų, ir lenkų, ir krau-
gerių kryžiuočių. visi jie ne kartą ir ne du aplankė merkinę, visi jie 

1 Sravus – sraunus.
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plėšė draskė jos akmens krūtinę, o ji stovėjo tvirta, niauri ir baisi 
jiems, kaip kad stovėjo pirmą dieną...

daugel kraujo prasiliejo ten: ne vienas gudas, kuris iš pasalų 
muša, ne vienas lenkas, kursai ne taip narsus, kaip save giria, ne 
vienas kryžiuotis, kuris piktesnis, negu patsai apie save mano, pa-
guldė tenai savo galvą...

tyli ir rami tvirtovė. tik stangės upelė, bėgdama aplink kalną 
grioviais perkasais, be pertraukos kalbėjo senai piliai, ką ji matė, 
ką girdėjo tamsiose giriose, žaliose pievose ir giliuose ežeruose...

daugel paslapčių pasakojo piliai, kurių nematė ir nematys 
žmogaus akis, kurių negirdėjo ir neišgirs žmogaus ausis. klausė 
sena pilis sravios upelės kalbų, kaip rimtas klauso vyras mažo vai-
ko ar jaunosios mergelės žodžių.

klausė ir lyg dairėsi, ar neregėti kur toli kryžiuočių, lenkų ar 
kitų piktų mūsų tėvų šalies priešininkų nedraugų, kaip jie skina 
plačias dubres2, darydami, tiesdami sau kelią per girių tankumy-
nus į dainavos šalį.

ir taip ilgus ilgus metus gynė pilis toji tėviškėlę, kaip gina mo-
tulė savo vaikelį, gyvasties savo nesigailėdama, gina saugo nuo 
priepuolių, nuo vargų...

vai, ne kartą keikė merkinę priešininkai, ne kartą kėsinosi su-
griauti jos akmens sienas, išversti vario vartus, nuardyti aukštus 
kuorus, kurie toli mato...

didelius pulkus vedė čion ir gudai, kurie iš pasalų užpuldinėja, 
ir lenkai, kurie ne tiek narsūs, kiek patys giriasi, ir kryžiuočiai, 
kurie piktesni, negu patys mano... bet tirpo čia jų visų galybė, kaip 
tirpsta šaltas sniegas, pavasario saulelei sušvitus.

III

garsi visame pasauly buvo merkinės pilis; tokia pat garsi buvo 
ir bajorų kirklių giminė, kurie iš senų laikų, kaip tėvų tėvai mena, 
sėdėjo aukštoje merkinės tvirtovėje. gerbė tos giminės vyrus ne 

2 Dubrė – proskyna.
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tik žmonės, kurie aplinkui begyvendami matė gerus narsiųjų dar-
bus, matė, kaip ne vienas jų padėjo savo galvą, tėvų kapus begin-
damas ir šventą aukščiausiųjų dievų ugnį.

ne vienas jų taip garsiai pasinešė, jog vardu jo skambėjo vai-
dilų kankliai, kaip plačiai kalba žmonės šventa savo tėvų kalba.

gerbė juos ir patys galingieji kunigaikščiai, ir senų trakų, ir 
didžiojo vilniaus, gerbė – ir iš senų laikų, kaip merkinė stovėjo, 
pavesdavo seniausiam jų valdyti pilį ir ginti tėviškę šalį nuo gudo, 
nuo lenko ir pikto kryžiuočio.

ir niekados nepasigailėjo garsūs Lietuvos valdovai, kad tiek pa-
sitikėjo kirklių bajorų giminės vyrais, nes jų neužvylė nei vienas.

ir taip per ilgus metus sūnus paskui tėvą sėdėjo aukštoje mer-
kinės pilyje...

IV

bet tarpu visų garsių tos giminės vyrų, tarpu visų, kurie sėdėjo 
aukštoje merkinės pilyje, garsiausias buvo senas bajoras mykis.

ne tiek pagarsėjo jisai savo darbais, kiek savo vaikų žygiais. 
turėjo jis keturis sūnus kaip ąžuolus plačiašakius, kurie buvo 

vienas už kitą stipresnis, vienas už kitą narsesnis...
ir augo sūnūs pas tėvą dvare kaip ereliai pilkuonėliai lizde, o 

tėvas tai matydamas džiaugėsi, kad tėviškėlės naudai auga, gar-
sios giminėlės garbei...

o kai užaugo pasiūgėjo, kalbėjo jiems senas tėvulis:
– užteks jums, sūneliai, skrajoti tamsiuose girių tankumynuo-

se. ne medžioklei gimėt, ne medžioklei augote, tik naudai tėvų ša-
lelės, kurią jūsų seneliai proseneliai begindami savo krauju paliejo, 
kad puikiau žydėtų, kad žaliau žaliuotų...

– mes jau seniai tik ir svajojame, ir sapne sapnuojame, – atsakė 
sūnūs, – kad kare savo jėgas išmėgintum, savo narsumu pasigir-
tum.

– sustiprėjo mano ranka, kad naudingai tėviškėlei patarnautų, 
– tarė vyriausiasis sūnus Zubrys, – kad gintų tėvų šalį nuo pikto 
kryžiuočio, kaip kad mūsų tėvai gynė.
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ir siuntė mykis sūnų savo vyriausiąjį vakaruosna, kur balto-
sios jūrės banguoja, kur narsus kęstutis sunkiai vargsta...

kitu du siuntė, kur tyra neris žaidė, mėlynas savo bangas be-
kilnodama, kur garsus vilnius kuorais padangę rėmė, kur senas 
algirdas, visų kunigų kunigaikštis, kelionę rengė, o kur – niekas 
nežinojo... tik visi manė, kad tolimon gudų šalin.

o jauniausiąjį sūnelį tai namie pasiliko, kad būtų tėveliui para-
mėlė, kad būtų senai motulei paguodėlė...

galando broliai šveitrius3 kalavijus, mėgino šarvus, kuriuos iš 
tolimų kraštų buvo atvežę vaizbūnai4, rengė širmus žirgelius toli-
mon kelionėn ir kaustė juos plieno pasagėlėmis.

ir pasibalnoję, pakamanoję eiklius žirgus, išjojo iš aukšto tėvų 
dvaro per vario vartelius.

niekas jų nelydėjo, nei jaunos sesulės, nei skaisčios mergelės, 
kaip dainelė dainuoja; tik palydėjo sena motulė į aukštą slenkstį, 
tik senas tėvulis į vario vartus: taip liepė seni tėvų papratimai.

tik į vieną bernelį gailiai žiūrėjo žvainios akutės, už balto se-
klyčios lango pasislėpusios. tik vyriausiąjį bajoro sūnų, jaunąjį Zu-
brį, lydėjo dailios meilužės, bajoro kindžio dukters, mėlynos akys...

niekas nematė, niekas neregėjo, kai bernelis prajodamas, mei-
liai akimi žiūrėdamas, daugel daugel mergelei žadėjo: ne tik aukso 
žiedelį, ne tik šilkų kaspinėlį...

ir matė paskui tėvas ir sena motulė, kad dažnai verkė jauna 
dukrelė, bet ko verkė – nežinojo... tik sena motulė gal susiprato, 
o gal ir ne...

neilgai jojo drauge bernai, tik ligi kryžiakelių. ten berneliai 
sustojo, vienas kitam baltą ranką davė ir persiskyrė: du nujojo į 
rytus, o Zubrys į vakarų šalį...

išjojo berneliai, ir lyg drėgna žemė juos prarijo. per dvejus me-
telius nei jie siuntė sakalėlio, nei margo laiškelio. vai verkė verkė 
tada sena motulė, per dvejus ilgus metus sūnelių belaukdama...

verkė ir jaunoji mergelė bernelio...

3 Šveitrus – blizgantis, nušveistas.
4 Vaizbūnas – pirklys.
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V

praėjo ilgi metai kaip giedri pavasario dienelė, praslinko ir kiti 
kaip miglota ūkanota rudens naktelė, ir treti jau užstojo, dar negrį-
žo bajoro sūnūs iš tolimos kelionės. nei patys jie grįžta, nei žinelės 
siunčia, nei širmo žirgelio, nei raibo sakalėlio. ir gailiai verkė sena 
motulė, po langu sėdėdama, sunkiai dūsavo žilas tėvulis, po dvarą 
vaikščiodamas.

ir išaušo pavasarėlis, sučiulbėjo maža kregždelė, parnešė 
linksmą naujieną: grįžta du sūnu, kaip raibu sakalu iš tolimo rytų 
krašto, kur žirgus varinėjo, garsiam algirdui betarnaudamu...

ir pargrįžo du berneliu, ir parvežė didį grobį; ir tiek jo buvo, 
jog seni tėvai atminti neatmena, kad kas būtų tiek kada parvežęs: 
buvo ten kieto plieno, kirvių ir kalavijų, buvo ten aukselio ir sida-
brėlio, ir geltono gintarėlio, ir šilko skarų...

pradžiugo senas bajoras, kaip saulė prašvito ir sukvietė visus 
savo kaimynus, ir turtingus, ir varguolius, ir tuos, kurie kalaviją 
vartė, ir tuos, kurie arklu žemę kilnojo... visus sukvietė senas ba-
joras ir iškėlė didelę puotą.

tris dienas, tris naktis nemunais plaukė ten žalias vynas, eže-
rai stovėjo saldaus midulio. tris dienas, tris naktis visi ir gėrė, ir 
valgė, kas ko tik panorėjo... visi džiaugėsi seno bajoro džiaugsmu 
ir atsidžiaugti nebegalėjo...

ir pavydėjo gi tada jo laimei ne vienas žmogus, kad dievai 
davė jam tokius sūnus kaip stumbrus plačiaragius, kurie gyveno 
tėviškėlės naudai, garsios kirklių giminėlės garbei...

VI

ne visi džiaugėsi bajoro kirklio laime. nesidžiaugė senoji mo-
tulė, vyriausiojo sūnelio belaukdama, nesidžiaugė ir jaunoji kin-
džio dukrelė, skaisti meilužė.

vai, nežinau kodėl, nežinau dėl ko liūdnos jai buvo pavasarėlio 
dienos, nelinksmai švietė kaitri saulužė, liūdnai čiulbėjo žaliame 
vyšnių sode paukšteliai...
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ilgesys jaunosios širdelę slėgė, ašarėlės akeles temė, ir vis vai-
denosi mergelei, kad jaunoji kažko laukia iš svetimos šalelės par-
grįžtančio, kad jaunąją kažkas šaukia ten kažkur už girių siūbuo-
jančių, už kalnų aukštųjų...

Lyg laukia ten kažkas, lyg šaukia ten kas... o balselis tas šau-
kiantis lyg kažkur girdėtas, o bernelis – lyg kažkur regėtas... Lyg 
Zubrio balselis, garsaus tėvo sūnelio...

gėdinosi jauna mergužėlė, kad kiekviena jos godelė5, kur 
bernelis jaunas joja; kad kiekvienas jos sapnelis – vis  
jaunasis tas bernelis, – tai sužeistas, pavergtas jos  
pagalbos šaukiasi, tai karžygiu sakalėliu po laukus  
lekioja ir svetimos šalies mergeles lelijėles vilioja...

ir svajojo, ir sapnavo jauna mergužėlė kiaurą  
pavasarėlį; jau atėjo giedri vasarėlė, dar ilgesys širdį  
vis slėgė.

ne kartą mergelė, ant vario vartelių  
berymodama, į viešą  
kelelį bežiūrėdama, matė  
raitelį toli bejojantį...

pamačiusi manė, kad  
grįžta kirklio sūnelis,  
Zubrys bernelis – ir  
širdis krūtinėj dažniau  
plakė, ir ašarėlės akis  
temė... bet jodavo berneliai  
ir prajodavo, o vis to  
laukiamojo, to geidžiamojo  
nebuvo...

5 Goda – svajonė.
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VII

ir kilo didis gandas, ir nusklido per girias tamsiausias, per pie-
vas žaliausias į visas šalis, kad toli toli, pas jūres baltąsias, buvo 
didi kova. triskart saulė leidosi ir tekėjo, o berneliai kovoj mušėsi. 
daugel kraujo ten prasiliejo, ne vienas jauną galvelę ten paguldė, 
kol piktus priešininkus nugalėjo...

ne kelmai skynime kumsto6, ne pėdai pabarėly7, tik jauni ber-
neliai laukus ten nuklojo...

didis džiaugsmas buvo tėvų šaly, kad piktus priešininkus nu-
galėjo, kad upes jų kraujo praliejo... nebijojo jau nei senas senu-
žėlis, nei jauna mergelė, nei maži vaikeliai ramiai nakčia užmigti, 
džiugiai anksti keltis.

ir garbino žmonės narsaus kunigaikščio kęstučio vardą...
bet kas garbino kęstutį, garbino ir jaunąjį bernelį, mykio ba-

joro sūnelį... plačiai jo vardas pagarsėjo, kad jis pats vienas šimtus 
iškapojęs, dveja tiek širmu žirgeliu sumindžiojęs; kur jojęs, ten til-
tus grindęs, kur pasivertęs – klonius nuklojęs...

ir pradžiugo senosios Zubrio motulės širdis, kai laukė sūnelio, 
iš karo parjojančio... Laukė ir senas kirklys, ūsus beraitydamas, 
laukė ir džiaugėsi, kad dar niekas, kaip seni pamena, taip garsiai 
nepasinešė kaip jaunasis jo sūnus Zubrys.

visi laukė Zubrio: ir tėvas, ir motinėlė, ir jaunieji broleliai.
tik viena meilužė dabar nieko nebelaukė: ilgesys nebeslėgė 

jos širdies. Šviesiai švietė kaitri saulelė giedriam danguje, links-
mai čiulbėjo paukšteliai kindžio bajoro sode, kur triūsė jauna jo 
dukrelė meilužė...

todėl linksmai ji dabar dainavo, kaip paukštelė lakštingalėlė...

skaisčios, rūsčiai, draskė, narsiųjų, plačiašakius, kryžiakelių, 
plačiaragius, baltąsias

6 Kumstyti – pūpsoti.
7 Pabarys, pabarė – vieta palei pjaunamų javų, raunamų linų lauko ruožą, barą.
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1 kaip vadinasi šalis, kurią vaizduoja pasakotojas? kokia ji?
2 kodėl dainava gražiausia iš visų šalių? pateikite citatų.
3 kuo garsi dainavos šalis?
4 kaip atrodė merkinės pilis? kur ji yra? kas ją statė?
5 kuo nepaprasta pilis ir stangės upelis? kokių būdingų gyvo-

sioms būtybėms ypatybių joms suteikia pasakotojas?
6 kas gyveno merkinės pilyje?
7 kuo buvo pagarsėjusi kirklių giminė? kuris iš giminės vyrų buvo 

garsiausias?
8 kur siuntė senasis bajoras tris vyresniuosius sūnus ir kodėl jau-

niausiąjį paliko namie?
9 kas labiausiai laukė vyriausiojo sūnaus Zubrio? kodėl?
10 kuo ypatinga šio pasakojimo kalba? raskite ir išrašykite keletą 

palyginimų, pakartojimų; parinkite deminutyvų, epitetų, vaiz-
dingų veiksmažodžių. ką jie suteikia kalbai?

 
Įsivaizduokite, kad jūs – bajoro šeima. pavartodami pateiktus 
žodžius, aptarkite būsimą pilį.

1. kokią pilį statysime?

• pastatyti, sukalti, nutiesti, sumūryti, įdėti, įstatyti,  
įrengti, supilti, uždengti, suręsti, apjuosti, iškasti;

• akmuo, rąstas, stiklas, plyta, kuoras, bokštas, stogas, 
siena, langas, galerija (balkonas), laiptai, durys,  
kiemas, vartai, pylimas, tiltas;

2. kaip įrengsime pokylių salę?

• erdvus, aukštas, blizgantis, šviečiantis, medinis, vaš-
kinis, mūrinis, minkštas, didelis, margas, spindintis,  
marmurinis, degantis;

• menė, grindys, lubos, durys, siena, langas, turėklai, 
laiptai, lempa, žvakė, žvakidė, kilimas, suolas, stalas, 
sostas;

U
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3. kaip įrengsime ginklų menę?

• kardas, kuoka, vėzdas, peilis, durtuvas, durklas, sky-
das, lankas, ietis, strėlė, strėlinė, špaga, šarvai;

• pakabinti, paguldyti, įkišti, užkišti, padėti, laikyti, 
įbesti;

VIII

ir parjojo tėvų šalin didžiai pagarsėjęs kęstutis, o su juo ir jau-
nasis Zubrys...

neparvežė drąsus bajoro sūnus nei šilko, nei aukso, nei gelto-
no gintarėlio, tik didžiausią garbę, kurios neturėjo nei jo tėvai, nei 
broliai. už drąsius jo darbus pamilo jį garsus trakų kunigaikštis 
kęstutis ir davė jam valaką1 lauko ir šimtą – girių, ir liepė jam 
kunigaikštis vadovauti savo karžygių būriams. tiek jį pamilo, tiek 
juo patikėjo, jog visur juo save pavadavo kunigaikštis: kur pačiam 
joti reikėdavo, ten bernelį siųsdavo.

taip jį pamilo, taip juo pasitikėjo kęstutis...
nors ir labai gerai buvo Zubriui aukštoje kunigaikščio pilyje, 

nors ir gražūs buvo trakų ežero plotai, bet nerimo jauno bernelio 
širdis: namopi traukė jį, namopi plaukė bernelio godos, į nemuno 
krantą, kur ant aukšto kalno stovi sena apsisamanojusi pilis... daž-
nai, dažnai sapne sapnavosi jam tėvų šalis...

ne tiek raitelis išsiilgo tėvų šalies, tėvo, motinėlės ir jaunųjų 
brolelių, kiek jis pasiilgo mėlynų akelių jaunosios meilužės, kin-
džio bajoro skaisčiosios dukrelės. kentė dieną bernelis, kentė an-
trą, kentė ir trečią, o jau toliau kęsti nebegalėjo: ėjo pas kunigaikš-
tį, aukšton jo menėn ir taip jam žodį kalbėjo:

– aukščiausias kunigaikšti! nors malonu ir linksma man gar-
sių tavo tėvų pilyje, bet nerimsta čia mano širdis: traukia ją šalin, 
kur seni tėvai gyvena, kur tyliai nemunas banguoja. atleisk mane 
namo, garsiausias kunigaikšti! aplankysiu senus savo tėvus, kurių 
per trejus metus nebemačiau.

1 Valakas – žemės ploto matavimo vienetas, lygus apie 21 ha. 
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o kad norėjo jaunosios meilužės pamatyti, niekam to nepasa-
kė.

– kas savo tėvus myli, tasai myli ir tėvynę, brangiąją Lietuvą, 
– atsakė kęstutis. – nors brangus tu man ir malonus, bet nekliudy-
siu tau: jok tėvų šalin, kad pasidžiaugtų seni tėveliai, kad nurimtų 
tavo širdis.

gražiai atsisveikino su savo valdovu Zubrys ir prižadėjo grei-
tai pargrįžti atgalio ir tarnauti garsiam kunigaikščiui, kiek vieko2 
turėdamas, kraujo savo nesigailėdamas... atsisveikinęs ristan žir-
gelin sėdo ir nujojo tėvų šalin, senon merkinėn, kur tyliai nemu-
nas banguoja.

ir lyg ne žirgu jojo, bet aitvaru skrido namo jaunasis bajoro 
sūnus...

ir dieną, ir naktį...

IX

ankstų rytą, saulei netekėjus, įjojo Zubrys merkinėn. ir pir-
mą, ką pamatė, tai buvo skaisčioji meilužė, kuri anksti kėlės, auk-
so nėšius ėmė, beržinius kibirėlius ir, eidama į šulinėlį, svajojo apie 
jauną bernelį... Jau ne nūdien, dažnai ji žiūrėjo tona šalelėn, iš kur 
kelias eina nuo senų trakų...

o pamačius bernužėlį, paraudonavo kaip putino uogelė, kaip 
tie karoliai, kurie ant jos balto kaklo karojo...

ir praliejo mergužėlė vandenėlį, ir pametė kibirėlius viduje 
viešo kelelio, ir, nubėgus aukšton klėtin, gailiai nusiverkė... o ko 
verkė, pati nežinojo.

ir nušvito puikus bernužėlis, garsaus tėvo sūnelis, kai pamatė 
mergelę, kurios labai išsiilgo. ir nušvito niaurus veidas kaip miglo-
toji dienelė, saulei debesėlius perskleidus.

2 Viekas – jėgos.
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X

džiaugėsi mykis, sūnaus susilaukęs, džiaugėsi ir visa draugė, 
krūvon susirinkus.

Jau norėjo senas bajoras su visais: ir giminaičiais, ir kaimynais 
pasidžiaugti kartu ir pradėjo rengti didžią puotą...

– palauk, tėvužėli, – kalbėjo Zubrys. – tada kelsi puotą, kai aš 
suvaikščiosiu pas seną bajorą kindį, pamatysiu dailią jo dukrelę, 
meilužę, pakalbėsiu su sena jos motinėle...

ir suprato mykis, ko nori sūnus, ir klausydamas tik ūsus rai-
tė... ir jam tiko skaistūs meilužės veideliai.

ankstų rytą atsikėlęs, išsirinko arklidėje ristąjį bėrelį senam 
meilužės tėveliui, dvi margi karveli jos senai motužėlei, o jai, jau-
nai mergelei, – aukselio žiedelį dovanėlėms duoti ir nujojo į mer-
gelės dvarą, prieš josios tėvulį motinėlę žemai galvos lenktų, kad 
dukrelę vienužėlę bernužėliui atiduotų.

ir ne vienas nujojo, bet su senu piršliu, kuris daugel matė, dau-
gel suprato.

ką jie ten kalbėjo, ką darė, niekas nežino, tik namo pargrįžęs 
prašė Zubrys tėvo puotą ruošti.

ir priruošė prigamino mykis kalnus keptos ir virtos žvėrie-
nos ir keltuvienos3, šulinius midaus ir alaus nuputojusio. ir siuntė 
kvieslius į visas keturias pasaulio šalis, kad jie eitų šauktų žmones 
dvaran puoton – garsaus karžygio, jaunojo Zubrio vestuvėsna, ir 
tuos, kurie raiti kalaviją vartoja, ir tuos, kurie pėsti žemę kilnoja, 
ir bajorus, ir ūkininkus, ir vargdienius darbininkus...

kad nieko neaplenktų, nes visiems pagaminta sočiai ir gerti, 
ir valgyti.

ir iš visų šalių kaip nemunai plaukė žmonės, ne tiek, kad atsi-
gertų, ne tiek, kad gardžiai pavalgytų, kiek kad pamatytų narsųjį 
bernelį ir jo skaisčiąją mergužėlę...

tris ilgas dienas, tris kiauras naktis ir gėrė, ir valgė visi, kas 
panorėjo, atsigerti, atsivalgyti negalėdami... taip linksmai visi 

3 Keltuviena – galvijų mėsa.
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uliojo ir uliodami narsųjį bernelį garbino, ir jo seną tėvulį, ir skais-
čiąją mergelę.

ilgai minėjo žmonės tuos laikus, kai vedė sau pačią Zubrys, 
seno mykio bajoro sūnus.

XI

tris dienas, tris naktis gėrė ir valgė merkinės menėje svečiai. 
tris dienas džiaugėsi Zubrys savo jauna mergužėle.

ir daili gi buvo skaisti jauna kirklio martelė! kaip saulė gie-
dram danguje tarpu baltų debesėlių, taipo ji senos merkinės me-
nėje tarp kitų mergelių, jaunų moterėlių. kur nužengė žingsnį, 
ten visų veidai prašvito, kur žodį tarė, ten juokai  
linksmai skambėjo... ir pamilo visi meilužę už  
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jos linksmą būdą, už gerą širdį, o ypač senas šešuras4 kirklys, ku-
riam dievai tikros dukružės nebuvo lėmę...

tris dienas, tris naktis visi gėrė valgė, ketvirtą dienelę susigo-
dojo ir jauni berneliai, ir seni senužėliai tamsion girion jotų, anon 
pusėn nemunėlio žvėrių pamedžiotų, žirgų pavaikytų, kilpinų5 pa-
miklintų, vilytėlių6 pašaudytų.

susigodojo vyrai žalion girion jotų – drauge joja ir jaunasis 
Zubrys.

Joja Zubrys, nelieka ir jaunoji jo žmonelė, dailioji meilužė. 
ir išjojo visi ankstų rytą, saulei netekėjus, nuo aukšto kalno, 

iš merkinės pilies... ir kiek ten džiaugsmo buvo, kiek juokų, kol 
prijojo platų nemunėlį, gilų vandenėlį...

XII

išjojo Zubrys su jauna mergele; išjojo trys jo broliai kaip brie-
džiai plačiaragiai. išjojo drauge visi svečiai, kurie buvo sujoję su-
važiavę iš artimo krašto ir iš tolimos šalies merkinės.

visi linksmi buvo, bet linksmiausias tai jaunas Zubrys, kuris 
kaip aras tarpu bernužėlių, o jo širmas žirgas tai kaip bitinėlis... 
kai žingsneliu jojo, žemelė drebėjo, o nuo medžių viršūnėlių žali 
lapai krito; kai ristele žirgas bėgo, vėjelį aplenkė. bet ne žirgu di-
džiavosi, ne širmuoju puikinosi jaunas bernelis...

kai prijojo nemunėlį, vieni ėjo ten, kur luotais irstė žilas kaip 
obelis senelis kulvys, o kiti puolė tiesiai nemunėlin, varė žirgus 
šaltan vandenėlin ir be luotų raiti plaukė per didį vandenėlį, per 
platų nemunėlį.

dar neįsiyrė kulvys vidurin, – mato: plaukia per nemuną į 
merkinės krantą briedis plačiaragis.

ėmė meilužė kilpiną rankelėn, dėjo aitrią vilytėlę ir šovė ten, 
kur briedis plaukė. gerai pataikė meilužė, pataikė sprandan, ir ne-

4 Šešuras – vyro tėvas.
5 Kilpinas – lankas.
6 Vilyčia – strėlė.
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muno bangos paraudonavo. bet silpna buvo meilužės ranka, sil-
pnai įtempė kilpiną, ir briedis plaukė toliau į kraštą. Jau jau buvo 
priplaukęs, kai pripuolė Zubrys ir įvėrė kaklan stipriąją smeige-
ną. rūsčiai subliovė briedis, net girios suskambėjo, ir griuvo ant 
akmenų, kurie gulėjo nemuno pakrašty.

– geras ženklas! – suriko vyrai.
– dievai lėmė medžioti, kad briedžiai patys į mus bėga, – tarė 

narsus Zubrys.
– ova! primušim žvėrių vežimus. visus metus valgysim ir ne-

suvalgysim.
– nejokite medžiotų, bajorai! – tarė senas kulvys, kuris buvo 

daugel matęs savo amžiuje. – grąžinkit žirgus atgalio: neramus 
girioje laikas, kad žvėrys laukuosna bėga.

nedėjo dabonėn7 jo žodžių bajorai ir linksmai nujojo girion. 
tuoj supleškėjo giria ragų trimitavimu.

ir nusigando žvėrys, ir pasislėpė giliuose tankumynuose. nu-
sigando, kad dainavos bernai medžiotų išjojo.

ir pakriko, ir pasklido po šilus, po šlaitus ir tankumynus me-
džiotojai...

XIII

plačiai iškriko visi po girias; daugel jie pašovė stirnų, daugel 
jie nudūrė lokių.

bet niekas tiek nepašovė, kiek jaunasis Zubrys. tik vienos 
stirnos, kurią pašovė meilužė, negalėjo bernelis pasivyti ir nukly-
do giliai girion, ją besekdamas.

Jau saulelė žemai stovėjo, girios klostėsi nakties drapanėlėmis, 
o jis vis dar sekė.

Jau ir saulė nusileido už medžių, ir tamsi naktis užgulė girias, o 
jisai vis dar vijo. ir bevydamas girdi didį trimitų ragų balsą...

o jie trimitavo ne taip, kaip trimituoja medžioklėje, šaukiant 
toli nuklydusių, tik jie trimitavo, kaip trimituoja karan bernų šauk-
dami, didžiu pavojum grasydami.

7 Nedėti dabonėn – neimti į galvą, nepaisyti.
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ir, klausydami to trimitavimo, verkė giria ir verkė medžiai lyg 
jauno bernelio širdis.

nusigando Zubrys ir grįžo žirgą atgalio ten, kur ragai trimita-
vo, o širdį jo lyg katės draskė. ko tik nemanė, negodojo Zubrys – ir 
gododamas vijo žirgą juo greičiausiai. stenėjo žirgas lyg nusiskųs-
damas, šoko per griovius, per kelmus, per medžius, vėjo nugriau-
tus. draskė šakos, mušė, plėšė, badė jo šonus, plėšė raitelio rūbus, 
bet tasai nieko nejuto, tik vijo žirgą. kaip aitvaras, kaip viesulas 
skrido keliais takeliais Zubrio bernelio žirgas. viena mintis įstrigo 
berneliui galvon: kur dabar skaisti meilužė? gal lokys ją užpuolė, 
gal meška užgniaužė, gal briedis plačiaragis užtrynė... ar ne ji da-
bar pavojuje, pagalbos šaukiasi?..

Štai vėl ragas sutrimitavo, toli, ten, kur merkinė aukšta stovi; 
ir gaisrą pamatė danguje: vytys8 degė ant aukštų merkinės kuorų. 
ir suprato bernelis, kad ne medžioklėje nelaimė ištiko, bet tėvynė 
pagalbon šaukia visus, kas ginklą rankoj gali vartoti. nustebo ber-
nelis, iš kur priešininkai pasirodė netikėtai, ar nuo rytų – gudai, 
ar nuo pietų – lenkai, ar gal nuo vakarų – kraugeriai kryžiuočiai?

bet neilgai stebėjosi, neilgai abejojo Zubrys: pastojo jam kelią 
pikti kryžiuočiai.

daugel jų buvo, o jis tik vienas. ir pamatė tada bernelis, kad 
vėlu jam mergelės ieškoti, kad vienui vienam teks galvelę guldyti.

ir nuliūdo bernelio širdis, kad visi jį vieną paliko, vieną prigrį-
žo priešininkų kerštui. sunkiai atsiduso jaunasis, dievų aukščiau-
siųjų pagalbon šaukdamas:

– geriau jaunas žūsiu, laisvą galvą dėsiu, negu vergu kryžiuo-
čiams teksiu... dievai aukščiausieji, perkūne galingiausias, nuneš-
kit mane tik į nemunėlį, kad nesijuoktų priešininkai, jog netikėtai 
mane užklupo, lengvai nugalėjo... bėki, bėki, žirgeli, nunešk mane, 
bernelį, kad tik į nemunėlį!

daugel kryžiuočių pastojo kelią berneliui. Jų buvo daugel, o 
jis tik vienas. bet nestabdė žirgo bernelis, tik kaip jojo, taip prajo-

8 Vytis – čia: vėliava su valstybės herbu.
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jo... o kur jo širmo žirgo prabėgta, ten kryžiuočių patalas nuklota: 
negeru, nelaimingu laiku barzdočiai pastojo kelią pakeleiviui kar-
žygiui!

suriko kryžiuočiai, lyg juos gyvatė būtų įgėlusi, pamatę, kad 
ištrūko bernelis, ir siuntė jam šimtus vilyčių; lėkė aitrios vilyčios, 
vienos pro šalį, kitos žirgelį žeidė, trečios baltą bernelio kūną dras-
kė. gerai buvo dar priešininkams vyti, raitelio pėdai sekti: kur ber-
nelio jota, kraujo ten lašėta. ne piktų kryžiuočių tai buvo kraujas 
pralietas, tik jaunojo bernelio, tik jo širmo žirgelio.

– neški, žirgeli, neški jauną bernelį tik į nemunėlį, į gilų van-
denėlį!

kryžiuočiai veja, su šunimis seka, arčiau ir arčiau: ilsta širmas 
žirgelis, krauju putoja.

– neški, neški, žirgeli, jauną bernelį tik į nemunėlį, į gilų van-
denėlį!

– vai, mielai neštau, kad jėgų turėtau, savo jauną raitelį ne tik 
į platų nemunėlį, bet ir aukšton merkinėlėn.

klupo žirgas, per griovelį šokdamas, per lūžtvas9 žengdamas.
– Šok, žirgeli, nešk bernelį greitai į platų nemunėlį: arti krau-

geriai kryžiuočiai!
– mielai neštau, kad tik galėtau, ne tik į platų nemunėlį, bet ir 

aukšton merkinėlėn...
klupo antrąsyk žirgelis, per aukštą akmenėlį šokdamas, kla-

nelį aplenkdamas... suklupo žirgelis, nupuolė bernelio šalmas nuo 
galvelės.

– Šok, žirgeli, šok, jauną bernelį nešk! tik į nemunėlį, į gilų 
dunojėlį... arti nemunėlis, arti ir pikti kryžiuočiai!

– mielai bėgtau, savo raitelį neštau, kad tik galėtau, jei ne se-
non merkinėlėn, tai nors į gilų nemunėlį...

klupo trečiąsyk žirgelis ant žalios vejelės, ant lygios lygumė-
lės. suklupo žirgelis, nupuolė bernelis. bernelis nuo žemės greitai 

9 Lūžtva, lūžtvė – medžių išvartos, išlaužos.
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šoko, bet žirgelis jau nepasikėlė, tik gailiai žiūrėjo, lyg žodį berne-
liui kalbėjo...

– pasilik sveikas, raiteli, daugiau tavęs nebenešiosiu, manim 
nebemandravosi! geru minėk, pikto nekalbėk. bėk, berneli, nesto-
vėk, arti kryžiuočiai, greit tave pėsčią pavys.

apkabino bernelis bėrelio kaklą lyg močia savo sūnelį ir mei-
liai pabučiavo. gūdžiai sužvengė širmas žirgelis...

bėgo bernelis pėsčiomis risčiomis, kol pribėgo gilų nemunėlį, 
kuris kelią sau kloja tarpu žaliųjų girių, tarpu kalnų aukštųjų.

nepavijo bernelio kryžiuočiai. brido bernelis gilun nemunė-
lin, plaukė kitan kraštelin. nuvargęs buvo bernelis, sravios buvo 
vilnelės, toli nunešė Zubrį, kol išplaukė jis kitam krašte. negreitai 
grįžo merkinėn nuvargęs bernelis, tik saulei ankstų rytą tekant.

ir rado ten visus sveikus iš medžioklės pargrįžusius, tik nera-
do savo jauniausio brolelio, tik nerado savo mieliausios mergelės, 
skaisčiosios meilužės.

tik jiedu namopi tai dar nesugrįžo.

pasidžiaugtų, nurimtų, pargrįžęs, neįsiyrė, besekdamas, 
grasydami, trečiąsyk, pėsčiomis

1 kaip atsidėkojo Zubriui kunigaikštis kęstutis?
2 kodėl Zubrys taip labai pasiilgo namų?
3 kas pirmasis pamatė Zubrį merkinėje?
4 raskite tekste ir perskaitykite, kaip atrodė Zubrio piršlybos ir 

vestuvės.
5 kur sumanė vykti svečiai? ką nepaprasto jie pamatė?
6 dėl ko bajorus perspėjo keltininkas kulvys?
7 kokia nelaimė ištiko medžiotojus?

Įsivaizduokite, kad esate bajorai ir gyvenate Xiv amžiuje. Jus 
pakvietė į puotą į nuostabią pilį. aptarkite, kokiais drabužiais ir 
kokiu būdu vyksite į svečius.

U
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XIV

ne šiaurės vėjas girelę žadina, ne žaliasis ąžuolėlis ūžia, tik 
jaunas bernelis likimą keikia, aukščiausių dievų keršto šaukia dėl 
jaunosios mergelės, dėl jos gelsvosios kaselės.

dalelę keikia ir plaukus savo jaunasis rauna. skausmas kaip 
replėm širdelę jam spaudžia.

ne giria sušlamėjo, ne griausmas sugriaudė, tik prakalbėjo 
prabilo jauni berneliai, dainavos šalies raiteliai:

– temato dievai, tegirdi galingasis perkūnas graudžius mūsų 
žodžius: kiek mergelės kaselėj yra gelsvų plaukelių, tiek piktų 
kryžiuočių nukirsim galvų. kad ir patys žūsim, galvas jaunas dė-
sim, bet už tavo mergelę atkeršysim.

– neverki, berneli, neverki, raiteli, verksmu keiksmu likimo 
nepapirksi.

– gerai jums, broliai, kalbėti, didis kerštas žadėti! kuo aš ker-
šysiu, berneliai, kaip aš keršysiu, raiteliai?.. praradau mergelę per 
savo kvailystėlę!.. praradau mergelę, nuvariau savo širmą žirgelį, 
netekau šveitraus kalavijo!..

– mes atkeršysim, berneli, mes atkeršysim, raiteli, už tavo jau-
ną mergelę, už jos skaisčius veidelius, už skersnuosius žirgelius. 
mes atkeršysim už mergelę, už kalaviją, už tavo širmą žirgelį.

– neaimanuok, sūneli, neverki, raiteli! – tarė senas mykis. – 
tavo tėvelio arklidėje yra dar daugel žirgelių, daugel seklyčioje 
kardelių. rasi patogų rankai kardelį, rasi gerą sau žirgelį, tik ne-
berasi sau tokios mergelės.

ne audra rūsčiai griaudė, ne giria gūdžiai ūžė, tai kalbėjo jauni 
berneliai, dainavos šalies raiteliai, savo brolelį ramino, jauną Zu-
brį kalbino.

XV

kaip tamsūs debesys niaukia giedrąją dienelę, taip apsupė ap-
stojo merkinę kryžiuočiai. ne tiek buvo danguje šviesių žvaigžde-
lių, kiek ten buvo kraugerių barzdočių.

bet jei didis buvo priešininko skaičius, tai dar didesnis buvo 
narsiųjų dainavos bernelių įnirtimas. visi tyliai rengės, kovos laukė.
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kiaurą naktį visi akių nesudėjo: vyrai akmenis kilnojo, rąs-
tus nešiojo, kad patiktų mieląjį svetelį, moterys puotai gamino ne 
paukštieną, ne žvėrieną kepė – virė juodą dervą, karštą vandenėlį.

bus kuo svečiai užgerti.
ilgai ruošėsi svečiai viešnagėn pas seną bajorą mykį: kiaurą 

dieną, kiaurą naktį. tik ant rytojaus, saulei tekant, ėjo į aukštą 
kalną, kur niauri merkinė stovėjo.

ne veltui ėjo, tik su jauniausiu kirklio sūneliu, tik su dailiausia 
jo jaunamartėle.

ar tai jie kelią rodė, ar tai svečius namo vedė?
ne kelią rodė, ne svečius vedė į aukštą tėvų dvarą, į kunigaikš-

čių pilį. abu surištu virvėmis pančiais, su raikščiais ant kaklo vedė 
juodu priešaky savęs pikti kryžiuočiai...

nustebo vyrai pamatę ir narsias rankas apleido.
Juokėsi kryžiuočiai šaipydamiesi:
– atkelkite vartus! ar nematote,  

kad valdovai svečius veda?
– ritinkite rąstus, liekite dervą  

ir karštą vandenį! ko žiopsote kaip  
varnos... aha, bijote piktai užgerti,  
kad valdovai nesupyktų.

– ei jūs, neškite mums žalio  
vyno, baltos žvėrienos, kad  
pasistiprintum aukštan  
kalnan kopti.

ir taip jie juokavo,  
šaipėsi, stumdė  
smeigenomis  
pavergtą jauniausiąjį  
bajoro kirklio sūnelį  
kriokį ir jauną  
meilužę...

– vai, ko  
laukiate, žiopliai!  
Jei nenorite, kad 
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ir jus kaip šunis surištume, atidarykit plačiai vartus, priimkite mus 
kaip mielus svečius!

– tada gyvus paliksime.
– ir pas mus žmonės vyžomis avi, o jūs karnų gerai mokate 

lupti.
klausė vyrai, niaurūs kaip tamsus debesėlis. tylėjo ir senas 

mykis ir savo ūsus krimto.
tik Zubrys vienas netylėjo, baltas rankas laužė, gelsvus plau-

kus rovė ir perkūną šaukė, kad siųstų leistų jo galvon savo žaibus.
tylėjo perkūnas... o kryžiuočiai lipo vis aukštyn, vis artyn, iš 

visų šalių...
ir prabilo kriokys, jauniausias mykio sūnelis, ir prakalbėjo 

meilužė, drąsioji Lietuvos mergelė:
– vyrai, pabijokite perkūno, jei nesigėdite žmonių! ko jūs tyli-

te, kodėl nemušate prakeiktų šunų, kurie loja ant jūsų? argi mūsų 
buitis, gyvastis brangesnė jums už laisvą tėvynę?..

– berneliai, jauni raiteliai, jei priešininko nemušite, pilį iš-
duosite, manęs, mergelės, vis tiek neišvaduosite. tik nuvarginsit 
tėviškėlę, tik atiduosite vergystėn savo jaunas sesules, nustosite 
savo laisvų dienelių.

ir prašė meldė, kad jų nesigailėtų, tėvų šalį kad gintų.
o priešininkai, kvaili, nesuprasdami, ką jauni kalbėjo, manė, 

kad jie meldžia pilį išduoti, jų jaunų nežudyti...
ir juokėsi nudžiugę dar labiau.
tylėjo vyrai, mindami vietoje, o jų veidai niauresni buvo negu 

tamsi rudens naktis, kad audra užkloja dangaus platumėlius. kaip 
perkūnas toli rūsčiai griaudžia, taip rūsčiai keikė jie piktą kryžiuo-
tį... keikė ir daugel jam žadėjo...

tylėjo senas mykis, tik ūsus savo krimto, žilą galvą žemyn 
nulenkęs.

– vai, vyrai, jei jūs bijote priešininko, tai aš jo nebijau! – suriko 
kriokys. ir pasiraivė jaunasis ir pasitempė: nukrito nuo jo raikščiai 
kaip lapai rudens metu nuo medžių. stvėrė jis iš rankų kryžiuočio, 
kuris arčiausias buvo, smeigeną, bet tasai neišleido ginklo, tik gi-
liai įsmeigė jaunon krūtinėn.
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suriko vyrai kaip vienas, bet numojo ranka senas mykis, ir 
vėl visi nutilo. pikta ugnis sužibėjo jo akyse: lyg vilko akys rudens 
naktį – taip žibėjo jo akys.

– taip ir visi jūs kaip šunys žūsite, jei neatkelsite pilies vartų! 
– šaukė kryžiuočiai.

– vyrai! – kalbėjo mergelė, – ar todėl, kad silpna esu, nenu-
trauksiu savo raikščių, nenumirsiu, kaip brolis mirė, manote, kad 
aš tėvynės nemyliu? vyručiai mieliausi, argi už mano vienos buitį 
išduosite tėvų kapus, šventas dievų ugnis, kurios gabijose dega!

ir taip verkdama kalbėjo mergelė, o mykis vis dar nei žodžio 
neprabilo.

– berneli mielas, tu narsus buvai kaip sakalėlis, tu nebūtai lei-
dęs, kad būtų gėda ar man, ar tau, ar mūsų tėvų šalelei! patsai mano 
kraują pralietai, paskui už mergelę savo atkeršytai. bet žuvo mano 
bernelis anoj pusėj nemunėlio, tik nežuvau ten aš, vargdienėlė...

Šoko jaunas Zubrys, stvėrė rankon miklų kilpinėlį, dėjo aitrią 
vilytėlę ir šovė ten, kur mergelė gailiai verkė.

ne priešininkui taikė, tik savo mieliausios širdin. ir griuvo 
mergelė kaip pakirsta žalioji liepelė, žodžio daugiau nepratarus. 

susilaikė priešininkai nustebę... suriko lietuviai...
nelaukė, nesitikėjo to iš jų niekas.
vai, ir sudūzgė sušvilpė vilyčios, sušvirkštė akmenys, sudun-

dėjo rąstai – ir visa ant kryžiuočių galvos nuo aukšto kalno. kaip 
upės plaukė verdančioji derva.

ir guldė priguldė narsūs berneliai kryžiuočių, kaip patalą nu-
klojo, kaip pėdelių pjovėjėlės derlingame pabarėly...

didžią puotą iškėlė bajoras mykis svečiams. daugel jų pasi-
gėrė ir pasiliko gulėti amžinai ten, kur sravus merkys teka, platus 
nemunėlis banguoja, kur niauri merkinės pilis...

maža kovos buvo berneliams pilį beginant, tai narsūs išjojo 
šokti lygion lygumėlėn, žaliojon pievelėn. ne kankliai jiems šokiui 
kankliavo, tik šveitrūs kalavijai, tik aitrios vilytėlės skambino.

ir vijo priešininką net į gilų nemunėlį. ko kirviai neišmušė, 
kalavijai neiškapojo, širmi žirgeliai išmindžiojo. o ko širmi žirgai 
neišmindžiojo, nuskandino platus nemunėlis, jo sraviosios bangos.
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nei vieno priešininko nebeliko, nei vienas namo nebegrįžo, tik 
tie, kurie plačiuoju nemunėliu... bet nepasidžiaugs, jiems pargrį-
žus, nei jų tėvai, nei motinėlės, nei jaunosios seserėlės...

brangiai apmokėjo, didžiai atkeršijo dainavos raiteliai už 
skaistų meilužės veidą. ir nebuvo tiek plaukų jos gelsvoj kaselėj, 
kiek paguldė galvų jaunieji berneliai... ir priešininkų, ir savųjų.

daugel jų ten užmigo... visų jų tarpe ir trys kirklio sūnūs, o 
ketvirtasis – tai puikus raitelis, Zubrys bernelis...

nelinksmos buvo giedros vasarėlės dienos ne vienam tėvui, ne 
vienai motinėlei... nelinksma buvo ir seniem kirkliam, kuriuodu 
vaikų nebeteko.

ir sukrovė berneliai ant tiesiojo nemunėlio kranto didelį laužą 
ir dausojo1, ir laidojo ten visus: tris mykio sūnus, tris garsios kir-
klių giminės vyrus, ketvirtą Zubrį bernelį ir jo mergelę, skaisčią 
meilužę... dausojo laidojo ant stataus kranto. ir supylė ten didį 
geltono smėlio kapą, ir pastatė ant jo aukštą kuorą, kad iš tolo visi 
regėtų matytų, kad vaikų vaikai atmintų, kaip bernelis dėl tėviškė-
lės nepasigailėjo nei savo mergužėlės, nei savo jaunosios buitelės.

kuoras ten seniai sunyko; ir metai jį naikė, ir skaudūs lietūs 
ardė, ir žmonių rankos griovė.

Liko tik vienas kapas, aukštas, pailgas, ėgliais apžėlęs... ir vė-
jai jį pusto, gelsvus smėlius nešioja. išnyko ir girios...

ir žmonės pamiršo, kas guli tame kape, tik žino, kad nepaprasti 
ten guli ilsisi žmonės.

ir kalba seneliai, kad milžinai ten gulį, bet kokie, tai niekas jau 
nebežino.

pamiršo silpni vaikai, kaip senas bajoras mykis vestuves kėlė 
savo sūnui Zubriui.

pamiršo artima giminė ir tolimos šalies žmonės.
o gal ir atsižadėjo savo tėvų, šventosios jų kalbos...
tylu aplinkui... nebeskamba kalavijai, nebežvengia dainavoje 

žirgai, tik verkia merkinės kalnas nuplikęs, kad sienos nuiro. ver-
kia rauda, kad dainavos sūnūs jį jau pamiršo.

1 Dausoti – laidoti sudeginant.
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įnirtimas, rąstus, jaunamartėle, sesules, gabijose dega 

1 kas užpuolė merkinę? kaip nusakomas priešų skaičius?
2 kokiai kovai ruošėsi merkinės gynėjai? kokie jie buvo?
3 kaip elgėsi kryžiuočiai?
4 ką padarė kriokys, jauniausias mykio sūnus?
5 remdamiesi tekstu, pabaikite sakinius.
 Šoko jaunas Zubrys, stvėrė rankon miklų kilpinėlį, ▲.
 ne priešininkui taikė, ▲.
 ir griuvo mergelė ▲.
6 kaip pasibaigė kova?
7 raskite ir perskaitykite ištrauką, kaip buvo laidojami narsūs pi-

lies gynėjai. kodėl buvo rūpinamasi, kad jų žygdarbį kiti atmin-
tų?

8 kaip suprantate perkeltinės reikšmės posakį „verkia merkinės 
kalnas”? ko jis „verkia”? kaip manote, ar verta liūdėti, jei ku-
rios nors tautos žmonės nebeprisimena savo istorijos? kodėl?

9 sudarykite paskutinės padavimo dalies planą ir išmokite ją nuo-
sekliai ir vaizdingai pasakoti. sugalvokite pavadinimą, pavarto-
kite vaizdingų žodžių, palyginimų.

Įdomių pasakojimų apie senovės lietuvių žygdarbius rasite 
v. krėvės knygoje „dainavos šalies senų žmonių padavimai 
ir legendos”.

Mokomės rašyti ataskaitą

Ataskaita – oficialus pranešimas žodžiu ar raštu apie nuveiktą 
darbą, užduoties įvykdymą. 

gali būti ekskursijos ataskaita, sporto varžybų, mokyklos 
šventės, išvykos į teatrą ir kt.
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rašydami ataskaitą, privalome:

 � nurodyti įvykių laiką, vietą, aplinkybes ir tikslą;
 � aptarti svarbiausius įvykius;
 � trumpai ir bešališkai išsakyti savo nuomonę.

Įvykius ataskaitoje pristatome chronologiškai – nuo pirmo iki 
paskutinio. 

† prisiminkite įvykį, kuris jus sujaudino, sudomino, sukėlė nerimą. 
pradžioje parašykite trumpą planelį, o vėliau papasakokite apie tą 
įvykį.

‡ Įsivaizduokite, kad klausotės diskusijos tema „ar baigiasi knygų 
amžius?”. pabandykite atkurti jos eigą. atkreipkite dėmesį į tai, ką 
kalbės:

– knygų bičiulis,
– filmų entuziastas, tvirtinantis, kad ateina „paveikslų amžius”,
– interneto šalininkas, skaitantis tik tuos kūrinius, kurie yra 
pateikti interneto tinklalapiuose,
– knygų leidėjas,
– jaunas rašytojas.
galite pavartoti šiuos pasakymus:
... dieną ... vyko diskusija...
Diskusijai vadovavo...
Dalyvavo...
Buvo pakviesti...
Pirmiausia kalbėjo...
Su jo nuomone nesutiko...
Visiškai kitokią nuomonę išsakė...
Visus sudomino...
Pabaigoje vadovaujantysis...
kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu? užbaikite ataskaitą 
savu komentaru.

ˆ parašykite mokyklos šventės, ekskursijos ar sporto varžybų ataskaitą.
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Bernardas Brazdžionis

Lietuvos vardas

Lietuva, kai aš tave tariu – 
prieš akis sumirga raštų raštai, 
ir pilna padangė vyturių, 
ir linų žydėjimas be krašto... 

skamba ten seni, šventi vardai 
girių, upių, klonių ir sodybų... 
sunkią skausmo skarą suardai – 
sidabru sietynas1 šiaurėj žiba. 

ir suaidi vėl iš praeities 
dainos, mįslės, pasakos nutilę, 
ir pakyla tiltai iš nakties 
Į didžiųjų kunigaikščių pilį. 

ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva – trys tyro aukso saulės! 
ir skaitau: – tėvyne, be tavęs 
tuščias ir beprasmis šis pasaulis. 

šiaurėj, didžiųjų kunigaikščių, tavęs

1 kokius vaizdus poetas regi tardamas Lietuvos vardą? ką jis girdi?
2 papasakokite, ką jūs matote, skaitydami šį eilėraštį.
3 kodėl sakoma, jog girių, upių, klonių, sodybų vardai šventi?
4 Lietuvos vardas eilėraščio autoriui iš užmaršties prikelia nutilu-

sias dainas, mįsles, pasakas. kodėl jos prisimenamos?

1 Sietynas – žvaigždžių spiečius Tauro žvaigždyne. 
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5 išmokite eilėraštį atmintinai ir gražiai padeklamuokite.
6 paieškokite internete ar kituose šaltiniuose žinių apie kūrinio au-

torių bernardą brazdžionį.
7 paaiškinkite, kaip suprantate žodį laisvė. padiskutuokite tema: 

„Laisvė – raktas į laimę”.

Alis Balbierius

Tėvynės dangus

tau tėvynės dangus
su vaivorykščių lieptais per upę.
kaip šaltinis čia strazdo giesmė
kas pavasarį gluosnyje supas.

tau tėvynės dangus
tarsi milžino mėlyna sauja,
iš kurios lyja saulės medus
arba spindi žvaigždynų pasaulis.
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1 kur nukreipia mūsų žvilgsnį eilėraščio pavadinimas?
2 Į ką kreipiasi poetas pirmajame eilėraščio posme?
3 kokius vaizdus atveria pirmasis posmas, kokius garsus atsklei-

džia?
4 kokius vaizdus regite, skaitydami antrąjį posmą?
5 paaiškinkite, kaip supratote perkeltinės reikšmės posakius: „vai-

vorykščių lieptais”, „strazdo giesmė gluosnyje supas”, „milžino 
mėlyna sauja”, „lyja saulės medus”.

6 kas svarbaus, jūsų manymu, pasakyta šiuo eilėraščiu?
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bŪdvardŽio reikŠmė, gramatiniai poŽymiai, 
derinimas su daiktavardŽiu

Būdvardis yra kaitoma kalbos dalis, kuri žymi asmens, 
daikto arba reiškinio ypatybę ir atsako į klausimus koks? 
kokia? kokie? kokios? (ramus, rami, ramūs, ramios). 

būdvardžiai kaitomi giminėmis (žalias – žalia), skaičiais (ža-
lias – žali) ir linksniais (tvarkingas, tvarkingo, tvarkingam, tvar-
kingą, tvarkingu, tvarkingame).

būdvardis žodžių junginyje ir sakinyje derinamas su daikta-
vardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu (aukšta pušis, aukštos pu-
šies, aukštai pušiai, aukštą pušį).

 
būdvardžių skaičiai 

būdvardžių, kaip daiktavardžių, yra du skaičiai: vienaskai-
ta ir daugiskaita (gražus – gražūs, saldus – saldūs, puikus – pui-
kūs).

būdvardžių giminės

būdvardžiai gali būti vyriškosios ir moteriškosios giminės 
(baltas – balta, stropus – stropi, šaltas – šalta).

būdvardžiai gali būti ir bevardės giminės. būdvardžiai su 
galūne -is (medinis, apyjaunis) bevardės giminės neturi. bevar-
dės giminės būdvardžiai rodo nuo daikto atsietą ypatybę, pvz.: 
čia vėsu, ten gera gyventi.

bevardės giminės būdvardžiai nelinksniuojami ir su daikta-
vardžiais nederinami nei gimine, nei skaičiumi, nei linksniu, todėl 
jų galūnėse niekada nerašome nosinių raidžių.

kai kurie būdvardžiai gali turėti įvardžiuotines formas (balta-
sis, baltoji) ir būti laipsniuojami – t. y. kaitomi laipsniais (nelygi-
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namasis, aukštesnysis ir aukščiausiasis), pvz.: gražus, gražesnis, 
gražiausias. 

† daiktų ypatybes paprastai apibūdiname ne vienu žodžiu. parašykite 
kuo daugiau apibūdinimų šiems daiktavardžiams.

oras – šaltas, sausas, šiltas, gražus, lietingas 
miestas  –     žmogus  –  
gatvė  –   žaidimas  – 
rašinys  –   sapnas  –  
nuotaika  –    sniegas  –  
džiaugsmas  –   peilis  –  
dainininkas  –   paveikslas  –   
vairuotojas  –     staltiesė  –  

‡ nurašykite tekstą ir pabraukite būdvardžius. skliausteliuose nuro-
dykite jų giminę ir skaičių.

burbulai sproginėjo todėl, kad buvo labai silpni (vyr. g., dgs.). 
visi švieži burbulai yra labai silpni. Jeigu nori burbulą nešioti 
minkštame lagamine, jį reikia atsargiai nutupdyti ant siūlo ir 
laikyti tamsioje nevėjuotoje vietoje tris arba keturias dienas.  
o jeigu nori ridinėti, turi laikyti ne mažiau kaip tris savaites. 
Laikyti ilgiau kaip keturias savaites neverta – sendamas bur-
bulas darosi ne toks skaidrus, be to, ridenamas nejaukiai braš-
ka. o švieži muilo burbulai sproginėja labai lengvai. plonytė 
muilo plėvelė, iš kurios ir sudarytas burbulas, yra tokia silpna, 
kad plyšta vos tik kam nors ją palietus. net švelnutis vėjo gūsis 
gali susprogdinti šviežutėlį burbulą.                  

G. Morkūnas

ˆ perskaitykite tekstą. išrašykite žodžių junginius būdvardis + daikta-
vardis, būdvardžius pabraukite.

Lietaus debesis
susiginčijo debesys, kurio drabužis gražesnis. sniego debesė-
lis pasigyrė baltais kailiniais. saulėtas debesėlis – aukso skran-
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dele. dulkių debesis didžiavos šilkiniu apsiaustu. kiekvienas 
tvirtino, kad jo rūbas – gražiausias.
bet lietaus debesis nenusileido:
– pažvelkit, kas dar turi tokį vaivorykštės spalvomis tviskantį, 
laisvai pasiūtą drabužį!
kiti debesys, regėdami skylėtą lietaus apsiaustą, juokėsi:
– tai bent drabužėlis! Lopas ant lopo, o tame lope skylė!

L. Gutauskas

Pavyzdys. gražesnis drabužis.

Š nurašydami žodžių junginius, būdvardžius parašykite reikiamu 
linksniu. pažymėkite galūnes. 

(raiba) vištą   (skaisti) saulei
(įkyri) musę   (plačiašakė) pušiai
(drąsus) karių   (įžūli) mergiūkštei
(saldus) obuolių   (išdidus) jaunuoliui
(apytikris) skaičių  (švari) staltiesei
(įdomus) pašnekovą  (saldi) kriaušei
(ryški) spalvų   (darbštus) mokiniui
(ypatinga) progų  (šviežias) grybui

œ nurašydami vienaskaitos formas pakeiskite daugiskaita.

i. seklus upelis, medinis rąstas, įdėmus žvilgsnis, tautinis šokis, 
reiklus mokytojas, kilnus poelgis
ii. vingiuotame kelyje, turtingame krašte, ežeringoje vietovė-
je, derlingoje dirvoje, liaudiškame vakarėlyje, tamsioje oloje, 
jaukioje klasėje, šlapiame miške

Œ suderinkite būdvardžius su daiktavardžiais.

1. kalnelis buvo apaugęs (aukšta) pušimis, o jame galėjai ras-
ti daug (puikus) grybų. 2. ten toli grįžta iš (svetimas) kraš-
tų laivai. 3. atrodo, kad saulė tuoj nuskęs (gilus) vandenyje.  
4. nepažįstamasis padėkojo (geras) berniukui ir nuskubėjo 
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per (didelis) mišką. 5. už posūkio tu pamatysi (neaukštas) 
namelį. 6. išeidamas kaimynas niekur nerado savo (žieminė) 
kepurės.

š Įrašykite praleistus būdvardžius. parašykite tinkamą jų linksnį.

mano parkeris labai anksti išmoko rašyti. daug anksčiau negu 
skaityti ir kalbėti. Jis visas buvo , su  marmuro spalvos 
dangteliu ir ypač didžiavosi savo blizgančia  plunksna. rašė 
jis išties puikiai, be to, jo rašysena laikui bėgant vis gražėjo.
netrukus parkeriui nusibodo rašyti  raides. raštas darėsi vis 

, su pagražinimais ir  užraitymais. parkeriui ėmė atrodyti, 
kad popieriaus lapas – tai ledo aikštelė, o jis pats –  čiuožėjas. 
mintyse jis jau girdėjo sužavėtų žiūrovų džiūgavimą,  ploji-
mus ir šūksmus „bravo”. 

K. Kasparavičius

auksinė * juodas * paprasta * audringas * įmantresnis * žalias  
įspūdingas * nuostabus

aprašykite kokį nors daiktą, pavartodami kuo daugiau ir kuo 
įvairesnių būdvardžių.

bŪdvardŽių Linksniuotės  
ir Linksnių raŠyba

būdvardžių kaitymas linksniais ir skaičiais vadinamas 
linksniavimu. pagal skirtingą linksniavimą būdvardžiai 
skirstomi į tris linksniuotes. 

būdvardžio linksniuotę nustatome pagal vyriškosios ir mo-
teriškosios giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko ga-
lūnes.

U
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Links-
niuotė

vns. v. 
galūnės

dgs. v.  
galūnės pavyzdžiai

I
-(i)as

-(i)a

-i

-(i)os

aukštas – aukšti
žalias – žali 
aukšta – aukštos
žalia – žalios

II -us
-i

-ūs
-ios

gražus – gražūs
graži – gražios

III
-is

-ė

-iai, -i

-ės

medinis – mediniai 
didelis – dideli
medinė – medinės

būdvardžių rašybą būtina įsidėmėti.
1. vienaskaitos galininke ir daugiskaitos kilmininke visuomet 

rašome nosines raides: gražią, medinį, tylų; gražių, medinių, tylių.
2. būdvardžio šauksmininkas lygus vardininkui: geras drau-

gas – geras drauge!, brangus tėvelis – brangus tėveli! tik būd-
vardžių, kurių vns. v. galūnė -is (o dgs. v. -iai), šauksmininke 
rašome -i: medinis slenkstis – medini slenksti!, geležinis vilkas – 
geležini vilke!, baltasparnis paukštis – baltasparni paukšti!

3. vyriškosios giminės būdvardžių daugiskaitos vietininko 
galūnė – -uose, o moteriškosios -ose. paskutiniame galūnės skie-
menyje visada rašome -e: gražioje – gražiose, mediniame – me-
diniuose, tyliame – tyliuose. vyriškosios giminės vns. vt. galūnės 
pradžioje, po kamieno, visuomet rašome -ia- – tyliame, gražiame.

4. moteriškosios giminės būdvardžių vienaskaitos naudininko, 
galininko, įnagininko ir daugiskaitos galininko galūnes tikriname 
pagal vienaskaitos vardininką: graži gėlė – gražiai gėlei, gražią 
gėlę, gražia gėle, gražias gėles.

† raštu išlinksniuokite šiuos žodžių junginius: aukštas medis, riebi 
antis, šiaudinė pastogė.
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‡ Įrašykite praleistas raides, o suskliaustuosius žodžius parašykite 
reikiamu linksniu.

(purus) sniege (nuošalus) ežero link viena linija driek*si (nedi-
dukė) pėdos. smail*nosė lapė turb*t nuskubėjo prie (skaidrus) 
upokšnio, kuris, (tanki) nendri* apstotas, *teka į ežerą. toj* 
vietoj* ir žiem* vanduo neužš*la. k*la (šiltas, jaukus) garas, 
viliodamas žiemių krašto antis. o ką: (riebi) antelės norėtųsi 
(gudri) lap*i, bet pagauk tu ją, prišliau*k nepastebėta, jei turi 
(rudas) kailį, kuris ant (baltas) žiemos a*dangalo iš tolo ma-
tyti! viena lapės viltis – (juosvas) nendrynai. Jie gal priden*s.

V. Dautartas

ˆ pateiktiems žodžių junginiams prirašykite vienaskaitos naudininką. 
su keturiais iš jų sugalvokite ir parašykite po sakinį.

brangus tėvelis  –   šilkinis kaspinas  –  
jaunesnis brolis  –    tikrinis daiktavardis  –  
sidabrinis varpelis  –   pagrindinis klausimas  –  
eilinis posėdis  –  laukinis karvelis  –  

Š  Įrašykite praleistas raides, būdvardžius pabraukite. kurie iš jų deri-
nami su daiktavardžiais, o kurie ne? 

Geniai
vieną r*tmetį veltui garsiai pl*šavo genys, kvie*damas pa-
tel*. Jos neprisišaukė. bet tolumoj* sutarškėjo skamb*s d*žiai. 
nuk*rė ten genys. Žiūri – juk tai jo pat*lė, prilipusi prie storos 
drebulės, varo savo aštr* kaltą vis gil*n. erdv* b*stą šeimynai 
rengia.
Šoko darbšč* patel* ir patinėlis padėti. dar stipriau subildėjo 
aštr*s kaltai, ir iš drebulės šerdies pasipylė smulk*s puvėsiai. 
stvėrėsi abu valyti: šlavė nešvar* aslą, skaptavo nelyg*s sie-
nas. viduj* pasidarė erdv* ir ger*.

J. Sokas

œ raskite netaisyklingai pavartotus būdvardžių linksnius. ištaisykite 
klaidas.
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1. po nelaimės algis tapo geresniu. 2. pasibaigus švaros sa-
vaitei, klasės pasidarė jaukesnėmis. 3. vien pinigai nepadaro 
žmogaus laimingu. 4. irenai reikėjo būti drąsesne. 5. tik moks-
lo metų pradžioje vidas stengėsi būti drausmingu. 6. mokyto-
jas per egzaminus įspėjo mokinius būti atidesniems. 7. rober-
tas buvo greitesniu, todėl ir laimėjo pirmąją vietą.

Œ atidžiai perskaitykite tekstą. raskite ir lentelėje išnagrinėkite būd-
vardžius.

neilgai trukus palei vingiuotą takelį nudryko skėčių, skėte-
lių, skėtaičių eilė. raibo akys nuo jų įvairybės. suklijuoti iš 
trispalvių našlaičių, erškėtrožių, laukinių aguonų, snapučių 
žiedlapių, sudurstyti iš pienės pūkų, smilgos plaukelių, gė-
lių piestelių… ko tik neprasimanyta!.. anas štai iš numestų 
laumžirgio sparnelių: žydro, žalsvo, juosvo ir auksinio. gal jis 
ir būtų dailiausias, tik jam nenusileidžia skėtis iš raudonų snie-
genos plunksnelių. o ten dar švytruoja skėtis iš driežo išnaros 
su perlamutrinės kriauklytės rankena. sraigė nešėsi skėtį iš 
baltų ramunėlės žiedlapių, apibarstytų raudonais miltukais ir 
apsagstytą viksvos kuteliais. itin prašmatniai atrodė skėtis iš 
tankaus voratinklio su briliantiniais lietaus karoliukais.

V. Žilinskaitė

būdvardis giminė skaičius Linksnis Linksniuotė

vingiuotą vyr. vns. g. I

š pasakykite, kada tas pats būdvardis pavartotas tiesiogine reikšme, o 
kada – perkeltine. sugalvokite panašių pavyzdžių.

geležinė ašis   saldus obuolys  
geležinė valia   saldus miegas  
ledinis varveklis  šiurkštus elgesys
ledinis žvilgsnis   šiurkštus megztinis
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auksinė  sunkus   
auksinė   sunkus  
gilus   tamsus  
gilus   tamsus  

bŪdvardŽių Laipsniai

būdvardžių formos, kurios rodo skirtingą tos pačios ypatybės 
kiekį, vadinamos būdvardžių laipsniais. 

Laipsnis ką rodo? pavyzdžiai

nelyginamasis daikto ypatybę be 
jokio lyginimo geras, gera

aukštesnysis

vieno daikto di-
desnį ypatybės 
kiekį negu kito 
daikto tos pačios 
ypatybės

geras + -esnis, -esnė = 
geresnis, geresnė

aukščiausiasis

vieno daikto iš ke-
lių lyginamų daiktų 
didžiausią kurios 
nors ypatybės kiekį

geras + -iausias, 
-iausia = geriausias,       
geriausia

Laipsniuojami tik kokybiniai būdvardžiai, reiškiantys kin-
tamąją ypatybę. būdvardžiai, reiškiantys tokias ypatybes, kurių 
daiktai negali turėti didesnio ar mažesnio kiekio, laipsnių neturi: 
medinis, basas, pėsčias, batuotas, pieniškas.
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nelyginamojo laipsnio būdvardžių kamiengalio priebal-
siai t, d aukščiausiojo laipsnio formose virsta č, dž: baltas 
– balčiausias, juodas – juodžiausias.

norint pabrėžti ypatybės gausumą, kartais su aukščiausiojo 
laipsnio formomis vartojami papildomi žodeliai: visų geriausias, kuo 
geriausias, pats geriausias, už visus geriausias, gerų geriausias. 

Laipsniuojami ir bevardės giminės būdvardžiai: gera – geriau, 
geriausia, gražu – gražiau, gražiausia. Jų laipsniai primena prie-
veiksmius.

† išlaipsniuokite nurodytus būdvardžius. su aukščiausiojo laipsnio 
formomis parašykite po sakinį.

tvirtas, platus, graudus, greitas, saldi, griežta, saugus, grakšti, 
vertingas

‡ suskirstykite šiuos būdvardžius į laipsniuojamus ir nelaipsniuoja-
mus.

linksmas, gintarinis, grynas, važiuotas, ledinis, vaikiškas, žva-
li, pernykštė, saldus, lenktinis, aštrus, patogu, auksinis, sena, 
vilnonis, graudus, šakota, gėlėta, rimtas, jauku, derlingas, įvai-
riaspalvis, ankstyvas, laukinė, lietuviškas, smagu

ˆ palyginkite šiuos daiktavardžius pagal nurodytą ypatybę.

geležis, plienas, deimantas (pagal kietumą)
vanduo, sniegas, ledas (pagal šaltumą)
vyšnia, braškė, obuolys (pagal skonį)
varis, sidabras, auksas (pagal brangumą)
Pavyzdys. geležis kieta.

Š išlinksniuokite žodžių junginius didesnis miestas, tankesnė giria, 
aukščiausias medis, storiausia pušis. pabraukite galūnes.

œ Įrašykite praleistas raides, aukštesniojo laipsnio būdvardžius pa-
braukite vienu brūkšniu, aukščiausiojo – dviem.

ĮSIDĖMĖKITE:
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1. Jis palenkė ilg*sią vytelę ir pakėlė nomą aukšt*n. (v. Ž.)  
2. vidur* žiedo buvo didelis rasos lašelis, panašus į graž*sią 
perlą. (J. blč.) 3. Žiem*, ypač didesniems šalčiams stojus, kiš-
kių miškuos* padaugėja. (t. i.) 4. drevėje žiemos metu šilč* 
negu šilč*siame lizde. (r. b.) 5. Linksmiaus* būdavo Šilėnų 
kaime vakarais. (v. m.-p.) 6. iš Lietuvos mažųjų paukščių da-
gilis yra vienas marg*sių ir graž*sių, žinomas ne tik savo ma-
loniu būdu, bet ir savotiška giesmele. (t. i.) 7. o paukštis po 
trumpos tylos vėl pradeda savo giesm*, dar skamb*snę, dar 
graud*snę kito medžio viršūnėje. (p. C.) 8. vasar*, kai suža-
liuoj* aplinkui akacijos ir serbentų krūmai, namukas atrodo 
dar jauk*snis. (al. b.)

Œ nurašykite. pabraukite būdvardžių ir daiktavardžių junginius. sutar-
tiniu ženklu pažymėkite aukščiausiojo laipsnio būdvardžių priesagas.

Jeigu mane kas paklaustų, kuriame žemės kampelyje žmogui 
gražiausias pavasaris, ramiausia vasara, spalvingiausias ru-
duo, balčiausias ir puriausias žiemos sniegas, – aš atsakyčiau 
– tėviškėje. Jeigu mane kas paklaustų, su kuria vieta žmogų 
sieja gražiausi ir geriausi atsiminimai, – aš ir vėl atsakyčiau 
– su tėviške, su tomis vietomis, kur esame gimę ir augę, kur 
prasidėjo mūsų gyvenimo kelias. 

A. Biliūnas

ĮvardŽiuotiniai bŪdvardŽiai

būdvardžiai gali būti paprastieji (naujas, nauja, šviesus, 
šviesi) ir įvardžiuotiniai (naujasis, naujoji, šviesusis, 
šviesioji).

Įvardžiuotinės būdvardžių formos – tai būdvardžiai, prie kurių 
galūnių prijungtos papildomos įvardžių jis, ji formos, norint su-
teikti išskirtinumo ypatybių (baltasis, baltoji). 

pvz.: baltas + jis = baltasis, tyli + ji = tylioji, 
aukšti + jie = aukštieji, ramios + jos = ramiosios.
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paprastieji būdvardžiai reiškia daikto ypatybę, o įvardžiuo-
tiniai dažniausiai žymi nuolatinę, žinomą ypatybę, kuri išskiria 
daiktą iš kitų tos rūšies daiktų. vieni jų nurodo daiktų rūšį: pil-
kasis kiškis, raudonieji dobilai, lengvoji pramonė. kiti dar labiau 
pabrėžia žinomą daikto ypatybę ar jos gausumą: piktoji pamotė, 
senoji obelis, jaunesnioji sesuo. 

su įvardžiuotiniais būdvardžiais dažnai sudaromi įvairių 
mokslo sričių terminai ar tikriniai pavadinimai: trumpieji ir ilgieji 
balsiai, nelyginamasis laipsnis, Vytautas Didysis, Juodoji jūra, 
Senieji Bokšiai. Jų nemaža ir liaudies dainose, pvz., jaunosios die-
nelės, baltosios rankelės, senasis tėvelis.

Įsidėmėkite, kaip linksniuojami įvardžiuotiniai būdvardžiai. 

                                               vienaskaita

       vyriškoji giminė               moteriškoji giminė 

v.  žaliasis  šviesusis žalioji              šviesioji
k.  žaliojo  šviesiojo žaliosios  šviesiosios
n.  žaliajam  šviesiajam  žaliajai  šviesiajai
g.  žaliąjį  šviesųjį  žaliąją  šviesiąją
Įn.  žaliuoju  šviesiuoju  žaliąja  šviesiąja
vt.  žaliajame  šviesiajame  žaliojoje  šviesiojoje
Š.  žaliasis  šviesusis žalioji šviesioji

     daugiskaita

v.  žalieji šviesieji žaliosios  šviesiosios
k.  žaliųjų šviesiųjų žaliųjų šviesiųjų
n.  žaliesiems šviesiesiems žaliosioms šviesiosioms
g.  žaliuosius šviesiuosius žaliąsias šviesiąsias
Įn.  žaliaisiais šviesiaisiais žaliosiomis šviesiosiomis
vt.  žaliuosiuose šviesiuosiuose žaliosiose šviesiosiose
Š.  žalieji šviesieji žaliosios  šviesiosios
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† parašykite šių būdvardžių įvardžiuotines formas. sugalvokite ir pa-
rašykite su jomis po sakinį.

minkštas, santūrus, drąsi, narsus, pilką, geltonų, lygų

‡ raskite ir nurašykite įvardžiuotinius būdvardžius, nurodykite jų gi-
minę, skaičių, linksnį. sugalvokite tekstui pavadinimą.

  
paimu mažytį gintaro gabalėlį. Jis geltonas ir ryškiai šviečia. 
aš geriau įsižiūriu į skaistųjį akmenėlį ir nustembu. mažajame 
gintarėlyje matyti bekraštė jūra, supasi ant didžiųjų bangų žu-
vėdros, grįžta iš nepažįstamų kraštų laivai. 
aš prisimenu šaltąsias rudenio dienas, kai pakyla grasinantis 
vėjas, bangos ūžia, šniokščia. atrodo, kad saulė tuoj nuskęs 
giliajame vandenyne, tik bangos ūš ir medžiai oš. sugrįš iš to-
limosios jūros grakštuolė žuvėdra, suglaus lenktus sparnus ir 
nardys per aukštąsias bangas.
aš minutėlę susimąstau ir įsivaizduoju bekraštę jūrą, baltąją 
žuvėdrą ir skaisčiąją saulę. bet saulė leidžiasi, ir aš suprantu, 
kad nepamatysiu saulėlydžio pasakos tęsinio. 

Pagal spaudą

ˆ pasakykite, kuris (paprastasis ar įvardžiuotinis) būdvardis vartoti-
nas šiuose sakiniuose.

Apuokas
(didįjį, didelį) apuoką pažįstu iš vaikystės. (ankstyvą, anksty-
vąjį) pavasarį girdėjau jo klaikų uhu uhu uhu (gretimame, gre-
timajame) miške. mano draugas alius rado jo lizdą su (baltais, 
baltaisiais) kiaušiniais negilioje duobutėje prie (aukšto, aukš-
tojo) pušies kamieno. gaila, kad šį lizdą išplėšė (pikti, piktieji) 
žmonės.
dabar (didieji, dideli) apuokai, kaip rečiausi Lietuvos sparnuo-
čiai, saugomi, globojami, įrašyti į (raudonąją, raudoną) kny-
gą. Jų liko tik didžiausiose mūsų giriose.

R. Kazlauskas
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Š nurašykite sakinius, paryškintiems daiktavardžiams parinkite įvar-
džiuotinių būdvardžių.

1. rytais paupyje kukuoja gegutė. 2. brolis išėjo į girią kiškių 
medžioti. 3. Laukė laukė sūnelio motulė. 4. nedideliame tven-
kinyje plaukiojo gulbės. 5. vasaros atostogas praleisiu Bal-
tijos pajūryje. 6. Gandrų Lietuvoje kasmet mažėja. 7. išėjo 
seselė į tamsiąją girią.

œ nurašydami sakinius, vietoj suskliaustųjų įrašykite tinkamas for-
mas.

1. nepamirškime (senieji papročiai). 2. einame į (didžioji au-
ditorija). 3. paukščiai išskrido į (šiltieji kraštai). 4. tėvas kaž-
ką aiškino (mažasis berniukas). 5. apsigyvenome (dešinysis 
krantas). 6. mudu susitikome ties (senoji sodyba). 7. neturiu 
(naujasis vadovėlis). 8. Liaudyje išlikę prietarų, susijusių su 
(baltieji gandrai). 9. tai dovana (geroji sesutė). 10. kur staty-
sime (rašomasis stalas)?
Pavyzdys. nepamirškime senųjų papročių.

Œ pridėkite daiktavardžiams po tautosakinį epitetą. Jis turi: a. tikti 
savo reikšme ir gramatine forma; b. būti įvardžiuotinis būdvardis;  
c. nesikartoti.

pasakyk  dukrelei liepė  bajorui
pas  mergelę plūsta perkūną 
per  lankelę  pasibalnok  žirgelį
su  motinėle į  kelelį
gaila  rūtelių  liko  dvare
per marias   per  nemunėlį
kerta girias  daug  bernelių

Pavyzdys. pasakyk jaunajai dukrelei.
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ĮvardŽiuotinių bŪdvardŽių raŠyba 

Įvardžiuotinių būdvardžių galūnių rašyba gana sudėtinga, to-
dėl ją būtina įsidėmėti.

nosinės raidės rašomos:
1. vyriškosios giminės vienaskaitos galininke ir daugiskai-

tos kilmininke:
vns. g. – gerąjį, gražųjį, didįjį
dgs. k. – gerųjų, gražiųjų, didžiųjų

2. moteriškosios giminės vienaskaitos galininke, įnaginin-
ke ir daugiskaitos kilmininke bei galininke:

vns. g. – gerąją, gražiąją, didžiąją
vns. Įn. – gerąja, gražiąja, didžiąja
dgs. k. – gerųjų, gražiųjų, didžiųjų
dgs. g. – gerąsias, gražiąsias, didžiąsias

† išlinksniuokite žodžių junginius greitasis traukinys, gilusis upelis, 
didžioji giria, aukštoji liepa. galūnes pabraukite.

‡ parinkite šiems daiktavardžiams po įvardžiuotinį būdvardį, parašy-
kite jį reikiamu linksniu.

 pušis  –    pušį   vaisius –    vaisių
 duktė  –    dukteriai   vyšnia  –    vyšnias
 padangė –    padange (kuo?)   sesuo  –    seseria
 upelis  –    upelyje   liepelė  –    liepeles
 giria  –    girią   daina  –  daina (kuo?)

ˆ nurašykite tekstą. suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu 
linksniu.

per (plačiosios pievos) teka gražuolis nemunas į (giliosios ma-
rios). siauru upeliu jis pradeda (ilgasis kelias) iš baltarusijos 

ĮSIDĖMĖKITE:
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(klampiosios) pelkių. nemunas surenka iš (mažosios upės) ir 
upeliūkščių (skaidrusis vanduo) ir vis platėja. Jo (gilioji vaga) 
gali plaukti laivai. 

Pagal spaudą

Š suskliaustuosius paprastuosius būdvardžius pakeiskite įvardžiuoti-
niais.

1. Jonelis nugalėjo (baisų) devyngalvį slibiną ir gavo į pa-
čias karalaitę. (v. ms.) 2. ilgai ten vaitojo, kol atvyko (greita) 
pagalba. (v. Ž.) 3. Jau taikėsi sudoroti skanėstus, bet išlindo 
šarka, švystelėjo (ilga) plunksna it kalaviju ir pagrasė: – tik 
palieskit!.. (v. Ž.) 4. savo karais jie tik (šventam) popiežiui 
akis dumia ir mums už akių užbėgti stengiasi. (a. v.) 5. parū-
po (jaunai) grafaitei ežero bangomis pasiirstyti. (a. v.) 6. eik, 
sesute, darželin, sėk (žalias) rūteles. (tts.) 7. (margas) žąseles 
vandenėliu girdžiau. (tts.) 8. ragana (spalvotą) plunksnelę pa-
slėpė užantyje. (J. Jn.)

œ  nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides.

Pirmoji pamoka
geltonasis namelis ka*dien dūzgė vis linksmiau. visi, kas gy-
vas, rengėsi didž*jam darbymečiui. gimė daug nauj* bičių lė-
lyč*. viena dar*ščiausių jaunų bitučių buvo skrajūnė. Ji mo-
kėjo tvarkyti būsim*jų biči* butus, pavaduodavo vyresn*sias, 
nešiojo medų, maišė tyrelę. o š*ndien, pačiam vidudien*, jai 
paskyrė pirm*ją skraidymo pamoką. vyr*sniosios bitės aima-
navo:
– ak, kaip šalta! negalės skristi.
bet saulė išgirdo bičių aiman*, užmetė krosnin malkų. skra-
jūnė ėmė ruoštis pirm*jai pamokai: priėjo prie plač*j* durų, 
apsidairė. Į akis tvykstelėjo šviesa, net u*simerkė bitelė. po 
valandėlės baugščiai pravėrė didž*sias šonines akis, o po to ir 
tris maž*sias. nustebo, kad taip šviesu sen*jame sode, lyg jis 
būtų apgau*tas baltu stogu.

P. Mašiotas
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Œ nurašykite tekstą. pabraukite įvardžiuotinius būdvardžius, nurody-
kite jų skaičių ir linksnį.

gražus buvo pasaulis. pievos žėlė beregint: geltonieji (dgs., v.) 
lukštai, saulės krisleliai, balos, gegužės, kmynai – jau puošė 
žaliąjį pievų rūbelį. tik ievos, tartum neįsitikėdamos anksty-
vąja šiluma, nedrąsiai skleidė savo ilgųjų kekių smulkius bal-
tus žiedelius. už tai putinai, į karklynus įsispraudę, pirmi žy-
dėjo, nepaisydami rytšalių, tarp žaliojo apsiausto.

Lazdynų Pelėda

bŪdvardŽių daryba. priesaginiai  
bŪdvardŽiai

būdvardžiai, kaip ir daiktavardžiai, padaromi iš įvairių kalbos 
dalių.

apynaujis (naujas)
pošviesis (šviesus)

gerokas (geras) 
galingas (galia)

žymus (žymi)
sumanus (sumanė)

žemaūgis  
(žemas + ūgis)

būdvardžių
darybos 
būdai

su priešdėliais

su priesagomis

keičiant galūnes

suduriant kamienus

daugiausia vartojama priesaginės darybos būdvardžių. Įsižiū-
rėkite, su kuriomis priesagomis jų padaroma daugiausiai.
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priesaga

-utis, -ė
-ytis, -ė
-ėlis, -ė
-(i)ulis, -ė

-ingas, -a

-iškas, -a

-otas, -a
-uotas, -a
-ėtas, -a
-ytas, -a
-inas, -a

-inis, -ė

-ykštis, -ė

ką reiškia

mažumą su  
maloniniu  
atspalviu

vidinės 
ypatybės
gausumą, 
didumą

panašumą 
į ką nors

išorinę 
ypatybę

daiktų rūšį

laiką 

kalbos dalis, 
iš kurios  
daromi

būdvardis 

daiktavardis

daiktavardis

daiktavardis

daiktavardis

prieveiksmis

         
pavyzdžiai

mažutis, -ė (mažas)
plonytis, -ė (plonas)    
jaunėlis, -ė (jaunas)     
mažiulis, -ė (mažas)     

protingas, -a (protas)     
tvarkingas, -a (tvarka)

vaikiškas, -a (vaikas)
vyriškas, -a (vyras)  

kuprotas, -a (kupra)       
snieguotas, -a (sniegas)
gėlėtas, -a (gėlė)       
akytas, -a (akis)
dulkinas, -a (dulkė)

medinis, -ė (medis)
geležinis, -ė (geležis)

pernykštis, -ė (pernai)
vakarykštis, -ė (vakar)

spalvoms nusakyti vartojamos šios priesagos: 
-inis:  smėlinis, rožinis, 
-onas:  raudonas, geltonas,
-svas:   melsvas, rausvas,
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-švas:  pilkšvas,
-iškas:  dangiškas,
-zganas:  balzganas.

† iš pateiktų žodžių padarykite būdvardžius, vartodami priesagas: 
-inis, -inas, -iškas, -yvas, -svas, -švas. parinkite jiems po tinkamą 
daiktavardį.

auksas, žalias, moteris, rytas, lietuvis, vėlus, pilkas, amžius, 
vyšnia, senas, purvas
Pavyzdys. auksas – auksinis žiedas.

‡ iš duotų žodžių sudarykite būdvardžius, vartodami priesagas -ot- 
arba -uot-. suderinkite juos su daiktavardžiais.

šaka  –    medis pilvas  –    ponas
vėjas  –    dienos spyglys  –    rožė
banga  –    jūra spalva  –    pieštukas
pirštas  –    pirštinės rasa  –    lapas

ˆ suskliaustiesiems daiktavardžiams parinkite po tinkamos reikšmės 
būdvardį ir sudarykite žodžių junginius.

akmeninis, akmenuotas (laukas, tvartas); spalvotas, spalvin-
gas (paveikslas, filmas); miškinis, miškingas (kraštas, žvėris); 
molėtas, molinis (ąsotis, takas); augalotas, augalinis (berniu-
kas, maistas); vėjuotas, vėjinis (malūnas, oras); miltuota, mil-
tinga (bulvė, ranka)
Pavyzdys. akmeninis tvartas, akmenuotas laukas.

Š Įrašykite praleistas raides. sutartiniu ženklu pažymėkite būdvar-
džių priesagas.

Barsukas
tai nedidelis žvėrelis, visas plauk*tas, trump*tėmis koj*tėmis. 
barsukas mė*sta smėl*tas, kalv*tas vietas toliau nuo triukš-
m*ngų vietovių. kasa sau mažiuką urvą su platokais išė*imais. 
tai labai tvark*ngas žvėr*lis. Jo b*stas visada švarut*lis.
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ankst*vą rytą barsuką galima pamatyti prie siaur*tės urv*lio 
angos. Jis ėda įvairiausius vab*džius, varl*s, driežus. tai 
nekenksm*ngas žvėr*lis.

K. Marukas

pasirinkite kurį nors paukštį arba žinduolį. paieškokite apie jį 
žinių internete ar enciklopedijoje ir aprašykite. rašydami pa-
sistenkite pavartoti priesaginių būdvardžių.

œ paaiškinkite žodžių junginius. sutartiniu ženklu pažymėkite būd-
vardžių priesagas.

balsingas vyras  –  svetingas šeimininkas  –  
pinigingas ponas  –  ryžtingas sportininkas  –  
protingas mokslininkas  –   rūpestingi tėvai  –  
karingas jaunuolis  –   pareigingas mokinys  –  

Pavyzdys. balsingas vyras – vyras, turintis gerą, stiprų balsą.

Œ pasakykite, kaip vienu žodžiu apibūdintumėte moterį, kuri:

turi išminties  –   turi daug turto  –    
mėgsta tvarką  –   turi valios  –  
turi žavesio  –   kitiems jaučia gailestį  –  
elgiasi pagal sąžinę  –   kitiems yra pavyzdys  –  

Pavyzdys. turi išminties – išmintinga.

prieŠdėLiniai ir sudurtiniai bŪdvardŽiai

priešdėliniai būdvardžiai daromi iš būdvardžių ir daiktavardžių  
su priešdėliais: apy- (apyžalis), po- (posaldis), ap- (apkūnus), at- 
(atkaklus), be- (bekotis), į- (įtarus), nuo- (nuoširdus), pa- (papras-
tas), ne- (negeras).

būdvardžiai su priešdėliu ne- reiškia priešingą ypatybę: nege-
ras, nemažas. priešdėlis ne- rašomas kartu.

sudurtiniai būdvardžiai sudaryti iš dviejų žodžių kamienų, va-
dinamų sudurtinio žodžio dėmenimis. tokiais dėmenimis gali eiti 

U
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įvairių kalbos dalių kamienai; dažniausiai esti būdvardis ir daik-
tavardis: baltagalvis (balta galva) senelis, svetimšalis (svetimos 
šalies) žmogus; gali būti skaitvardis su daiktavardžiu: šešiametė 
(šešerių metų) mokykla, keturkampis (keturių kampų) sklypas.

sudurtinių būdvardžių jungiamaisiais balsiais dažniausiai 
eina -a, -ia: ilgapirštis, keliakalbis, saldžiarūgštis, daugiakampis. 
nors tardami ir girdime, bet e šioje vietoje niekuomet nerašome.

† nurašydami sakinius, įrašykite praleistas raides. priešdėlinius būd-
vardžius pabraukite, o jų priešdėlius pažymėkite sutartiniu ženklu.

1. daug nuot*kių patyrėme keliaudami tą apytams* nakt*.  
2. meliorator* drenuoja šlap*s ir apyšlap*s mūsų apylin-
kės dirvas. 3. Šlapiais ir pošlap*s kel*s nelengva važinėti.  
4. nedid*liame pušyne vaikai rado daug įvairių grybų. 5. už-
sivilkusi švies* palaidinuk*, apsigaubusi apyšvies* skarele, 
išėjo sesuo šieno grė*ti. 6. nesveika valgyti apysaldž*s uogas, 
nesunokusius vaisius. 7. iš lauko įpuolė ap*jaunis vyras atsi-
kišusia kakta, juodais antak*s, švies*s garbanotais plaukais.  
8. Jų nedidelė sodyba stovėjo pačioj* pamiškėj*, kurios neder-
linga ir akmen*ta žemė reikalavo iš žmon* dau* darbo.

‡ nurašydami sakinius, įrašykite praleistas raides. neiginį ne parašy-
kite kartu su būdvardžiu ten, kur jis eina priešdėliu. 

1. mes pasukome į (ne) didel* pušyną, suradome žal* veją ir 
apsistojome. 2. voveraitė vėlyv* ruden* (ne) ruda, bet gražios 
pelen* spalvos. 3. pilk*j* ž*sį sumedžioti (ne) lengva. 4. vai, 
lanksto, laužo laib* vyšn* vėjas (ne) ramus. 5. vilkas plėšrus, 
bet (ne) žiaurus.

ˆ padarykite sudurtinius būdvardžius. parašykite jiems tinkamus 
daiktavardžius.

turintis daug vaikų, geros širdies, plačios kaktos, aukso ragų, 
atlėpusių ausų, tamsių plaukų, vėjo vaikas, mėlynų akių, links-
mo būdo, raudono viršaus, storo koto, antrų metų, šių metų
Pavyzdys. daugiavaikė šeima.
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Š su žodžiais baltas, aštrus, platus, žalias sudarykite kiek galima 
daugiau sudurtinių būdvardžių. 

œ parašykite vienu žodžiu, kaip vadinama gėlė, kuri: 

auga kambaryje  –   margais lapais  –  
ilgais lapais  –   baltais žiedais  –  
aukštu stiebu  –   aukso spalvos žiedais  –  
ilgu stiebu  –   karpytais lapais  –  

aprašykite jums labiausiai patinkančią kambarinę gėlę. raši-
nėlyje panaudokite sudurtinių būdvardžių.

Œ raskite sudurtinius būdvardžius, pavartotus perkeltine reikšme. 
sugalvokite su tais būdvardžiais po sakinį.

vienadienis drugelis, vienadienis vaikas, nepraustaburnis vai-
kėzas, svetimšalis svečias, šilkavilnės avys, kietaširdė mergai-
tė, lenktaragė karvė, penkialapis dobilas, kilniaširdis berniukas

paieškokite būdvardžio kilniaširdis sinonimų.

š Įrašykite praleistas raides. pabraukite sudurtinius būdvardžius ir 
sutartiniu ženklu pažymėkite jų šaknis.

1. gūdž* švokštė visą naktį šimt*mečiai ąžuolai. (v. m.-p.)  
2. „vilties” kapitonas buvo mėlyn*kis, švies*plaukis. (r. L.)  
3. prie aukšt* žal*stiebių drebulių glaudėsi beržiukai, lazdy-
nai. (g. i.) 4. klesti palmė plač*lapė prie šaltinio tarp smilt*nų.  
(v. m.-p.) 5. išeitis tik viena – reikia labai susikaupti ir įtikinti 
save, kad sėdi ne mokyklin*me suol*, o didel*me baltšoniame 
laive. (v. rč.) 6. iš po tank*šakių eglaičių išlindo visai ne pla- 
č*ragis briedis, ne smail*iltis šernas ir joks ne barzdukas, o vai- 
kas. (v. rč.) 7. Šis didž*akis kokių dešimties ar dvylikos met* 
miško gyv*ntojas buvo murzinas kaip šerniukas. (v. rč.)

U

U
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bŪdvardis sakinyJe

būdvardis sakinyje paprastai eina pažyminiu arba tariniu. 
kai būdvardis sakinyje eina pažyminiu, dažniausiai jis būna prieš 
daiktavardį, o kai eina tariniu – po daiktavardžio, pvz.: Tamsūs 
debesys kloja dangų. Oras šaltas.

būdvardžio vardininkas dažnai eina tariniu kartu su veiksma-
žodžiu: Oras yra šaltas.

† pasakykite, kurie būdvardžiai eina pažyminiu, o kurie tariniu.

1. ateina smarkus lietus. 2. Lietus buvo smarkus. 3. motinos 
ranka švelni. 4. vėjelis lingavo švelnią žolę. 5. dėdė rokas 
yra senas. 6. pamiškėje auga senas ąžuolas. 7. Jam reikia būti 
stropesniam. 8. tarp medžių vinguriavo siauras kelelis. 9. po 
vidurnakčio užgeso ryškios žvaigždės, pakilo dar smarkesnis 
vėjas.

‡ nurašykite sakinius ir pabraukite būdvardžiais išreikštus pažymi-
nius. kurią sakinio dalį (veiksnį ar papildinį) jie pažymi?

karšta saulė džiovina kalveles ir lomas. Šilti spinduliai glosto 
trapius želmenis, kelia juos iš grumstų. viduryje lauko susi-
spietę į krūvą berželiai: mirga jų švelnūs lyg pūkas lapeliai. 

M. Sluckis

ˆ Įrašykite praleistas raides. pabraukite būdvardžius ir pažymėkite, 
kuo jie eina sakinyje.

Raktažolė
kvepia žal* beržų lapij*. o pražydusių iev* kvapas toks tirš-
tas, nors imk ir s*mk jį rieškučiomis. pievos* ir pakrūmės* 
sužibo pailgi auksaspalv* žiedai. pasistiebę aukštyn ant ilgoko 
stieb*lio, jie primena auksin* raktelių ryšulėl*. todėl ši gėlė 
raktažol* vadinama. nepaprasti tie raktel*. Jais dur*s į šiltas, 
saulėtas dienas atrakinamos.

V. Račkaitis
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Š iš pateiktų priežodžių išrinkite būdvardžius ir išnagrinėkite juos pa-
gal pavyzdį. 

1. kietą riešutą negreit perkąsi. 2. kietų girnų prasti miltai.  
3. skundas – silpnų žmonių ginklas. 4. ir vilkas sotus, ir avis 
sveika. 5. sunkus darbas gardžią duoną kepa. 6. naminė drus-
ka nesūri. 7. darbšti kaip bitė. 8. auksinis plaktukas ir geleži-
nes duris prakala.

   kietą riešutą               vyr.        vns.         g.         

būdvardis
su kuriuo  

daiktavardžiu  
suderintas

giminė  skaičius  Linksnis
kuo 
eina 
sakinyje

pažy- 
miniu

œ nurašydami tekstą, įrašykite tinkamus būdvardžius.

aušta  pavasario rytas. palengva danguje blėsta  žvaigždės. 
virš  laukų sklaidosi  rūkas. ore skamba  paukščių balsai, 

 vėjelis judina  medžių lapus. Į  dangų palengva kopia  
saulė. gera lauke  pavasario rytą.

Œ Įrašykite praleistas raides, pabraukite būdvardžius ir pažymėkite, 
kokia sakinio dalimi jie eina.

sunk*s buvo pirmieji tokios nepaprastos kelionės žin*sniai 
siauru ir tamsiu urvu. rankos ir kojos skendo sausame ir 
bir*me smėlyj*. smėlis byrėjo iš viršaus, lindo į akis, burn*, 
nos*. galva ir nugara nuolat už akmens skl*utų užkl*davo, 
drabuž* plyšdavo. tvankus oras sunkino kv*pavimą. tik vie-
na kita minutė praslinko nuo to laiko, kai jie *šliaužė į tą urvą, 
bet atrodė, kad toji nepaprasta kelionė jau labai ilgai trunka. 
netrukus sunki*sioji urvo dalis pasibaigė. urvas pasidarė 
erdv*snis, žemė kiet*snė. galėjo kiek pasikelti ir nebe pilvu 
šliau*ti, bet ropomis slinkti. nejauku buvo tame amžinoj tam-
soj paskendus*me urve.

P. Tarasenka
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bŪdvardŽių kartoJimas

paprastieJi                                             ĮvardŽiuotiniai

bŪdvardŽiai 

giminės    
     
vyriškoji        
moteriškoji
bevardė       

skaiČiai

vienaskaita
daugiskaita  

Laipsniai

nelyginamasis
aukštesnysis
aukščiausiasis

Linksniai

v.     kas?
k.    ko?
n.    kam?
g.    ką?
Įn.   kuo? 
vt.   kur? kame?  
Š.   –

† Žiūrėdami į schemą, papasakokite, ką žinote apie būdvardį. Žinias 
pagrįskite pavyzdžiais.

‡ atsakykite į klausimus.

1. kuo būdvardis derinamas su daiktavardžiu?
2. kuo būdvardis skiriasi nuo daiktavardžio (reikšme, kaity-
mu)?
3. kodėl žodis baltas yra būdvardis, o baltumas – daiktavardis?
4. kokios yra aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvar-
džių priesagos? pateikite pavyzdžių.
5. kokius būdvardžius vadiname įvardžiuotiniais?
6. kuriais būdais padaromi būdvardžiai?

ˆ perskaitykite tekstą, raskite būdvardžius ir išnagrinėkite juos lente-
lėje.
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Šiemet žiema buvo šalta ir gili. vėjas galando nuogas medžių 
šakas. smarkus speigas žemę rietė į ožio ragą. vis gausesnis 
sniegas gąsdino ir žvėris, ir paukščius. giliame sniege braidė 
kurapkos, kartais pasirodydavo išdidūs fazanai. Jie naudinges-
ni už kitus paukščius ir jiems reikėtų padaryti atviras slėptuves 
iš žaginių.
sunkiausia buvo mažiems paukšteliams. baltąjį badą kentė ir 
geltonosios starkos, ir apdairios zylės, ir atsargūs dagiliukai. 

Pagal spaudą

 būdvardis     rūšis     Laipsnis     giminė      skaičius     Linksnis 

    šalta         paprast.     nelyg.          mot.          vns.             v.          

Š  Įrašykite praleistas raides. vienu brūkšniu pabraukite būdvardžius, 
dviem – daiktavardžius, su kuriais jie derinami.

ir dabar mė*stu duoną, keptą ant ajer*. vaikystėj* ji buvo 
didžiaus*s skanėstas. apat*nė plutelė gelsva, paskrudusi. o 
dar jeigu šilta, su sviestu... valgai ir atsivalg*ti negali.
nulek*u prie balos, *sibridu į klamp* purvą ir skabau traš-
kius laiškus tarsi daržel* lelij*s. diena graži, saulėta. bit*tės 
tik d*zgia pievų žieduos*. ties taku tarp obelų b*la mamos 
austos lin*nės drobės. kas ryt* jas čia paties*. Jų galus, kur 
*siūtos kilp*lės, prismeigia medin*s kuoliukais, kad pū*damas 
vėjas neišdraikytų.

V. Bubnys

œ nurašykite sakinius. pažymėkite paryškintų būdvardžių priesagas 
ir paaiškinkite jų reikšmę.

1. Ūdros apsigyvena žuvinguose vandenyse, tolėliau nuo 
žmonių sodybų. 2. ant stalo dega mažutis aprūkęs žibintuvė-
lis. 3. vietomis akmeninė siena jau buvo patrupėjusi. 4. visa 
žemė pasidengė švelnučiu sniego pūku. 5. Laukinės obelys 
ir kriaušės baltais žiedais į žemę linksta. 6. Ąsotis naudingas, 
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kol vandenį neša. 7. Justinas vilkėjo mėlynu kostiumu ir ryš-
kiai languotais marškiniais.

Œ perskaitykite tekstą ir pasakykite, kurie žodžiai apibūdina mergai-
tės išvaizdą, o kurie būdo bruožus. suskirstykite tekstą dalimis, nu-
rodydami įžangą, dėstymą ir pabaigą.

Žmogui reikia draugo, su kuriuo galėtum pasidalyti mintimis, 
džiaugsmu ir liūdesiu.
aš turiu tokią draugę. mes draugaujame nuo pat vaikystės. 
Jos vardas Lina. Jai trylika metų. tai graži mergaitė! veidas 
apvalus, akys linksmos, antakiai riesti, o lūpos raudonos lyg 
vyšnios. draugės plaukai lygūs, o aukštą kaktą dengia švelnūs 
kirpčiukai. nors mes vienmetės, bet ji gerokai aukštesnė už 
mane. 
vasarą Lina dėvi kelnes, sportinius marškinėlius ir avi basutes, 
tai mėgstamiausi jos drabužiai.
Lina darbšti, dosni ir atlaidi. mes nesipykstame, o jei ir su-
sipykstame, tai tik kelioms minutėms. Ji ir neplepi. Jeigu pa-
sakysiu jai kokią paslaptį, ji niekam neišduos. mūsų mintys 
sutampa, dėl to mes ir draugaujame. Lina labai draugiška, aš ja 
galiu pasikliauti, nes ji visada padės nelaimėje. 
gera turėti tikrą draugą! 

š parašykite rašinėlį „mano draugas (draugė)”, atsakydami į klau-
simus. pasistenkite pavartoti vaizdingų būdvardžių, palyginimų, o 
gal ir frazeologizmų.

1. kas tavo geriausias draugas ar draugė (kaimynas, klasės 
draugas, brolis, sesuo, giminaitis)?
2. kaip jis (ji) atrodo?
3. kuo jo (jos) išvaizda išsiskiria iš kitų?
4. kokie būdo bruožai leidžia jį (ją) skirti iš kitų?
5. kada ir kaip užsimezgė jūsų draugystė?
6. kuo pagrįsti jūsų santykiai (panašūs pomėgiai, tarpusavio 
supratimas)?
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7. ką tau davė ši draugystė?
8. kurie draugo (draugės) bruožai tau labiausia patinka? kurie 
– nepatinka?
9. ką apie tavo draugystę mano kiti: bendraamžiai, tėvai, mo-
kytojai (nepastebi, džiaugiasi, yra nepatenkinti)?
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vi. teguL skamba paukŠČio giesmė
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Ramutė Skučaitė

Amžinai

Žinai, ką šiandien man pasakė
auksinė vasaros plaštakė?

pasakė:
koks gražus pasaulis,
prilietas šilimos ir saulės!
o tu tikriausiai nežinai,
kad jis bus giedras amžinai –
gražioji saulė mums žėrės
Ligi pačios pavakarės!
berniuk,
sutik, kad tai puiku!

– taip, auksinuke, sutinku...
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1  kas eilėraščio kalbantysis? Į ką jis kreipiasi?
2  suraskite plaštakės žodžius ir atsakykite į klausimus.
 a. kaip ji vertina pasaulį?
 b. kokias jo detales pastebi?
 c. kiek truks plaštakės gyvenimas? koks jis bus?
3  ką berniukas atsako plaštakei?
4  paaiškinkite eilėraščio pavadinimą. ką reiškia žodis „amžinai” 

plaštakei, o ką žmogui? ar šis kūrinys yra optimistiškas ar pesi-
mistiškas? kaip dar galima būtų pavadinti eilėraštį?

Rimantas Budrys

Iš dainų atskridę paukščiai

Sutrumpinta

I

supasi mūsų siaurutė valtelė. dar vienas kitas posūkis. didėja 
atviro vandens ploteliai. akimis neramiai ieškau, ar nepamatysiu 
kartais... ne, čia dar nėra. martynas suka aplink meldyną ir ramina 
mane:

– rasim. tikrai rasim. Čia jų vietos. plauko, trauko iš dugno 
storas šaknis. kur nors užuovėjon bus pasukusios...

prasistumiame ankšta protakėle1... prieš akis – kiek didesnis 
plotas be meldų ir žolių.

ant patamsusio vandens... ant vandens matau baltą... baltą 
kaip sniegas, kaip vasaros danguje paklydęs debesėlis paukštį. 
nuleidžiu irklą. nebevaroma valtis čiuožia lėčiau ir lėčiau. mar-
tynas tik parodo ranka, nieko nesako. Šiaušiasi bangelėmis tamsus 
paniuręs vanduo, supasi tartum pavasarį tirpstančio ledo lytis bal-
ta gulbė. ir nieko daugiau nepasakysi.

1 Protaka – nedidelis jungiamasis vandentakis, pertakas.
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nebe pirmą kartą aš matau tuos paukščius.
mačiau ir anksčiau vaiskiose2 kūdrose, tarp žydinčių gėlių ir 

apkarpytų parko medžių. mačiau juos tvenkiniuose, už reto vielų 
tinklo... ir niekada nejaučiau to, ką pajutau dabar, žiūrėdamas į 
išdidų paukštį, į laisvą, laisvuose vandenyse užaugusią gulbę...

gulbės, gulbės... baltos kaip sniegas gulbės. pasakų paukščiai. 
ir dabar martynas man seka pasaką apie laukinę gulbę, pametusią 
savo plunksną. Jis stovi pasilenkęs siauros valties gale, kilnoda-
mas irklą, kuopdamas ir kuopdamas nesibaigiantį vandenį. marty-
nas kiek užsisvajojęs, šypsosi mielai ir draugiškai.

ir akys tokios pat...

2 Vaiski – aiški, permatoma.
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tokią pat šypseną, tokias pat akis turėjo ir berniukas, pami-
lęs paukščius – mažasis martynėlis, kriokšlio ežero žvejo sūnus... 
miško ir ežero paslaptys – buvo jo pasaulis. martynėlio neužgau-
davo draugų pašaipos, kai jis graudžiai liūdėdavo katės naguo-
se žuvusios kregždės ar kai visą dieną pasislėpęs kaimyno sode 
stengdavosi pamatyti, ką atneša snape savo mažyčiams į obelėj 
išpuvusią drevelę grąžiagalvė3. naktimis neduodavo užmigti atsi-
tiktinai gautos knygelės su nuostabiais žvėrių ir paukščių paveiks-
lėliais. tačiau daujėnų gimnazija, tokia artima – nė poros valandų 
į ją nereikėtų bėgti – martynėliui liko nepasiekiama. nei tėvo tin-
klas, daug kartų lopytas ir mazgytas, nei smėlėto lauko kampelis, 
kuriame taip gražiai žydėdavo baltažiedžiai grikiai, neįstengė jam 
atverti kelio į tolimas šalis, melsvuojančias už ežero.

užtat jis puikiai išmoko atskirti paukščių balsus, žinojo, kur 
peri kragai4, kur suka lizdą nendrinukė, o rudens naktimis galėda-
vo prisišaukti skrendantį baublį5.

retkarčiais čia atvažiuodavo toks senyvas mokytas žmogus. 
Jis irstydavos po ežerą ir taip pat stebėdavo paukščius. martynas 
tada jau buvo pusbernius praaugęs. tas žmogus jį visada imdavo 
yrėju. martynas iš jo sužinojo daug dalykų. Į kokius kraštus rudenį 
išskrenda paukščiai, kiek metų išgyvena kranklys... sužinojo, kad 
ir tuose ežeruose kadaise perėjo gulbės. o kartą tas žmogus dova-
nojo net knygelę, kurioje buvo surašyti visų mūsų krašto paukščių 
vardai ir paaiškinimai, kaip juos pažinti.

tėvas paliko tinklą, keliolika venterių6, seną valtį. ir martynas 
gyveno kaip ir visi kriokšlio ežero žvejai. traukdavo valkšnas7, 
kartais pilnas ir sunkias, kartais tuščias. viską supirkdavo šykštus 
daujėnų pirklys, mokėdamas menkus pinigus. bet martynui dau-
giausia rūpėjo jo gimtojo ežero paukščiai...

3 Grąžiagalvė – rusvai pilkos spalvos paukštis, išmargintas tamsiomis ir šviesiomis  
  dėmelėmis bei juostomis.
4 Kragas – smailiasnapis paukštis, panašus į antį.
5 Baublys – didelis stambiu snapu paukštis, kurio balsas panašus į baubimą.
6 Venteris – žvejybos tinklo rūšis su uodega ir sparnais iš šonų.
7 Valkšna – vienas tinklo vilkimas, juo sugautos žuvys.
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šiaušiasi, užsisvajojęs, žvejo, praaugęs, yrėju

1 kas yra pagrindinis apsakymo veikėjas? ką apie jį sužinojote iš 
šios ištraukos?

2  kurie kūrinio žodžiai nusako martynėlio meilę paukščiams?
3 papasakokite, ką sužinojo martynas, stebėdamas paukščius.
4 suraskite pastraipą, kurioje aprašoma gulbė. perskaitykite gulbę 

apibūdinančius vaizdingus pasakymus. 
5 remdamiesi skaityta ištrauka bei kitais šaltiniais, parašykite 

trumpą rašinėlį apie gulbes, atsakydami į šiuos klausimus:
 1. kokie tai paukščiai?
 2. kuo ypatingas gulbių grožis?
 3. kur gali gyventi gulbės?
 4. su kuo galima palyginti šiuos paukščius?
 5. kokius jausmus gulbė žadina žmogui?

II

o vieną pavasarį į ežerą nusileido gulbės. martynas jas pamatė 
tekant saulei šaltame, patvinusiame vandenyje. baltas, lauktas ir 
netikėtas viešnias. tarsi iš senų dainų atskridusius paukščius. ir 
nuo tol jį užvaldė mintis: gulbės čia turi likti, turi gyventi, sukti 
lizdus. Jis darė viską, kad jų niekas nebaidytų, kad ežeras jas su-
tiktų svetingai.

gulbės vis atskrisdavo pavasariais, pasisukinėdavo paukščių 
balsais klegančiame ežere ir nuplasnodavo į šiaurę, į tolimus toli-
mus, neįžengiamose giriose tyvuliuojančius ežerus.

nežinia, ar pajutusios gerą žmogaus valią, ar labai pamėgusios 
tankius kriokšlio švendrynus, vieną pavasarį pora didelių baltų 
paukščių niekur neišskrido. ežere girdėjosi jų sparnų plakimas.

o po kiek laiko gulbės susisuko lizdą prie didžiojo šaltinio. 
martynas tuoj pas girininką. buvo pranešta apie tai ir žmogui, ku-
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ris rašė knygas apie paukščius, kuriam jie rūpėjo ne mažiau kaip 
martynui. netrukus atvažiavo jis pats. o paskui atėjo ir raštas: 
saugoti, žiūrėti. gal ateityje ir visas ežeras bus paukščiams paskir-
tas.

gulbės pradėjo perėti! kriokšly apsigyveno gulbės. martynas 
naktimis sapnuoja. Laukia pirmųjų gulbiukų, baiminasi, kad ūdros 
jiems nepadarytų ko blogo.

o po kaimą slankioja gandas. geriau, kad neperėtų. dabar 
ežere gali uždrausti žvejoti... geriau, kad nebūtų tų baltų, svetimų 
paukščių...

ir martynas po vienos nakties su aitria širdgėla išėmė iš gulbių 
lizdo sudaužytų kiaušinių kevalus.

kitą pavasarį gulbės vėl nepanoro skristi į šiaurę. martynui at-
ėjo nemigo naktys. priklojęs į valtį šiaudų, jis snūduriuodavo neto-
li gulbių lizdo, klausydavosi, ar nepliukštelės sėlinančio piktadario 
irklas. kartais užsnūsdavo neišlaikęs ir vėl pakirsdavo1. ir sunku 
pasakyti, ką jautė martynas, nuimdamas nuo gulbės lizdo paspęs-
tą kilpą: ar įsidegantį pyktį, ar apmaudą dėl juodo, nepalaužiamo 
to žmogaus bukumo.

o paskui, po vienos nakties, kurią, visiškai išvargęs, jis ryžosi 
praleisti namie, rado paežerėje nuvilktą ir sukapotą naują valtį. 
martynas niekad neužmirš to ryto, kai prijaukintas, namie užau-
gintas gandras jo nebeprižadino, ilgu snapu stuksendamas į langą. 
paukštis gulėjo sode nužudytas.

bet martynas nepabūgo. daug dienų ir naktų jis praleisdavo 
tarp šnarančių švendrynų, ilgas kalbas vesdavo spragsint krosny-
je malkoms ir žemoje palubėje žiluojant pypkių dūmams, kol pa-
galiau susirado draugų. gerų draugų, pamilusių grožį ir paukščių 
krykštavimą.

viešnias, neįžengiamose, užsnūsdavo, paspęstą, spragsint

1 Pakirsti – pabusti.
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1  sudarykite svarbiausių šios apsakymo dalies įvykių grandinę.
2  papasakokite, kaip martynas saugojo gulbių ramybę.
3  kodėl žmonės visaip kenkė martynui ir paukščiams? dėl ko jie  

baiminosi? pasiskirstykite į dvi grupes ir padiskutuokite. vieni  
palaikykite kaimiečių, kiti – paukščių gynėjų interesus. paban-
dykite rasti kompromisą – išeitį, kuri tenkintų vienus ir kitus.

4  apibūdinkite pagrindinį veikėją. parašykite jo charakteristiką.

Įsivaizduokite, kad:
 šalia jūsų esančiame ežere apsigyveno gulbės,
 ant jūsų kluono stogo gandrai susisuko lizdą,
 į jūsų namus užklydo sužeistas stirniukas.

parašykite apie vieną iš šių įvykių žinutę į laikraštį. paisykite 
šios rašytinės formos reikalavimų. apie įvykį rašykite glaustai, 
pateikdami svarbiausius faktus, skaičius. neužmirškite teksto 
pasirašyti vardu ir pavarde.

Rimantas Budrys

Pusnynų pasaka
I

sniegas rausvas, nes saulėtekis išliejo ant jo spalvas. tačiau 
sniegas nuo to nė kiek nesušyla, nes ir patsai saulėtekis šaltas kaip 
nakties speigas. gal dar šaltesnis, nes prieš rytą tvoros pyškėjo 
dažniau ir garsiau.

kurapka su dideliu tamsiai rudu pasagos ženklu krūtinėje iš-
lindo iš slėptuvės pro eglišakių tarpą, atsistojo puriame sniege ant 
vienos kojos, o antrą įtraukė į plunksnas ir žiūrėjo, kaip teka saulė. 
stovėti ant vienos kojos gal kiek šilčiau. saulė kyla iš sniego lygu-
mos. sniegynuose styri1 krūmai. tiktai pamiškės eglutės ir kurap-

U

1 Styroti – būti atsikišusiam.
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kų slėptuvė – aukšta, smailiaviršūnė iš eglišakių sukrauta palapinė 
– vieninteliai žali daiktai šioje begalinėje baltumoje. slėptuvę dar 
rudenį pastatė žmonės, ir kurapkos mielai joje apsigyveno. kas gi 
peiks tokį prieglobstį nuo pūgos ir nuo raibo vanago.

paukštis stovi sniege ir žiūri ne vien į saulėtekį. kurapkai labai 
rūpi žinoti, ar kur nors netupi raibas vanagas, iš kažkur atskridęs 
rudenį ir visai žiemai įsikūręs šiose apylinkėse. tai gudrus vana-
gas ir skrisdamas pažemiu moka labai staiga, nelauktai užpulti žo-
lių sėklų beieškančias kurapkas.

kurapkos turi krūtinėse pasagos ženklą. o pasaga – neša laimę. 
Šios kurapkos krūtinėje tas ženklas didžiausias, ryškiausias. todėl 
ji ir išėjo pažiūrėti vanago. paukštis dairosi raibo naguoto priešo ir 
mato, kaip teka saulė. pusnynų briaunos prarado rausvą spalvą ir 
ėmė spindėti baltai baltai, žėruoti tūkstančiais kibirkštėlių. pusny-
nai gūbriuojasi2 kaip sniego bangos, ir jų krašto negali užmatyti. 
ir vanago lyg nebūtų. gal sušalo ant šakos tupėdamas, nukrito į 
sniegą ir niekados daugiau neatskris pasiimti baisios duoklės iš 
vargšų kurapkų... Lauk! kol vanagas sušals – tai varnoms galas. o 
kelios varnos aure plasnoja šaltame danguje, kažkodėl nepersikė-
lusios prie miesto, likusios baltuose laukuose. kurapka žiemoja ne 
pirmą žiemą, ji patyrusi ir nepasiduos tokiai maloniai vilčiai, kad 
vanagas sušalo ir nukrito nuo šakos. tupi kur nors ir tyko! tiktai 
gal prie kito kurapkų būrio...

kurapka sugrįžo slėptuvėn.
prietemoje po storomis eglišakėmis viena prie kitos tupi ku-

rapkos. visų snapai ir juodos akys nukrypsta į sugrįžusią iš lauko 
Laimės pasagą. nė viena garsiai nepaklausia, bet ir taip aišku, ką 
jos nori sužinoti.

– nėra. nematyti, – sako Laimės pasaga ir eina slėptuvės vi-
durin, kur šiltėliau. apie šilumą, aišku, neverta ir kalbėti. tiktai 
speigas slėptuvės viduryje ne toks aštrus.

– atskris. vis tiek atskris... – atsiliepia iš būrio purpsintis 
sparnas, kurio sparnai, kylant būriui, garsiausiai supurpia. purp-

2 Gūbriuotis – darytis pakilimams, nelygumams.
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sintis sparnas, kaip ir visos kurapkos, labai bijo vanago. ir neturi 
jokios vilties, kad plėšikas užmirštų jų būrį. 

– keliaukim iš čia! bėkim iš čia!
kurapkos sujuda. kažkas ištarė šiuos žodžius, ir jie visoms pa-

sirodė labai išmintingi. reikia kur nors iškeliauti. bėgti akiplotu3, 
skristi...

– reikia skristi, – vėl pasako purpsintis sparnas. – tuojau pat 
skristi. iki vakaro toli nukaksime. gal ten bus šilčiau, gal ten bus 
ramiau...

– ne, ne, ne! Jokiu būdu neskristi! – šoka prieštarauti rudo-
ji uodega, kurios uodegoje rudžiausios plunksnos. – mus skren-
dančias visi iš tolo mato. ir vanagas regės ir vysis! Jokiu būdu ne 
skristi, tiktai eiti pėsčiomis. mūsų kojos eiklios, greitos, iki vakaro 
toli nubėgsime. gal tenai sočiau, gal tenai bus ramiau...

– skristi!
– eiti!
– ne, skristi!
– tiktai eiti!..
– bėgti!..

smailiaviršūnė, prieglobstį, sugrįžusią, pėsčiomis

1 kokius vaizdus regėjote skaitydami šią ištrauką? kas, jūsų ma-
nymu, joje yra tikroviška, o kas pasakiška?

2 suskirstykite ištrauką į dalis:
 1. Šaltas žiemos rytas.
 2. Kurapkos slėptuvėje.
 3. Kurapka dairosi vanago.
 4. Kurapkų ginčas.

3 Akiplotas, akiplotis – matymo, regėjimo plotas.
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3 glaustai atpasakokite šią kūrinio dalį.
4 raskite žodžius, apibūdinančius saulės tekėjimą, ir juos nurašy-

kite.
5 kokie kurapkų vardai minimi tekste? kodėl jos taip vadinamos?

II

kurapkos susiginčijo ne juokais. ginčijosi, kol pavargo. tarsi 
net šilčiau pasidarė. gal nuo ginčo, o gal todėl, kad saulė, nors ir 
per speigą, vis tiek truputį šildo. kai kurapkos pritilo – Laimės 
pasaga ir sako:

– kur skristi? kur eiti? kas žino tą vietą, kur reikia nuskristi 
arba nubėgti?

kurapkos tyli, nes tokios vietos nežino. tada Laimės pasaga 
ir sako:

– skrido paukščiai ieškoti aukso riešutų, didumo kaip paukš-
čių galvos... tiktai niekas jų neregėjo grįžtančių. Lėkė paukščiai 
nuo vanago, o pataikė į šeškų ir lapių karalystę... keliavo paukš-
čiai ieškoti, kur žolės ir žiemą sėklas brandina, o rado tik ledą ir 
suledėjusį sniegą... o mes juk turime laimės pasagas! dar iš tų 
laikų, kai paukščiai dalijosi sparnus. ar žinote, kaip buvo tada? 
prie saulės kalno, gyvybės versmių slėnyje, prie šaltinių, kurie 
niekados neužšąla ir neišsenka, susirinko paukščiai. buvo paukš-
čiams skirta diena, ir kiekvienas iš didelės krūvos galėjo pasirinkti, 
kas ką norėjo. gulėjo daug sparnų, įvairių snapų, kojų, nagų... visi 
dalijosi, rinkosi. daug kas norėjo aštrių snapų, greitų, ilgų sparnų, 
bet ne visiems pakako. mūsų protėviai paėmė sparnus greitus, bet 
nestiprius. užtatai pakilusios toli neskrendame. pasiėmė greitas 
kojas, todėl greitai bėgame ir galime daug laukų apeiti, rinkda-
mos sėkleles, vedžiodamos pūkuotus mažus kurapkiukus. pasiė-
mė paprastą, lengvą snapą. na, kam tas aštrus kablys arba sunkus 
kaltas? su kitais paukščiais peštis nesirengė, medžių kalinėti nesi-
ruošė, o toksai snapas, kokį turime, lesti gal visų patogiausias. bet 
protėviai pasiėmė dar vieną daiktą, kurio kiti sparnuočiai vėliau 
pavydėjo: visai pašalyje jie aptiko pasagas, geras laimės pasagas. 
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prisisegė jas prie krūtinių ir nuskrido. taip ir gyvename iki šiol. 
gilios žiemos, baisūs speigai ateina ir praeina. o mes – liekame. 
vanagai ir lapės – visi mūsų geidžia. o mes – speigui nuėjus, vėl 
viena kitą laukuose šaukiame ir lizdus sukame... bet jeigu išskrisi-
me, jeigu išeisime – galime pamesti kelyje laimės pasagas. ir dau-
giau jų nebeatrasime nei sniege, nei žaliuojančiuose želmenyse...

kurapkos klausė, ir joms praėjo noras skristi, nebetroško bėgti.
– gyvena geltonos startos; maži paukščiukai – išgyvensime ir 

mes, – atsiduso viena. – tik kad tų grūdelių kiek daugėliau rastu-
me.

Laimės pasaga kyštelėjo galvą iš slėptuvės, tuoj įtraukė atga-
lios ir tyliai visoms tarė:

– atėjo... atėjo...
tėtis kelia iš rogių geroką pusmaišį, neša jį prie kitos slėp-

tuvės, ir, atėmęs nuo viršaus keletą eglišakių, pila maišą tiesiog 
slėptuvėn. 
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– tėti, ar kurapkos mėgsta pelus1? – klausia mažas sūnus, var-
giai klampodamas tėčio pėdomis.

– ne pelus mėgsta, o iš pelų išsirenka žolių sėklas, užsilikusius 
grūdus...

– o kodėl mes vis vežame ir vežame kurapkoms?
– kad jos neišeitų ieškoti aukso riešutų!
nugirgždėjo per sniegą rogutės. kurapkos išlindo iš savo slėp-

tuvės ir nuėjo kapstytis peluose.
– sakiau, kad mes turime laimės pasagas! – priminė Laimės 

pasaga ir įdėmiai apsižvalgė. vanago vis dar nematyti. tiktai gū-
briuojasi balti pusnynai ir žibuliuoja speige tūkstančiai akučių.

neužšąla, geidžia, atėmęs, vargiai, įdėmiai

1 dėl ko ginčijosi kurapkos?
2 ką papasakojo kurapkoms Laimės pasaga? raiškiai perskaityki-

te jos žodžius. kokius anksčiau skaitytus kūrinius jums primena 
kurapkos pasakojimas? kodėl?

3 kas atėjo kurapkoms į pagalbą?
4 sugalvokite pasakai tris klausimus, o vėliau garsiai perskaitykite 

ištraukas, kurios atsako į jūsų klausimus.
5 parašykite laišką pasirinktam asmeniui kurio nors gyvūno var-

du, keldami jame svarbią gamtosaugos problemą. 

1. pradžioje prisistatykite, trumpai nurodykite problemą ir ją 
aprašykite.

2. paaiškinkite, kokios pagalbos laukiate iš asmens, į kurį krei-
piatės.

3. atsisveikinkite ir pasirašykite.

1 Pelai – varpų, šiaudų liekanos kuliant.
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Įdomių pasakojimų apie gamtą rasite r. budrio knygose 
„Švelniaragis grįžta į girią”, „dienoraštis iš paukščių tako” 
arba s. paltanavičiaus knygoje „paukščių laikrodis”.

Vida Bladykaitė

Puokštė žemei

per žydinčią pievą aš eisiu basa,
Čia lenksiuos žolynams ir prausiuos rasa...
priskinsiu, priskinsiu gražiausių žiedų
gėlių nuostabiausių gal šimto vardų!

toj puokštėj ošimas lig skausmo svaigus,
Joj sutelpa kvapas žemelės gaivus.
dangaus mėlynumas čia laša šviesa,
Čia šypsos gerumas, čia meilės tiesa.
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Lyg vaikas ant rankų taip tyliai ji guli.
paimk šitą puokštę, žemele motule.

žydinčią, nuostabiausių, lig skausmo

1 raiškiai, lėtai perskaitykite eilėraštį.
2 papasakokite, kokią iliustraciją nupieštute šiam eilėraščiui.
3 paaiškinkite, kaip suprantate antro posmelio žodžius.
4 pasižiūrėkite į nuotraukas. ar pažįstate šiuos žiedus? ar bandė-

te kada nors fotografuoti gamtą?
5 pasirinkite vieną darželio arba pievos gėlę ir ją aprašykite.

Įsivaizduokite, kad esate mokyklos ekologų klubo narys. Jums 
labai rūpi mokyklos aplinka. pasikalbėkite su draugu apie aplin-
kos tvarkymą, galimybes ją keisti. sužinokite, ką apie tai mano 
jūsų pašnekovas.
parašykite skelbimą. paskatinkite draugus dalyvauti mokyklos 
aplinkos tvarkymo darbuose.

U



202

Tu r i n y s

Gamtos aprašymas

visur šalia gamtos yra žmogus. Jis stebi ją ir vertina. gamtoje 
patiria ir džiaugsmą, ir sielvartą, ir meilę, ir ilgesį...

rengdamiesi rašinėliui apie gamtą, turime išmokti stebėti tiek 
gamtos reiškinius, tiek augalus, tiek gyvūnus, mokytis klausyti ir 
išgirsti, kartais ir kvapus pajusti, suvokti savą nuotaiką, įspūdžius. 
ką nors aprašydami, turime laikytis tam tikro nuoseklumo, tam 
tikros tvarkos: arba nuo žemesnio prie aukštesnio, arba nuo artimo 
prie tolimo, arba nuo geriau pažįstamo prie mažai ir atvirkščiai. 
aprašymui svarbus taip pat metų laikas, nes kiekvienąkart reiks 
kreipti dėmesį į kitus elementus. kartais ir kokį įvykį galima įterp-
ti, bet pasakoti apie jį reikia labai trumpai.

† tyliai perskaitę pateiktą kūrinio ištrauką, klasėje aptarkite, kaip 
pavasarį aprašė rašytojas r. budrys. Į kokius bundančios gamtos 
požymius atkreiptumėte dėmesį jūs?

Ąžuoliuko rytas
saulė graužte sugraužė sniegą. gurga grioviai ir grioveliai, pa-
virtę upeliais. pamažu šyla žemė. pamažu iš žemės kyla šaltis, 
varomas saulės spindulių, ir sklaidosi drungname ore...
kas anksčiau? kas greičiau? Lazdynas ar žibutė? Juodu visada 
stengiasi vienas kitą aplenkti. Žibutė iškėlė ir išskleidė pirmąjį 
mėlyną žiedą. Žiūri – nuo lazdyno plonų šakelių jau karuliuoja 
geltoni žirginiai. Žirginiai geltoni geltoni, kai tik dvelkteli vė-
jukas – aukso dulkes barsto.
Lazdynas ir vėl keliom dienom žibutę pralenkė. 
beržų kamienais srūva sula. nulauži liauną šakelytę – ir pa-
kimba lašas, skaidrus, už rasą skaidresnis. srūva baltais ka-
mienais sula – beržų kraujas. beržai jau irgi pabudo, gyventi 
pradeda.
visais balsais klega pavasario paukščiai. o medžiai dar tik rai-
vosi. tai gilaus įmygio būta, tai sapnuota...
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klevas dar kiek palauks. kai strazdas giesmininkas bus jau liz-
dą susisukęs, klevas tik tada išskleis geltonus žiedus ir visa jo 
viršūnė pakvips medumi. klevas – geras bičių draugas, kie-
kvieną pavasarį joms ruošia gausias vaišes.
kaštonai brinkina didelius lipnius pumpurus. tarp medžių su-
judimas. Lapus reikia skleist, lapus...

‡ perskaitykite ir papasakokite, ką vaikas mato pro langą.

pro nušilusį langą viskas matyti. aplink balta balta. po liepo-
mis nusidriekę melsvi šešėliai. o štai ten tolėliau, ant kalvos 
regi į eilę susikimšusias sodžiaus gryčias, daržines ir tvartus, 
laukus, tolumoje niūksančius tamsius pušynus. ypač vaiko 
akis traukia nuošaliau, slėnyje, dvi atsiskyrusios eglės. Jos pa-
našios į skaromis apsisupusias seseris našlaites...

Pagal M. Telksnytę

ˆ pažvelkite pro savo klasės ar kambario langą. papasakokite, ką ma-
tote. aprašykite (5 sakiniais) augantį po langu krūmą ar medį žiemą 
ir vasarą.

Š pasakykite, apie kurį metų laiką šios ištraukos. kas padeda tai su-
prasti?

melsvu žibutės žiedeliu
pakvipo dienos.
o aš skaičiuoju piršteliu
sode varnėnus.
                               M. Vainilaitis
užmigdytą mišką
eidams palytėjo,
ir baltais žemčiūgais
pušys pražydėjo.
                      V. Mykolaitis-Putinas
Lenkia medį, lenkia smilgą,
drasko, gainioja lapus.
aukso lapai saulėj žvilga –
vėjas juos purvan nupūs. 
                                        Z. Gavelis
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margą drugelį, skambančią bitę
priglaudė liepų skraistė.
baltais takeliais bėga saulytė,
saulutį kalbina žaisti.
                                              S. Nėris

œ parašykite po du sakinius apie gamtą. Laiko neminėkite, bet iš apra-
šymo turi būti aišku, koks tai metų laikas.

Œ parašykite keletą sakinių apie pavasarį arba vasarą. pavartokite pa-
teiktus žodžius.

saulutė▲. vėjelis▲. Lietus▲. paukščiai▲. medžiai▲. gėlės ▲.

š parašykite rašinėlį apie vasarą ar kitą metų laiką. pirmiausia para-
šykite planelį, parinkite kiekvienai daliai vaizdingų žodžių. temos 
galėtų būti tokios:

1. vasara už mano lango.
2. vasara mūsų kaime.

Alis Balbierius

Miškas – gyvybės ir grožio namai

miškas – gyvas, jautrus ir lengvai pažeidžiamas organizmas. 
Jo ekologinė bei estetinė vertė, teikiama nauda neįkainojama ir ne-
išmatuojama.

miškams labai pavojingi gaisrai, kurie gresia nuo pat sniego 
nutirpimo iki rudens liūčių. Juos gali sukelti ir menkiausia kibirkš-
tėlė – numesta cigaretė, degtukas, be priežiūros paliktas laužas, 
kibirkštis iš automobilio išmetamojo vamzdžio. todėl tuo metu, 
kai Lietuvos giriose kyla daugiausia gaisrų, draudžiama:

– kurti miškuose laužus. Laužai kuriami tik tam tikslui skirto-
se vietose, ne arčiau kaip 50 metrų nuo medynų. Laužas turi būti 
apjuostas apie pusės metro mineralizuota juosta. baigus kūrenti 
ugnis visiškai užgesinama – užpilama vandeniu ar žemėmis. Labai 



205

Tu r i n y s

sausuose miškuose gais-
rams palankiausiu laiku 
kartais visai uždraudžia-
ma kurti laužus.

– mėtyti neužgesintus 
degtukus, nuorūkas, kitus 
rusenančius daiktus.

– miškų aikštelėse, 
pievose, pamiškėse degin-
ti pernykštę žolę, šiaudus, 
šiukšles.

– važinėti miškuose 
transporto priemonėmis 
su vidaus degimo vari-
kliais, taip pat važinėti ke-
liais, kur eismas uždraus-
tas specialiais ženklais.

Šių pagrindinių rei-
kalavimų privalo laikytis 
visi, kas vasarą lankosi, poilsiauja ar dirba miškuose. kiekvienas, 
pastebėjęs gaisrą, turi stengtis tuojau pat jį užgesinti, o ugniai išsi-
plėtus – nedelsiant pranešti miškų apsaugos darbuotojams, gaisri-
ninkams. tai – miškų lankytojo pareiga.

rimta daugelio miškų bėda – šiukšlės. ypač nuo jų kenčia 
priemiesčių, pakelių, poilsio zonų ir kiti dažnai lankomi miškai. 
dar neretai nevalyvi žmonės, užuot išvežę šiukšles į sąvartynus, 
išpila jas miškuose.

daug visokio šlamšto miškuose palieka poilsiautojai, gamtos 
gėrybių rinkėjai, turistai bei žvejai mėgėjai. o reikėtų visiems lai-
kytis geležinės taisyklės – ką atsineši miškan, tą ir išsinešk, ne-
šiukšlink.

miškuose taip pat negalima statyti palapinių, įsirengti laiki-
nų poilsio vietų tam nepritaikytose vietose. draudžiama važinėti 
miško keliukais bei kvartalinėmis linijomis, automobilius girioje 
galima statyti tik specialiose aikštelėse.
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be miškininkų leidimo uždrausta ganyti gyvulius bei šienau-
ti. galvijai ištrypia miško paklotę, grybieną, retuosius vaistinius 
ir uoginius augalus, ant žemės perinčių paukščių lizdus, žaloja 
jaunus medelius ir krūmus. per vasarą žydinčių ir nešienaujamų 
miško aikštelių bei kitų žolynų plotai reikalingi naudingiesiems ir 
retiesiems vabzdžiams.

visuose miškuose draudžiama kirsti ar žaloti medžius bei krū-
mus, savavališkai pasisavinti jau paruoštą medieną ar sausuolius.

miškas – gyvūnų ir augalų namai. kiekvienas žmogus, lan-
kydamasis čia, neturi pamiršti, kad jis tėra svečias, todėl privalo 
elgtis apgalvotai ir atsargiai, žinoti pagrindinius miškų ir gamtos 
apsaugos įstatymų reikalavimus.

neįkainojama, išmetamojo vamzdžio, priemiesčių, sąvartynus, 
specialiose, vabzdžiams

1  išvardykite miškų gaisrų priežastis.
2  ką draudžiama daryti giriose? perskaitykite ir užsirašykite drau-

dimus sąsiuviniuose. sugalvokite ir nupieškite šalia jų draudžia-
muosius ženklus, kuriuos galima būtų pastatyti miške.

3  kodėl miškuose negalima ganyti gyvulių ir šienauti?
4 paaiškinkite teksto pavadinimo prasmę.
5  kas saugo mūsų girias? kodėl jas reikia saugoti?
6  kuo naudingas žmogui miškas? atsakymus pagrįskite.
7  išsiaiškinkite žodžių ekologija, ekologas, ekologinis reikšmes.  

kokiuose junginiuose jie vartojami?
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Antanas Baranauskas

Anykščių šilelis
Ištrauka

ė kai jau dienai brėkštant1 rytai šviesa tvinksta, 
rasos pilnos žolynų žemyn galvos linksta, 
tada šilas nubunda, visa yra tyla, 
prasideda pamažu šventa dienos byla2. 
kas ten šlama? – ė vėjo papūstas lapelis, 
ėgi gūžtoj nubudęs sujuda paukštelis. 
kas ten treška? – ė vilkas: dieną mat užuodžia,
iš naktinės medžionės3 per pakrūmes skuodžia.
ėgi lapė į olą, žąsioką įskandus, 
ėgi barsukas bėga, išlindęs iš landos;
ėgi linksmutė stirna per pušyną striuoksi;
ėgi pušin iš pušies voverytė liuoksi;
ėgi mat šermuonėlis ir kiaunė juodoji, 
ir visoki žvėreliai po mišką ulioja4.
kas ten taukši? – ė stuobrį kapoja genelis. 
kas mekena? – ėgi mat perkūno oželis. 
kas ten šnibžda? – ė šnypščia iš kelmo piktoji5, 
ėgi srove teškena upelė Šventoji.
kas ten kalbas? – ė žąsys paupėj gagena;
ėgi mat lizde starkus6 pamiškėj klegena;
ėgi antys „pry! pry! pry!” priskridę į liūną;
ėgi kukutis klausia savo pačią, sūnų:
„ką, ką, ką jums atnešti? ką jūs kalbat niekus? 

1 Brėkštant – auštant, švintant.
2 Bilti – kalbėti, sakyti.
3 Medžionė – medžioklė.
4 Ulioti – čia: bastytis.
5 Piktoji – gyvatė.
6 Starkus – gandras.
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7 Trotinti – erzinti.

ką, ką, ką, ką? ar grūdus? ar muses? ar sliekus?” 
ėgi mat gegutėlė dairos ir kėtojas:
Čia kukuodama verkia, čia juokias kvatojas. 
skamba tik, skamba miškas: čia volungė ievą 
trotina7: „ieva, ieva! neganyk po pievą!”  
Čia paupėj „ri-u! ri-u! ri-u!” tilvikas sušuko, 
Čia vėl balsų visokių – lyg trūkte pratrūko. 
vis kitoki balseliai, vis kitokios bylos;
dagiliai, pečialandos, strazdeliai, čižylos, 
kėkštai, šarkos ir kitos vis saviškai gieda:
toj juokias, toj vaitoja, ė toj niekus klieda.                          
ė už visus viršesnis lakštingalės balsas:
pilnas, skardus, griaudingas ir, taip sakyt, skalsus:
skamba, ūžia par krūmus ir vis kitaip mainos,
ir vis dūšion įsmenga – lyg Lietuvos dainos. 
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gūžtoj, užuodžia, skuodžia, kiaunė, priskridę, juokias, įsmenga

1 koks paros metas vaizduojamas šioje „anykščių šilelio” ištrau-
koje?

2 išvardinkite veiksmažodžius, kuriais poetas įvardija dienos gar-
sus ir judesius.

3 išrašykite visus pabudusius šilo gyvūnus.
4 kokiais žodžiais poetas sukuria gyvą miško vaizdą?
5 kurio gyvūno garsai, jūsų manymu, atkurti įspūdingiausiai?
6 raskite ištraukoje ir išrašykite šias menines priemones: 3 epite-

tus, 3 įasmeninimus ir 3 onomatopėjas (garsų pamėgdžiojimus).
7 sugalvokite pavadinimą ir sukurkite miško aprašymą. nepa-

mirškite trinarės rašinio sandaros. rašydami galite pasinaudoti 
šiais patarimais.

 1. Į ž a n g o j e  galite parašyti, ar dažnai būnate miške, ar jums 
ten patinka, kokiu metų laiku labiausiai patinka miškas.

 2. d ė s t y m e  aprašykite tai, ką galime pamatyti miške. pasako-
kite nuosekliai – nuo apačios (samanų, uogų) iki viršaus (medžių 
viršūnių). apibūdinkite miško garsus ir kvapus.

 3. p a b a i g o j e  apibendrinkite aprašymą. parašykite, kaip 
miške jaučiatės, ar norėtumėte dar ten apsilankyti.

Onomatopėja – garsų pamėgdžiojimas, žodžiai, savo skam-
besiu primenantys tikrovės reiškinio, dažniausiai gamtos, 
garsus.
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Selemonas Paltanavičius

Kai pakyla audra
I

kas gi tai? raudonsnapis gandras nelauktai at-
sistoja lizde ant kluono šelmens1 ir, sukiodamas 
galvą, tiesdamas kaklą, žiūri į vakarus. iš 
ten jam matyti toli, pro medžių viršū-
nes jis regi ir užmiškio kaimus, mar-
gaspalvius jų stogus, kaminus, 
medžius. bet pirmiausia, žino-
ma, akis turi užkliūti už miško, 
plačiai išsidriekusio upelio 
kloniais, nueinančio į rais-
tus, o dešinėje kopiančio į 
šlaitus ir virstančio plačia-
šakiais ąžuolynais. miško pie-
vose gandras neturi ko baimin-
tis, pačiame miške – taip pat, bet vis 
vien stovi neramus, traukiasi į toli-
miausią lizdo kraštą.

apačioj, prie jo kojų, gūžia-
si trys murzini gandriukai. Jie 
bukais snapais baksnoja gandro 
kojas, lyg ragindami – pastovė-
jai ir užtenka. tūpk, sušildyk... 
tačiau raudonsnapis nežiūri į 
juos – pasitempė ir tupi ant 
paties kraštelio. vakar   
arūnas su an-
tanuku buvo 
pasilypėję prie

1 Šelmuo – stogo viršūnė, kraigas.
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jų, apžiūrėjo mažylius ir, nenorėdami trukdyti padangėje sklan-
dantiems gandrams, čiūkštelėjo stogu žemyn. bet šiandien?!

– arūnai, arūnai! – iš kiemo atkuria persigandęs antanukas. 
– Žiūrėk, gandrams kažkas nutiko! tu tik pažiūrėk!

tuo metu atmosavo sparnais antrasis gandras, nutūpęs į liz-
dą nesisveikino kaip paprastai, užversdamas galvą ir klekendamas 
snapu, o tik prisispaudė prie jo ir dabar abu išsitempę žiūrėjo į 
vakarus.

vaikai su baime žiūrėjo pro langą, nes niekad nebuvo matę 
tokių susijaudinusių gandrų. net kai vienas į lizdą parskraidinda-
vo gyvatę, jie nebūdavo tokie atsargūs – taukšt taukšt snapais, ir 
šliužas jau nejuda. o čia kažkas nepaprasta. būtų tėtis ir senelis 
ar kas kitas namie... dabar tik juodu palikti namsargiais, ir viską 
reikia spręsti patiems.

iš savo aukštybių tolių toly gandrai matė rausvą debesį. Jis 
plėtėsi per visą horizontą, artėjo, su juo skriejo vėtra. gandrai 
anksti pajuto audrą. kai juodu abu budėjo lizde, žalios girios vir-
šūnės sujudėjo iš karto pavirsdamos į vilnijantį aksomą, pavėjui 
nuskrido sausos šakos, lapai, o vėjo šuorų2 užkabintos išstypėlės 
pušys virto iš kelmų, kitos lūžo perpus, dar kabinosi šakomis ir 
greta stovinčių, bet tai joms negalėjo padėti.

– audra ateina, arūnai, – sušnibždėjo antanukas. – o mudu 
vieni... ką darysim?

– kaip – ką? negi iš namų bėgsim. svarbiausia – greitai už-
darinėti langines, o tu lėk ir užkabink tvarto duris ir negaišdamas 
grįžk atgal. kad tik Žaloji neišsigąstų...

užkliūti, tolimiausią, gūžiasi, susijaudinusių, namsargiais, 
per visą horizontą, negaišdamas

2 Šuoras – staigus papūtimas, gūsis.
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1 kur ir kada vyksta apsakymo veiksmas? atsakymą pagrįskite.
2 kaip gandras elgėsi lizde?
3 kas pastebėjo gandrų nerimą?
4 kodėl gandrai sunerimo?
5 raskite apsakyme ištrauką, kurioje aprašomi artėjančios audros 

požymiai, ir perskaitykite ją. kokie vaizdai iškyla prieš akis?
6 papasakokite, ką matote iliustracijoje. kurie jos elementai paro-

do artėjantį pavojų? 

II

patys beskubėdami, juodu neturėjo kada sekti gandrus. atū-
žusi vėtra pašiaušė jų lizdo kraštus, taršė patį lizdą, o abu gandrai 
stovėjo išsitempę prieš vėją, pasiruošę bet kurią akimirką atsispirti 
į žagarus ir nuskristi. staiga sukaukė sūkurys, pabiro stogo skie-
dros.

– arūnai, lizdas! – sukliko antanukas ir, nežiūrėdamas pra-
pliupusio lietaus, nėrė į kiemą. Lašai čaižė jam veidą, kapojo gys-
ločių lapus, kuriais buvo išlakštuotas visas patvorys. berniukas, 
vos atsilaikydamas prieš vėją, nuslinko pagal tvorą, kur nusirito 
vėjo nuverstas lizdas. Jis krito čia, kažkur į avietes... taip, tarp 
suveltų avietojų giliai įsispraudusi šakų ir velėnų krūva... „Jau-
nikliai... čia kažkur turi būti gandriukai...” – keliais lenkdamas 
avietes, šnibžda sau antanukas. Jie dar tokie maži, patys vakar 
matė. ar beliko gyvi? tik kaip juos surasti – jeigu ir pypsi, jų per 
audros šniokštimą neišgirsi. pagaliau! va boluoja vienas, antai po 
grumstais – antras, abu sveiki, mirksi akutėm ir žiopčioja. tik kur 
trečiasis? kur trečiasis?..

– arū-ū-nai! – antanukas surikęs apglėbia du perdrėkusius 
paukštyčius. – nėra vieno! trečio!

iš paskos atskuba vyresnysis brolis. abu išnaršo avietes, per 
kurias žliaugia vanduo. patys taip pat jau spėjo permirkti iki siūlo 
galo, bet ne tai dabar svarbu. trūksta vieno gandriuko... anava 
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kur jis! Jis, pats mažiausias, krisdamas pataikė į aviečių tankmę, 
pakibo joje ir liko.

– gyvas! svarbiausia gyvas... – ir šis nukeliauja į antanuko 
užantį.

pati baisioji audra jau užgeso, bet lietus smarkauja, čia apstoja, 
čia lašai vėl sutankėja, pliekia tiesiai iš viršaus.

– nelaukim, – ragina broliuką arūnas. – tu patupdyk juos vir-
tuvėje ir skuosk į kiemą. aš per tą laiką pagalių surasiu.

broliai dirbo skubėdami, ir nors kliudė lietus, šiaip taip sukalė 
keturkampį rėmą, uždėjo skersinius, ir su juo arūnas kopėčiomis 
užsikabarojo iki kraigo. ne taip lengva išsilaikyti per vėtrą ten, 
stogo viršuje, bet nebuvo laiko. Įtempęs jėgas, prikalė savo pada-
rytą žiogrį1, braukdamas nuo akių vandenį, paliepė antanukui:

– atsinešk pintinę, krauk į ją velėnas ir šakas!
gandrai lizdą nešė visas dvi savaites, gražino, taikė šakelę prie 

šakelės. Juodu tą patį padarė per pusvalandį – plėšiantis vėtrai ir 
kapojant piktiems lašams. abu lizdo viduryje išduobė gūžtą, atne-
šė apšilusius gandriukus. tie nieko nesuprasdami dairėsi aplink, 
baksnojo vaikams rankas, paskui įtraukė galveles ir susigūžė – lie-
tus nerimo.

po valandėlės, nusimetę peršlapusius drabužius, vaikai persi-
rengė ir prilipo prie lango. Lietaus smarkumas jau ne tas, silpniau 
virpa lapai nuo jo kapsėjimo, išsikvėpė debesų rūstybė. o štai ir 
pirmasis baltas debesiukas... ne, tai ne debesis, o gandras krito iš 
viršaus, nusileido į lizdą ir, atidžiai apsižvalgęs, po savim priglobė 
jauniklius.

– matai!.. – iš laimės net pašoko antanukas. – parskrido!
– taip ir turėjo būti. Čia gandrų namai, o ką jie darytų be jų, – 

paaiškino arūnas, bet ir pačiam norėjosi šokinėti ir ploti rankomis.
po lietaus į namus parskubėjo ne tik gandrai. autobusu iš 

miesto grįžo senelis, kiaurai perlyti iš miško pievų parvažiavo tė-
velis ir mama.

1 Žiogris – pagalys ar sukaltas rėmas kam nors sutvirtinti.
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– na, ar neišsigandot per audrą? – susirūpino senelis. – tokios 
seniai nebuvau matęs. vos autobuso pakelėn nenugriovė.

tik tėtė, iškart pamatęs naują lizdą ir juoduojančią šakų krūvą 
avietyne, priėjo prie kluono, užvertęs galvą ilgai žiūrėjo viršun, į 
savo gūžtoje prigludusį gandrą. paskui, atsisukęs į senelį, tarė:

– audra gali bet ką išgąsdinti ir nuskriausti. svarbiausia – jos 
nebijoti. tiesa?

abu eigulio sūnūs stovėjo laimingi, ir jų veidai švietė nelygi-
nant giedros debesėlis dangaus mėlynėje.

sūkurys, šnibžda, patupdyk, įtempęs jėgas, gražino, gūžtą

1  pabaikite rašyti antros apsakymo dalies planą.
 1. audra nuverčia ▲.
 2. ▲ suranda ▲.
 3. ▲ padaro gandrams ▲.
 4. gandrai ▲.
2  papasakokite savais žodžiais, kaip vaikai gelbėjo gandriukus.
3 paaiškinkite, kaip supratote tėtės žodžius „audra gali bet ką iš-

gąsdinti ir nuskriausti. svarbiausia – jos nebijoti”.
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4 kokios berniukų savybės išryškėja apsakyme? kaip vertinate jų 
poelgį?

5 raskite apsakyme ir išrašykite vaizdingus žodžius ir posakius.
6 gal žinote, ką daro žmonės, kad jų sodybose įsikurtų gandrai?

Henrikas Radauskas

Lietus

Lietus plonom stiklinėm kojom
po visą sodą bėginėja.
Lazdyno žalsvos šakos moja,
džiaugsmingai krūpčioja alėja.

miško aikštelėj senas beržas
iškėlė žalią kiaurą skėtį,
ir iš vandens purienos veržias
pasaulį auksu sužavėti.

geltonu vingiu žaibas liejas,
nurieda dundesys platus.
po visą žemę bėginėja
stiklinėm kojom tas lietus.

džiaugsmingai, alėja, kiaurą skėtį, veržias

1  kokia šio eilėraščio tema?
2  kokia lietaus, kaip ir žmogaus, savybė nuolat pabrėžiama?
3  kokios gamtos detalės vaizduojamos antrame posmelyje?
4  kaip vaizduojamas beržas? kas tikrovėje yra beržo „žalias skė-

tis”?
5  kokios gamtos spalvos vaizduojamos?
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6 kokiais žodžiais eilėraštis pradedamas ir baigiamas? ką kūriniui 
jie suteikia?

7  palyginkite šio eilėraščio lietų su lietumi, aprašytu s. paltana-
vičiaus apsakyme „kai pakyla audra”. kuo skiriasi šie vaizdai? 
kodėl?
ir kokio lietaus tik nebūna. parinkite tinkamų žodžių (daiktavar-
džių, būdvardžių, veiksmažodžių) ir frazeologizmų jam apibū-
dinti. 
daiktavardžiai: lietus, lietutis, ▲ 
būdvardžiai: smarkus, trumpas, ▲
veiksmažodžiai: lyja, pliaupia, ▲
Frazeologizmai: pila kaip iš kibiro, ▲

Kazys Saja

Varlytė

tai atsitiko seniai, kai aš buvau dar mažas ir augau kaime pas 
dėdę. daug ką užmiršau, o šito atsitikimo negaliu užmiršti.

vieną vasaros dieną dėdė pjovė šieną. teta liko namie, šėrė 
kiaules, virė pietus, o aš laukuose ganiau karvę.

taip man beganant, ant basos kojos užšoko maža ruda varlytė. 
aš ant jos užmečiau kepurę ir sugavęs iš visų pusių apžiūrėjau. 
varlytė buvo mažesnė už pupą ir šalta kaip ledas. suspaudžiau 
ją saujoje ir ėmiau pūsti. bet varlytei šiluma, matyt, nepatiko: ji 
stengėsi išlįsti iš mano saujos.

paleidau ją ant žemės ir žiūrėjau, kaip ji šokinėja.
pagaliau teta pakvietė mane pietų. aš įsidėjau varlytę į užantį1 

ir parvariau karvę namo.
pietums buvo karštos bulvės ir šaltibarščiai. skubiai nusiplo-

viau rankas ir sėdau prie stalo. 

1 Užantis – vieta po drabužiais virš juosmens.

U
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Šaltibarščiai buvo skanesni už medų. išvalgęs vieną lėkštę, pa-
ėmiau samtį ir pyliausi dar. staiga prie kūno pajutau šaltą varlytę. 
Ji jau buvo įlindusi į rankovę. nespėjau nė samčio padėti, o varlytė 
iš rankovės įšoko tiesiai į dubenį su šaltibarščiais.

Laimei, nei teta, nei dėdė nepamatė. tik kaimynas nusijuokė, 
bet nieko nepasakė. Jis vis pažvelgdavo į dubenį, kuriame plaukio-
jo maža varlytė. aš išsigandau ir visą laiką galvojau, kaip ją išimti. 
bandžiau ją atsargiai išmesti, bet nepasisekė.

– negraibyk agurkų! – subarė teta. – duok, aš pati įpilsiu.
pakėlusi samtį, ji tuojau pamatė varlytę. oi, kaip aš tada išsi-

gandau. teta viską suprato ir jau rengėsi mane barti. tačiau kai-
mynas išgelbėjo. Jis mandagiai tetos atsiprašė:

– nesupyk, šeimininkėle. Čia jau turbūt mano kaltė. buvau 
pasidėjęs švarką ant žolės, gal ir parsinešiau kokią...
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teta nieko nebesakė, tik paėmė nuo stalo dubenį ir išpylė šal-
tibarščius į kibirą kiaulėms.

visi pavalgė ir išėjo prie darbo, o aš nuėjau prie kibiro, išėmiau 
varlytę, įsidėjau į tuščią degtukų dėžutę ir vėl išėjau ganyti.

Laukuose išleidau iš dėžutės varlytę, tačiau ji netyčia įkrito į 
gilią duobę, kur anksčiau buvo įkaltas kuolas karvei pririšti. ban-
džiau ją išimti, bet niekaip negalėjau, nes duobė buvo siaura ir gili. 
norėjau ją iškasti rankomis, bet žemė buvo kieta. parinkau grums-
telių ir ėmiau juos mėtyti į duobę. maniau, kad varlytė grumste-
liais išlips į viršų. bet ji šito nesuprato, ir aš ją gyvą palaidojau.

nebežinojau, ką daryti. verkiau iki vakaro, kol teta liepė va-
ryti karvę namo.

per vakarienę suvalgiau tik kelis šaukštus sriubos ir nuėjau 
nuo stalo. atsigulęs ilgai neužmigau.

rytojaus dieną po pusryčių pasiėmiau kastuvą ir nuėjau į lau-
kus. ilgai ieškojau apžiūrinėdamas visas duobeles, bet neberadau 
tos, į kurią įkrito varlytė...

taip ir nebeiškasiau tada savo mažosios varlytės.
nuo to laiko nebeliečiau nei žiogo, nei paukštelio, nei menkos 

skruzdėlytės. bijojau, kad nenuskriausčiau jų, kaip nuskriaudžiau 
tada mažą, už pupą mažesnę varlytę.

kiaules, pažvelgdavo, pasidėjęs, nenuskriausčiau, už pupą 
mažesnę varlytę

1 kas yra apsakymo pasakotojas? ką apie jį sužinojote?
2 pasakykite savo nuomonę apie perskaitytą apsakymą. ar sudo-

mino? kodėl? ar istorija tikroviška?
3 glaustai papasakokite atsitikimą. pasakokite trečiuoju asmeniu.
4 kodėl piemenuką graužė sąžinė?
5 kokią iliustraciją nupieštute šiam apsakymui? kodėl?
6 papasakokite kokį nors nepaprastą nuotykį ar įvykį, kuris įsirėžė 

į jūsų atmintį. sugalvokite savo pasakojimui pavadinimą.
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Juozas Erlickas

Privaloma Vasara

pabeldė laikrodin birželis,
nušokęs naktį nuo dangaus,
ir pedagogai kaip paukšteliai
išskrido paatostogaut.

per dangų tartum gervės traukia
su lagaminais į pietus...
atostogos visiems suaugusiems –
o tau atostogų – nebus!

nes su žaliaisiais vadovėliais
birželio traukiny žaliam
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atūžia vasara kaip vėjas –
privaloma visiems vaikams.

reiks vasaros mokyklą žalią
dabar lankyti būtinai.
rugpjūtį, Liepą ir birželį
reikės išmokt atmintinai.

irklavimas, turistų žygiai
su palapinėm ir laužais,
plaukimas, futbolas, žvejyba –
visiems visiems ir – būtinai!

prie vandenų, žaliuos pušynuos
Laikys egzaminus visi,
Jau kepa pažymiai kaip blynai
ant pievos – mėlyni, žali...

kur kaip klaustukas upės vingis, –
Jeigu nušokti kas išdrįs
be parašiuto nuo tramplino –
tam upė penketą rašys.

Jeigu sutikęs skruzdėlytę
tu jai pirmasis kelią duosi,
nes ji – dama, nes ji – mažytė,
o tu – tik svečias jos namuos, –

pats raudonviršininkas girios  
kepurę prieš tave nukels,
ir uodas – didis karo vyras
praskris pro šalį – neįgels.

bet jei pro siaurą telelangą
Žiūri tu filmus nuobodžius –
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tuoj pastaba: tėveliai brangūs,
nelanko vasaros sūnus...

bet aš žinau, kad ją lankyti
Lig sutemų tau nepabos!..
ir taip išmoksi tu vaikystę,
kad nepamirši niekados...

traukiny, rugpjūtį, išdrįs, neįgels

1  kodėl birželis rašomas didžiąja raide? kokios jo savybės atsi-
skleidžia pirmuose posmuose?

2  su kuo lyginami mokytojai?
3  vasara, kaip ir birželis, sugyvinta. Į ką ji panaši?
4  kokios elgesio taisyklės galioja vasaros mokykloje?
5  vasaros mokykla – laisvai pasirenkama ar privaloma? Įrodykite 

eilėraščio eilutėmis. kaip jūs vertinate tokį požiūrį?
6  kokia nuotaika baigiamas eilėraštis?
7  kur jūs norėtute lankyti vasaros mokyklą?
8 parašykite kvietimą. pakvieskite tėvelius į mokslo metų baigimo 

šventę.
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Pasitikrinkite, ar išmokote kurti tekstą 

† parinkite sakiniams tinkamas pabaigas.

1. negalėčiau išmokti skaityti ir 
rašyti, jeigu nebūtų... 
   
2. automobiliai greit sustotų, jeigu 
nebūtų...    
 
3. manęs šitame pasaulyje nebūtų, 
jeigu neturėčiau... 
  
4. nebūtų žemėje gyvybės, jeigu 
nebūtų... 

     tėvų 

     saulutės, lietaus 

     mokytojų 

     degalinės

tęskite užduotį: sugalvokite daugiau sakinių ir juos papildy-
kite.

U

‡ perskaitykite šias pastraipas ir sudėliokite jas eilės tvarka taip, kad 
susidarytų rišlus tekstas. sugalvokite pasakojimui pavadinimą.

▲ ▲ ▲
anksti iš savo guolio pakilo briedis. galiūnas norėjo ger-
ti. pasirąžė ir patraukė miško takais prie upės. briedis 
stabtelėjo prie voro tinklo.
voras visą naktį mezgė tinklą. nuo vienos šakos nutiesė 
iki kitos ir užtvėrė miško taką.
paryčiu tinklas buvo baigtas. voras prisiglaudė slėptuvė-
je ir ėmė laukti pirmosios aukos.
ir jis žengė į priekį. voro tinklas subliūško ir pakibo ant 
briedžio ragų. pats mezgėjas spruko į žolių tankumyną. 
ilgai tūnojo ten, ilgai negalėjo suprasti, kas įvyko. Juk 
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buvo numezgęs tokį tvirtą tinklą. nuo vienos pusės iki 
kitos. per visą miško taką.
tekančios saulės apšviestas tinklas spindėjo lyg sidabri-
nis. gražus buvo, bet briedžiui reikėjo atsigerti.

ˆ sugalvokite pavadinimą ir įžangą. neužmirškite, kad įžanga turi pa-
aiškinti pagrindinę mintį, „įvesti” į pasakojimą.

▲ ▲ ▲
– Šitie štai kapucinai, matai? o šit baltagalvis. Jis panašus į 
tave, senele. būna dar rudagalvių ir mėlyngalvių... ir tiurin-
gijos karvelių.
Jonukas paleido senelės ranką, norėdamas pažiūrėti, ką čia 
taip apgulė žmonės. Jis prasmuko į priekį pro kojas ir apstulbo 
iš susižavėjimo. pardavėjas šūkčiojo:
– aukštaskraidžiai! drugeliai! mažuliai!
tokių Jonukas dar nebuvo matęs.

Pagal B. Vilimaitę

pabraukite žodžius, kurie padeda suprasti teksto mintį.

Š pasirinkite vieną temą ir pasirenkite rašyti rašinį: sudarykite planą,  
kiekvienai jo daliai susiraskite vaizdingų žodžių.

1. mano kiemas.
2. didžiausias mano troškimas.
3. vėl mokslo metų pabaiga.
4. vasaros linksmybės.

œ tikriausiai neseniai buvote ekskursijoje ar turistiniame žygyje. pa-
rašykite ataskaitą. 

Œ parašykite savo nuomonę apie perskaitytą knygą. galite pasinaudo-
ti šia schema.

1. pirmasis įspūdis perskaičius knygą.
2. knygos pavadinimas ir autorius, dailininkas, leidimo metai.
3. glaustas turinio (kurio nors skyriaus, epizodo) atpasakoji-
mas.

U
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4. kritiškas įvertinimas (privalumai ir trūkumai).
5. išvados (ko galima pasimokyti, ar knyga rekomenduotina 
draugams skaityti).

š pasirinkite labiausiai patinkančią televizijos laidą ir pasirenkite iš-
sakyti apie ją savo nuomonę. ruošdamiesi pasakoti, prisiminkite 
laidos rengėjus, kai kurių dalyvių pavardes, parinkite įrodymų, kad 
laida jums tikrai patinka.
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skaitvardŽių reikŠmė ir skyriai

Skaitvardis yra kaitoma kalbos dalis, kuri žymi skaičių 
arba skaičiuojamąją vietą eilėje ir atsako į klausimus kiek? 
kelintas? kelinta? (vienas, vienuolika, penkioliktas, šimtas 
antras). 

nuo kitų kiekybę reiškiančių žodžių jis skiriasi skaičiuojamų 
daiktų kiekio tikslumu. pvz.: Ten buvo daugybė (daiktavardis) 
žmonių. Ten buvo šimtas (skaitvardis) žmonių.

skiriami du pagrindiniai skaitvardžių skyriai: kiekiniai (pa-
sako daiktų skaičių arba patį skaičių ir atsako į klausimą kiek?: 
penki, dešimt) ir kelintiniai (nusako skaičiuojamąją vietą eilėje ir 
atsako į klausimą kelintas? kelinta?: pirmas, septinta). kelintiniai 
skaitvardžiai gali turėti įvardžiuotines formas (trečiasis, trečioji).

skaitvardžiai dažniausiai vartojami su daiktavardžiais ir suda-
ro su jais žodžių junginį.

vieni skaitvardžiai derinami su daiktavardžiais kaip būdvar-
džiai – giminėmis, skaičiais ir linksniais: keturi namai, septyni są-
siuviniai, trečias mokinys, penkerios durys. Jie kaitomi giminėmis 
ir linksniais, o kelintiniai – ir skaičiais. 

kiti skaitvardžiai nederinami su daiktavardžiais, o reikalauja 
kilmininko: dešimt (ko?) mokinių, dvylika (ko?) varnų, šešetas 
(ko?) arklių, pusantro (ko?) litro. Šie skaitvardžiai kaitomi skai-
čiais ir linksniais (dešimtis – dešimtys, dešimties, dešimčiai) arba 
tik linksniais (trys, trijų, trims, tris).

skaitvardis sakinyje dažniausiai eina pažyminiu, rečiau – 
veiksniu, tariniu. 

† raskite skaitvardžius. kiekinius pabraukite vienu brūkšniu, kelinti-
nius – dviem. Įminkite mįsles.

1. Šimtas arklių nepaveš, mano tėvas ant kupros paneš. 2. vie-
na raudona ateina, visus išvaiko. 3. penki traukia, du vana-
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gai laukia, trečias į šulinį braukia. 4. tik dvi pelytės, keturios 
uodegytės. 5. Šešiolika arklių važinėja po kalnus, po pievas 
vienom vadelėm. 6. tūkstančiai brolių viena juosta sujuosti.  
7. vienas sako: „man žiemą geriau”, antras sako: „man vasarą 
geriau”, trečias sako: „man vis tiek”. 8. du skerdžiai milijonus 
avių gano.

‡ nurašydami tekstą, skaitmenis parašykite žodžiais. kiekinius skait-
vardžius pabraukite vienu brūkšniu, o kelintinius – dviem.

Trūko mokytojo kantrybė...
5 klasėje mokėsi 3 tingūs berniukai. kad jų dykinėjimas ne-
kristų į akis, nutarę neatlikinėti namų darbų skirtingomis 
dienomis. didžiausias slunkius taip elgtis nutarė kas 3 dieną,  
2 – kas 5 dieną, 3 – kas 6. taip jie tikėjo sulaukti mokslo metų 
pabaigos, nė karto neįkliuvę visi 3. tačiau netrukus atsitiko tai, 
ko jie nesitikėjo, – vieną dieną visi 3 atėjo neparuošę pamokų. 
tada ir trūko mokytojo kantrybė...

A. Baltrūnas

paskaičiuokite, kelintą dieną tai įvyko.

ˆ pagal pateiktus klausimus parašykite rašinėlį apie savo šeimą.

1. kiek jūsų šeimoje narių? 
2. kiek metų vyriausiam šeimos nariui, kiek jauniausiam? 
3. kiek turi senelių? kiek seneliams metų? 
4. kiek jūsų šeimoje vaikų: brolių, seserų? 
5. kelintas vaikas esi tu? kiek tau metų? 
6. kurioje klasėje mokaisi? 
7. kada grįžti iš mokyklos, o vyresnieji iš darbo?
8. kiek valandų ruoši namų darbus? 
9. kada visi einate miegoti?

Š Įrašykite praleistas raides. pasirinkite penkis žodžių junginius ir pa-
rašykite su jais po sakinį.

U
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dviej*se sąsiuvin*se, trij*se knyg*se, ketur*s sakinius, 
ketveri*s vartus, penk*s obuolius, penkeri*s karolius, pen-
ket* vištų, šeš*s mergaites, šešer*s keln*s, septyn*se valt*se, 
septyn*se ežer*se

œ parašykite skaičius žodžiais, derindami juos su daiktavardžiais.

5 lapelių     po 6 pamokų
4 medžiuose    3 name                                         
1 kartą                           7 kojinėse
7 minutėmis                  5 dieną
10 kriaušių                     už 9 jūrų
per 4 savaites     13 valandą                
9 šaukšteliais   8 vaikams

Œ Įrašykite praleistas raides, skaičius rašykite žodžiais.

1. turėjo juodu 12 sūn* ir 3 dukteris, kurių jaun*snioji buvo 
vardu eglė. (tts.) 2. Čia jau 40 metų joks žmogus nebuvo 
u*klydęs. (a. Lb.) 3. už 2 žin*snių iš po seno kelmo žievės 
išlenda driežas. (J. Jn.). 4. baltasis gandras sver* apie 4 ki-
logramus, o juodasis – apie 3. (r. b.) 5. po 3 mėnes* atžala 
jau žydi. (p. m.) 6. tuomet prie obels pasirodė visi 9 brol*. 
(tts.) 7. už sienos laikrodis girg*dėdamas atskaitė 12 dū-
žių. (r. L.) 8. valtelė buvo per maža, kad išlaikytų 6 žmo- 
n*s. (p. d.)

kiekinių skaitvardŽių poskyriai.  
pagrindiniai skaitvardŽiai

kiekiniai skaitvardžiai pagal reikšmę ir vartojimą skirstomi į 
pagrindinius (vienas, šimtas, tūkstantis), dauginius (dveji, 
devyneri), kuopinius (dvejetas, devynetas), trupmeninius 
(viena antroji). 
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pagrindiniais skaitvardžiais vadinami įprasčiausi skaičių var-
dai (vienas, du, dešimt, penkiolika, šimtas, milijonas). visiems 
pagrindiniams skaitvardžiams būdinga tai, kad jie turi vieno skai-
čiaus – vienaskaitos arba daugiskaitos – formą.

skaitvardis vienas turi vienaskaitos formą, bet kartais pasako-
me ir vieni, kai jis vartojamas kaip būdvardis, pvz.: Tai padaryti 
vieni juokai. neretai pasakome ir šimtai, tūkstančiai, milijonai, 
norėdami pabrėžti, paryškinti neapibrėžtą daugybę, pvz.: Ne-
klauskit meilės vardo – jai tūkstančiai vardų.

vieni pagrindiniai skaitvardžiai, kaip ir būdvardžiai, kaitomi 
giminėmis (vienas, viena; du, dvi; dvidešimt vienas, dvidešimt 
viena; šimtas vienas, šimtas viena), kiti, kaip ir daiktavardžiai, 
turi tik vieną giminę (du šimtai, trys šimtai, trys dešimtys, septy-
nios dešimtys), dar kiti visai neturi giminės (dvidešimt, trisdešimt, 
šimtas dešimt).

skaitvardis vienas gali turėti ir bevardės giminės formą (vie-
nas, viena, viena). Šiais skaitvardžiais dažniausiai nusakome tei-
ginių eilę, pvz.: Viena, aš laiko neturėjau, o antra, nebūčiau tu-
rėjusi kuo atvažiuoti.

pagrindiniai skaitvardžiai kaitomi linksniais (išskyrus sutrum-
pėjusius dešimčių pavadinimus: dešimt, dvidešimt, trisdešimt).

Įsidėmėkite, kaip linksniuojami skaitvardžiai du, dvi ir trys:

v. du, dvi trys

k. dviejų trijų

n. dviem trims

g. du, dvi tris

Įn. dviem trimis

vt. dviejuose, dviejose trijuose, trijose
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kiekinių skaitvardžių vienuolika – devyniolika galininko 
galūnė yra trumpa, todėl nerašome nosinės. pvz.: Aš nusipir-
kau vienuolika sąsiuvinių. Rytoj ateis aštuoniolika berniu-
kų. Pamačiau penkiolika ančių. 

† išlinksniuokite žodžių junginius. Įsidėmėtinas galūnes pabraukite.

keturi obuoliai, keturios dienos, šeši ąžuolai, septynios valtys

‡ Įrašykite praleistas daugiskaitos vietininko galūnes. skliausteliuose 
nurodykite skaitvardžių giminę.

1. raudonviršiai vos tilpo ketur* (mot. g.) pintin*. 2. rytoj 
penk* didžiaus* Lietuvos miest* lietaus nenumatoma. 3. Šeš* 
dėž* raudonavo obuoliai. 4. Lengvosios atletikos varžybos 
vyko iškart trij* miest*. 5. aštuon* mokyklos kabinet* yra in-
teraktyvios lentos. 6. devyn* lovel* saldžiai miega nykštukai. 

ˆ suskliaustuosius skaitvardžius parašykite reikiamu linksniu.

1. Šiandien klasėje nėra (7) mokinių, bet tik (3) vaikai serga.  
2. iki pamokos pabaigos liko (13) minučių. 3. voras turi (8) ko-
jas. 4. už prekes sumokėjau (100) zlotų. 5. mano senelė gimė 
prieš (70) metų. 6. (2) klasėse mokosi (60) mokinių. 7. dabar 
yra (19) valandų ir (35) minutės. 8. gandrai kasmet užaugina 
(3) ar (4) jauniklius.

Š Įrašykite praleistas raides. pasirinkite penkis žodžių junginius ir pa-
rašykite su jais po sakinį.

trisd*šimt septyni *žuolai, ketur*sdešimt devynios ž*sys, per 
dvej*s run*tynes, po dviej* parų, trijuose *sočiuose, mil*onas 
žvaigždžių, keturis pavy*džius, tris m*sles, per dešimt dien*

œ sudarykite sakinius, skaičius parašykite žodžiais.

1. senelė, kilogramas, 2, apelsinai, nupirkti. 
2. nebūti, klasė, mokiniai, 2. 
3. mantas, liepa, diena, 7, grįžti. 

ĮSIDĖMĖKITE:
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4. giria, rasti, auksė, 7, baravykai, ir, 9, lepšės. 
5. parkas, 13, ąžuoliukai, pasodinti. 
6. pieva, 12, avys, ganytis, 19, ėriukai, ir. 
7. akvariumas, 3, žuvytės, nerasti. 

Œ suskliaustuosius skaičius parašykite žodžiais. pavartokite tinkamą 
formą. 

prieš penkis (100) metų vienuolis gabrielius popieriaus lape 
sumanė parašyti (14 000) eilučių kūrinį. to lapo ilgis buvo 
(80), o plotis (60) centimetrų. o jei žiūrėsi iš toliau, lape pa-
matysi spalvotą italijos žemėlapį. to pasiekta derinant raidžių 
dydį ir jų spalvas. Šį darbą vienuolis dirbo (4) metus.
buvęs kauno dailės gimnazijos moksleivis sigitas staniūnas 
lietuviškos knygos (450) metų jubiliejui sukūrė didžiausią 
knygą Lietuvoje. Jos viršeliams prireikė net (3) karvių odos. 
storiausia lietuviška knyga, matyt, būtų iš (19) amžiaus. tai 
(1816) metais išspausdinta biblija. Joje (1536) puslapiai, o jos 
storis net (11) centimetrų.

G. Raguotienė

dauginių skaitvardŽių daryba  
ir vartoJimas 

Dauginiai skaitvardžiai vartojami tik su daugiskaitiniais 
daiktavardžiais: ketveri metai, dvejos durys, penkeri marš-
kiniai. 

skaitvardis vienas su daugiskaitiniais daiktavardžiais varto-
tinas pagrindine forma vieni, vienos, pvz., Penki tvartai – vienos 
durys. 

dauginiai skaitvardžiai kaitomi giminėmis ir linksniais, bet 
nekaitomi skaičiais. 

dauginiai skaitvardžiai daromi iš pagrindinių su priesagomis 
-ej-, -er-. 
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du, dv-i     +  -ej-  dveji, dvejos
tr-ys      treji, trejos

     
ketur-i,   -ios     ketveri, ketverios
penk-i,   -ios      penkeri, penkerios
šeš-i,   -ios     

+    -er-
  šešeri, šešerios

septyn-i,  -ios    septyneri, septynerios
aštuon-i,  -ios    aštuoneri, aštuonerios
devyn-i,  -ios    devyneri, devynerios 

† Įrašykite praleistas raides, pabraukite dauginius skaitvardžius. 

1. septyn*ri metai man praėjo šitame miest*. 2. pusiauk*lėje 
juos pralenkė ketv*rios rogės. 3. klasėje buvo penkiolika ber-
niuk* ir tik kelios – penkios ar š*šios mergaitės. 4. po tr*jų 
pralaimėtų run*tynių „Žalgiris” pasiekė pergalę. 5. Šeš*tas 
berniukų žaidė tenis*. 6. autobuso stotelėj* lūkur*vo septy-
netas mokinių. 7. brolis nusipirko dvej*s kelnes ir tr*jus marš-
kinius. 8. Jurgis liko dar vien*riems metams namie.

‡ raiškiai perskaitykite eilėraštį. išrašykite dauginių skaitvardžių 
ir daiktavardžių junginius. sutartiniu ženklu pažymėkite dauginių 
skaitvardžių priesagas.

Dauginiai skaitvardžiai

dar vieni prapuolė metai. Šildosi prie krosnies tyliai
dvejos žirklės paausy.  Šešeri net kailiniai!
trejos durys – trys ir batai, po septynerių rungtynių
nei apsiavę, nei basi.  mes atrodėm kaip velniai.

ketverios akėčios skrenda. kam žaviajam aštuonkojui
vargas tam, ant ko nukris. akiniai aštuoneri?
kelnės penkerios neranda, slibinui kam devyngalviui
spintos kaip atšaut duris. marškiniai devyneri?

Č. Navakauskas 
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ˆ raštu išlinksniuokite žodžių junginius treji akiniai, penkerios du-
rys. galūnes pabraukite.

Š Įrašykite skaitmenis žodžiais, suderinkite juos su daiktavardžiais.

3 išleistuvės       3 raitelių         2 metams          5 dienas     
6 žirkles            12 turistų          4 marškiniais        2 replėmis 
2 kilogramų      8 duryse           3 vartuose           3 kailiniais

œ parinkite ir parašykite kiekinius pagrindinius ir kiekinius dauginius 
skaitvardžius šiems daiktavardžiams.

  obelų    žirkles
  rogių     duris
  vartų    kelnes
  žąsų     žvaigždes
  mįslių     gatves
  arbūzų    varžybas

Œ pavartokite tinkamą skaitvardžių ir kitų su jais susijusių žodžių for-
mą.

1. mano brolis yra (29 metai). 2. Jau (3 metai) jo nemačiau.  
3. per (7 rungtynės) sportininkai įmušė (9 įvarčiai). 4. pas-
kambink man (13 val. 20 min.). 5. Į stadioną atvežė (3 nauji 
vartai). 6. moksleiviams per metus būna (3 atostogos). 7. ati-
daryk (9 paslaptingosios durelės). 8. Į namus ji grįžo tik po  
(10 metai). 9. (2 draugai) susitikimas įvyko po (2 metai).  
10. turiu (6 metai) jaunesnį broliuką.

kuopiniai ir trupmeniniai skaitvardŽiai

Kuopiniai skaitvardžiai žymi tarpusavyje susijusių daiktų 
ar asmenų grupę, kuopą: dvejetas arklių, trejetas namų, 
aštuonetas karių. 
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Šių skaitvardžių yra aštuoni: dvejetas, trejetas, ketvertas, 
penketas, šešetas, septynetas, aštuonetas, devynetas. Jie reika-
lauja daiktavardžių kilmininko linksnio: dvejetas vaikų, penketas 
arklių.

kuopiniai skaitvardžiai padaromi iš pagrindinių ir dauginių 
skaitvardžių su priesagomis -et-, -t-.

penk-i   penketas  
šeš-i   šešetas
septyn-i +    -et- septynetas
aštuon-i   aštuonetas
devyn-i   devynetas

dvej-i    -et-   dvejetas
trej-i     +    -et-   trejetas
ketver-i           -t-   ketvertas

kuopiniai skaitvardžiai linksniuojami, bet nekaitomi skai-
čiais ir giminėmis.

pastaba. Vienetas, nors turi skaitvardžio šaknį ir priesagą -et-, 
nėra kuopinis skaitvardis, nes nerodo daiktų ar asmenų kuopos.

Trupmeniniai skaitvardžiai žymi trupmenų pavadinimus 
ir nepilnus dydžius. Juos sudaro kiekiniai ir kelintiniai 
skaitvardžiai: viena antroji, trys penktosios, septynios de-
šimtosios. 

prie trupmeninių skaitvardžių priskiriami ir mišriųjų skaičių 
pavadinimai: pusantro, pusantros; pustrečio, pustrečios.
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trupmeninius skaitvardžius linksniuojame dvejopai.
1. Jeigu trupmeninį skaitvardį sudaro žodžiai, suderinti 

gimine, skaičiumi ir linksniu, juos linksniuojame abu.
2. Jeigu pirmasis skaitvardis reikalauja kilmininko links-

nio – linksniuojamas tik pirmasis trupmeninio skaitvardžio 
žodis.

Įsižiūrėkite į trupmeninių skaitvardžių linksniavimą.

Linksniuojame abu skaitvardžius.

v.  viena antroji trys penktosios
k.  vienos antrosios trijų penktųjų
n.  vienai antrajai trims penktosioms
g.  vieną antrąją tris penktąsias
Įn.  viena antrąja trimis penktosiomis
vt.  vienoje antrojoje trijose penktosiose

Linksniuojame tik pirmą skaitvardį.

v.  dvylika šimtųjų trylika dešimtųjų
k.  dvylikos šimtųjų trylikos dešimtųjų
n.  dvylikai šimtųjų trylikai dešimtųjų
g.  dvylika šimtųjų trylika dešimtųjų
Įn.  dvylika šimtųjų trylika dešimtųjų
vt.  dvylikoje šimtųjų  trylikoje dešimtųjų

† nurašykite eilėraštį. vietoje skaičių rašykite kuopinius skaitvar-
džius. Įrašykite praleistas raides.

Kuopiniai skaitvardžiai ūkininkauja
aptvare grakščiai risnoja
(2) sartų žirgų.
Juos priži*ri ir aploja

ĮSIDĖMĖKITE:



235

Tu r i n y s

(3) b*drių sargų.
(4) jaut*kų taškos
pienių j*roj po lietaus.
(5) avelių blaškos
tarp* žemės ir dangaus.
(6) g*drių oži*kų
gaudo vapsvą ant kalvos.
net (7) triuši*kų 
Juokiasi be paliovos.
dar (8) žąselių
taikos katinui įžnybt,
o (9) paršelių
pro miegus tik žvygt, tik žvygt.
                                                         Č. Navakauskas

‡ išlinksniuokite žodžių junginius dveji vartai, trejos rogės, dvejetas 
žirgų.

ˆ skaitmenis parašykite žodžiais. nurodykite skaitvardžių poskyrius. 
su sudarytais žodžių junginiais parašykite po sakinį.

6 stirnaičių, 6 metai, 4 marškiniai, 5 draugų, 9 žvejų, 3 šukos,  
2 vartai, 5 žąsų, 3 rogės

Š nusibraižykite ir baikite pildyti lentelę.                                   

ko? ką?    kur?
penkių dvyliktųjų

dvi penktąsias
trijų aštuntųjų

tris septintąsias
keturiose devintosiose

šešias tryliktąsias
aštuonių devintųjų
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œ Įrašykite praleistas raides, pabraukite trupmeninius skaitvardžius.

1. prie dviej* penkt*j* pridėkime penk*s dvylikt*sias.  
2. vien* antrąj* padauginę iš trij*, gausime pusantro. 3. pirko-
me pustr*čio kilogramo obuol* ir tris citrinas. 4. per potvyn* 
vanduo upėje pakilo pusę metro. 5. vieną septint*j* padalin-
kite iš tr*jų. 6. reik*jo apie pusantro kilometro vykti siauru 
keliuku per mišk*.

Œ išrinkite kiekinius skaitvardžius ir surašykite į lentelę. Įminkite 
mįsles.

1. du bėga, du veja, du klauso, šeši šimtai paskui švilpia.  
2. gražus ponaitis devyneriais kailiniais apsiraitęs. 3. dvylika 
erelių, penkiasdešimt du karveliai, pusketvirto šimto žvirblių. 
4. dvylika šakelių supasi aukštai, kiekvienoj šakelėj keturi liz-
dai, kiekvienam lizdely septyni vaikai. kas? 5. Šešetas ponų 
dirba, o septintas poilsiauja. 6. vieną paslėpiau, tūkstantį ra-
dau. 7. ateina bobelė su devyniom skarelėm, kas ją paliečia, 
tas gailiai verkia. 8. yra tokie namai. tuose namuose dvylika 
langų. ant tų langų po keturis stiklus. ant tų stiklų po septy-
nias paukštes.

pagrindiniai    dauginiai  kuopiniai trupmeniniai 

keLintiniai skaitvardŽiai

skaitvardžiai, nurodantys tikslią skaičiuojamąją vietą eilėje 
ir atsakantys į klausimą kelintas? kelinta?, yra kelintiniai 
(pirmoji knyga, dvidešimt pirmas eilėje, penktas dvirati-
ninkas). 

Jie kaitomi skaičiais, linksniais, giminėmis ir gali būti įvar-
džiuotiniai. 
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kelintiniai skaitvardžiai padaromi iš pagrindinių skaitvardžių 
su priesaga -tas, -ta, pvz., ketvirtas, ketvirta; penktas, penkta. 
pamatinio žodžio forma kartais pakinta (trys – trečias, trečia), o 
skaitvardžiai pirmas ir antras turi visai kitą šaknį.

visi kelintiniai skaitvardžiai linksniuojami kaip būdvardžiai. 
Šauksmininkas, kaip ir būdvardžių, sutampa su vardininku ir pri-
reikus gali būti pavartotas, pvz.: pirmas mokiny, pirmi mokiniai. 
Jeigu skaitvardis susideda iš kelių atskirų žodžių, linksniuojamas 
tik paskutinis žodis.

v.   trys  šimtai dvyliktas
k.  trys  šimtai dvylikto
n.  trys  šimtai dvyliktam
g.  trys  šimtai dvyliktą
Įn.  trys  šimtai dvyliktu
vt.  trys  šimtai dvyliktame

† vietoj skaičiaus parašykite kelintinį skaitvardį reikiamu linksniu.

1. kaipmat sustojo viena šokėjų pora, tuoj kita, (3), (4).  
2. (3) dieną brolis prijojo kryžkelę. 3. mes mokomės (5) klasėje.  
4. (2) suole sėdi mergaitės. 5. grybauti važiuosime jau (4) kar-
tą. 6. krepšinio varžybose laimėjome (1) vietą. 7. gruodžio 
(24) švenčiamos kūčios. 8. (7) kilometre teko sustoti. 9. (1) 
blynas dažniausiai prisvilęs.

‡ išlinksniuokite žodžių junginius antra trumpa diena, trečias gels-
vas lapas.

ˆ sugalvokite ir parašykite po sakinį su šiais žodžių junginiais.

pirmą savaitę, trečia vieta (kuo?), dvyliktame kambaryje, pir-
miems svečiams, penktus metus, antroje klasėje, antro patie-
kalo, dešimtą valandą

Š pakvieskite savo mokyklos draugus dalyvauti sporto varžybose. 
parašykite viešą skelbimą. pavartokite pateiktus žodžių junginius. 

19 dieną, 15 valandą, 5 klasės, 3 mergaitės, 5 berniukai,  
2 rungtys
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œ Įrašykite praleistas raides. kelintinius skaitvardžius pabraukite.

rudenį, maniau, išeisiu mok*tis. ignas buvo žadėjęs, o kai pri-
miniau, jis vėl savo giesm*:
– pakentėk dar metus. pats matai – vos duriam gal* su galu. 
vienas senas, antras mažas, treč*s pasiligojęs.
taigi jau ketvirt* rudenį, ketvirt* žiemą sėdžiu namie. ignas 
dirba klump*s, o aš rūpinuosi gyvul*s, malkas kapoju, o 
pavakar*is nutveriu knyg*. tikėsit ar netikėsit, aš net algebros 
mokausi...
ignas priskaptuoj*, pridrož* klumpių pilną palov* ir siunč* 
mane į turg*. va ir dabar vežu d* maišus klumpių, tr*s ki-
logramus sviesto, ketur*sdešimt k*šinių. visk* reiks parduot. 
bet aš nesiskundžiu – turguj* man sekasi. o kai sekasi, tai ir 
pat*nka.

K. Saja

Œ raskite skaitvardžius ir pagal pateiktą pavyzdį juos išnagrinėkite.
1. septynerius metus dirbau rojaus sode. (J. k.) 2. Laimingai 
užaugo devyni klykuoliukai platelių ežere. (J. s.) 3. trečios 
paros popietę pakilo smarkus vėjas. (v. d.) 4. susitikus dviem 
oro srovėms, pasidaro sūkurys. (p. m.) 5. grąžinkit man keturis 
tūkstančius arba duokit šen tikrąjį bilietą. (k. s.) 6. pusiaukelėje 
juos pralenkė dvejos rogės. (v. m.-p.) 7. devynias upes plaukte 
perplaukiau, o šią dešimtą nerte pernėriau. (tts.) 8. karvių čia 
buvo aštuonetas melžiamų. (J. blt.) 9. dvejetas mažučių vaikų, 
prisikišusių prie apšalusio langelio, žiūri į taką, ar neužjuoduos 
motulė grįždama. (L. p.) 10. aukšti balto smėlio kalnai vietomis 
pakyla daugiau negu šešiasdešimt metrų. (r. b.)

skaitvardis 
skyrius  
pagal  
reikšmę

kiekinių 
skaitv. 
poskyris

giminė* skai- 
čius* Linksnis* 

septynerius kiekinis dauginis   vyr.   –   g.

* jei turi
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ĮvardŽiuotiniai skaitvardŽiai

Įvardžiuotiniais skaitvardžiais ką nors išskiriame iš kitų 
daiktų, įvykių, datų (trečioji mergelė, Vasario šešioliktoji). 

Įvardžiuotinę formą gali turėti tik kelintiniai skaitvardžiai. 

Įvardžiuotiniai skaitvardžiai daromi ir linksniuojami taip, kaip 
ir įvardžiuotiniai būdvardžiai.

trečiam  + jam  trečiajam trečiai + jai   trečiajai
trečią     + jį   trečiąjį trečią  + ją  trečiąją

vienaskaita

v.  ketvirtasis ketvirtoji
k.  ketvirtojo ketvirtosios
n.  ketvirtajam ketvirtajai    
g.  ketvirtąjį ketvirtąją
Įn.  ketvirtuoju ketvirtąja
vt.  ketvirtajame  ketvirtojoje

daugiskaita

v.  ketvirtieji ketvirtosios
k.  ketvirtųjų ketvirtųjų
n.  ketvirtiesiems ketvirtosioms   
g.  ketvirtuosius ketvirtąsias
Įn.  ketvirtaisiais ketvirtosiomis
vt.  ketvirtuosiuose ketvirtosiose

kelintiniai įvardžiuotiniai skaitvardžiai sudaro antrąją trup-
meninių skaitvardžių dalį: viena aštuntoji, dvi trečiąsias. Jie yra 
moteriškosios giminės.
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† pateiktiems daiktavardžiams pritaikykite reikiamo linksnio įvar-
džiuotinius skaitvardžius antrasis, antroji.

 mėnuo          lauką         eile               vardu
 klasė             dieną         knygoje       užduoties

‡ Įrašykite tinkamus skaitvardžius.

1. Šarka  išgirdo tą žinią ir nuskubėjo pranešti savo gimi-
naičiui. (J. a.) 2. virto  vaga. visi išėjo pasižiūrėti  orės.  
(J. blt.) 3. atėjo  velykų diena. (p. m.) 4. Čia lietaus  lašai 
stambūs pradėjo jau pakšnoti. (Ž.) 5. sutemus visi trys valgė 
savo  vakarienę. (r. g.) 6. rugienoje, papieviuose ir slėniuo-
se prasideda jauniklių  medžioklės. (J. s.) 7.  kartą su dudu-
čiu susidūriau tik po daugelio metų. (J. s.)
pirmosios * antrąjį * pirmieji * pirmoji * pirmąją * pirmoji  
pirmoji * pirmosios

ˆ Įrašykite praleistas raides. Įvardžiuotinius skaitvardžius pabrauki-
te. skliausteliuose nurodykite jų gramatinius požymius.

1. prieš prasidedant pertraukai, jau buvo žinoma, kad kariaus 
antras ir treč*s skyrius prieš ketvirt*j*. (p. C.) 2. treč*jai, 
jauniaus*jai, dukter* tėvas parvežė baltą gėlę. (tts.) 3. ne-
kantraudamas dėdė laukė, ką treč*sis, pats jauniausias brolio 
sūnus pagiedos. (p. C.) 4. visą gyvenimą prisimenu pirm*j* 
dieną tame mieste prie jūros. (r. k.) 5. pirm*sias tris dienas 
alkis kikilį kamavo labiausiai. (r. L.) 6. mudu užkopėme laip-
tais į antr*j* aukštą. (J. mk.) 7. ketvirtasis peliukas apuostė 
pupą iš visų pusių ir patvirtino, kad tikrai brolio teisybė. (J. a.)  
8. vieną dieną atėjo senelis, mažojo ežiuko tėvas, į girią ir pra-
nešė sūnui, kad gaidžiui užaugusi vien*liktoji skiauterė. (p. C.)
Pavyzdys. prieš prasidedant pertraukai, jau buvo žinoma, kad 
kariaus antras ir trečias skyrius prieš ketvirtąjį (vyr. g., vns. g.).

Š Žodžių junginiuose pabraukite kelintinius skaitvardžius, skliaustuo-
se nurodykite giminę, skaičių, linksnį, parašykite to paties linksnio 
įvardžiuotinę formą.
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septintam suolui, trečių eilių, trys knygos, penkta mokinė, ke-
turiolika pieštukų, dvidešimt penktą dieną, keturių mokinių, 
antroje dalyje, antrą knygą, dešimt obuolių, dešimtą dieną, 
šeštame name, tris vardus, penktai gėlei, pirmą rudenį, sep-
tynetas paukščių, trečias roges, dvyliktą brolį, šeštą valandą, 
šešiasdešimt dienų, aštuntą sąsiuvinį, pirmame aukšte
Pavyzdys. septintam (vyr. g., vns., n.) – septintajam.

œ sugalvokite ir parašykite po sakinį su šiais žodžių junginiais.

devintoji diena, pirmąją vietą, gavau šešias septintąsias, dėko-
ju pirmajam mokytojui, po dviejų pirmųjų pamokų, ties dešim-
tąja stotele

Œ skliausteliuose pateiktus žodžių junginius pavartokite reikiamu 
linksniu.

1. tomui teko pasitenkinti (trečioji vieta). 2. (ketvirtasis aukš-
tas) įsikūrė senovinių daiktų krautuvėlė. 3. mūsų mokykla 
neseniai šventė (penkiasdešimtosios metinės). 4. prisimenu 
(pirmasis susitikimas). 5. atsikėliau su (pirmieji gaidžiai).  
6. netikėtai išvydome (pirmosios žibutės).

skaitvardŽių sudėtis ir daryba

pagal sudėtį skaitvardžiai skirstomi į vientisinius, sudur-
tinius ir samplaikinius. 

vientisiniais skaitvardžiais vadinami tie, kurie turi vieną ša-
knį: vienas, -a, pirmas, -a, penkeri, -ios, šimtas.

sudurtiniai skaitvardžiai yra tie, kurie turi dvi šaknis: dvide-
šimt, devyniasdešimt. Jie sudaryti iš dviejų skaitvardžių. 

sudėtiniai skaitvardžiai susideda iš kelių atskirų skaitvardžių, 
vientisinių arba sudurtinių, pvz.: keturiasdešimt penki, keturios 
dešimtys, viena penktoji, dvidešimt antras.
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sudurtiniuose skaitvardžiuose visada rašome -ia:
keturiasdešimt mokinių (keturias + dešimt),
aštuoniasdešimt knygų (aštuonias + dešimt).

samplaikinių kiekinių skaitvardžių linksniuojami visi kaitomi 
linksniais žodžiai.

v.  du šimtai dvidešimt dvi
k.  dviejų šimtų dvidešimt dviejų
n.  dviem šimtams dvidešimt dviem
g.  du šimtus dvidešimt dvi
Įn.  dviem šimtais dvidešimt dviem
vt.  dviejuose šimtuose dvidešimt dviejose

samplaikinių kelintinių skaitvardžių linksniuojamas tik pa-
skutinis žodis.

v.  du šimtai dvidešimt antra
k.  du šimtai dvidešimt antros
n.  du šimtai dvidešimt antrai
g.  du šimtai dvidešimt antrą
Įn.  du šimtai dvidešimt antra
vt.  du šimtai dvidešimt antroje

skaitvardžiai

vientisiniai

turi vieną šaknį.
devynetas
penki
penktas
pirmas

sudurtiniai

turi dvi šaknis.
septyniasdešimt
pusantro
septyniasdešimtas

samplaikiniai

susideda iš kelių  
atskirų skaitvardžių.
du šimtai keturi
tūkstantis penki
du šimtai ketvirtas
viena antroji

ĮSIDĖMĖKITE:
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datą galima rašyti ilguoju ir trumpuoju būdu.
2005 m. rugsėjo 1 d. arba   2005 09 01
2006 m. vasario 14 d.  arba   2006 02 14

† nurašydami žodžių junginius, skaičius parašykite žodžiais.

80 mokinių, 33 žąsys, 40 saulėgrąžų, 51 mįslė, 76 ąžuolai,  
9 dienos, 165 rąstai, 265 moksleiviai

‡ išrašykite skaitvardžius ir apibūdinkite juos pagal sudėtį.

1. bėgantys amžiai nedrįso paliesti jos grožio, ir šiandien ji 
stovi tokia pat, kokia buvo pastatyta daugiau kaip prieš ke-
turis šimtus metų. 2. pačioje penkioliktojo amžiaus pabaigoje 
gyveno Lietuvoje garsus meistras vaitiekus. 3. pastatysiu aš 
tą bažnyčią iš trisdešimt trijų formų plytų, jų bus tiek, kiek 
pragyveno šioje žemėje Jėzus kristus, mūsų viešpats. 4. ir kie-
kvienos plytos forma vaizduos vienerius jo gyvenimo metus. 
5. Štai jau šešis šimtus metų stovi galvės ežero saloje trakų 
pilis, štai jau šešis šimtus metų gyvena trakuose karaimai.  
6. dvejus metus priešinosi ponai, nenorėdami pripažinti bar-
boros radvilaitės karaliene, bet pagaliau tūkstantis penki šim-
tai penkiasdešimtaisiais metais krokuvoje ji buvo iškilmingai 
vainikuota. 7. mirė Žygimantas augustas vos penkiasdešimt 
dvejų metų sulaukęs.

                                                                                                  
 Pagal A. Ramoną

ˆ  Įrašykite tikslią datą ilguoju būdu. skliausteliuose parašykite tą pa-
čią datą trumpuoju būdu. 

1. mano senelė gimė . 2.  aš pradėjau lankyti mokyklą.  
3.  mano mamytei sukako  metai (metų). 4.  švęsime tė-
velio gimtadienį. 5.  mano broliukui (sesutei) sukako vieneri 
metukai. 6.  baigsiu pagrindinę mokyklą.

Š Įrašykite praleistas raides. taisyklingai perskaitykite mįsles ir jas 
įminkite.

ĮSIDĖMĖKITE:
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1. trys šimtai šeš*sdešimt penki vievers*, penk*sdešimt trys 
varnos, dvylika krankl*, vienas sakalas. 2. devyni brol*i vien* 
kepurę d*vi. 3. gražus gražus ponaitis, devyn*riais kailin*s 
apsivilkęs. 4. du bėga, du v*ja, š*ši šimtai švilp*.

œ skaičius parašykite žodžiais, skaitvardžius pabraukite.

bitės gyvena gausiomis šeimomis. iki 60, o kai kada iki 100 000 
bičių būna šeimoje vasaros mėnesiais. pavasarį 1 šeimoje telie-
ka vidutiniškai 12 000–15 000 bičių.
bitė turi 5 akis. galvos šonuose – 2 dideles, viršugalvyje – 3 
mažas. 3 mažosios panašios į žmogaus akis: jos labai jautrios. 
2 didžiosiomis akimis bitė mato tik šviesoje ir tik tolimus daik-
tus.
1 kilogramą nektaro bitės surenka iš 6 000 000–7 000 000 rau-
donojo dobilo žiedų.

R. Budrys

Œ parašykite šių samplaikinių skaitvardžių kilmininką, galininką ir 
įnagininką.

skaitvardis k. g.   Įn.

tūkstantis penki šimtai trys  
keturi šimtai du   
dvi ketvirtosios   
šimtas keturiasdešimt pirmas 
viena aštuntoji 
penkiasdešimt penkta
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skaitvardŽių kartoJimas

† atsakykite į klausimus.

1. kas yra skaitvardis?
2. kaip skaitvardžiai skirstomi pagal reikšmę? pateikite pa-

vyzdžių.
3. kaip skaitvardžiai skirstomi pagal sudėtį? pateikite pavyz-

džių.
4. su kuriomis priesagomis daromi kelintiniai, dauginiai ir 

kuopiniai skaitvardžiai?
5. kurios kalbos dalys yra šie žodžiai: pirmininkas, pirmauti, 

pirmasis, pirmutinis, dvidešimt, dvigubinti, dviratis, dvira-
tis?

6. iš kurių požymių galima pažinti dauginius ir kuopinius 
skaitvardžius?

7. kodėl, sakant datą, paskutinis skaitvardis yra moteriško-
sios giminės (birželio penkta)?

‡ Įrašykite praleistas raides. skaičius parašykite žodžiais.

kurie skaič* dažniausi pasakos*? turbūt iškart atsakytumė-
te: 3, 9, 12. gal čia sl*piasi ka*kokie burtai? gal skaič* turi 
fantastinę gal*? kodėl ne vienas išsig*sta išgirdęs grėsmin- 
gąj* 13?
palikime spėlion*s ramybėje. teskrieja mūsų mintys į žav*sias 
pasakų šalis. antai matome 3 seseris. Jauniaus*jai netrukus 
teks 9 metus praleisti jūros gelmės*. paskui ji su 3 sūnumis ir 1 
dukrel* 9 dienas viešės tėviškėj*. o 9 baigiantis... t*sti turbūt 
nebereikėtų. Juk čia prisiminėm nuostabi*j* pasaką... (parašy-
kite jos pavadinimą).
Jūs, aišku, nepatenkinti 9 brol*s. todėl dar kartelį sukluski-
te. gyveno tėvas ir močia, turėjo 12 sūn*. 12, maži*siąjį, visi 
skriau*davo. Šitaip prasideda pasaka... (jei žinote, parašykite 
jos pavadinimą).

A. Zabotka
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kokių dar žinote pasakų, kuriose būtų skaitvardžių?

ˆ Įrašykite praleistas raides. pabraukite dauginius skaitvardžius.

vienoj* pamiškėj* augo senas ąžuolas. sakoma, kad jis turėjo 
daugiau kaip tūkstant* septynis šimtus devyn*sdešimt trejus 
ar šeš*rius metus. kartais jis pasakodavo smalsuoliams, kad 
pirm*jų metų vasar*, kai jis gimė, augusios net už jį did*snės 
gėlės. visi lyg susitarę vadino ąžuol* gir* valdovu, nors jis 
tr*jetą ar ketv*rtą metų jau nebežydėjo, neaugino gil*. vėj*s 
kedeno senas, apkerpėjus*s šakas.
vien* pavasarį ant pačios jaun*sios šakos, kuriai tebuvo trys 
šimtai penkia*dešimt metų, susikrovė žied*lis ir ėmė meg*tis 
gilė. Ąžuolas tiesiog iš proto kraustėsi, dan*stė maž*ją gilę 
lapel*s, prausė gail*ja rasa, o per tams*sias naktis saugojo ne-
sudėdamas akių.

V. Petkevičius

U

Š parašykite žodžių junginius, vartodami suskliaustuosius žodžius. 
su keturiais žodžių junginiais sugalvokite po sakinį.

nuo 12 (kilometras)   į 23 (kilometras)      už 154 (knyga)        
prie 4 (kilogramas)     su 3 (draugas)          už 2 (marškiniai)     
po 9 (metai)               iš 35 (mokinys)        iki 3 (kartas) 

œ  raskite tekste skaitvardžius. nurodykite jų skyrių (kiekinių – ir 
poskyrį), apibūdinkite sudėtį (vientisinis, sudurtinis ar samplaiki-
nis).

sveiki, susipažinkime! esu rasa.
gimiau gegužės dvidešimtą dieną apie keturioliktą valandą. 
gyvenu šešioliktame name, šešiasdešimt trečiame bute.
esu turtinga: turiu vieną mamą, vieną tėtį, du senelius, dvi 
močiutes, aštuonis pusbrolius, aštuonias pusseseres. turiu dvi 
akis, dvi ausis, vieną nosį ir burną, milijoną plaukų, jei netikite 
– suskaičiuokite. trečius metus auginu papūgą, kuri jau sulesė 
kokią toną grūdų. vasarą močiutei padedu prižiūrėti penkioli-
ka vištų ir vieną gaidelį.
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mokytoja liepia prisiminti kuo daugiau skaitvardžių, tai pra-
šom, rašykite su manimi: penkias šeštąsias, keturiasdešimt de-
vyni, su viena penktąja, trejetas, penkeri, dvejetą, aštuoneri, 
devyniasdešimt pirmas, keturias dešimtąsias...

                                                                                    R. Pačkauskaitė

Œ pamėginkite ir jūs skaitvardžių kalba papasakoti apie save arba jūsų 
šeimą. galite parašyti ir trumpą gyvenimo aprašymą – paminėti 
svarbiausius gyvenimo faktus ir datas (kada gimėte, kada pradėjo-
te lankyti mokyklą, nuo kada lankote vieną ar kitą būrelį, muzikos 
mokyklą, kokias prizines vietas laimėjote įvairiose varžybose, kon-
kursuose ir t. t.).

š pasakykite šiuos sakinius su neiginiu. pasikeisdami skaitykite ir 
prieštaraukite. stebėkite, kaip keičiasi gramatinės formos.

1. matau du arklius. 2. alma turi penkis pieštukus. 3. septy-
ni mokiniai susirgo. 4. seseriai padovanojau vieną gražią gėlę.  
5. mes valgome tris kartus per dieną. 6. brolis vakar sudaužė 
tris puodukus. 7. Įsisiuvau dvi sagas. 8. už traukinio bilietą 
sumokėjome aštuonis eurus. 9. išsiuntėme devynis atvirukus. 
10. mama vaikams davė šešias kriaušes.
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ĮvardŽiuotinių bŪdvardŽių  
Linksniavimo pavyZdŽiai

vienaskaita
v.    mažasis mažoji gudrusis  gudrioji
k.    mažojo       mažosios     gudriojo        gudriosios
n.   mažajam     mažajai        gudriajam      gudriajai
g.  mažąjį         mažąją     gudrųjį          gudriąją
Įn.  mažuoju mažąja       gudriuoju      gudriąja 
vt. mažajame   mažojoje   gudriajame    gudriojoje 

daugiskaita
v.  mažieji mažosios        gudrieji gudriosios 
k.  mažųjų          mažųjų     gudriųjų          gudriųjų
n.  mažiesiems    mažosioms    gudriesiems    gudriosioms
g.  mažuosius      mažąsias    gudriuosius      gudriąsias
Įn.  mažaisiais       mažosiomis  gudriaisiais      gudriosiomis
vt.  mažuosiuose  mažosiose    gudriuosiuose  gudriosiose

vienaskaita
v.    aukštesnysis          aukštesnioji         
k.    aukštesniojo        aukštesniosios     
n.    aukštesniajam      aukštesniajai        
g.    aukštesnįjį            aukštesniąją         
Įn.    aukštesniuoju      aukštesniąja        
vt.   aukštesniajame   aukštesniojoje

daugiskaita
v.   aukštesnieji               aukštesniosios      
k.    aukštesniųjų             aukštesniųjų        
n.    aukštesniesiems       aukštesniosioms   
g.    aukštesniuosius        aukštesniąsias     
Įn.    aukštesniaisiais        aukštesniosiomis  
vt.   aukštesniuosiuose   aukštesniosiose
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vienaskaita
v.    aukščiausiasis        aukščiausioji  
k.    aukščiausiojo        aukščiausiosios  
n.    aukščiausiajam       aukščiausiajai  
g.    aukščiausiąjį          aukščiausiąją  
Įn.    aukščiausiuoju        aukščiausiąja  
vt.   aukščiausiajame      aukščiausiojoje

daugiskaita
v.   aukščiausieji           aukščiausiosios  
k.    aukščiausiųjų          aukščiausiųjų  
n.   aukščiausiesiems     aukščiausiosioms  
g.   aukščiausiuosius      aukščiausiąsias 
Įn.   aukščiausiaisiais        aukščiausiosiomis  
vt.  aukščiausiuosiuose    aukščiausiosiose

ĮvardŽiuotinių skaitvardŽių  
Linksniavimo pavyZdŽiai

vienaskaita
v.    pirmasis  pirmoji    trečiasis   trečioji  
k.    pirmojo  pirmosios   trečiojo   trečiosios   
n.    pirmajam  pirmajai  trečiajam   trečiajai    
g.    pirmąjį  pirmąją   trečiąjį   trečiąją  
Įn.   pirmuoju  pirmąja   trečiuoju    trečiąja   
vt.  pirmajame  pirmojoje     trečiajame  trečiojoje

daugiskaita 
v.    pirmieji  pirmosios  tretieji     trečiosios   
k.    pirmųjų   pirmųjų   trečiųjų  trečiųjų  
n.    pirmiesiems  pirmosioms  tretiesiems  trečiosioms 
g.    pirmuosius   pirmąsias  trečiuosius  trečiąsias 
Įn.   pirmaisiais   pirmosiomis  trečiaisiais  trečiosiomis 
vt.  pirmuosiuose   pirmosiose  trečiuosiuose  trečiosiose 
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vienaskaita
v.   dvyliktasis   dvyliktoji  
k.   dvyliktojo   dvyliktosios
n.   dvyliktajam  dvyliktajai    
g.   dvyliktąjį   dvyliktąją  
Įn.   dvyliktuoju  dvyliktąja  
vt.  dvyliktajame   dvyliktojoje  

daugiskaita 
v.    dvyliktieji  dvyliktosios  
k.    dvyliktųjų  dvyliktųjų
n.    dvyliktiesiems      dvyliktosioms    
g.    dvyliktuosius    dvyliktąsias  
Įn.   dvyliktaisiais        dvyliktosiomis  
vt.   dvyliktuosiuose     dvyliktosiose

kiekinių skaitvardŽių 
Linksniavimo pavyZdŽiai

v. keturi  keturios  penki penkios
k. keturių  keturių penkių penkių
n. keturiems  keturioms penkiems penkioms
g. keturis  keturias penkis penkias
Įn. keturiais keturiomis  penkiais penkiomis
vt. keturiuose keturiose penkiuose penkiose

dauginių skaitvardŽių 
Linksniavimo pavyZdŽiai

v.   dveji  dvejos šešeri  šešerios  
k.   dvejų  dvejų šešerių  šešerių  
n.   dvejiems  dvejoms šešeriems  šešerioms  
g.   dvejus  dvejas šešerius  šešerias   
Įn.    dvejais  dvejomis šešeriais  šešeriomis  
vt.   dvejuose  dvejose šešeriuose  šešeriose  



251

Tu r i n y s

mĮsLių Įminimai

225–226 psl., 1 užd.
1. tiltas ir ledas, 2. ugnis, 3. pirštai, lūpos, šaukštas, 4. vyžos, 
5. grėblys, 6. pėdas, 7. rogės, ratai, arklys, 8. knygą skaito

236 psl., 6 užd.
1. arklys bėga, 2. svogūnas, 3. mėnesiai, savaitės, dienos, 4. me-
tai, 5. savaitė, 6. aguona, 7. svogūnas, 8. metai, mėnesiai, savai-
tės, dienos

244 psl., 4 užd.
1. metų dienos, savaitės, mėnesiai, metai, 2. rugių guba, 3. svogū-
nas, 4. arklys

nuotraukos ir iLiustraCiJos

114 psl.
punsko buities muziejus

121 psl.
nemunas

122 psl.
vilniaus katedra ir varpinė

129 psl.
m. k. Čiurlionis „karaliai. pasaka”

200 ir 201 psl.
Laukų gėlės

205 psl.
miškas
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santrumpos

a. b. – antanas baranauskas
a. bil. – antanas biliūnas
a. Lb. – aldona Liobytė
a. p. – algirdas pocius
a. v. – antanas vienuolis
a. vc. – antanas venclova
al. b. – aleksas baltrūnas
g. i. – gediminas isokas
J. a. – Jonas avyžius
J. blč. – Juozas balčikonis
J. blt. – Juozas baltušis
J. Jn. – Jurgis Jankus
J. k. – Juozas kundrotas
J. mk. – Jonas mikelinskas
J. s. – Juozas sokas
k. s. – kazys saja
L. p. – Lazdynų pelėda
p. C. – petras Cvirka
p. d. – petras dirgėla
p. m. – pranas mašiotas
r. b. – rimantas budrys
r. g. – romualdas granauskas
r. k. – raimondas kašauskas
r. L. – romualdas Lankauskas
t. i. – tadas ivanauskas
tts. – tautosaka
v. d. – vladas dautartas
v. m.-p. – vincas mykolaitis-putinas 
v. ms. – vytautas misevičius
v. rč. – vygandas račkaitis
v. Ž. – vytautė Žilinskaitė
Ž. – Žemaitė
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turinys
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