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I. Aš ir mano draugai

Meilė Kudarauskaitė

Kuprinė
Ant pečių – marga kuprinė.
Kas kuprinėj? – Gi Tėvynė!
Ar Tėvynė? Kur Tėvynė?
Kaip ji telpa į kuprinę?
Ten – knygelės. Skaitiniai.
Linksniai. Skaičiai. Sakiniai.
Mįslės, minklės. Pasakaitės...
Bet koks senas žodžių kraitis!
Nuo tų žodžių, nuo senų
Burnoje skambu, skanu.
Iš tų žodžių – pasakaitės,
Visas margas knygų kraitis.
Jei nebūtų MŪS KALBOS,
Tai nebūtų LIETUVOS.
Va, kokia talpi kuprinė!
Kas kuprinėje? – TĖVYNĖ!

1	Ką vaikas turi kuprinėje?
2	Kam reikalingi žodžiai?
3 	Raskite ir perskaitykite eilutes, kurios rodo, kokia svarbi mums
kalba.
4 	Papasakokite, kaip turėtų atrodyti jūsų svajonių kuprinė.
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5 	Kas jums yra mokykla? Ar mielai į ją grįžtate po dviejų mėnesių
poilsio?

Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai
nemokėti. (J. Jablonskis)
Kas gimtąją kalbą niekina, svetimos nesugeba išmokti.
Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
Bitė Vilimaitė

Šikšnosparnių vasara
Į kaimą vasaroti atvažiavo Aušra. Jonukas atbėgo jos pasitikti
net du kilometrus per pievas. Jis stovėjo ir šaudė iš lanko į seną
beržą prie stotelės, kai iš autobuso iššoko mergaičiukė su kupeta
rudų plaukų – Jonuko pusseserė Aušra.

– Tai čia tu? – nerūpestingai paklausė Jonukas. – Jau atvažiavai?
Jonukas paėmė nešti pusseserės krepšelį, ir ėjo abu šnekučiuodamiesi per rugius. Jonukas buvo susidomėjęs šikšnosparniais ir
5

papasakojo Aušrai, kad ieško jų už langinių ir rūsiuose, drevėse,
palėpėse, plyšiuose.
– Aš turiu nors vieną pamatyti, – karščiavosi Jonukas. – Tie,
kurie skrenda medžioti vabzdžių prie vandens, tai kūdriniai šikšnosparniai. Kiti – ūsuotieji – skraido sutemus prie trobesių, tarp
medžių... Brolis pasakojo, yra šikšnosparnių, didelių kaip šuo.
– Oi!
– Jie gyvena šiltuose kraštuose, – nuramino Jonukas.
Jiedu jau ėjo per kaimą. Jonukas sustodavo prie kiekvienos trobos, – apžiūrinėjo langines, ieškodamas miegančių šikšnosparnių.
– Ko tu čia baladojies? – aprėkė jį viename kieme maža moterėlė.
– Jūs ir vėl namie? – šaltai atsakė
Jonukas. – Visos moterys šiandien
prie šieno.
– Kas tau darbo! – rėkė moterėlė,
bet Jonukas jau vedė Aušrą šiltu
takeliu tolyn.
Dabar Aušra kalbėjo:
– Supranti, toks Kalinauskas
iš IV c mane pastūmė čiuožykloje,
ir man išniro ranka... Paskui aš
apsivalgiau apelsinų – jis visą
krepšį atitempė į namus,
kad tik sveikčiau.
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Jonukas atsmaukė švarkelio rankovę ir parodė didelę mėlynę.
– Štai čia man bakstelėjo bulius!
– Tave vijosi bulius? – susižavėjo Aušra.
– Taip. Aš bėgau ir svarsčiau: kristi į vagą ir laukti, kol bulius
praūš, ar kautis vyriškai?.. Žinoma, nutariau kautis. Nusiėmiau
striukę, užmečiau buliui ant snukio...
– Taip, – tarė Aušra, – Kalinauskui iš IV c irgi panašiai buvo,
kai jis svečiavosi pas senelį...
Šiek tiek susigėdęs Jonukas stabtelėjo ir, pasidėjęs krepšelį,
ėmė eiti rankomis.
Pavargęs nuvirto ant žolės, ilsėjosi.
– Įspėk, ką čia turiu? – paklausė Aušra ir atrišo lauktuves. Abu
susėdo ant griovio krašto ir suvalgė viską iki trupinėlio.
– Dabar nieko nereikės nešti, – apsidžiaugė abu ir, susikibę
rankomis, nulėkė per lazdynus ir papartynus, žemuogynus ir alksnynus, perbrido dvi upeles, išbaidė perinčią tetervę ir atsirado namuose kaip tik tą akimirką, kai buvo košiamas pienas.
Tą vasarą Jonuko mama praminė „šikšnosparnių vasara”, nes
vaikai nesiliovė jų ieškoję – skraidančių žvėrelių. Jonuko brolis studentas papasakojo, kad šikšnosparnių patelės skraido kartu su vaikais – jie nagiukais laikosi įsikibę į motinų kailiukus.
Vaikai visur išlandžiojo, bet šikšnosparnių nerado. Liko neapžiūrėta tik bažnyčios varpinė. Ten reikėjo eiti dieną, nes tuo metu
šikšnosparniai miega. Po šventorių vaikščiojo juodai apsirengęs
žmogus. Jonukas su Aušra prasmuko pro jį ir ėmė kopti siaurais,
paukščių apterštais varpinės laiptais. Tačiau juodasis žmogus, sugalvojęs pasekti juos, stovėjo apačioje ir reikalavo grįžti.
– Aš jį sulaikysiu, – kuštelėjo1 Jonukas Aušrai, – o tu lipk ir
gerai apžiūrėk visus kampelius.
Ir jis ėmė leistis žemyn, murmėdamas pasiteisinimo žodžius.
Žmogus, čiupinėdamas savo rožančiaus karoliukus, paklausė
griežtai:
1

Kuštelėti – slapčiom pasakyti, sukuždėti.
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– Ką tu čia veiki?
Jonukas išsigando ir norėjo sprukti.
Tuoj nusileido Aušra švytinčiom akim.
– Aš mačiau! – suriko ji. – Lekiam iš čia, aš tau papasakosiu!
Jie nepajuto, kaip persirito per šventoriaus tvorą ir atsidūrė ramiuose, šviesiuose laukuose.
– Aš mačiau šikšnosparnę ir du jos mažylius su gėlėtais marškinėliais!..
– Taip? – suglumo Jonukas. Jis nepatikėjo. – Su marškinėliais?
Vakare mokytasis Jonuko brolis nusikvatojo:
– Tikriausiai tai – nauja šikšnosparnių rūšis, iki šiol mokslui
nežinoma.
Ir Jonukas nusijuokė. Tada Aušra tyliai tarė:
– Kalinauskas iš IV c patikės! – Ir krestelėjo savo kupetą plaukų. Jonukui jie priminė žirnių virkščias2. O žirnius jis baisiai mėgo.

pusseserė, vabzdžių, svarsčiau, praūš, grįžti, griežtai

1	Išvardinkite pagrindinius apsakymo veikėjus.
Ką galite apie juos papasakoti?
2	Kada ir kur vyksta apsakymo veiksmas?
3	Kuo ypatinga Aušros ir Jonuko vasara?
4	Kodėl Jonukas leido Aušrai eiti į varpinę?
5	Kodėl berniukai nepatikėjo, kad Aušra matė šikšnosparnius „su
gėlėtais marškinėliais”?
6	Kodėl apsakymas pavadintas „Šikšnosparnių vasara”?
7	Tekste raskite sakinius, iš kurių aišku, kas patinka vaikams. Surašykite juos.

2

Virkščia – kai kurių žolinių augalų (ankštinių, bulvinių) stiebas.
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Patinka, mėgsta
1. Aušrai patinka Kalinauskas
iš IV c.
2. Jonukas domisi šikšnosparniais.
3. Jonukui patinka šaudyti iš lanko.
4. Laisvalaikiu Aušra mėgsta
čiuožinėti.
5. Aušra labai mėgsta apelsinus.
6. Mergaitei patinka fantazuoti.
7. Jonukui patinka žirniai.

Teksto sakinys
Kalinauskas iš
IV c patikės!

8	Kokie jūsų įdomiausi pomėgiai?
9	Prisiminkite įdomiausią vasaros atostogų dieną ir papasakokite
apie ją. Galite pasirinkti kurią nors siūlomą pasakojimo pradžią.
	Aš labai laukiau vasaros atostogų, nes ▲.
	Vieną savaitgalį su šeima išvažiavome ▲.
	Ši atostogų diena man įsiminė labiausiai, nes ▲.

Kas yra pasakojimas?
Pasakojimas – tai veiksmų, įvykių, gyvenimiškų ar fantastinių istorijų atskleidimas žodžiais. Pvz.:
Laumės akmuo
Liškiavos laukuose yra didelis akmuo. Senų senovėje, labai
seniai, kaip seni žmonės kalba, laumė nešė tą akmenį ir norėjo
Nemuną užtvenkti ligi dvyliktos valandos. Tik kai gaidys užgiedojo, tai jai prijuostės raištis nutrūko. Išmetė akmenį ant tos
vietos, ir iki šiol jis ten pasiliko.
Pasakojimo sandara
Pavadinimas
Įvykio pradžia – kas yra pasakojimo veikėjai, kur vyksta
veiksmas, kada vyksta veiksmas.
Įvykio raida – kaip viskas vyko, kas nutiko.
Įvykio pabaiga – kuo viskas baigėsi.
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Jonas Mikelinskas

Draugas
Iš mokyklos, kaip ir daugelį kartų prieš tai, jie išėjo trise – Da
lytė, stipruolis Mikas ir jis, Sauliukas. Paskui prie jų prisijungė dar
pora ketvirtokų ir vienas penktokas. Linksmu, klegančiu būreliu jie
visi traukė namo.
Oras buvo sklidinas šviesos, vieversių giesmių, pempių klyks
mo, jų sparnų švilpesio. Kiekvienoje balutėje spindėjo saulė, kiek
vienas grumstelis kvepėjo pavasariu.
Vaikai risnojo ežia, slidinėjo pagrioviais ir pernykštėmis rugie
nomis, šokavo pieva. Nors nuo šviesos raibo akys, bet vaikai norėjo
atlikti didvyriškus darbus. O kai tokių darbų po ranka neatsirasdavo,
jie svaidė akmenėlius, ieškinėjo nuo saulės besislapstančio sniego,
lazdutėmis ir rykštėmis taškė minkštą ir kvapnų pavasario vandenį.
Seniai jiems bebuvo taip linksma ir smagu eiti iš mokyklos namo.
Tik Sauliukas negalėjo kartu su visais smagintis. Jo abi ranku
tės buvo užimtos. Jis sunkiai alsavo ir atsilikdavo nuo draugų.
Staiga jis ant peties pajuto kažkieno ranką ir tuo pačiu metu
išgirdo balsą:
– Kodėl tu rankines tempi?
Sauliukas pasigręžė ir, pažinęs Karolį, šyptelėjo. Karolis buvo
naujokas, atsikėlęs iš kitos mokyklos. Jis tik prieš porą dienų jų
klasėje atsirado. Sauliukui dar neteko su naujoku nė kaip reikia pa
sikalbėti. Jis net nežinojo, kad jiems iš mokyklos pakeliui.
Sauliukas nieko neatsakė. Jis tik geraširdiškai sumirkčiojo aki
mis ir paspartino žingsnį. Jo mažos kojos, apautos dideliais batais,
slidinėjo pagrioviu, o veidukai buvo raudoni, kaip išnokę pomido
rai. Ant kaktos, po atsmaukta kepure, žvilgėjo prakaito lašeliai.
Sukandęs dantis, Sauliukas stengėsi neatsilikti nuo draugų, kurie
linksmai šūkaliojo ir klegėjo priešaky.
– Sakyk, Sauliuk! – neatstojo Karolis.
Pašauktas vardu, berniukas įdėmiai pažvelgė į draugą. Jo
akys buvo didelės ir pilkos. Karolis jose išvydo mažytį savo vei
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dą. Paskui Sauliukas rankove nusišluostė prakaitą. Nusišluostė ir
tylėjo.
– Kodėl nesakai?
Dabar jisai sustojo, sušliurpsėjo nosimi, atsargiai ir kažkaip
baimingai apsidairė. Jo akys sugavo atokiau einantį mokinį.

1

Virvintas – virvė.

Karolis,
pažvelgęs į tą pusę,
tučtuojau pastebėjo,
kad stipruolis
Mikas nieko neneša.
Jis klampojo pats
pirmutinis, kiek atsiskyręs nuo
kitų ir suko apie galvą virvintą1.
Įsuko ir paleido akmenį. Linksmai
kaukdamas, akmuo nuskriejo
į mėlyną padangę.
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– Miko?
Sauliukas nuleido galvą, dar tvirčiau prispaudė abi rankines
prie šonų ir tyliai tarė:
– Mhu.
– O kam tu jam neši?
– Taip sau.
– Jis liepia?
– Liepia.
– Muša?
– Mhu.
– Mesk ant žemės, – paliepė Karolis.
Tačiau Sauliukas lyg negirdėdamas kūbrino toliau. Jo kakliu
kas buvo laibas ir ilgas su giliu grioveliu.
– Mesk! – pakartojo Karolis griežčiau.
Sauliukas nepaklausė. Jis atsargiai kilnojo sunkius, purvu ap
sivėlusius batus. Staiga Karolis prišoko, ištraukė berniukui rankinę
ir nusviedė ją ant pažliugusios žemės. Rankinė prasižiojo, iš jos iš
slydo pora knygų ir keletas sąsiuvinių.
Sauliukas sustojo, neramiai apsidairė, nesiryždamas, ar paimti
numestą daiktą, ar jį palikus eiti toliau. Tačiau Sauliukas dvejojo
neilgai. Kur buvęs, kur nebuvęs, prišoko Mikas. Jisai sustojo, iš lėto
apsuko apie galvą tuščią virvintą ir piktai paliepė:
– Paimk!
Sauliukas, išbalęs ir suglumęs, beviltiškai dėbčiojo akimis čia į
Karolį, čia į Miką, bet lenktis nesiskubino.
– Girrr-dėjai?
– Atstok nuo jo, – tyliai, bet tvirtai pasakė Karolis.
– A, tai tu jį primokei? Tu? – paraudęs iš pykčio, prašvokštė
stipruolis.
– Taip, aš, – ramiai patvirtino naujokas. – Aš.
Jie atsistojo vienas prieš kitą. Prieš Miką, aukštą, platų, auli
niais batais, purvinomis rankomis, Karolis atrodė silpnas, trapus ir
visai beginklis.
Sauliukas pasilenkė ir paėmė numestą portfelį.
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– Neliesk! – lyg kažko išsigandęs, neramiai sušuko Karolis.
Rankinė apsunko ir leptelėjo Sauliukui iš nagų.
– Tu šitaip, šitaip...
Mikas sugriežė dantimis ir iš visų jėgų pastūmė priešą. Matyti,
nesitikėjęs tokio staigaus puolimo, Karolis paslydo ir pūkštelėjo į
pilną vandens griovį. Užpuolikas paniekinamai nusispjovė. Pasi
lenkė, vikriai pasičiupo rankinę ir nubėgo.
Vargais negalais, Sauliuko padedamas, Karolis išsikapstė iš
griovio. Jis buvo šlapias iki paskutinio siūlo galo. Vanduo lašėjo
nuo skvernų, kepurės, nuo smakro. Nuo nosies. Jo veidas susirau
kė, sumažėjo, keistai pamėlo, skruostai pašiurpo. Ir visas Karolis
keistai sumažėjo. Jis ėjo, lėtai svirduliuodamas, tarsi girtas. Vanduo
varvėjo nuo rankinės.
Baukščiai šypsodamasis, Sauliukas sekė savo užtarėją ir žiū
rėjo, kaip ant jo batų kulnų vis atsirasdavo ir vėl pradingdavo ma
žos, pilkos pūslikės, kurios retkarčiais suspindėdavo saulėje kaip
žėručio grūdeliai. Sauliukui labai patiko taip eiti paskui draugą ir
žiūrėti jam į kojas. Jie visai nesikalbėjo, bet jiems abiem buvo gera.
Staiga Karolis juokingai sumosavo dešine ranka, pasigręžė ir
šūktelėjo:
– Mano rankinė!
– Va, – ištiesė Sauliukas. – Aš panešiu,
– pasiūlė berniukas.
– Nereikia. Duok.
Karolis sustojo, paėmė rankinę,
atsegė ją. Ištraukė knygas
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ir sąsiuvinius. Padėjo juos ant kupsto, o rankinę apvertė. Vanduo
šliukštelėjo ir keistai sužaibavo prieš saulę. Paskui Karolis atsklei
dė sulipusį sąsiuvinį. Sąsiuvinio lapai buvo visi mėlyni ir šlapi.
Kiekvieną knygą, sąsiuvinį jis purtė ir vėl dėjo į rankinę. Viską
sutvarkęs, Karolis lėtai atsistojo. Atsistojo, tvarkingai užsegė ran
kinę ir tyliai tarė:
– Sauliuk, tu niekad nebenešiok jo knygų. Gerai?
– Gerai.
Berniukai nuėjo. Juos lydėjo linksmas pempių klyksmas, ir
daug saulių blizgėjo kiekvienoje balutėje. Sauliukui pasidarė grau
džiai gera, ir jis tyliai pasakė:
– Tu mano draugas.
daugelį kartų, vieversių giesmių, minkštą vandenį, pasigręžė,
žingsnį, įdėmiai, nusispjovė, vikriai

1	Išvardinkite apsakymo veikėjus. Pasakykite, kuris iš jų:
q klampojo pirmutinis ir suko apie galvą virvintą;
q nešė draugo kuprinę;
q ištraukė rankinę ir numetė ant pažliugusios žemės;
q sugriežė dantimis ir iš visų jėgų pastūmė priešą;
q džiaugėsi suradęs tikrą draugą;
q užsegė rankinę ir tyliai tarė: „Sauliuk, tu niekad nebenešiok jo
knygų”.
2	Kodėl Sauliukas nešdavo Miko knygas?
3	Kodėl Karolis uždraudė tampyti Miko rankinę?
4	Papasakokite, kaip elgėsi Mikas. Kaip manote, kodėl?
5	Kaip įsivaizduojate tikrą draugą? Papasakokite remdamiesi pateiktu žodynėliu.
draugas, bičiulis, draugystė, pasitikėjimas, pasiaukojimas, atsako
mybė, supratingas, ištikimas, nuoširdus, bet kur ir bet kada išties
pagalbos ranką, nepaliks nelaimėje, padės nugalėti sunkumus
14

Draugą nelaimėje pažinsi.
Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia.
(J. Laucius)

Bitė Vilimaitė

Marmurinis stalelio viršus
Tą vasarą pas Elzę dažnai užeidavo girininko vaikai Asta ir
Jurgelis. Jie žaisdavo daržinėj, šokinėdavo nuo balkio1 į šieną, ir
kaskart siūbuodavo palubėj sukabinti dalgiai. Vaikai nė nenutuokdavo, koks pavojus jiems gresia.
Kartais jie eidavo maudytis, tačiau upelis buvo labai nusekęs.
Upelio pakrantėse augo didžiuliai gervuogynai. Rinkdami gervuoges2, vaikai kruvinai susibraižydavo rankas ir kojas. Lyjant vaikai

1
2

Balkis – sija, storas rąstas.
Gervuogė – dygliuotas augalas su valgomomis tamsiai mėlynomis uogomis.

15

žaisdavo viduj. Šitas paslaptingas namas buvo iki galo neištyrinėtas. Vaikai sueidavo į kamarą3, prigrūstą senų daiktų, – ten buvo
verpimo ratelis, sviesto muštuvas, supeliję avikailiai, girnos, skrynios, išardytos lovos, keli sulūžę dviračiai. Jurgelis visada rasdavo
ką nors ypatinga ir rodydavo Elzei – klumpes, surauktas veršiuko
odos nagines4, gražiai išdrožinėtą kultuvę5, lauknešėlių. Užsikardavo ir į palėpę. Ten buvo minkšta nuo spalių6, eilėmis kabėjo kelių
kartų drabužiai, mėtėsi avino kaukolė, pūpsojo maišai su vilnomis.
Jurgelis boksuodavo tuos maišus. Kampe stovėjo senas stalelis su
žydru marmuriniu viršumi. Tas viršus išlikdavo šaltas net karščiausią dieną. Jurgeliui labai patiko to stalelio marmurinis viršus.
Elzė sunerdavo ant krūtinės rankas ir linguodavo galvą.
– Suprantu, kad norėtum, bet jis man pačiai reikalingas... Šitas
stalelis čia pateko iš ponų dvaro. Jis italų darbo, supranti?
Jai pavyko iš palėpės stalelį pergabenti į gyvenamąjį kambarį. Labai karštom dienom Elzė liepdavo Jurgeliui padėti ranką ant
marmurinio viršaus, kad dar kartą įsitikintų, koks jis vėsus.
Viskas baigėsi tuo, kad Jurgelis kartą tiesiai paprašė to stalelio.
Jis būtų džiaugęsis net mažu gabalėliu to žydro, šlifuoto marmuro,
išmarginto paslaptingomis akmens gyslelėmis. Asta buvo vyresnė.
Ji drausdavo brolį, galiausiai pasakė, kad nebeateis, kol čia stovės
tas bjaurus senas stalas. Elzė šypsojosi. O Jurgelis nemokėjo tvardyti savo vaikiškos devynmetės širdies.
Stalelis marmuriniu viršumi juos supykdė. Asta visai liovėsi
ateidinėti. Jurgelis atbėgdavo vienas. Tas vaikas visai nežabojo
savo norų. Jis tarėsi, kad jam bus lengviau, jeigu lankysis, bet visai
nekreips dėmesio į žydrąjį marmurą. Tačiau jo akys krypo ton pusėn. Pagaliau Asta viską išpasakojo mamai, ir ta tuojau uždraudė
Jurgeliui vaikščioti pas Elzę. Dabar Elzė vėl liko viena ir, padėjusi
ranką ant marmuro, jausdavo, kaip jis kaista.
Kamara – valstiečių trobos ar klėties kambarys įvairiems daiktams pasidėti.
Naginė – iš vieno minkštesnės odos gabalo suraukta avalynė.
5
Kultuvė – medinė lentelė su kotu skalbiniams daužyti velėjant.
6
Spalis – minant atsiskiriantis nuo pluošto linų ar kanapių sumedėjusio stiebo šapelis.
3
4
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Pralėkė vasara. Elzė atėjo į mokyklą ir vėl susitiko su Jurgeliu.
Tačiau jis nebenorėjo sėdėti su ja. Jis pasirinko Valentą Pruskų. Ir
per vieną ilgąją pertrauką jis Elzės akivaizdoje nušovė su timpa7
varniuką. Jis nebebuvo švelnus Jurgelis, dabar reikalavo, kad jį vadintų Džo. Džo – medžiotojas, Džo – pėdsekys, Džo – karys.
Nei jis, nei Asta nebeužeidavo pas Elzę.
– Kur ta mergaitė, tavo šviesiaplaukė draugė? – kartą paklausė
tėvas.
– Aš nežinau, kodėl ji nebeateina, – sumurmėjo Elzė.
– O jos brolis, tas, kur taip mylėjo tave?
– Ar jis mane mylėjo?
Elzė žiūrėjo į tą nelemtąjį stalelį. Ji viską prisiminė. Mylėjo,
mylėjo, – sakė visi gražūs daiktai, sudėti ant lentynos, Jurgelio atrasti. Ji prisiminė jo akis, žydras kaip stalelio viršus. Ir liūdniausia
buvo prisiminti, kaip jis išėjo paskutinį kartą – nuleidęs galvą, kiek
susikūprinęs, lyg mažas pralaimėjęs karys.
žaisdavo, gresia, nusekęs, ypatinga, džiaugęsis, bjaurus,
supykdė, nuleidęs, susikūprinęs, pralaimėjęs

1	Papasakokite apie vaikų draugystę. Kokia ji buvo?
2	Kas labai patiko Jurgeliui?
3	Kodėl vyresnioji Jurgelio sesuo stalelį pavadina bjauriu?
4	Kaip elgėsi Elzė, matydama jaunesniojo draugo troškimą?
5	Kas, jūsų manymu, supykdė draugus?
6	Kaip pasikeitė Jurgelis prabėgus vasarai? Kaip manote, kodėl?
7	Kaip jaučiasi Elzė, kai tėvas paklausia, kodėl jos nelanko draugas, kuris ją taip mylėjo? Ką ji prisimena, kaip naujai apmąsto
buvusią draugystę?
7

Timpa – prie dvišakio pririšta guminė juostelė akmenėliams svaidyti.
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8	Parašykite savo šauniausio draugo charakteristiką. Rašydami
naudokitės pateikta schema.
	Vardas, pavardė, amžius, klasė.
	Išvaizda (ūgis, laikysena, veido bruožai, kuo mėgsta rengtis).
	Apibūdinimas (kuo išsiskiria iš kitų bendraamžių, kuo yra ypatingas).
	Mokomieji dalykai, kurie sekasi labiausiai.
	Bendravimas su kitais mokiniais. Ar turi daug draugų? Ar yra
draugiškas?
	Kaip leidžia laisvalaikį? Pomėgiai.
	Kokį jį įsivaizduoji ateityje?
	Tavo linkėjimai šauniausiam draugui.

Kas yra charakteristika?
Charakteristika – žmogaus (arba literatūros kūrinio veikėjo)
skiriamųjų savybių, pranašumų, trūkumų nusakymas,
apibūdinimas.

Vytautas Misevičius

Telefonas
Nežinau, kaip vaikai gyveno tada, senais laikais, kai veikė tik
arkliais vežamas paštas.
Dabar pamokas, sunkiausius uždavinius, rašto darbus, vos pradėję ristis iš klasės į klasę, vaikai sprendžia labai greitai. Ir nereikia
visiems sukti mokytojų per dieną išvargintas galvas.
Kam čia vargsi, jeigu namuose stovi praeito šimtmečio išradimas – telefonas.
Paslaptis nedidelė – reikia tik sužinoti, kurie klasės vaikai turi
namuose telefonus. O paskui dar paprasčiau – susidarai sąrašą ir
sakai:
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– Šiandien tu, Rimai, ruoši tokį ir tokį namų darbą.
– Kodėl aš? – stebisi Rimas.
– Todėl, kad tavo eilė, – aiškini jam. – Kai baigsi ruošti, paskambinsi tokiais ir tokiais telefonų numeriais – Mindaugui, Jonui,
Vytukui, Birutei ir panašiai. O rytoj bus Mindaugo eilė...
Tokiu būdu kolektyviai sprendžiami ir uždaviniai, ir kiti nemalonūs, brangų moksleivio laiką trukdantys dalykai.
Kaip matote, nepakeičiamas dalykas tas telefonas. Tik svarbu
teisingai išgirsti atsakymus ir atidžiai, be klaidų viską užsirašyti.
O vakar atėjo mano eilė. Reikėjo spręsti uždavinį apie du traukinius. Vienas iš vienos pusės važiuoja, kitas – iš kitos. Vienas
greičiau važiuoja, kitas lėčiau. Reikės išaiškinti mokytojui, kurioje
vietoje jie susitiks.
Sukom galvas kartu su mokslo pirmūne – mano senele. Mat ji
kartu su manimi pamokas mokosi. Išsprendėm. Perrašiau švariau19

siai į sąsiuvinį, atsigėriau vyšnių sulčių ir skambinu klasės draugams, uždavinio sprendimą diktuoju.
Visus apskambinau – net gerklė užkimo. Liko tik vienas – tas
dručkis1 Algis.
Skambinu Algiui.
– Alio, klausau! – girdžiu balsą.
– Tai tu, storuli? – klausiu bičiuliškai.
Užuot atsakęs, lyg begemotas pašniokštavo į ragelį.
– Kas kalba? – sako pagaliau.
– Ar nepažįsti, Algi? Tai aš, Danukas Dunduliukas, – kikenu. –
Išsivalyk iš ausų molį.
– A-a! Dabar jau pažįstu, – vėl šnopuoja jisai į ragelį.
– Tai va, pasiimk popieriaus – diktuoju.
– O ką tu diktuoji? – domisi Algis.
– Uždavinio sprendimą, besmegeni! Juk šiandien mano eilė, –
sakau. – Visiems kitiems jau padiktavau... Net gerklė užkimo...
– Ar gerai išsprendei? – klausia Algis.
– Puikiausiai! Pati senelė tą uždavinį išsprendė... Ji geresnė
matematikė už mūsų mokytoją, tą Burbulą...
– Ne Burbulą, – švokščia į ragelį Algis, – o poną Burbulį. Reikia laikytis telefono kalbos kultūros. Negražu pravardžiuoti mokytojus, Danuk!
– Nuo kada į šventuosius įsirašei? – nustebau. – Dar vakar tu...
Bet neturiu laiko, rašykis...
Algis užsikosėja kažkaip keistai ir vėl klausia:
– Ar tikrai visiems jau paskambinai?
– O kaip, – pyktelėjau, – ir Mindaugui paskambinau, ir Marytei, ir...
– Tai gerai, – sako Algis. – Labanakt! Rytoj susitiksim. – Ir
padėjo telefono ragelį.
Kitą dieną susitikom iš pat ryto.

1

Dručkis – storas žmogus.
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Įpykęs Algis nė rankos nepadavė, tik raukė savo raudonus
skruostus:
– Nedraugiška taip, Danuk!
– Kas nedraugiška? – nustebau.
– Visiems uždavinio sprendimą pasakei, o man ne!
Ir pasipūtė lyg kalakutas.
– Nekrėsk juokų, skambinau aš tau, pats savo ranka telefono
numerį 2 38 88 surinkau.
– 2 38 88? – plačiai išsižiojo Algis. – Mūsų telefonas 2 88 83…
Man pasidarė šilta.
– Tai su kuo aš kalbėjaus? – krūptelėjau, lyg kas ledo už apykaklės būtų įgrūdęs.
Puolėm ieškoti telefono abonentų knygos ir vos ant grindų neatsisėdome: 2 38 88, pasirodo, mūsų matematiko telefono numeris!!!
Vadinasi, aš jam uždavinio atsakymą padiktavau, o kaip tyčia,
mūsų mokytojas Burbulis ir Algis vardu, ir gana neplonas...
Kaip baigsis ši telefoninė istorija? Dar nežinia...
Tai paaiškės šiandien – prasidėjus matematikos pamokai.
vargsi, sąrašą, baigsi, atidžiai, spręsti, nepažįsti, plačiai

1	Papasakokite, kaip vaikai ruošė matematikos namų darbus.
2	Kodėl Danukas nesuprato, su kuo kalbasi?
3	Kaip manote, kodėl mokytojas nepasakė, kad berniukas kalbasi
su juo?
4	Kokia apsakymo nuotaika?
5	Ko moko šis apsakymas?
6	Sukurkite 4–5 sakinių apsakymo pabaigą.
7	Pasitarkite ir parašykite penkias taisykles, kaip reikia kultūringai
kalbėtis telefonu.
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Vytautas Račickas

Mikė palmės viršūnėje
Mikė pavėlavo į pamoką. Įėjo į klasę, kai visi mokiniai jau buvo
gerokai sušilę nuo darbo.
– Kodėl pavėlavai, Mikuti? – klausia mokytoja.
Mikė tyli. Nežino, ką atsakyti.
– Jis pramiegojo, – už savo suolo draugą atsako Juozapėlis.
– Tai gal tu, Mikuti, žadintuvo neturi? – vėl klausia mokytoja.
– Neturiu, – prisipažįsta Mikė.
– Ai, kaip negerai. Tuomet tave turėtų žadinti tėtis arba mama...
– Mane žadino, bet aš tuo metu sapnavau.
– Ir ką gi tu sapnavai?
– Afriką.
– Oi, kaip įdomu! – nudžiunga
mokytoja. – Papasakok!
Vaikai suūžia lyg bitės avily.
– Tai va, – sako Mikė.
– Rodos, tupiu aš palmės
viršūnėj... O aplinkui beždžionės
straksi. Tempia man glėbiais
bananus, kokoso riešutus ir kitokius
šiltųjų kraštų skanėstus.
O gretimoj palmėj...
– O gretimoj palmėj tavo
draugas Juozapėlis, taip? – bando
pašmaikštauti mokytoja.
– O, ne! Gretimoj palmėj jūs,
tamsta mokytoja, supatės...
– Ak, kokia palaima!
– apsidžiaugusi mokytoja
suploja delnais ir vos
iš kėdės neiškrinta.
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– Tai va, – toliau pasakoja Mikė. – Aš pamaniau, kad šiandien
pamokų nebus, ir apsiverčiau ant kito šono.
– Negražu, – sako mokytoja, – labai negražu! Apsiversti ant
kito šono, mane su beždžionėm palmės viršūnėj palikus!
– Atsiprašau, – lyg ir susigėsta Mikė. – Daugiau taip nedarysiu...
– Nevėluosi?
– Palmėj nepaliksiu.
– O kaip dėl vėlavimo? – visiškai rimtai klausia mokytoja.
– Nežinau, – gūžteli pečiais Mikė.
– O aš žinau, – sako mokytoja ir išima iš savo rankinės miniatiūrinį žadintuvą. – Imk, Mikuti! Pasikišk jį po pagalve ir tikrai
niekad nevėluosi. O aš kurį laiką ir be žadintuvo pagyvensiu.
Kitą dieną Mikė į mokyklą atėjo laiku.
Pavėlavo mokytoja.
prisipažįsta, beždžionės, gūžteli

1	Ką galite pasakyti apie Mikę?
2	Papasakokite Mikės sapną.
3	Kokia berniuko klasės mokytoja?
4	Kuo netikėta apsakymo pabaiga?
5 Ar dažnai sapnuojate? Papasakokite patį keisčiausią sapną, kokį
esate sapnavę.
6	Perskaitykite apsakymą vaidmenimis.
7	Nurašykite ir skirtingomis spalvomis pabraukite veikėjų ir autoriaus žodžius:
– Tai ką darom? – beveik mirdamas iš nuobodulio, paklausė Darius.
– Tikriausiai blynų laukiam, – atsakė Edvardukas.
– Kad tik nesulauktume.
– Kodėl?
23

– Matai, kokia minia išalkusių?
– Jie ne blynų, jie žaidimų išalkę, – paaiškino Jurga.
V. Račickas

8	Naudodamiesi kultūringo bendravimo telefonu taisyklėmis, sukurkite dialogą. Pasirinkite vieną iš siūlomų situacijų arba sugalvokite patys.
Skambinate draugui ir norite pakviesti pasivaikščioti. Atsiliepia jo močiutė.
q Skambinate draugui ir norite jį pakviesti kartu eiti į koncertą.
Atsiliepia jo tėtis.
q

Kas yra dialogas?
Dviejų ar kelių veikėjų pokalbis yra vadinamas dialogu. Užrašant dialogą svarbu atskirti autoriaus ir veikėjų žodžius.
Autoriaus žodžiai gali būti ir nepasakyti. Kiekvieno veikėjo
kalba rašoma naujoje eilutėje, o prieš ją dedamas brūkšnys.

Vytautė Žilinskaitė

Katinai
I
– Ak! – staiga aiktelėjo auklėtoja, kažką išvydusi klasės pasienyje.
– Oi! – suaikčiojo mergaitės, taip pat sužiurusios į pasienį.
– Oho! – tarė berniukai ir vienas per kitą ėmė brautis arčiau
pasienio.
Ten, šmirinėdama ilga plona uodegėle, blaškėsi pilka pelytė.
Pajutusi, kad visi į ją žiūri, ji visai pametė galvą. Šovė prie lentos,
paskui – po langu, vėl į pasienį, vėl prie lentos, nėrė į pasuoles –
tačiau išėjimo ar urvelio kaip nerado, taip nerado.
– Ojojoi! – įsileido cypti mergaitės, sušokusios ant kėdžių, kad
pelytė neužliptų joms ant kojų.
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– Cha cha cha! – šaipėsi iš jų berniukai, narsiai išpūsdami krūtines, lyg medžiotojas išvydęs vilką.
– Hm hm hm, – nežinojo nei ką sakyti, nei ką daryti auklėtoja.
Vaidotas pirmasis puolė gaudyti pelytę – sviedė ant jos sportinius marškinėlius, bet nė iš tolo nepataikė. Jo pavyzdžiu pasekė kiti
mokiniai – kiekvienas troško pasirodyti tikru kaubojumi mergaičių
ir auklėtojos akyse. Klasė pavirto į verdantį kubilą: riksmas, juokas, cypavimai, bildesys...
– Bijau, – vos nebliovė Neringa, didžiausioji iš mergaičių.
– Pagausiu ir užkišiu tau už apykaklės, – gąsdino ją Einius.
– Nagi pakaks, pakaks, – malšino įsikarščiavusius vijikus auklėtoja.
– Visi į suolus!.. Vaidotai, sėsk!.. Pelė jau paspruko... Baikit,
paskutinį kartą sakau.
Įkaitę berniukai nenorom grįžo į suolus, bet dar ilgai negalėjo
nustygti: akys tik ir skersakiavo į pasienius, galgi vėl išnirs pilkauodegė?
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– Vis tiek ją pagausiu, per pertrauką sugausiu, – balsiai pasigyrė Vaidotas.
– Visų nesugaudysi, – numojo ranka auklėtoja. – Jeigu yra viena, tai bus ir daugiau. Nežinia, kiek rūsiuos priviso. Reikėtų poros
gerų katinų... Ta proga jums papasakosiu vieną įdomų dalykėlį. Tai
nutiko Europos šalyje – Prancūzijoje. Taigi prancūzai nutarė išnaikinti visus benamius katinus: atseit jie platina ligas, tąso šiukšles,
suėda žvirblelius... Kaip tarė – taip padarė: neliko nė vieno valkataujančio katino. Atsiduso prancūzai, patenkinti patrynė delnus ir
pasigyrė visam pasauliui: šit kokią tvarką įvedėm, pas mus higiena
– kaip niekur!.. Praėjo mėnesis, kitas, ir priviso tokios armijos pelių
ir žiurkių, kad prancūzai susiėmė už galvų. Negelbėjo jokios priemonės, nei spąstai, nei nuodai, niekas... Ir kas beliko daryti? Beliko
įsivežti katinus iš svetur... taigi.
Nuaidėjo skambutis – paskutinė pamoka baigėsi. Mokiniai
skirstėsi namo, gyvai tebesišnekučiuodami apie pelę ir išnaikintus
Prancūzijos katinus...

1	Koks išskirtinis įvykis vaizduojamas apsakymo pradžioje?
2	Kas labiausiai išsigando pelytės?
3	Papasakokite, kaip elgėsi berniukai pamatę pelę.
4	Raskite ir perskaitykite, kokį įdomų nuotykį vaikams papasakojo
auklėtoja.

II
Vakarienės metu Vaidotas tarė:
– Mama, rytoj turiu nusinešti į mokyklą katiną.
– Ką?! – net atsisėdo mama. – Tu... juokauji?
– Kokie čia gali būti juokai, – pavartojo tėčio posakį Vaidotas,
– jeigu auklėtojai reikia. – Jis, žinoma, kiek pamelavo, tačiau būtų
didžiai įsižeidęs, jei kas būtų jį pavadinęs melagėliu.
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– O kam? – stebėjosi mama.
– Kam mokytojai katinas?
Ir iš kur tu jį imsi – mes
niekad katino neturėjom.
– Rūsy jų pilna,
– nerūpestingai atsakė
berniukas. – O reikia todėl, kad
klasėje priviso pelių. Tiek pelių,
kad, mama, mergaitės per
pamoką negali sėdėti suoluose.
Užlipa ant stalelių ir stovi stačios.
Ir dar kvykia tokiais balsais, kad ausis
užsikimšk.
– Žiūrėk, kas dedasi jūsų klasėj...
– kraipė galvą mama. – Ir iš kur tos
pelės ėmėsi?
– Subėgo iš visų rūsių, – ramiai
paaiškino berniukas. – Užuodė mūsų
skanius sumuštinius, žinai, kiek
pritrupina vienas Virgis per
pertraukas!.. Dabar jų bus koks
tūkstantis, net buljonas...
– Bilijonas, – pataisė mama.
– Žinok, – kalba Vaidotas, – kad tos pelės gali sugraužti viską.
Ateisim į pamokas – ir nėra kur atsisėsti, nė vieno suolo. Visi sugraužti, tik geležinės kojos riogso... Ir lenta sugraužta!
– Matau, dėl to nenuliūstum, – gudriai žvilgteli mama.
– Nenuliūsčiau, – prisipažįsta berniukas ir svajoja toliau: – Sugraužta ir mokytojos kėdė, ir spintelė, kur laiko mūsų rašomuosius, ir sporto salė apėsta iš visų pusių, ir iš mokytojų kambario
tik nuograužos. Iš visų klasės dienynų tik skuteliai, o juk ten mano
dešimtukas iš skaitymo!
– Taip, tavo vienintelis dešimtukas, – nelinksmai atsidūsta mama.
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– Auklėtoja mums pasakojo, – prisimena berniukas, – kad pelės
vos nesugraužė visos Europos... ne, ne visos Europos, bet vienos
šalies... pamiršau jos pavadinimą, tik žinau, kad ne Afrika... tai tos
šalies jau žemėlapy nebūtų, jeigu nebūtų įsivežę iš kitur katinų,
kurie išgaudė visas peles.
– Tai negirdėtų dalykų tu man pripasakojai, – kraipo vėl galvą mama. – Na, žinoma, jeigu pelės galėjo sugraužti visą Europos
valstybę, tai ką joms reiškia viena jūsų mokykla! Krimst krimst – ir
nebėr.
– Matai! – pergalingai pakyla nuo stalo Vaidotas. – O dar stebėjaisi, kam katinas. Jei sugausiu tris – visus tris ir nunešiu. Toks
pavojus!.. Vien nuo mergaičių cypimo gali apkursti!
– O žinai, – prisipažįsta mama, – aš taip pat bijau pelių. Žinau, kad nieko bloga jos nepadarys, bet bijau lyg kokio vilko. Užtat
kažkas ir atsiuntė man siuntinį – kartoninę dėžutę, atidariau – ogi
pelė kad šoks ant manęs... užkimau becypdama... Bet iš kur tu imsi
katinus? – susirūpina mama.
– Rūsy, sakiau, jų kiek nori, – nuramina Vaidotas. – Tik pažadink mane kuo anksčiau.

1	Ką sumanė Vaidotas?
2	Kas jo pasakojime mamai buvo tiesa, o kas – išgalvota?
3	Iš ko galima spręsti, kad Vaidotas nebuvo labai geras mokinys?
4	Ką berniukui prisipažino mama?
5	Kur berniukas tikėjosi rasti katiną?

III
Atsikėlęs su saule, berniukas nusileido į rūsį, bet, deja, jokio
katino ten neužtiko. O juk būdavo, pats matė!.. Išnaršė jis ir visą
kiemą – vėl nieko nepešė. Ir tik tolokai nuo namų, šalia užkalto
šulinio, jis išvydo didelį seną katiną, tingiai prausiantį letena burną.
– Kac kac, – lipšniai pašaukė berniukas.
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Katinas atitraukė leteną, įtariai dėbtelėjo į viliotoją ir nutarė
neprasidėti. Tačiau masinantis spirgio kvapas nugalėjo, ir katinas
ėmė iš lėto artintis... Opt! Ant jo šleptelėjo krepšys, ir medžioklė
pasibaigė sėkmingai. Krepšys ėmė spurdėti kaip gyvas, katinas kovojo iš paskutiniųjų, draskėsi, veržėsi lauk – bet niekaip negalėjo
ištrūkti. Vaidotas parsinešė laimikį namo, čiupo portfelį ir nuskubėjo į mokyklą... Tai džiaugsis ir girs jį mokytoja, tai pavydės klasiokai, tai dėkos mergaitės! – galvojo eidamas.
Pridusęs nuo dvigubo nešulio, jis atlėkė į klasę su skambučiu.
Vaikai jau sėdėjo suoluose. Vaidotui trenkė į nosį kažkoks neįprastas kvapas – lyg senos statinės, lyg nevėdinamo rūsio...
„Aišku, – tarė sau berniukas, – per naktį pilna klasė prigužėjo
pelių. Tik kodėl neapgraužė lentos? Galėjo nors kamputį nukrimsti...”
Durys atsidarė, ir įėjo auklėtoja. Ji taip pat užuodė keistąjį kvapą, nes sustojusi kelis kartus sujudino šnerves ir apsidairė, lyg kažko ieškodama.
– Na, vaikai, – prabilo, – pamoką pradėsime. Pelių nebebijote?
– Nebebijome! – lyg susitarę choru atsišaukė vaikai, ir... ir
ūmai kad sudundės subildės kėdės, o iš atidaromų krepšių kad ims
šokinėti lauk katės – galybė baltų, rainų, rudų kačių... Didžioji Neringa ištraukė patį Sibiro katiną didele ir puria kaip lapės uodega, o
Virgis – Siamo katiną žydromis kaip žibutės akimis...
– Miau... miauuuu... rrr... miau... rrr... – raižė ausis neįprasti
garsai. Oi, dabar būtų buvę riesta vakarykštei pelytėlei!
Netekusi amo1 auklėtoja vos spėjo žvalgytis į visur zujančius
keturkojus; viena ranka ji net susiėmė už širdies...
Ne mažiau buvo priblokštas ir Vaidotas. „Štai kodėl iš ryto niekur negalėjau aptikti katinų!” – staiga susiprotėjo.
O keturiasdešimt katinų tebezujo, švaistėsi, šokinėjo nuo suolo
ant suolo, ėmė vaikyti vieni kitus, net peštis. Vienas užšoko ant
palangės ir nuvertė kaktusą, šis virsdamas įdūrė spygliais kitam
1

Amas – žadas, balsas.
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katinui į nugarą, o tas kvykdamas kad puls ant vaikų – užvirė tikras pragaras... Keletas katinų susivijo į vieną kamuolį ir ėmė taip
raičiotis, kad net plaukai skraidė...
– Langą... langą atidarykit! – pagaliau atgavo žadą auklėtoja, ir
pati puolė prie lango.
– Škic, škic! – suskato varyti katinus į atdarą langą vaikai, ir
keturkojai vienas per kitą iššokinėjo iš pirmo aukšto į kiemą. Liko
tik papūstauodegis Sibiro katinas – jis kuo ramiausiai šveitė iš kažkur nučiuptą sviestainį.
– Tegu jis palieka... – ėmė prašyti vaikai.
– Jokiu būdu! – nesutiko auklėtoja, ir katinas labai nenorom
turėjo taip pat išsinešdinti, gavęs kelionei didelį kepeninės dešros
gabalą.

1	Papasakokite, kaip Vaidotas gaudė katiną.
2	Raskite ir perskaitykite, ką jis galvojo eidamas į mokyklą.
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3	Savais žodžiais papasakokite, kas atsitiko prasidėjus pamokai.
4	Kaip manote, ar savo poelgiu vaikai supykdė auklėtoją? Kodėl?
5	Pasakojimo dalims sugalvokite ir parašykite pavadinimus.
6	Remdamiesi tekstu pabaikite sakinius ir juos nurašykite į sąsiuvinius.
	Klasės pasienyje, šmirinėdama ilga plona uodegėle, blaškėsi ▲.
Klasė pavirto į verdantį kubilą: ▲.
	Mokytoja vaikams papasakojo ▲.
	Vaidotas pasakė mamai, kad ▲.
	Ryte berniukas nusileido į rūsį, bet ▲.
	Tik tolokai nuo namų, šalia užkalto šulinio ▲.
	Pamokai prasidėjus iš atidaromų krepšių ▲.
	Mokytoja atidarė langą ir ▲.

gąsdino, nustygti, tąso, spąstai, sugraužta, žvilgteli, draskėsi

Albinas Žukauskas

Debesų piemenė
Susirinko berniukai – judrūs kaip žvirbliukai, suėjo mergaitės
– vikrios kaip voveraitės, tariasi. Pavasaris, darbymetė, nėra kada
žaisti, zylioti, lakstyti, žvirblius baidyti. Reikia dirbti.
Pirmiausia pasiskirstė, kas ką veiks. Kiekvieną darbelį, kad ir
mažą, reikia nudirbti, nieko negalima išleisti iš akių.
– Aš sukasiu lysves, – pasisiūlė Zigmukas. – O tu?
– Aš ne! – atrėžė Rūtelė. – Negaliu. Į batelius žemių pribirs.
– Aš sodinsiu gėles! – pasišovė Magdutė. – O tu?
– Dar ko! – supurkštė Rūtelė. – Tai ne man. Panagės pajuoduos,
kaip žmonėse pasirodysiu.
– Aš pasodinsiu kopūstą! – apsidžiaugė Andriukas. – Išaugin
siu galvą, didelę kaip rėčką1. O tu?
1

Rėčka – platus medinis indas.
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– Eik tu, kopūsto galva, – nusijuokė Rūtelė. – Kopūstų galima
nusipirkti, tai kam vargti. Aš nesodinsiu.
– Aš auginsiu svogūnus,
– tarė Marytė. – O tu?
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– Aš ne! – pasipurtė Rūtelė. – Svogūnai akis graužia. Dar pa
raudonuos, būsiu kaip triušienė.
– Aš sėsiu morkas, – pažadėjo Onutė. – O tu?
– Aš ne! – pasišiaušė Rūtelė. – Užaugs, mama lieps valgyti, o
aš nemėgstu morkų.
– Aš burokus sodinsiu, – apsiėmė Stasiukas. – O tu?
– O kam juos sodinti? – nustebo Rūtelė. – Aš nevalgau barščių,
tai kam man.
– Aš obelaites pabaltinsiu, – įsipareigojo Vytukas. – O tu?
– Baltinti obelaites? – pasipiktino Rūtelė. – Niekada, dar su
knelę susitepsiu.
– Aš atnešiu vandens, viską palaistysiu, – sako Jonukas. – O
tu?
– Irgi sugalvojo – laistyti! – papūtė lūpas Rūtelė. – Rankos su
trūkinės, paraudonuos kaip vėžiai, niekur išeiti negalėsiu. Ne, ne!
– Aš kraštelius akmenėliais apdėsiu, – pasiraitė rankoves Pauliukas. – O tu?
– Akmenis nešioti? – net kojomis sutrypė Rūtelė. – Aš – silpna
moteris, man nedera.
– Aš takelius nušluosiu! – paėmė šluotą Aušrytė. – O tu?
– Na žinai! – net rankutėmis kėstelėjo Rūtelė. – Aš tau ne Pele
nė ir šluotos į rankas neimsiu.
– Aš smėliu takus pabarstysiu, – subruzdo Simukas. – Bus gra
žu. O tu?
– O aš ne! – nusisuko Rūtelė. – Kas man tas smėlio grožis. Aš
pati graži, ir to užtenka.
Dar vienas pasiėmė šį darbą, dar kitas tą – viską pasiskirstė,
nieko neliko. Visi pluša, prakaituoja, o Rūtelė stovi, akimis varnas
šaudo.
– O ką tu? – klausia vaikai.
– O ką aš? – atsiliepia Rūtelė. – Aš nieko. Man nėra darbo.
– Kaip tai nėra?
– Taip tai nėra.
– Tai imk bent debesis paganyk. Antai palaidi slankioja.
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– Debesis ganyti galiu, – sutiko Rūtelė. – Darbas švarus ir ne
alsus2. Kaip tik man.
Visi dirba, visi triūsia, visi užsiėmę, o Rūtelė goglinėja3, varnas
akimis šaudo, atseit debesis gano.

Atėjo vasara, kadgi sužydo gėlės,
suvešėjo, kad pakilo svogūnai, susimetė
morkos, kad užmezgė obelaitės! O kopūsto
galva stačiai iš galvos kraustosi! Viskas ap
ravėta, apžiūrėta, apkaupta, miela malonu.
Tai kurgi neaugs!
Ateina maži pažiūrėti – stebisi, ateina
suaugę žvilgterėti – galvas kraipo.
– Tai darbininkai, tai šeimininkai, tai jau
nuoliai, tai darbštuoliai! – visi giria.
O darbininkai, o šaunuoliai
ar gėlę nuskins, ar morką
išraus – vaišina,
bruka į rankas, imkit,
sako, neškitės ir džiaukitės.
Rūtelė padangių
pievose debesis
gano. Darbas
lengvas, švarus.
Nei pavargsi,
nei rankas
2
Nealsus – nevarginantis, nesunkus.
3
Goglinėti – vaikščioti be darbo, slankioti, žioplinėti.
susitepsi.
34

Nueis debesys į padangių ganyklos pakraštį, vėl grįžta, kur dings
negrįžę. Tik bėda, kad nėra kuo žmonėms pasigerinti, kuo pradžiu
ginti ir pačiai džiaugtis.
– Aš jums, dėde, aure aną debesėlį dovanoju, – siūlo Rūtelė. –
Imkite ir neškitės į sveikatą.
– Eik tu, mergele, su savo debesėliu, – numojo ranka dėdė. –
Kur aš jį dėsiu? Juk debesėlis – tai garas.
Rūtelė supyksta:
– Garas ne garas, bet jei tau dovanoju, tai neburbėk: imk ir neš
kis.
– Trumpas dar tavo protelis! – murma nueidamas dėdė. – De
besis – anokia čia dovana.
Ir vėl darbininkai dirba, o Rūtelė debesis gano.
Atsitiko, kad užėjo sausra. Gėlės ir daržovės suvyto, net obelys
nuleido šakas, ištroško, nusiminė.
– Aa, matote! – pučiasi Rūtelė. – Nereikėjo iš manęs juoktis.
Dabar žinokite.
Susivertė, sugrįžo debesų kaimenė, uždengė visą dangų. Kad
prapliupo lietus, kad užėjo šniokšlys4, dvi dienas, dvi naktis lijo.
Žemė atsigėrė, augmenija atsigavo, gražu, miela pažiūrėti.
– Man dėkokite! – reikalauja Rūtelė.
– Nėra už ką! – spyriojasi darbininkai.
Praėjo vasara, atėjo nuorudeniai, praėjo nuorudeniai, atėjo
priešžiemiai. Daržuose, soduose derlius – ohoho koks!
O debesys ganosi, padangių ganyklos plačios, bet kokia iš to
nauda. Artėja derliaus šventė, visi ruošiasi, o Rūtelei rūpestis, ką
nusinešti. Debesys – ne obuoliai, krepšin nesupilsi. Ir šiaip, ir taip
svarsto Rūtelė – nieko nesugalvoja.
O derliaus šventė čia pat. Kas neša obuolių pintinę, kas ko
pūsto galvą, kas svogūnų kasą, kas morkų ryšulį, kas arbūzą, kas
vėlyvą žiedą.
Ko jiems jaudintis.
4

Šniokšlys – šniokštimas.
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Bet... rytą nubudusi, ji išbėgo pro duris, ugi mato – debesys
kruopas kad beria, kad beria, net visi laukai pabalo.
– Pagaliau! – apsidžiaugė Rūtelė, delnukais suplojo.
Čiupo ji rėtį, prisisėmė debesų kruopų net su kaupu, bėga ir,
kaip visada, puikuojasi.
– Ar matote, ar pastebite, kokios kruopos. Tai mano debesys
prinoko, o dabar kulia. Visi laukai lyg grendymas5 užpilti.
– Ohoho, – stebisi vaikai.
– Tai dar tik pradžia! Dar ne viskas, – giriasi ji. – Visiems kruopų užteks. Šekite, imkite, man nė kiek negaila.
Semia ji rieškutėmis, dalija iš eilės. Bando mergaitėms į sterb
liukes įpilti, berniukams į kepures įkrėsti. Ogi žiūri – rėtis tuščias.
Graibsto ant dugno, vanduo pro pirštus srūva, ir po kruopų.
– Nieko, aš daugiau prisemsiu ir atnešiu, – raminasi ji.
Ir Rūtelė pluša, ir Rūtelė dirba. Išbėga, prisemia pilną rėtį de
besų kruopų, kol grįžta, kruopos sutirpsta, vanduo išteka, ir vėl
rėtis tuščias.
O vaikai juokiasi net susiriesdami, o mergaitės kvatoja net atsi
lošdamos, taip jiems juokinga Rūtelė ir jos debesų kruopos.
Nežinau, seniai mačiau, bet atrodo, kad Rūtelė iki šiol vis dar
gano debesis, samsto debesų kruopas.
nemėgstu, užmezgė, žvilgterėti, darbštuoliai, graibsto,
susiriesdami, atsilošdamos

1	Kaip vaikai pasiskirstė darbus?
2	Kodėl Rūtelė atsisakė dirbti? Ką ji pasirinko? Kodėl?
3	Papasakokite, kaip vaikai rengėsi derliaus šventei. Kas juos džiugino?
4	Ką į derliaus šventę nusinešė Rūtelė? Kaip jai sekėsi?
5

Grendymas – aikštelė javams kulti ar grūdams džiovinti.
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5	Savais žodžiais paaiškinkite teksto pavadinimo prasmę.
6	Kokia pagrindinė apsakymo mintis?
7	Paaiškinkite posakį „akimis varnas šaudo”.
8	Apibūdinkite Rūtelę, įvertinkite jos elgesį. Galite naudotis žemiau pateiktu žodynėliu.
atrėžė, supurkštė, pasipurtė, pasišiaušė, papūtė lūpas;
aš silpna moteris, man nedera, aš tau ne Pelenė ir šluotos į ran
kas neimsiu, aš pati graži, ir to užtenka.
9	Ką jūs galėtute pasakyti patys apie save? Išvardinkite tris svarbiausias savo teigiamas savybes ir jas argumentuokite.
	Pvz., Aš esu darbštus, nes ▲.

Pagrindinė kūrinio mintis – tai, ką svarbaus, reikšmingo autoriaus norėta pasakyti kūriniu, ką skaitytojas suvokia, jį perskaitęs.

Šatrijos Ragana

Vyšnios
Kitą kartą, gyvendama Ciūriche, nuėjau į vieną krautuvę. Jos
savininkas kaip tik turėjo kažkur išeiti valandėlei, paprašęs mane
palaukti. Man besėdint krautuvės kampe, įeina maža, gal kokių penkerių metų mergelė, švarutė ir raudonskruostė, kaip visi šveicarų
vaikai, vienplaukė, su dailiai supintomis paausiuose bizelėmis1, su
paprasta perkeline2 jupele3 ir prijuostėle; matyti, darbininkų vaikas. Ant vienos rankelės turėjo pasikabinus pintinėlę, antroje laikė
suspaustus pinigus. Nepamačiusi nieko už parduodamojo stalo, ji
Biza – kasa.
Perkelis – plonas medvilninis audeklas.
3
Jupa – suknelė.
1
2
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paliko bestovinti pas slenkstį, lyg nebežinodama, ką daryti. Manęs
ji turbūt nepastebėjo, nes sėdėjau pašalyje už atdarų durų. Žvalgytis jai nebuvo laiko, nes tuojau patraukė jos dėmesį didelė pintinė vyšnių, pastatyta antrame krautuvės gale, palangėje. Ji paėjėjo
pintinės linkui ir ėmė žiūrėti į dideles raudonas uogas, taip gražiai
atrodančias, lyg įkūnytoji pagunda. Paskui priėjo dar arčiau, prie
pat pintinės, kraipė galvelę į vieną ir į antrą pusę, o mėlynos akelės
taip smalsiai žiūrėjo, tartum bematant ims ir iššoks iš veido į pintinę. „Dabar tai jau ji grobs saujelę”, – maniau, stengdamasi nekvėpuoti, kad jos neišgąsdinčiau. Ir štai ji tiesia aukštyn savo mažutę
rankelę – mat pintinė buvo aukštesnė už ją – ir švelniai ima dvi
drauge kabančias uogas. Dar valandėlę žiūri į jiedvi iš visų pusių,
paskui kiša prie lūpelių. Bet lūpelės neprasiveria – tik iš jų tarpo
kyšteli rausvas liežuvėlis ir gardžiai kelis kartus laižo vyšnias. Tai
padaręs, jis slepias atgal už panašių į tas vyšnias lūpelių, rankutė
vėl tiesias aukštyn, deda uogas atgal į vietą, ir mergelė traukias
nuo pintinės, tartum norėdama būti toliau nuo pagundos.

1	Apie kokią mergaitę pasakoja rašytoja? Pacituokite, kaip ją aprašo.
2	Kas parduotuvėje patraukia mergaitės dėmesį ir kodėl?
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3	Iš ko matyti, kad mergaitė labai norėjo vyšnių?
4	Kodėl mergaitė padėjo vyšnias atgal į pintinę ir pasitraukė?
5	Perskaitykite tekstą nuo „Dar valandėlę žiūri…” iki pabaigos ir
parašykite, apie ką, jūsų manymu, galvoja mergaitė.
6	Padiskutuokite: Ar didelis nusikaltimas būtų buvęs, jei mergaitė
būtų suvalgiusi tas dvi uogas?
7 Įsivaizduokite, kad tekstas baigiasi sakiniu „Dabar tai jau ji grobs
saujelę”. Sugalvokite savo istorijos pabaigą ir parašykite.

Jonas Biliūnas

Kliudžiau
Tai buvo nedidelė balta katytė. Jos menkas suliesėjęs kūnelis
visas drebėjo nuo šalčio ir baimės; jos plaukai, nuo lietaus sušlapę
ir purvais apskretę, visi kabėjo sustirę1 ir pasišiaušę. Radau aš ją
lauke, patvory pritūpusią, susirietusią, nelaimingą. Mane pamačiu
si, ji taip gailestingu balsu sumiaukė ir pažiūrėjo akimis, kuriose
švietė ir baimė, ir viltis. Ji buvo dar visai jaunutė, bet tokia sudžiū
vusi! Gal ją atėmė nuo jos motinos žmonės; gal jie pirma norėjo ją
įdėti maišiukan ir, nunešę į upę, įmesti vandenin, bet paskui atnešė
laukan, pametė patvorin, kad ji neberastų namų ir nudvėstų badu:
pas žmones jau nebebuvo jai vietos; gal jau nebe pirmą dieną ji čia
išalkusi ir sušalusi tupi...
Bet kas man darbo? Juk ji niekam nereikalinga...
Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugia pamatęs kiškį medėjas2.
O aš juk juo buvau apsitaisęs. Ant pečių turėjau persidėjęs lan
ką, rankoj nešiaus strėles: maniau esąs tikras Amerikos tyrlaukių3

Stirti – kietėti, darytis nelanksčiam.
Medėjas – medžiotojas.
3
Tyrlaukiai – dykuma.
1
2
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gyventojas, Kuperio aprašytas. Nors buvau tik antros klasės mo
kinys, vienok jaučiaus milžinas esąs, kuris, rodės, ir vilkų būrį su
tikęs, neišsigąstų.
O čia buvo tik maža sudžiūvusi katytė...
Atmatavęs dešimtį žingsnių, atsistojau, nusiėmiau nuo pečių
lanką, įtempiau strėlę ir pradėjau taikyti. Liūdnomis akimis žiūrė
jo į mane nelaimingas gyvulėlis, tarsi klausdamas, ką aš darau... ir
laukė.
Strėlė sudzimbė ore, ir pamačiau, kaip katytė staiga pervirto
kūlio, skaudžiai skaudžiai sumiaukė ir pradėjo stirenti kojytėmis...
Kliudžiau. Kaip tikras medėjas,
prilėkiau artyn, bet ūmai
pajutau širdyje šaltį
ir nustebęs pamačiau:
katytės veidas buvo
neapsakomo skausmo
pervertas, akys
primerktos;
ji iš visos
dar likusios
galios
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pasistengė atsistoti ant pirmutinių kojų ir pradėjo šliaužti, vilkdama
žeme savo kūnelį: kartu vilkosi įlindusi jos krūtinėn strėlė, o iš žaiz
dos dideliais juosvais lašais lašėjo ant smėlio sukrekėjęs4 kraujas.
Nusiminęs, nebežinodamas, ką daryti, atžagaria ranka nume
čiau lanką ir strėles ir neatsigręždamas parlėkiau namo. Širdyje
jaučiau skausmą ir sunkumą: tarsi didelė didelė našta slėgė krūtinę.
Tik trečią dieną drįsau išeiti laukan: katytė gulėjo aukštienlinka,
nebegyva. Čia pat prie jos buvo numesti lankas ir strėlės. Nutvėręs
nuo žemės lanką ir strėles, sulaužiau į šipulius ir toli išmėčiau po
lauką, tik nedrįsau išimti strėlės, kuri buvo įsisiurbusi katytės krū
tinėn ir dabar styrojo atsikišusi.
Tai buvo vienatinis mano gyvenime šūvis. Bet laimingas: aš jį
lig šiolei dar tebenešioju savo krūtinėj...
pasišiaušę, žingsnių, šliaužti, žaizdos, atžagaria

1	Kas pasakoja šį atsitikimą? Pagrįskite kūrinio žodžiais.
2	Papasakokite, kaip jautėsi vaikas, išsileidęs į medžioklę.
3	Apsakymo žodžiais nusakykite, kaip atrodė benamė katytė.
4	Kaip jautėsi berniukas, pataikęs į katytę? Kodėl jis nesidžiaugė
pavykusiu šūviu? Raskite tai paaiškinančią pastraipą ir ją raiškiai
perskaitykite.
5	Paaiškinkite du paskutinius kūrinio sakinius. Kodėl pasakyta,
kad šūvis buvo laimingas?
6	Parašykite rašinį „Įvykis, kurio aš negaliu pamiršti”. Pateikti
klausimai padės jums pasakoti nuosekliai.
1. Kada viskas prasidėjo?
2. Koks buvo svarbiausias įvykis?
3. Kuo istorija baigėsi?
4. Ar ko nors pasimokiau (nepasimokiau) iš šio įvykio?
4

Krekėti – tirštėti, krešėti.
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Blogo darbo nepaslėpsi, kad ir tylėsi.
Sąžinė neturi dantų, bet skaudžiai kanda.

Liutauras Degėsys

Po tuščią rudenio namą
Kaip tyliai lietus nulijo,
Kaip greitai diena užgeso,
Jau skraido voratinklių gijos1
Lyg laumių nukirptos kasos.

Bet sodai visi nutilę,
Ir gėlės jau gailiai kvepia,
Ir upės juodos ir gilios,
O pievos tuščios ir šlapios.

Klausyk, už lango rugsėjis –
Jo lapai lyg rūbai šlama,
Kai liūdnas jis vaikštinėja
Po tuščią rudenio namą.

Kaip tyliai lietus nulijo,
Kaip greitai diena užgeso,
Jau skraido voratinklių gijos
Lyg laumės nukirptos kasos...

Prašau, neišeik, saulute,
Kol dienos trumpos, bet aiškios,
Pabūk su mumis truputį,
Palikim visi, pažaiskim.

užgeso, rugsėjis
1

Gija – siūlas.
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1	Užsimerkite ir pabandykite papasakoti, ką matėte, girdėjote, jautėte skaitydami eilėraštį.
2	Kuris eilėraščio posmas pasikartoja? Kaip manote, kodėl?
3 Į ką kreipiamasi antrame posme, ką prašoma išgirsti?
4 Į ką ir kodėl kreipiamasi trečiame posme?
5	Kodėl poetas sako, kad „gėlės jau gailiai kvepia”?
6	Kokia eilėraščio nuotaika? Kokius įspūdžius jums sukėlė?
7	Sukurkite rudens gamtos vaizdo arba kokio nors augalo aprašymą.

Kas yra aprašymas?
Aprašymas – tai žodžiais piešiamas augalo, gyvūno, vietovės, būsto, žmogaus ar daikto paveikslas arba garsų, kvapų,
skonio bei kitų jutimų, jausmų atskleidimas žodžiais.
Rašinį visuomet reikia rašyti nuosekliai ir pagal planą.
1. Įžangoje būtina paaiškinti, ką ir kodėl pasirinkote aprašyti.
2. Dėstyme pasirinkta tvarka (iš apačios į viršų, iš viršaus
į apačią, iš toliau artyn arba nuo geriau pažįstamo prie mažiau
ir atvirkščiai) pagal tam tikrus požymius (formos, spalvos,
kvapai, garsai...) reikia aprašyti dalyką ir nurodyti jo savybes,
paskirtį ar poveikį kitiems.
3. Pabaigoje – reikia apibendrinti ir įvertinti savuosius atradimus.
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Lietuvių kalbos garsynas. Garsas ir raidė
KALBOS GARSAI

Balsiai

Priebalsiai

Dvigarsiai
Pažiūrėkime, kuo balsiai skiriasi nuo priebalsių.
Balsiai

Priebalsiai

1. Balsiai tariami atvira
burna, oras išeina be
kliūčių.
2. Balsiai yra labai skam
būs, balsingi.
3. Balsius galima visus
tęsti, dainuoti.

1. Tariant priebalsius, kalbos
padargai sudaro kur nors
orui kliūtį.
2. Priebalsiai yra nelabai
skambūs, daugelis jų šlama,
šnypščia, dalis sprogsta.
3. Tardami priebalsius ne vi
sus galime tęsti.

Garsai, kuriuos tariant oras laisvai (be kliūčių) eina pro atvi
rą burną, vadinami balsiais.
Garsai, kuriuos tariant oras pro burną eina ne laisvai, o sutin
ka burnoje kliūčių, vadinami priebalsiais.
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Garsą ir raidę reikia skirti.
Raidė

Garsas
tariamas,
girdimas,
jį nagrinėja fonetika.

rašoma,
matoma,
ją nagrinėja grafika.
Raidė yra garso ženklas.

1. Raidė i, eidama minkštumo ženklu, atskiro garso nereiškia: žo
dyje žiogas [ž’ogas] yra 6 raidės, bet tik 5 garsai, žodyje turiu
[tur’u] yra 5 raidės, bet tik 4 garsai.
2. Yra garsų, kuriuos žymime dviem raidėmis (ch, dž, dz): cho
ras, džiaugsmas, Lodzė.
† 	Nustatykite, kiek garsų ir raidžių turi pateikti žodžiai. Duomenis su
rašykite į lentelę. Palyginkite, ar visų žodžių garsų ir raidžių skaičius
yra toks pat. Pabraukite tuos žodžius, kuriuose yra daugiau raidžių
negu garsų.

mokinys, šoks, šioks, žiūrėsiu, chemija, džiūsta, vabzdžių, rašo,
neša, dzūkas, kuriu, kelias, sakiau, medžiai, girios
Pav yzd ys.
Žodis
mokinys

Garsų skaičius
7		

Raidžių skaičius
7

‡ 	Kas paryškinta pirmojoje ir antrojoje eilutėse, balsės ar priebalsės?
Atsakykite raštu.

I. Jonas, ranka, vyšnia, vilkas, Vytas, rytas, saulė, gėlė, lapas,
autobusas, kiškis, saga, uoga, obuolys, knyga
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II. Avis, šuo, kėdė, mašina, vaikai, lietus, namas, mokykla, valgykla, batas, takas, Tomas, voras, dėžė, lapė
ˆ	Iš šių patarlių išrinkite ir surašykite vienoje eilutėje balses, kitoje –
priebalses. Prieš rašydami jų žymimus garsus ištarkite.

1. Žmogus be mokslo kaip namai be langų. 2. Darbas – laimės
šaltinis. 3. Senam dera patarti, jaunam – paklausyti. 4. Išmintingas žmogus abejoja savimi, kvailas – kitais. 5. Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą.
Š 	Sugalvokite žodžių, kuriuose greta vienas kito būtų trys ar keturi
priebalsiai.

Pavyzdys. Atskrido.
œ	Keisdami žodžių garsus, sudarykite naujų žodžių.

vilkas – *ilkas 		Siga – s*ga
Vytas – *ytas 		
dažė – d*žė
kuolas – *uolas
lopas – l*pas

		

Œ	Nurašykite paryškintus žodžius. Skliausteliuose nurodykite, kiek
juose raidžių ir kiek garsų. Žaliai paryškinkite balses, mėlynai prie
balses.

Susigūžė pelytė ir ėmė neramiai galvoti: o kaip reiks jai toliau
gyventi vienai, jei mama ir šiandien nesugrįš iš parduotuvės?
Ką reikės valgyti ir kas ją, bailią Zitutę, nuo siaubingų nelaimių apsaugos?.. Netikėtai Zita prisiminė praeitos nakties sapną apie raganą Liolią ir liūdnai atsiduso:
– Ech, vis dėlto norėčiau būti žmogumi. Nueičiau dabar prie
šaldytuvo, atsidaryčiau jį ir suvalgyčiau viską, kas tik ten yra.
V. V. Landsbergis

Pavyzdys. Susigūžė (8 r., 8 g.).
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RAIDYNAS
Abėcėlė, arba raidynas – visos rašto raidės, išdėstytos tam
tikra tvarka.
Lietuvių kalbos abėcėlėje yra 32 raidės – balsės ir priebalsės.
Be paprastųjų raidžių, dar yra nosinių ir ilgųjų. Raidėmis žymimi
garsai.
Raidė

Jos
pavadinimas

Jos
Raipavadidė
nimas

Raidė

Jos paRaivadinidė
mas

Jos pavadinimas

Aa

a

Ėė

ė

Kk

ka

Šš

eš

Ąą

a nosinė F f

ef

Ll

el

Tt

tė

Bb

bė

Gg

gė

Mm

em

Uu

u

Cc

cė

Hh

ha

Nn

en

Ųų

u nosinė

Čč

čė

Ii

i

Oo

o

Ūū

u ilgoji

Dd

dė

Įį

i nosinė P p

pė

Vv

vė

Ee

e

Yy

i ilgoji

Rr

er

Zz

zė

Ęę

e nosinė J j

jot

Ss

es

Žž

žė

Raidžių junginius ch, dz, dž vadiname cha, dzė, džė.
Pagal abėcėlę sudaromi įvairūs sąrašai, surikiuojami žodžiai
žodyne, straipsniai enciklopedijoje. Jei nemokėsime abėcėlės, negalėsime rasti reikiamo žodžio žodyne.
Sudarant sąrašus pagal abėcėlę, atsižvelgiama ne tik į pirmą,
bet ir į antrą, trečią ar tolesnę raidę.
† 	Pateiktus žodžius parašykite abėcėlės tvarka.

gervė, bananas, ūdra, duona, ola, vabalas, upė, ruonis, takas,
cukrus, ežiukas, pienas, namas, yla, ėriukas, ąžuolas, sniegena,
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zebras, įlanka, lapė, Čipolinas, kaminas, šuo, musmirė, ašara,
intakas, žarija, jautis, himnas, fleita
‡ Raskite vaisių, uogų, daržovių pavadinimus. Nurašykite juos į sąsiuvinį abėcėlės tvarka.
P O M I

D O R A S A S S K P A P R I K A

E A K A S B A N A N A S R O P Ė Ž A B S
R S R S B U L V Ė R

I D

I K Ė L I S R A

S A O S K O P Ū S T A S A A G U R K A S
I

S A M O L

I

Ū G A S P U P A S N A Š A

B R A Š K Ė R Ž
A A P E L S

I

R N I

S O V Y Š N I A

I

N A S A S Ė A S M O R K A

S A N A N A S

A S B A V I E T Ė S O D A

ˆ 	Kuris iš šių žodžių pirmesnis žodyne?

ačiū
baltiniai
daugyba
kankorėžis

ar
ar
ar
ar

akiniai
batsiuvys
degtukas
kąsnis

?

yla
vasara
rugpjūtis
sausis

ar
ar
ar
ar

imti
vaisius
rugsėjis
vasaris

Š Žodžiuose praleistos pasikartojančios raidės. Kurios?

a. pr*s*m*nt*
d. *n*n*s*s

b. *u*i*uk*
e. p*s*k*

c. p*d*vim*s
f. sus*t*k*mas

œ	Sukurkite tekstą, kurio visi žodžiai prasidėtų ta pačia raide.

Pavyzdys. Sušilo. Saulė skaisčiai spindėjo. Spinduliai sutirpdė
sniegą. Sugrįžo sparnuočiai. Sveikino saulę, smagiai skraidė.
Œ	Persikeldami abėcėlės tvarka per dvi raides nuo pateiktų, perskaity
kite užšifruotą tekstą.
JGČSŠŲGZG AŠŲM ŲČGYJČPLG GO YZOGLĖČPLG ŠV ŲGPŠP PZŲM
YZGKILŠP. SOIJGYSZKČ ZKVGŠĮČ YZGKILGT SZŠST YOMLGYMP
OZRM ZNGČ ĮŠMP, YZGN ZNGČ LZOPGŠP YZOGŠP.
Z. Ivinskis

Pav yzd ys. Lietuviai...
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TRUMPIEJI IR ILGIEJI BALSIAI
Balsiai

Trumpieji
a, e, i, u

Ilgieji
a, e, i, u, o, ė,
žymimi raidėmis a, ą, e, ę, į, y, ų, ū, o, ė

ritas – rytas			
sulis – sulys (suliesės)
kasa – kasa 			

kas – kąs
lupa – lūpa
mes – mes

Trumpieji balsiai. Balsiai i ir u visada trumpi. Balsiai a ir e
gali būti ir trumpi, ir ilgi. Nekirčiuoti jie būna tik trumpi, pavyz
džiui: akis, nešu. Žodžio gale jie ir kirčiuoti trumpi, pavyzdžiui:
šaka, žeme, kita.
Labai retai kirčiuoti a ir e esti trumpi ir ne galūnėje, pavyz
džiui: kasti, mano, vesti.

Įsidėmėkite:
e ir a
pailgėja kai kada,
u ir i
visada trumpi.

gera, ledas, Elė, kelias, sala, namas
tupi, Vilnius, kurmis, zuikis
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Ilgieji balsiai. Ilgieji balsiai beveik du kartus ilgesni už trum
puosius ir labiau įtempti. Įsidėmėkite, jog ė ir o lietuviškuose žo
džiuose visuomet ilgi, pavyzdžiui: kėdė, jojo. Trumpasis o esti tik
iš kitų kalbų paimtuose žodžiuose, pvz.: fonetika, stadionas, telefonas, choras.
Balsių a ir e ilgumas paprastai priklauso nuo kirčio. Šaknyje
kirčiuoti jie dažniausiai esti ilgi: akys, sakė, nešė, vežė. Ilgieji balsiai a ir e užrašomi dvejopai: raštas – rąstas, pešasi – tęsti.
Ilgiesiems garsams i ir u žymėti vartojamos dvi raidės: y ir į, ū
ir ų, pvz.: lytų – lįstų, siūs – skųs.
†	Taisyklingai perskaitykite žodžius ir sugalvokite su jais po sakinį.
Tris sakinius parašykite sąsiuvinyje.

ginė – gynė
skus – skųs
kasti – kąsti

sius – siūs – siųs
neš – sės – tęs
rasti – išsigąsti

ves – dės – kęs
lis – lys – lįs

‡	Nurašydami tekstą, pabraukite raides, žyminčias ilguosius balsius.

Kitąsyk senų senovėje piemuo ganė pulką avių. Beganydamas
nuklydo į kalnus. Klaidžiojo, klaidžiojo kalnų takais ir užkopė į
didžiausią viršūnę.
L. Gutauskas

ˆ	Taisyklingai perskaitykite. Nurašykite tekstą, papildydami jį trūkstamomis raidėmis. Pabraukite ilguosius balsius žyminčias raides.

Linai
Mėlynas dang*s, žydri ežerai ežer*liai. Į jų spalvą panaš*s linai. Spindi visa lyg*ma – lin*liai pražydo. Per dieną kedena jų
melsv*s veidelius vėjas, nuseginėja po lap*lį. Iki prieblandos
vis*s žiedlapius sušluoja po kojom. Tokia trumpa l*no žiedų
laimė: rytą jie pras*veria, visą giedrą dieną spindi, o vakare
nub*ra.
G. Isokas

50

Š 	Nurodykite raides, žyminčias trumpuosius balsius.

Tėvyne mano, tu – šviesi
Tartum gėlelė man esi. –
Po tavo žvilgsnio žydruma
Mane išsupo čia mama.
			

A. Puišytė

œ	Nurašydami žodžių poras, įrašykite reikiamą raidę. Paskui visus žodžius garsiai perskaitykite.

y ar i?
g*venti – g*jo
k*lo – kr*psta
pasl*do – sl*dus
l*dėjo – l*jo
r*šo – r*šys
pasir*š – pasir*š
g*mė – g*dytojas

ū ar u?
gri*va – ž*vo
r*giai – li*tas
ž*va – si*va
b*das – d*rys
r*kas – ram*nė
m*šis – m*šis

Œ	Nurašydami papildykite tekstą praleistomis raidėmis. Taisyklingai jį
perskaitykite.

Jie pak*lė kregžd*tę ant rankų, išn*šė į pievą ir pad*jo ant
ž*mės. Švietė saul*tė, plaukė debes*s, ir išskleidusi sparn*s
kregžd*tė nuskr*do pasisveikinti su jais. Ji s*ko ir s*ko ore ratus, kr*kštė iš džiaugsmo. Pasiekusi debes*s paukštė nusileido
žem*n ir norėjo padėkoti mažiesiems žmogeli*kams. Tačiau
kiek žvalg*si po pievą, matė tik žiedus ir tarp jų juoduojančius
kurmiarausių k*pstus.
S. Paltanavičius
U

Atsakykite į klausimus.
Kur išnešė kregždutę?
Kaip ji džiaugėsi?
Kam kregždutė norėjo padėkoti?
Ką ji matė, kai žvalgėsi po pievą?
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Skardieji ir duslieji priebalsiai
Pagal balso stygų įtemptumą priebalsius skirstome į skar
džiuosius ir dusliuosius.
Tariant skardžiuosius, balso stygos įtemptos ir virpa, kaip ir
tariant balsius. Tariant dusliuosius – ne. Pridėkite ranką prie
kaklo (arba užspauskite ausis) ir tarkite ž – š, z – s, v – f – įsi
tikinsite.
Priebalsiai
Pusbalsiai
Skardieji b

d

g

z

ž

h

dz

dž

v

j

Duslieji

t

k

s

š

ch

c

č

f

–

p

l

m

n

r

Priebalsiai l, m, n, r tariami panašiai kaip balsiai, todėl jie dar
vadinami pusbalsiais.
Jie panašūs į balsius, nes:
1. juos galime tęsti,
2. yra skardūs, niekuomet nesuduslėja (neturi dusliųjų porų),
3. prieš juos duslieji priebalsiai nesuskardėja, kaip ir prieš bal
sius, pavyzdžiui: pro, klaus,
4. gali sudaryti dvigarsį ir būti kirčiuoti, pavyzdžiui: balnas,
kartas, krantas, kramto.
Jie priebalsiai, nes:
1. tariami su kliūtimis,
2. skiemenyje be balsio šalimais neišsiverčia.
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† Raiškiai perskaitykite tekstą. Nurašykite paryškintus žodžius. Pa
braukite juose skardžiuosius priebalsius vienu brūkšneliu, dusliuo
sius – dviem.

Snaigė gudriai šyptelėjo ir pakreipė galvelę. Ji pabėgėjo į rato
vidurį, linksmai treptelėjo kojele, ištiesė rankeles ir pasileido
šokti sūkuringą vėtros šokį – net žemės nesiekė.
O žiogas keliasi nuo smėlio ir, nors nesėkmė gelia jam širdį,
mandagiai padėkoja varžybų teisėjui, vorams, skruzdėms ir
duobkasiams už dėmesį ir triūsą. Po to prieina prie blusos ir
nuoširdžiai pasveikina ją su čempionės laurais.
V. Žilinskaitė

‡ 	Sugalvokite tris žodžius, kuriuose būtų po lygiai skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių: pirmajame – po vieną, antrajame – po du, trečiajame – po tris. Skardžiuosius priebalsius pabraukite vienu brūkšniu,
dusliuosius – dviem.

Pavyzdys. 3. J u o d r a š t i s.
ˆ	Nurašydami mįsles, įrašykite raides – g ar k, b ar p, z ar s. Mįsles
įminkite.

1. Viršuj medžio duona rū*sta. 2. Balta neskal*ta. 3. Gražus dailus ponaičiukas, kai užpy*sta – pats pranyksta. 4. Surai*gytos,
suma*gytos, gale lauko pastatytos. 5. Stovi la*da, ant la*dos
namas, o jame tūkstantis gyventojų. 6. Ruda rudeklė, dar*šti
pereklė, takus numynė, kalnus supylė.
Š Nurašydami tekstą, vietoj žvaigždučių įrašykite reikiamas raides.
Paryškintuose žodžiuose pažymėkite skardžiuosius ir dusliuosius
priebalsius.

Ilgai nedel*dama, pelė su visa šeim*na persikraustė į nauj*s
rūm*s.
Gražūs tai buvo r*mai, erdv*s, skamb*s. Tik kiaurai perpu
čiami. Įkyr* zvimbė ka*kas viduj*. Dien* nakt* tas garsas
ausis virbino. Ir šalta naktimis – brr! Pel*čių kail*liai tirta,
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bals*liai u*kimę – neprac*pia. Sl*guoja visa šeim*na, o pelė
nesp*ja nosinių skal*ti.
Pagailo pelei vaik*, o ir skal*ti pabodo. I*sivedė juos atgal į
tams* šilt* urvą.
M. Sluckis
U

Gal kas žinote, kur gyveno pelės šeima?

œ	Nurašykite posmelį ir pabraukite pusbalsius.

Eina saulutė eglių bokšteliais,
Eina saulutė pievų takeliais.
Neša avietei sunką raudoną,
Kviečio grūdeliui – midų geltoną.
J. Degutytė

Œ 	Nurašydami pasakojimą, įrašykite praleistas raides. Pabraukite žodžius, kuriuose yra pusbalsių.

Troškulys
Maž*s, nemokanč*s skraidyti gandr*kus lizde negailest*ngai
kepino saulė. Nors jie lindo vienas už kito, spaudėsi prie gūž
tos d*gno, bet ir čia juos trošk*no kaitra. Kai virš*m medž*
pasirodė mot*na, gandr*kai sušnypštė. Mama n*sileido į lizdą,
atvertė galvą ir, atrijusi iš gūž*, kiekvienam į žiotis įpylė po
g*rkšnį balų vandens.
Gandr*kai tuoj aprimo. Iki pat pavakar* mot*na dengė vaik*s
savo šešėl*.

G. Isokas
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Priebalsių supanašėjimas
Garsiai ištarkite: dirbti, vežti. Atkreipkite dėmesį į tai, jog žo
dyje dirbti skardusis b, eidamas prieš duslųjį t, virto dusliuoju p
(supanašėjo) – girdime dirpti, o žodį vežti girdime vešti.
Tariant gali keistis ir duslieji priebalsiai. Jie, eidami prieš skar
džiuosius priebalsius – suskardėja: lėkdavo – girdime lėgdavo,
kasdavo – girdime kazdavo.
Tariant žodį, duslieji priebalsiai p, t, k, s, š prieš skardžiuo
sius b, d, g, z, ž suskardėja, o skardieji priebalsiai b, d, g, z, ž
prieš dusliuosius p, t, k, s, š – suduslėja.
Priebalsių samplaika – tai dar vienas supanašėjimo būdas.
žž – ž
žš – š
šs – s
šž – ž
šš – š
rr – r

tariame
tariame
tariame
tariame
tariame
tariame

užiebė,
ušoko,
isuko, 		
ižėrė, 		
išoko, 		
perašyti,

rašome
rašome
rašome
rašome
rašome
rašome

užžiebė
užšoko
išsuko
išžėrė
iššoko
perrašyti

† Perskaitykite sakinius. Kurių paryškintų žodžių priebalsius tariame
vienaip, o rašome kitaip?

1. Kas pyksta, tam ragai dygsta. Kad pridygo, tai pridygo
pilnas miškas baravykų!
2. Verkia duona, tinginio valgoma. Kai Sigutė maža buvo, dažnai verkdavo.
3. Vandenyje nardo raiba antelė. Žiūrint į saulę akys raibsta.
4. Bėgčiau bėgčiau, kad galėčiau, tokias kojas kad turėčiau
kaip garnys. Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, tai mūsų
tėvynė, graži Lietuva. (M.)
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‡	Pagal pavyzdį raskite žodžių, kuriuose priebalsiai supanašėja. Žodžių poras parašykite sąsiuvinyje.

sirgo – sirgti
brėžė –
zyzė –
gnybė –
grįžo –

verkė – verkdavo
ruošė –
kepė –
mesti –
nešė –

ˆ Įrašykite reikiamą priebalsį, jį pabraukite, šalia paaiškinkite rašybą.

den*ti, rū*sta (kopūstai), rū*davo (dūmai), čiuo*ti, bė*ti,
li*dyti, de*tukas, run*tynės, džiau*smas, sir*davo
Pav yzd ys. Dengti – dengė.
Š 	Nurašykite sakinius, įrašydami praleistas raides. Skliaustuose paaiš
kinkite žodžių rašybą.

1. Ardamas nepavar*si, vo*damas nepralo*si. 2. Badas moko
dir*ti, šaltis – bė*ti. 3. Grį*ta vyžotas, nors išėjo batuotas.
4. Katei džiau*smas, pelei verksmas. 5. Geras žodis žin*sniu
eina, blogas skriste skrenda. 6. Esi saldus kaip pienas – bijau,
kad nesurū*tum. 7. Aklą ir šiaudas paklu*do.
Pav yzd ys. Nepavargsi (vargas).
œ 	Nurašykite sakinius, įrašydami praleistas raides. Pabraukite priebal
sių samplaikas ir paaiškinkite jų rašybą.

1. Kaire ranka ašarėles šluo*čiau. 2. Jis augo be rūpe*čių.
3. Me*čiau šluotelę kairion šalelėn. 4. Negalima skriausti
skru*džių. 5. Daug kreg*džių skraidė prieš lietų. 6. Kai užėjo
kar*čiai, lai*čiau gėles.
Pav yzd ys. Šluosčiau (šluostė).
Œ	Perskaitykite tekstą, nurašykite paryškintus žodžius ir paaiškinkite
jų rašybą.

Ir ožys, nieko nelaukdamas, ėmėsi dirbti vartus. Žiūri, užbaigęs darbą, atsigėrėti negali. Linksmai sumekeno patenkintas ir
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nustriksėjo sau karklų graužti, pavasario grožybėmis gėrėtis,
kol daržovės paaugs. Praėjo savaitė, kita. Parūpo pažiūrėti,
kaip ten jo vartai. Ar neišgriauti, ar neatkabinti.
Atsikabino kablį ir – į vidų. Net akys išsprogo, o plaukai atsistojo piestu nuo to, ką pamatė. Visas daržas suknistas, lysvių
nė ženklo. O pačiame to sąvartyno gale drybso kiaulė, apsupta
mažų paršelių.
– Na ir paikys! – sukriuksėjo kiaulė. – Kas iš tų tavo vartų, nors
ir stipriai sukaltų, jei nėra tvoros.
J. Avyžius
U

1. Apie kokį įvykį pasakojama tekste?
2. Nurašykite sakinį, kuriame nurodoma, kodėl ožio daržas
buvo sutryptas.

Kietieji ir minkštieji priebalsiai
Perskaitykite sakinius, palyginkite paryškintus žodžius (ką jie
reiškia, kuo skiriasi jų tarimas?).
1. Rudenį prikrito lapų.
Miške daug lapių.
2. Kieme lojo šuo.		 Šiuo keliu grįžau namo.
3. Aplink buvo tylu.		
Pamokoje aš tyliu.
Žodžiuose lapių, šiuo, tyliu priebalsių p, š, l minkštumas išreiš
kiamas minkštumo ženklu i.
Lietuvių kalboje visi priebalsiai gali būti kieti arba minkšti.
Tiktai priebalsis j visuomet yra minkštas.
Prieš balsius e, ė, i, ī, žymimus raidėmis e, ę, ė, i, į, y, priebal
siai tariami minkštai. Pavyzdžiui: ledas [l’edas], kėlė [k’ėl’ė], kiti
[k’it’i], žiedas [ž’iedas], šyla [š’yla], kęsi [k’ęs’i], grįžo [gr’įžo].
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Paprastai prieš balsius a, o, u priebalsiai tariami kietai, pavyz
džiui: garas, voras, sūnus. Tačiau kartais ir prieš a, o, u priebalsiai
tariami minkštai. Tokiu atveju a, o, u mes ištariame kitaip, paly
ginkite: varo – vario, karų – karių, žala – žalia, gira – giria. Jei
priebalsis prieš a, o, u tariamas minkštai, po jo rašome minkštumo
ženklą i.
Žodžio gale priebalsiai tariami kietai.
† Įminkite ir nurašykite mįslę. Pabraukite kietuosius priebalsius žy
minčias raides.

Vaikščiojo panelė po pievelę ir išbarstė aukso perlus. Mėnuo
matė – nepasakė, saulė kėlėsi ir surinko.
‡ 	Kurie žodžiai yra su minkštumo ženklu, o kurie be? Sugrupuokite
juos, minkštumo ženklą pabraukite.

meškiukas, vinis, kirvukas, maišas, žirniukas, tyliai, greičiau,
nameliukas, graužia, sąsiuvinis, žirnis, gaidžiukas, žodelis, karalius, kiškiukas, televizorius, šuniukas, vilkas, vilkiukas, mažiukas, mažas, vaikas, vaikiukas, laikrodis
Pavyzdys.
Su minkštumo ženklu

Be minkštumo ženklo

meškiukas		

vinis

ˆ 	Raiškiai perskaitykite tekstą. Išrinkite žodžius su minkštumo ženklu
ir pabraukite raides, žyminčias kietuosius priebalsius, vienu brūkšneliu, minkštuosius – dviem brūkšneliais.

Artėja žiema. Vis pliaupia ir pliaupia lietūs. Aplinkui kvepia
pūvančiais lapais, suvytusia žole ir šviežia grybiena.
Tai pirmasis zuikelio ruduo. Jis dairosi ir atsargiai sliūksi į pačią
tankmę, tačiau jam kelią pastoja seni alksniai. Jie blankiai žyb
čioja kelių vilkų akimis ir dar didesnę sukelia baimę.
V. Petkevičius
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Š Vietoj žvaigždutės, kur reikia, parašykite minkštumo ženklą.

1. Ar gal*u eiti į kiną? Lazda turi du gal*us. 2. Atėjau ger*u
laiku. Aš ger*u sultis. 3. Žal*oje žolėje ganosi žal*a karvė.
4. Nereikia kar*o. Nežinomo kar*o kapas kažkieno prižiūrimas.
5. Už kalnelio auga didžiulė gir*a. Visiems skani saldi gir*a.
œ 	Nurašydami sakinius, įterpkite, kur reikia, minkštumo ženklą.

1. Kelu važuoja autobusai. 2. Takelu žingsniuoja žmogus.
3. Gražai žaluoja žolė. 4. Močutė nūnuoja dainelę. 5. Senelis
mokėjo daug įvairų pasakų, patarlų ir mįslų.
Œ	Nurašydami tekstą, vietoj žvaigždutės, kur reikia, parašykite minkš
tumo ženklą.

Antras pavasaris
Ėjau š*a pieva gegužės mėnesį. Dirv*os, laukai žal*avo ir žy
dėj*o. Pieva geltonavo nuo vėdrynų, kiaulpien*ų.
Prabėgo vas*arėlė. Pražilo klevų virš*ūnės, nuraudo gudobelės
obuol*ukai, karol*us užsidėjo putinas. Kur pažvelgsi – ruden*u
kvep*a. Ir vėl brend*u ta pač*a pieva, ir vėl matau kiaulpienes,
vėdrynus, purienas. Jiems – antr*as pavasaris. Gaila, kad du
pavasar*us nedaug augalų turi.
G. Isokas

Priebalsio J TARIMAS IR RAŠYBA
Įminkite mįslę.
Esu priebalsis. Mane visuomet taria tik minkštai. Aš esu tik
skardusis ir neturiu dusliojo garso šalia. Nors mane ir taria, bet ne
visuomet rašo. Niekuomet prie manęs nerašomas minkštumo žen
klas. Kas aš?
Ir tarti, ir rašyti j dažnai sudėtinga: kartais jį tariame, bet nera
šome, o kartais ir girdime, ir tariame, ir rašome.
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j girdime, bet nerašome		

j girdime ir rašome

1. Lietuviškų žodžių šaknų pradžioje su ieieško					tikriniuose varduose
ie
tis					Jieznas
ieva, Ieva (vardas)
		Jiesia
iešmas
						po priebalsių p, b
						spjauti
						pjauti
						bjaurus
						
prieš balsius,
						
dvibalsius,
						mišr. dvigarsius
						javai, jėga, jodas
						jeigu
						junginys
2. Svetimų kalbų žodžiuose šalia i
dialogas					prieš lietuvišką galūnę
klientas					
arija
patriotas					
radijas
						ge
nijus
akvariumas				
prieš lietuvišką priesagą
						studijavo
						studijuoti
heroizmas				
herojinis
						he
rojiškas
čempionas			
prieš ilgąjį lietuvišką o
legionas					
milijonas
skorpionas				
valerijonas
stadionas				fortepijonas
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†	Perskaitykite žodžius, taisyklingai juos tardami.

javai, joja, bjaurus, pjūklas, rugpjūtis, valerijonas, sauja, milijonas, vėjai, ieškojai, pavojai
‡	Nurašydami sakinius, įrašykite reikiamas raides.

1. Nup*ovėm dobilėlį nuo aukštojo kalnelio. 2. Margas paukš
telis viso pasaulio nau*enas nešioja. 3. Dukrelė nu*lso, nuvar
go geruosius rugelius bep*audama. 4. B*ografija yra gyvenimo
aprašymas. 5. Stad*one vyko rungtynės. 6. Kažkoks b*aurus
žmogus nup*ovė beržo šakas.
ˆ Įrašykite, kur reikia, raidę j arba i.

1. Komp*uteris, kaip ir radi*as ar televizorius, šiandien jau
nieko nestebina. 2. *ečių antgaliai būdavo geležiniai. 3. *eva,
*eva, neganyk po pievą. 4. *eško, ko nepametęs. 5. Ne*eškok
linksmybių. 6. Nep*auk šakos, ant kurios sėdi.
Š Sugalvokite ir parašykite sakinių su žodžiais: biologija, herojus,
Kristijonas, pianinas, Diana, akvariumas.
œ 	Parašykite žodžių, kurie baigiasi -ija. Kas daugiausiai tokių prisiminė?

Dvigarsiai
Dvigarsiai
Dvibalsiai
ai
au
ei

vaikai
au
gau
eilei

ui

zuikiui

ie
uo

ties
šuo

Mišrieji dvigarsiai
+
a
e
i
u

l
alk
kelk
pilk
pulk

m
tam
semk
imk
bum

n
ant
ten
gins
šuns

r
ars
vers
ir
kur
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Dvibalsį sudaro du balsiai, kai jie esti to paties skiemens dalis,
pavyzdžiui: uo-lie-nai, sau-lei. Iš visų dvibalsių išsiskiria ie, uo.
Tariant jie labiau vienas su kitu susilieja, pavyzdžiui, pie-nas, uodas, todėl dvibalsiai ie, uo laikomi vienu garsu.
Mišrųjį dvigarsį sudaro balsiai a, e, i, u ir priebalsiai (pusbal
siai) l, m, n, r. Jie taip pat yra to paties skiemens dalis, pavyzdžiui:
var-na, til-tas, gin-ti.
Kai gretimi garsai priklauso skirtingiems skiemenims, jie
dvigarsių (dvibalsių) nesudaro, pavyzdžiui, pa-i-ro.
Minkštumo ženklas nėra atskiras garsas ir dvibalsių nesudaro:
triokšt.
† 	Nurašykite sakmę. Dvibalsius žyminčias raides pabraukite.

Paleistas žuvų karalius
Dusetų ežere gaudė žvejai žuvis. Tinkle buvo viena žuvis labai
graži ir ant galvos turėjo karūną. Visiems pažiūrėjus, savinin
kas liepė paleisti žuvį, nes karalius turi valdyti savo karalystę.
‡ Prisiminkite kuo daugiau žodžių, prasidedančių tuo pačiu garsu, su
įvairiais dvibalsiais. Sąsiuviniuose užpildykite lentelę.

ie

ei

au

diena

deivė

daug

ui
darbui

ai
daina

uo
duona

tiesė
keistas
gaudo
puikus
baimė
nuolat
ˆ	Nurašydami sakinius, įrašykite praleistus dvibalsius.

Sušlamėjo medžių viršūnėse. P*kščių būriai klyk*dami sulėkė į ąž*lą. Ir, kas gyvas buvo miške, murmėdami ir m*rodami
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atskubėjo čia. Netrukus ir pr*šo šūksmai iš visų pusių šiurpi*
nu*dėjo per mišką.
Pr*š milžiną ąž*lą stovėjo kunig*kštytė, pakėlusi akis į dangų.
Aplink ją būrėsi gyvulėli*. Tvykstelėjo žaibas; gri*smas supurtė žemę, jog net žmonės ir gyvuli* suklupo.
J. Remeika

Š Sąsiuviniuose nusibraižykite tokią pačią lentelę. Surašykite žodžius
į atitinkamas lentelės skiltis.

kamanė, darbas, nendrė, geras, kirpykla, senelis, talka, namas,
kramtau, vanduo, keltas, želmuo, kimba, stulpas, ranka, vidurys, stirna, viršus, herbas, garažas, kempinė, kultuvė, gimtinė,
verda, dulkės, Simas, sunkus, melagis, kurčias
Žodžiai be al am an ar ul um un ur el em en er
mišriųjų
dvigarsių

il im in ir

kamanė
œ Perskaitykite tekstą. Išrašykite žodžius su mišriaisiais dvigarsiais.
Mišriuosius dvigarsius žyminčias raides pabraukite.

Prie ežero
Ežere raibuliavo mažos bangelės. Ežeras buvo ilgas, bet neplatus. Iš visų pusių kaip aukšta siena jį supo tankus eglynas. Miško šešėlyje vanduo buvo lygus, juodas.
Pietinėje pakrantėje prie eglių sienos stovėjo sena eigulio sodyba su ilga svirtimi. Trobos langinės buvo baltos, o kaminas
raudonas. Į ežerą šakas merkė svyruokliai gluosniai.
R. Kašauskas

Œ Patarles ir priežodžius papildykite pateiktais žodžiais. Skirtingai nuspalvinkite dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius.
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1. Ant ▲ žmogaus ir šuo neloja. 2. Iš adatos ▲ priskaldo.
3. ▲ amžių negyvensi. 4. Ant arklio jojo, arklio ▲. 5. Be ▲ nėr
nei šviesos. 6. ▲ arklį, duok ir balną. 7. Atėjau neprašytas, ▲
nevarytas. 8. ▲ kaip šunų genama lapė. 9. Vasarėlė – motinėlė,
▲ – pamotėlė. 10. Pro vieną ausį įėjo, pro kitą ▲.
žiemužėlė * davei * išėjo * greita * vežimą * išeisiu * gero
tiesos * ieškojo * dviejų

Skiemuo
Skiemuo yra žodžio dalis, ištariama vienu kartu. Kiek žodyje
yra balsių ir dvibalsių arba mišriųjų dvigarsių, tiek jame
skiemenų.
Taigi skiemens pagrindą sudaro balsiai, dvibalsiai ir dvigarsiai. Priebalsiai patys vieni negali sudaryti skiemens. Jie į skiemenį
įeina tik prisišliedami prie balsio: a-kis, na-mas, duo-na, lau-kas,
kal-nas.
Pagal skiemens pagrindą sudarančius garsus skiriami ilgieji
ir trumpieji skiemenys. Ilgieji skiemenys yra tie, kurių pagrindą
sudaro ilgieji balsiai, dvibalsiai arba mišrieji dvigarsiai: ą-žuo-las,
so-das, snie-gas, kal-nas, Vil-nius. Trumpųjų skiemenų pagrindą
sudaro trumpieji balsiai: aš, ta-ke-liu, ge-ri, ta-da.
†	Suskirstykite žodžius skiemenimis. Trumpuosius skiemenis pabraukite.

Miške gimęs, miške augęs, atėjęs į kambarį, pasišvaisto ir vėl
kampe stovi.
‡	Pasakykite, kas sudaro pateiktų žodžių skiemens pagrindą.

a. du, takeliu, pušis
b. vėl, varo, žąselė
c. kur, laikau, kilmingam
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ˆ 	Taisyklingai perskaitykite posmelį. Jį nurašykite ir pabraukite ilguo
sius skiemenis.

Daržovių puota
Rudens karalystėj – daržovių puota.
Atpėdino Ropė – Ridiko teta.
Uždusęs įvirto dėdulė Kopūstas,
Moliūgas, tarytum balionas išpūstas.
V. Palčinskaitė

Š Raiškiai perskaitykite sakinius. Suskirstykite žodžius skiemenimis.

I.
Papteli nuo šakos pritvinkęs rasos lašas. Plasnoja lapai – raudo
ni, geltoni, žalsvi, rudi, – iškilmingai atsisveikina su medžiais.
Drebulės beveik nuogos, o beržai – lyg variu apsipylę. Visas
jaunuolynas nepasiduoda rudens jėgai.
II.
Ten, kur baigiasi apkasas, plieskiasi putinas. Žemyn nukarusios
uogų kekės – lyg sustingę kraujo lašai. Dešimtmečiai skuba,
tolsta karo metai, senka ežerai ir upės, o žmogaus gėla vis ta
pati.
J. Kundrotas

œ	Pasakykite žodį, kurio pateiktas tik pirmas skiemuo.

mė, pe,

vo, že,

ko, rai, kas, lau, var, lie

Œ Jungdami viršuje pateiktus skiemenis su esančiais apačioje, patikrinkite, su kuriais iš jų galima sudaryti žodžius. Sudarytus žodžius
nurašykite į sąsiuvinį. Sugalvokite su jais po sakinį.

pie

pė

lie

mė

pia

tė

lė
da

rie
kia

rė
šia

kė
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Ilgieji

Skardieji
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Duslieji

Priebalsiai

b
d
g
z
ž
h
dz
Ilgieji balsiai užrašomi
raidėmis: a, ą, e, ę, ė, į, y, ų, ū. dž

Trumpieji

Balsiai

Lietuvių kalbos garsai

al
el
il
ul

am
em
im
um

an
en
in
un

ar
er
ir
ur

Mišrieji dvigarsiai

Ignas Jurkonis

ai
au
ei
ui
uo
ie

Dvibalsiai

Dvigarsiai

Fonetikos kartojimas

†	Naudodamiesi lentele „Lietuvių kalbos garsai”, papasakokite, kaip
skirstomi lietuvių kalbos garsai.

‡ Sujunkite klausimą su atsakymu ir nurašykite juos į sąsiuvinius.

Klausimai

Atsakymai

Ką vadiname garsu?

Raidė – parašytas garso ženklas.

Ką vadiname raide?

Garsų pasaulis labai įvairus: tai ir
gamtos garsai, ir muzikos garsai.

Kur girdite garsus?

Šį pavadinimą sudaro pirmosios
trys raidės: a-bė-cė.

Garsus užrašome raidė
mis. Kaip vadiname rai
džių surašymo tvarką?

Tai vienu kartu ištariama grupė
garsų.

Kodėl raidyną
vadiname abėcėle?

Tai, ką mes tariame, yra garsas.
Jungdami garsus, sudarome žodį.
Pakeitus garsą, keičiasi žodis.

Ką vadiname skiemeniu? Tai raidynas, arba abėcėlė.
ˆ	Nurašykite žodžius su dvigarsiais. Dvibalsius pabraukite vienu
brūkšneliu, mišriuosius dvigarsius – dviem.

Kartą Obeliuose augo viena tokia Antaninė obelis ir štai pavasarį ji susilaukė daugybės mažų obuoliukų. Iš pradžių, tik išsiritę iš pumpurų, obuoliukai buvo dar visai 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 neturėjo nei kotelių, nei raudonų žandelių, nei sėklyčių, nei akyčių, nei ausyčių... Obuoliukai galėdavo nebent tik švilpaut savo žiedlapiais,
jeigu vėjas pūsdavo palankios krypties.
V. V. Landsbergis
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Š 	Papildykite žodžius tinkamais dvibalsiais.

ai ar ei?
margi drugeli* 		
šiltai koš*		
ger* draugei		
kr*vi medži*		
geri nor*			

pasak* paslaptį
tiršt* sriubai
gražiai mergait*
*na ratu
naujai lėl*

ei ar ie?
didelis gr*tis		
pila l*tus			
gr*tas bėgikas		
ne*škok nuotykių
r*kę duonos		

drėgna p*va
saugus *smas
pil*s kieme
l*džiasi saulutė
r*kia mamos

œ Parinkite tinkamus žodžius. Pabraukite dvibalsius vienu brūkšniu, o
mišriuosius dvigarsius – dviem. Sugalvokite tekstui pavadinimą.

▲▲▲
▲ ruduo. Dienos ▲, naktys ▲ vis tamsesnės. Po sodus, ▲ me
džių lapus, ėmė ▲ vėjai. Žemi debesys ▲ šaltą lietų. Sodai
bematant ▲ . Žmonės ▲ namelių langines, ▲ duris ir, nešda
miesi pilnus krepšius vaisių, ▲ į miestą.
						
Pagal V. Dautartą
trumpėjo * atėjo * darėsi * ūžauti * plėšydami * nešė
uždarinėjo * ištuštėjo * skubėjo * rakino
U

Pratęskite rašinėlį. Ką dar papasakotute, rašydami apie rudenį?

Œ Įrašykite praleistas raides. Perskaitykite patarles ir paaiškinkite jų
reikšmę.
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1. Ką išmoksi j*nas (iau ar au) – neužmirši senas. 2. Duoną
t*pyk (iau ar au) rytoj* (iui ar ui), ne darbą. 3. Geram arkl*
(iui ar ui) nereikia ir botago. 4. Kas tėvų nekl*so (iau ar au),
valgo duoną s*są (iau ar au). 5. Ir k*lė (iau ar au), pro k*lę (iau
ar au) eidama, sukriuksi. 6. Melag* (iui ar ui) ir tiesą sakant
niekas netiki.
š Vietoj žvaigždučių įrašykite reikiamas raides ir šalia paaiškinkite ra
šybą.

Yra Minčios girioj* vieta, kurioje žmogaus žin*snių beveik nie
kada nei*girsi. Ten nedy*sta grybai, nesir*sta uogos, nekrinta
žemėn brandūs riešutai. Eglės rymo plačios ir rū*čios. Sunkios
šakos viena kitai tru*do skai*čią saulę pamatyti. Tik galingose
viršūnėse stiprus vėjas išdrįsta su*damasis siausti. Apačio
je žemę a*gaubusi žalia samanė prieblanda. Net dar*štuolių
skru*džių nepamatysi.
B. Šablevičius

Pav yzd ys. Girioje – vns. Vt., žingsnių – žengė.
Ÿ Nusibraižykite lentelę. Į atitinkamas lentelės skiltis surašykite pateiktų žodžių garsus žyminčias raides.

Žodžiai
kiemas

Balsiai

Priebalsiai

Dvibalsiai

Mišrieji
dvigarsiai

a

k, m, s

ie

–

tinginys
klaustukas
duonos
darbščiai
nevalgo
žvaigždelės
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II. Tarp artimųjų
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Juozas Erlickas

Kas užvis geriausia
Danguje ganiau aš baltus žirgus,
Žemėje ieškojau, ko nebūna.
Vasaros man kūlė baltus žirnius,
Ogi žiemos vežė į malūnus.
Baltos dienos malė baltus miltus
Tarp tėvelių rankų pamažu.
Ir gyvenimas byrėjo šiltas
Į metus, tarytum į maišus.
Saulė virė, mėnesėlis kepė,
Vakaras varvėjo kaip medus.
Rytas rūką tartum sviestą tepė, –
Tai vaikų gyvenimas gardus.
Aušo man tada rytai it šventės,
Kažin kur toli perkūnai trankės.
Ir patiko man mažam gyventi
Tarp šiltų šiltų tėvelių rankų.

1 	Papasakokite, kokius regėjote vaizdus skaitydami tekstą.
2 	Kokia lietuvių liaudies daina pasikartoja eilėraštyje?
3 	Kas kūrinyje, jūsų manymu, pasakyta svarbiausia?
4 	Papasakokite, ką matote iliustracijoje. Kokias iliustracijas jūs nupieštumėte pirmam ir paskutiniam posmeliui?
5 	Patys sukurkite eilėraštuką apie šeimą.

Kur ramu, ten tėvai, kur duonelė, ten namai.
Tėvas vaiką viena ranka baudžia, kita glaudžia.
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Geroji žynė ir mergaitė
Lietuvių pasaka
Viduryje girios augo senas ąžuolas. Po tuo ąžuolu buvo didžiulis akmuo. Ant to akmens dažnai ilsėdavosi žynė1, kuri gyveno toje
girioje.
Kartą žynė sėdėjo ant akmens po ąžuolu ir pamatė arti mergaitę, renkančią žoles.
– Gal tu, mergaite, prieitum prie manęs? – tarė žynė.
Mergaitė priėjo. Ji buvo prastais drabužėliais. Savo pintinėlėje
turėjo pririnkusi kokių žolių.
– Iš šių žolių aš virsiu mamai vaistų. Aš žoliene gydau mamą.
Mano mama jau seniai serga ir lovoje guli.
– Kokia liga serga tavo mama? – vėl paklausė žynė.
– Aš nežinau. Ir pati mama nežino. Ji labai silpna. Nors aš ją
gydau žolių arbata, bet ji vis nesveiksta.
– Aš žinau vaistų, mergaite, nuo kurių tavo mama tikrai pasveiktų.
– O, būk gera, senele, pasakyk, kokie tai vaistai ir kur jų galima
gauti.
– Gerai, – atsakė žynė. – Bet dovanai nesakysiu. Tu man už tai
turėsi padaryti tris darbus.
– O, viską padarysiu, viską atiduosiu, ko tik norėsi, kad tik
mama greičiau pasveiktų!
– Tai klausyk, – toliau kalbėjo žynė. – Tu namie turi gražų baltą karvelį, kurį labai myli. Atiduok man jį. Paskui atvesk ožką, kuri
tau kasdien pieno duoda, o kai tavo mama pasveiks, tu turėsi ateiti
pas mane pagyventi vienerius metus. Bus tau sunku, turėsi daug
dirbti... Tai dabar pasakyk, ar sutinki viską padaryti?
Mergaitė pagalvojo ir tarė:
– Taip, taip. Aš viską padarysiu, kad tik mano mama pasveiktų.
Aš ir dvejus metus galėčiau tau dirbti. Tik pagydyk mamą.
1

Žynė – burtininkė.
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– Matau, kad tu labai myli savo mamą, – tarė žynė, glostydama
mergaitės galvą. – Aš tik juokaudama pasakiau, kad tu man atiduotum karvelį, ožką ir metus tarnautum. Štai tau trys raudonos
kruopelės. Kas rytą mama tegul suvalgo po vieną. Pasveiks. Dabar
skubėk namo ir gydyk mamą.
Praėjo keturios dienos, ir ligonė atsikėlė sveika. Ji nuėjo į girią
prie akmens po ąžuolu, norėdama padėkoti gerajai žynei už gydymą. Bet žynės nesulaukė.
ąžuolas, manęs, seniai, ožką, dirbti, žynei

1 	Kam mergaitei reikėjo žolių? Kaip tokios žolės vadinamos?
2 	Ką žynė pažadėjo mergaitei? Ko iš jos už tai pareikalavo?
3 	Kurie pasakos žodžiai rodo, jog mergaitė labai norėjo, kad motina
pasveiktų? Raiškiai juos perskaitykite.
4 	Kodėl žynė atsisakė savo reikalavimų?
5 	Papasakokite, kokia buvo mergaitė. Pasakodami pavartokite žodžius: gera, mylinti, pasiaukojanti, gailestinga, dėkinga.
6 	Parašykite pasakos planą.
7 	Pasekite pasaką savais žodžiais.
73

Jonas Biliūnas

Motina
– Mama, valgyt noriu! – prašau nepaspėjęs įeiti gryčion1.
– O kur taip ilgai lakstei? – rūsčiai, bet kartu rūpestingai sako
motina. – Matai, visas sušalęs, net pamėlynavęs.
– Buvau pas Petrą: senutė lėlę parodė... – atsakau, greitai alsuodamas.
Noriu nusivilkti savo žiponą2, bet jokiu būdu negaliu ištraukti
iš rankovės rankos. Motina meta verpti, priėjus nuvelka mane, – žiponą padeda ant lovos, kepurę pakabina ant kablio3, eina prie krosnies ir įpila man šiltų užbalintų batvinių. Išalkęs ir sušalęs, valgau
kaip šieną pjovęs. Pabaigęs persižegnoju balsiai ir iš palengvo, bijodamas apsirikti, einu prie motinos. Prisiglaudęs ir padėjęs ant jos
kelių savo galvą, tyliu ir klausaus tik, kaip romiai ir vienodai ūžia
ratelis. Taip gera prie motinos! Ji viena ranka verpia, kita glosto
mano galvą. Gryčioj daugiau nieko nėra.
– Mama, ar ir mane senutė atnešė iš upelio? – klausiu jos.
– Tai kaipgi, vaikeli, atnešė, – atsako motina.
– Ar ir tada buvo taip šalta?
– Labai šalta buvo, vaikeli, labai.
„Kaip tai nesušalau?” – ateina man mintys, o motina nė tai
man, nė tai pati sau viena kalba toliau:
– Tu gimei pavasarį, prieš pačias Velykas, silpnutis toks buvai,
tarėm, kad nebegyvensi; tą pačią dieną ir krikštytų tave vežė. Ir
paskui ilgai dar buvai nesveikas: už metų pradėjo keltis ant kaklo
ir rankų votys4, maniau, kad jau tikrai mirsi, ir marškinėlius baltus
pasiuvau.
– Ar tuos, ką ir dabar šventėms nešioju? – klausiu motinos.
Gryčia – pirkia, troba.
Žiponas – ilgas, susagstomas viršutinis drabužis.
3
Kablys – medinis arba geležinis kuolelis su lenktu galu drabužiams kabinti.
4
Votis – tinimas su pūliais, skaudulys.
1
2
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– Tuos, – atsako ji ir ima mane ant kelių.
– O kur aš būčiau buvęs, jeigu būčiau numiręs?
– Aukštai danguj, pas Dievulį.
– Ar ir baltais marškinėliais visados būčiau nešiojęs?
– Tau tenai būtų daug gražesnius davę, – tenai būtum kaip aniolėlis5, nes visi maži vaikeliai, kurie numiršta, aniolėliais palieka.
– Ar ir sparnelius turėčiau?
– Turėtum.
– Tai kodėl, mama, aš nenumiriau? – klausiu, tarsi gailėdamasis, kad taip neatsitiko.
– Gerai, vaikeli, kad nenumirei, argi nebūtų gaila manęs palikti? – sako jausmingu balsu motina, spaudžia mane prie savo
krūtinės ir bučiuoja man galvą. Paskui rūpestingai apžiūri mano
kaklą, galvą ir veidą, ar nėra tenai kokio skaudulio ar žaizdos, ar
nesusikūliau kur belakstydamas, atsega ir atraito mano marškinių
rankovę: iš abiejų rankų pusių aiškiai žymios nuo buvusių vočių
įdubusios užgijusios žaizdos.
5

Aniolėlis (netinkamas vartoti) – angelėlis.
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– Iš čia net kaulelis nedidelis iškrito, kada trūko votis, – kalba
motina, čiupinėdama atsikišusį ir skaudantį guburėlį.
– Nebus iš tavęs artojo, – tęsia ji gailestaudama toliau. – Būsi
ubagėlis ir duonos negalėsi užsidirbti, ir skriaus tave kaip mažesnįjį visi...
Nors nesuprantu gerai motinos žodžių, bet jaučiu, kad būsiu
nelaimingas: pasidaro taip graudu ir skaudu, kad, prisiglaudęs prie
jos krūtinės, pradedu balsiai verkti.
– Cit, vaikel, neverk, – maldo ji mane. – Aš tau padainuosiu
garnio dainą, – nori?
– Noriu, – atsakau kniuksėdamas per ašaras, nes tą dainą motina man dažniausiai dainuodavo. Verpdama motina supa mane savo
kojom, o maloni dainos gaida tarsi lepina ir liūliuoja prie miego.
Man taip gera, taip jaučiuos laimingas ir ramus!
– Garnys, garnys, tas ilgakaklys! – girdžiu jau snausdamas taip
maloniai skambančius ir plaukiančius dainos žodžius.
Greitai užmiegu ir jaučiu tik, kaip mane motina neša ant lovos,
šiltai apkloja ir, peržegnojus mano galvą, grįžta prie savo darbo...
įeiti, sušalęs, pamėlynavęs, ūžia, Velykas, danguj, verpdama,
snausdamas

1 	Berniukas su kitais kaimo vaikais buvo pas kaimynus pažiūrėti lėlės – tik gimusio kūdikio. Ką vaikams paaiškino senutė apie
kūdikio gimimą? Kodėl berniukas klausė motinos, ar ir jį senutė
atnešė iš upelio?
2 	Kuo susirūpinusi motina? Kodėl sujaudintą sūnų ji ramina daina?
3 	Kodėl galima teigti, kad rašytojas nupiešė labai mylinčios, rūpestingos, jautrios mamos paveikslą?
4 	Kurie sakiniai, jūsų manymu, nusako gražiausius vaikystėje patirtus jausmus? Nurašykite tuos sakinius.
5 	Perskaitykite motinos ir vaiko dialogą vaidmenimis.
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Bernardas Brazdžionis

Motinai
Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai,
Visą šitos žemės klaidų kelią mano
Tegu švies man tavo veido spinduliai.
Motina, man žemė tavo vardą šneka,
Vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt,
Aidas man krūtinėn tartum laimė teka
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri.
Motina, man gėlės tavo meilę šlama,
Už tave pasauly kas karščiau mylės?
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama,
Niekur neik, motule, dar iš tos šalies.
Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą,
Meile tau už meilę atiduot einu,
Kaip obels viršūnė paguost galvą margą
Ir parnešti žemės mirštančių dienų.

1 	Apie ką šis eilėraštis? Kam jis skirtas?
2 	Pabaikite sakinį.
Motinos veidą mena ▲, jos vardą čiulba kasryt ▲, ▲ šlama motinos meilę.
3 	Su kuo lyginama motulė, jos veido raukšlės?
4 	Ko prašoma motinos ir kas jai žadama?
5 	Perskaitykite eilutes apie motinos vardo atgarsį vaiko širdyje.
6 	Paaiškinkite, kokią prasmę turi pateikti žodžių junginiai: širdim
už širdį, vargu už vargą, meile už meilę.
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7 	Kurie eilučių pabaigos žodžiai panašiai skamba?
8 	Raskite patarlių pradžią ir pabaigą. Paaiškinkite jų reikšmę.
	Geri vaikai tėvams paguoda,
	Motinos meilė 			
	Brangus tėvam vaikas, 		
	Kas tėvų neklauso, 			

bet ir čia turi būti saikas.
valgo duoną sausą.
vis nauja.
blogi – širdį užduoda.

Algirdas Pocius

Tėvas
Neprisimenu, ar aš jojau apžergęs lazdą, ar šiaip sau bėgau, tik
žinau, jog buvau basas. Lapnojau per saulės įkaitintas ir minkštas
kelio dulkes. Tokias pilkas, kaip miltai.
Bėgau ir tyčia kojas brūžinau į žemę. Pilkas debesėlis sekė man
iš paskos. Vėjo papūstas, jis pasvirdavo į pakelę ir smelkėsi į rugių
lauką.
Užsižiopsojęs į besilinguojančias varpas, į mėlynas rugiagėles,
aš nepastebėjau akmens ir – plumpt išsitiesiau ant kelio. Pajutau,
kaip diegte nudiegė kairiąją koją. Iš mažojo pirščiuko sunkėsi juos
vo kraujo lašeliai ir riedėjo į dulkes. Atsisėdau parugėje, paėmiau
į rankas nuskriaustą koją ir ašarodamas lingavau. Taip supant
skausmas visada mažesnis. Dabar nebepabėgsi. Klibinkščiavau tik
kulnimi, o pirštus laikiau atstatęs. Kiek pastripenęs pamačiau su
grįžtantį tėvą. Jis ėjo keliu, žvalgydamasis į laukus, ir ant peties
nešėsi šakę. Man akyse tuoj prašviesėjo. Greitai nubraukiau ašaras,
nes prie tėvo niekada nedrįstu verkti. „Vyrai nežliumbia”, – sako
jis man, kai kada nors imu timpčioti lūpą. O juk aš irgi vyras.
Tėvas mane pakėlė ant rankų – ir skausmo kaip nebūta. Aš
žiūrėjau į jo veidą, tokį gerą, raukšlėtą ir įdegusį saulėje. Tik po iš
blukusios kepurės snapeliu pasislėpusios kaktos nepalietė spindu
liai. Ji balta ir rasota. Jo marškiniai plačiai atsagstyti. Prakaituota
krūtinė ir sprandas aplipę smulkiais dobilų lapeliais. Tėvas grįžo
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iš pievų, kur krovė į kūgius šieną. Aš dabar mačiau tas pievas. Jos
prasideda tuoj už rugių, už tų dviejų beržų, kurie tarsi broliai –
aukšti ir tiesūs – stovi palaukėje. Iš ten sklido žmonių balsai, ten
mačiau šmėžuojančias1 baltas moterų skareles ir šieno kūgius, ku
rie išsirikiavę leidosi kažkur į pakalnę.
– Na, ar nebeskauda pirščiuko? – paklausė tėvas.
– Nebeskauda, – atsakiau aš. – Jau užgijo.
– Ar gera, kai aš nešu tave ant rankų? – vėl paklausė tėvas.
– Labai gera, – ištariau aš ir dar stipriau apkabinau jo kaklą.
Tėvas, žiūrėdamas man
į akis, tarė:

1

Šmėžuoti – pasirodyti ir tuoj išnykti.
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– O kai aš būsiu senas ir man bus sunku vaikščioti, o tu būsi
jaunas ir stiprus, ar neši mane?
– Nešiu, tėveli, nešiu, – iš visos širdies užtikrinau aš.
– Na, jeigu taip, tai metu tave ant žemės. Tu meluoji, – kiečiau
ištarė tėvas.
Suglumęs pažvelgiau jam į akis.
– Aš nemeluoju, – nedrąsiai pratariau.
– Tai paklausyk, kaip kartą pasielgė varnas, kuris prie didelio
ežero aukštoje eglėje buvo susisukęs lizdą, – pradėjo tėvas. – Au
gino varnas tris varniukus, kurie dar buvo žiopliukai ir skraidyti
nemokėjo. Sumanė kartą juodasis paukštis persikelti į kitą ežero
pusę, į dar didesnį mišką, į dar didesnę eglę. Patupdė sau ant nuga
ros vieną vaiką, išplėtė stiprius sparnus ir neša per ežerą. Užskrido
varnas ant pat ežero vidurio ir klausia savo varniuko: „Na, – sako,
– sūnau, kai aš būsiu senas ir nebegalėsiu skraidyti, ar tu neši mane
ant savo jaunų sparnų?” – „Nešiu, nešiu”, – sukranksėjo varniukas.
„Meluoji!” – ištarė varnas, suglaudė sparnus, pasipurtė, ir nusirito
paukščiukas į putotas ežero bangas. Neša juodasis paukštis savo
antrąjį sūnų. Užskrido ant ežero vidurio ir vėl klausia: „Sakyk, vai
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ke, ar tu neši mane, kai aš būsiu senas ir nebegalėsiu skraidyti?”
– „Nešiu, nešiu”, – sukranksėjo varniukas.
Išmetė varnas į šaltąjį ežero vandenį ir šį savo vaiką. Sugrįž
ta jis vėl į lizdą ir pasiima trečiąjį. Kai po sparnais vėl teliūškavo2
ežero vanduo, kai vienoje ir kitoje pusėje miškas atrodė lyg siaura,
karpyta juosta, varnas pakartojo savo klausimą. „Nenešiu aš tavęs,
tėve, – sukranksėjo jam atsakydamas varniukas, – aš turėsiu savo
vaikus nešioti.” – „Tu tiesą pasakei, sūnau”, – pratarė senasis var
nas ir pernešė gudrųjį varniuką į kitą ežero pusę, į didįjį mišką, į
naują lizdą, susuktą aukštoje eglėje.
Tėvas nutilo, o aš apstulbęs nežinojau, ką ir besakyti. Aš labai
mylėjau tėvą. Argi aš jo nenešiu, kai jis bus senas?
– Tėte, – paklausiau aš, – o kodėl tu ant rankų išnešei į kiemą
mūsų senelę, kai ji sirgo ir norėjo pasėdėti saulėje?
Tėvas pasižiūrėjo į mane ilgu žvilgsniu, suspaudė kaip žvirb
liuką stipriomis savo rankomis.
– Žmogus neturi būti kaip varnas, – ištarė jis lyg man, lyg sau
ir palinguodamas parnešė mane iki pat namų.
apžergęs, rugiagėles, klibinkščiavau, nedrįstu, žiopliukai,
užskrido, gudrųjį, žvilgsniu

1 	Kas pasakoja šį atsitikimą?
2 	Kas berniukui atsitiko bėgant paruge?
3 	Kodėl jis apsidžiaugė pamatęs tėvą?
4 	Kodėl vaikas nedrįso prie tėvo verkti?
5 	Kurie kūrinio žodžiai nusako sūnaus meilę tėvui? Perskaitykite.
6 	Kokią pasaką pasekė tėvas? Raiškiai ją perskaitykite. Kodėl kaip
tik ją sekė?
7 	Paaiškinkite tėvo žodžius: „Žmogus neturi būti kaip varnas”.
2

Teliūškuoti – silpnai subanguoti, supliuškenti.
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Liutauras Degėsys

Močiutei
Manęs išsiilgusi lauki
Ir nors tu liūdna esi,
Mielesnis nei vasaros saulė
Man tavo akių spindesys.
Gėlėta tavo suknelė,
Ji tirpsta, nyksta nakty,
Tarytum mažas paukštelis,
Kurio nematai – išgirsti.
Kai glosto veidą birželis,
Tu man labai patinki,
Man taip patinka raukšlelės,
Raukšlelės apie akis.

1 	Apie ką kalbama kūrinyje? Kas yra eilėraščio kalbantysis asmuo?
2 	Papasakokite, kaip aprašoma močiutė.
3 	Kurie žodžiai rodo, kad anūkas myli savo senelę.
4 	Kokį eilėraštį apie senelę esate jau skaitę? Kuo tie kūriniai panašūs ir kuo skiriasi?
5 	Atsineškite į klasę vieną savo šeimos nuotrauką ir ją aprašykite.
Rašydami naudokitės pateiktomis nuorodomis.
	I. Pavadinimas
	II. Įžanga
	Keliais sakiniais papasakokite, kiek nuotraukai metų, iš kur sužinojote, kas joje nufotografuota.
III. Dėstymas
	Aprašykite, ką matote nuotraukoje (priekyje, greta, šalia, viduryje, dešinėje, toliau, už, sėdi, stovi); kaip apsirengę žmonės, kaip
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susišukavę, kokia jų veido išraiška, laikysena. Kokios aplinkos
detalės supa žmones?
IV. Išvados
	Kodėl jūs pasirinkote šią nuotrauką? Ar dažnai į ją pasižiūrite?
Ką iš jos sužinojote, supratote? Kodėl ji įdomi?

Milda Telksnytė

Kai laukdavo balti langai
Ištrauka

Nuo sodybos iki versmės1 viena ilga ilga pakalnė. Jeigu eičiau
viena, kai pasileisčiau bėgte nuo šito kalno, tai sustočiau tik prie
brastos. Bet dabar einame su seneliu. Jis pasiėmė savo lazdą lenktąja rankena, kad, grįžtant prieš kalną, būtų lengviau užkopti. Ir
žingsniuoja ja lengvai pasiramsčiuodamas, bet nė kiek nesusilenkęs, tiesus, aukštas kaip kieme augantis klevas.
Tauriliškių miške ąžuolas prie ąžuolo, bet aplink versmę kažkokia kitokia žaluma. Ten auga tik juodalksniai. Tankiai susipynė

1

Versmė – vieta, kur iš požemio vandens gyslos teka vanduo.
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tirštai lapotos jų šakos. Ir karščiausią dieną čia dvelkia vėsa. Aplink
versmę ir žolė žalesnė negu kalne.
Mane visada traukia ši vieta, bet labiausiai – versmės paslaptis. Kas per stebuklas – mažulytė duobelė, ne platesnė už ližę, ant
kurios šauna į krosnį duonos kepalus, ir ten be perstojo sukučiu
virva2 vanduo. Virva ir gurga senelio prakastu grioveliu, o paskui
ištvinsta į visą griovį, kurį tik brasta pervažiuoja, kai senelis ar kas
iš kaimynų išsiruošia į turgų. Versmėje visada švarus ir tyras vanduo. Net užkritusius lapus vandens srovė nuneša grioveliu. Priešais
versmę senelis įtaisė lentą, ant kurios atsiklaupiu ir geriu iš paties
šaltinio. Vanduo toks šaltas, kad dantis gelia, ir, rodos, net saldus,
kaip pavasarį beržo sula. Senelis prisemia molinį ąsotį, parneš, kad
ir namie būtų versmės vandens atsigerti. Kol užlipame ant kalno, aš
vis klausinėju ir klausinėju senelį, iš kur versmėje vanduo atsiranda.
Štai jau ir vyšnynas. Senelis atiduoda man ąsotį, o pats sustoja
prie avilių ir žiūri, ar nesiruošia spiesti3 bitės. Aviliai – tai paguldyti
storų, viduje išskobtų medžių kamienai. Nuo jų kvepia koriais ir

2
3

Virventi – tekėti maža ar nesmarkia srovelė, sroventi.
Spiečius – atsiskyrusi bičių šeima; spiesti – spiečių leisti.
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medumi. Landos aplipusios bitėmis. Man greit nusibosta žiūrėti,
kaip jos skraido, ir aš risnoju pirkion. Bet netrukus ir vėl grįžtu.
Senelis, pasirėmęs lazda, pasidavęs į priekį, lyg viską pasaulyje pamiršęs, tebežiūri į bites. Aš paliečiu jo ranką ir, lyg bijodama
kažką pažadinti, tyliai sakau:
– Seneli, aš noriu valgyti.
Senelis tarsi nubunda, pasižiūri į mane ir eina pirkion.
– Pieno ar sviesto valgysi?
– Ne, seneli, tik duonos noriu, – ir strikinėju aplink jį ant vienos
kojos.
Senelis šypsosi. Jis seniai žino, kad man nieko nėra skaniau už
jo pirkios krosnyje keptą duoną ir kad ją vieną aš valgau, be sviesto
ir be pieno, tik tyčia dar klausia, kad pati paprašyčiau. Iš priemenės
atsineša puskepalį duonos, iš stalčiaus išsitraukia duonriekį peilį,
nukrapšto prie apatinės kepalo plutos prilipusius apgruzdėjusius
ajerus ir atriekia storą riekę. Gavusi duonos, aš vėl išbėgu laukan.
Tik netrukus girdžiu – senelis mane šaukia. Jis stovi su kartele po
saldūnine obelimi ir taikosi į viršūnėje geltonuojantį obuolį. Bumbteli į baltus dobilėlius obuolys ir tuoj pat atsiduria mano rankose.
Paskui, kai jau lankysiu mokyklą ir gyvensiu už gero kilometro
gretimame kaime pas tėvus, dar ne kartą lyg į pasaką bėgsiu pas
senelį, kur anksčiausiai prinoksta geltoni obuoliai, kur toks gaivus
ir šaltas vanduo versmėje ir pati skaniausia duona. Ir kai jau reikės
grįžti atgal pas tėvus, senelis niekada nepamirš į kelionę atriekti
man duonos.
Taip ir liks visam gyvenimui ryškiausiai įsirėžusios atminty:
ne veidas, ne akys, o didelės, kietos, nuo darbo įdiržusios4 senelio
rankos, šiltas delnas, į kurį įdėjus savo kumštelį taip ramu ir gera ir
nieko nebebaisu pasauly.
pasileisčiau, užkopti, užkritusius, ąsotį, išskobtų, bumbteli

4

Diržti – kietėti.
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1 	Kuris iš šių sakinių geriausiai apibūdina ištraukos temą?
q Smagu augti, kai šalia rūpestingas senelis.
q Mergaitė nori valgyti.
q Kodėl mergaitei gera su seneliu?
q Vaikystė jaukiuose senelio namuose.
2 	Kaip atrodė versmė?
3 	Kuo ypatingas versmės vanduo? Pabaikite sakinius ir nurašykite
į sąsiuvinius.
Versmėje visada ▲. Vanduo toks šaltas, ▲. Senelis prisemia molinį ▲.
4 	Kokius dar malonius vaikystės vaizdus prisimena pasakotoja?
5 	Raskite kūrinio žodžius, išreiškiančius didelę meilę ir pagarbą seneliui. Juos raiškiai perskaitykite ir nurašykite.
6 	Papasakokite apie savo senelius.
7 	Rašytoja, pasakodama apie vaikystę, pavartoja retų žodžių. Išsiaiškinkite jų reikšmę. Galite naudotis žodynu.
Ližė		
	Brasta		
	Pirkia 		
	Priemenė

gyvenamasis namas.
įrankis plačiu galu duonai į krosnį pašauti.
gyvenamo namo dalis prie lauko durų.
negili upės vieta, kur galima perbristi, pervažiuoti.

8 	Pasidomėkite, kas yra giminės medis. Iš tėvų, senelių, giminių
surinkite informaciją apie savo giminės praeitį, jos šaknis ir naudodamiesi pateikta schema (p. 87) sukurkite savo giminės medį.

Kas yra pasakotojas?
Pasakotojas – asmuo, kuris pasakoja arba kurio vardu
pasakojama literatūros kūrinyje. Pasakotojas gali būti
visažinis, kuris stebi įvykius, bet juose nedalyvauja, mato
personažų poelgius, žino jų mintis ir ketinimus, praeitį,
dabartinę savijautą ir elgesio motyvus.
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Aldona Puišytė

Ližė
Pakvipo ajerais pirkia.
Močiutė pluša net suplukus.
Ir štai ant ližės kaip gyva
Antytė – duonos kepaliukas.
Praskleis sparnus. Pakils. Nuskris.
Bet ližė šauna tuoj į krosnį.
Tai džiaugsmo būdavo mažiems!..
Paklausk močiutės – sužinosi. –
Iš rugio grūdo iškepta,
Su prakaito lašu sūriuoju,
Duonelė – būdavo šventa,
Skalsi1, jei kas nedaug turėjo.
Darbštuoliui tirpo burnoje.
Jei valgė tinginys – raudojo...
Sulaukęs brolio iš toli, –
Vaišink rieke ruginės duonos.

1 	Paaiškinkite, kaip suprantate pasakymus: „močiutė pluša net suplukus”, „ližė šauna tuoj į krosnį”.
2 	Kodėl apie duonelę sakoma:
„Iš rugio grūdo iškepta,
	Su prakaito lašu sūriuoju”?
3 	Kokia duonelė buvo darbštuoliui, o kokia tinginiui?
4 	Paieškokite patarlių ar gražių posakių apie duoną ir juos nurašykite į sąsiuvinius.
1

Skalsus – kurio ilgai pakanka vartojant.
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Vladas Dautartas

Kai nuobodu
Visi sako, kad Pijukas labai panašus į savo senelį. Galbūt ir taip,
tačiau senelis seneliu, o Pijukas tikrai labai guvus1, žvitrių2 akių,
linksmas ir draugiškas berniukas. Tik bėda, kad jam labai dažnai
tenka būti kambary ir nuobodžiauti. Tai kas, kad ir mažoji sesutė
Onutė greta, tai kas, kad ir žaislų pilna lentyna... Nuobodu, ir viskas. Kas kita būtų kieme kartu su kitais vaikais žaisti, bet į kiemą
negalima išeiti: tėtė kas rytą išskuba į darbą, o mama dažniausiai
triūsia3 virtuvėje. Tai skalbia, tai valgyti verda. Pijukas tuomet galvoja ir... sugalvoja šiokių tokių pramogų. Na, sakysim, būna ir taip:
berniukas atitempia į vidurį kambario kėdę ir apverčia ją aukštyn
kojom. Paskui sodina ant kėdės sesutę, sėdasi pats ir, ūžaudamas
lyg mašina, šaukia:
– Važiuojam!
– Kur? – klausia sesutė.
– Pas Semą! – šaukia Pijukas ir dar garsiau ūžia, dar atkakliau
suka savo mašinos vairą.
Bevažiuojant pas Semą (Pijukas taip vadina savo senelį), berniukui šauna galvon kita mintis. Jis išsodina savo keleivę, atverčia
kėdę ir užsirango ant jos.
– Viens, du, trys, – šūkteli ir pasisiūbavęs gražiai nušoka ant
grindų.
– Ir aš noriu! – prašo Onutė.
Pijukas geras berniukas, myli savo sesutę. Todėl paima ją už
pažastų ir šiaip taip užkelia ant kėdės.
– Šok! – sako jis.
Onutė patraukia pečiais, baikščiai apsidairo, pamažu pritupia,
bet šokti bijo, nesiryžta.
Guvus – greitas, vikrus, apsukrus.
Žvitrus – gyvas, vikrus, žvalus.
3
Triūsti – dirbti.
1
2
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– Viens, du, trys! – skaičiuoja Pijukas, ir Onutė užsimerkusi
šoka. Klekt ir nukrenta ant grindų, o nukritusi pradeda balsu verkti.
– Neverk, neverk! – glosto sesutės galvą berniukas. – Žiūrėk,
aš vėl nušoksiu ir visai nieko...
Tačiau Pijukas nespėja užlipti ant kėdės. Išgirdusi verksmą,
praveria duris mama.
– Kas nutiko? – klausia ji.
– Man liepė nuo kėdės šokti, – pro verksmus skundžiasi Onutė.
– Pijuk, kodėl liepei? Juk sesutė galėjo smarkiai užsigauti! –
bara berniuką mama.
– Aš jai liepiau į kitą pusę šokti, – teisinasi Pijukas.
Mama tik atsidūsta, pastato kėdę į vietą, nuramina Onutę ir vėl
į virtuvę... Pijuko nosį pakutena skanūs valgių kvapai. O netrukus
mama pakviečia, sodina už stalo ir įpila sriubos. Berniukas pats
gražiai valgo, o Onutei mama padeda. Kai ji nusisuka prie viryklės,
Pijukas vikriai pasemia šaukštu iš druskinės druskos. Vieną šaukštą supila į sriubą sau, kitą – sesutei. Tačiau mama nebūtų mama, jei
visko nepastebėtų.
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– Ką padarei, Pijuk? – skėsteli ji rankomis. – Kas dabar tokią
sriubą galės valgyti?
– Aš norėjau paskaninti, – prisipažįsta berniukas.
Pavalgius pietus, vaikams reikia miegoti. Pijukas žino, kad kitaip nebus. Mama nurengia Onutę, o berniukas pats bando nusiauti
batus, nusivilkti megztinį...
– Batus pastatyk, Pijuk, į kampą, o rūbus tvarkingai susidėk
ant kėdės, – moko mama. Tačiau kai paguldo mergaitę, kai pasižiūri, ką daro berniukas, nustebusi mato: ant kėdės stovi batai, o rūbai
numesti į kampą.
– Pareis tėtė, gausi pipirų, – sako mama. – Visai nustojai klausęs.
– Tai bus gerai, – džiaugiasi jau gulėdamas lovoje berniukas. –
Vakar gavau saldainių, o šiandien gausiu pipirų!
– Pažiūrėsim, kaip tu tuos pipirus valgysi! – šypso mama ir priėjusi apklosto berniuką, pataiso antklodę. Pasilenkusi tyliai sako:
– Merk akis ir sapnuok, Pijuk...
– Semą, – taip tyliai atsako berniukas ir užmerkia akis. – Semą...
– šnabžda4 pats sau, nes turbūt prisimena, kaip jis su seneliu vasarą
rinko miške uogas, rudenį grybus, o žiemą važinėjosi nuo stataus
kalno rogutėmis.
išsodina, gražiai, nesiryžta, prisipažįsta, megztinį, šiandien

1 	Kas yra pagrindinis apsakymo veikėjas? Kuo jis ypatingas?
2 	Kodėl Pijus dažnai nuobodžiauja?
3 	Kokių pramogų susigalvoja berniukas?
4 	Kokių išdaigų Pijus kartais iškrečia?
5 	Kodėl berniukas nori susapnuoti senelį?
4

Šnabždėti – kuždomis kalbėti.
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6 	Papasakokite draugams apie savo mėgstamiausią žaidimą. Nepamirškite pasakyti: ko reikia žaidimui, kokios yra pagrindinės
žaidimo taisyklės.
7 	Ką pasiūlytumėte vaikams, kurie dažnai nuobodžiauja?
8 	Aprašykite vieno savo šeimos nario išvaizdą. Kad jūsų rašinys
būtų nuoseklus, laikykitės aprašymo plano.
1. Pirmiausiai pristatykite skaitytojui, ką norite aprašyti.
2. Bendras įspūdis (ūgis, laikysena, kūno sudėjimas, amžius, ypatingi bruožai).
3. Veido bruožai (akys, nosis, lūpos) ir plaukai.
4. Apranga.
5. Charakterio atspindys išvaizdoje (kaip eina, kalba, valgo ir t. t.).
	Jei reikia, galite įterpti pateiktų žodžių.
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Fizinės
savybės

aukštas, žemas, storokas, plonas, žydros akys,
rudos akys, maža nosis, riesta nosis, storos
lūpos, siauros lūpos, šviesūs plaukai, tamsūs
plaukai, garbanoti plaukai

Apranga

kelnės, marškiniai, megztinis, liemenė, sijonas,
suknelė, palaidinė, kepurė, skrybėlė, kaklaraištis, paltas, striukė, kuprinė, rankinukas, akiniai

Elgesys

Kaip eina?
lėtai, greitai, koja už kojos, kaip katė, skuba
Kaip kalba?
lėtai, ramiai, aiškiai, tyliai, garsiai, neištaria kokios nors raidės
Kaip valgo?
greitai, dideliais kąsniais, lėtai, mažais kąsneliais, skubėdamas, dairydamasis

Gailestingas sūnus
Lietuvių liaudies pasaka
Seniau buvo toks karaliaus įsakymas, kad šimtamečių senelių
nebekaršintų1, bet išvežtų kur į pamiškę ar į pabalį2 ir paliktų tenai
mirti. Vienas sūnus įsodino į ratelius savo seną tėvą ir išvežė. Paskui jį sekė ir jo vaikas. Pastūmė senelį nuo kalno su rateliais ir eina
sau namo. Vaikas ėmė šaukti:
– Tėte, kam palikai ratelius?
– Tai kad daugiau jų nebereiks.
– O kai tu, tėve, pasensi, su kuo gi aš tave išvešiu?
Tada sugrįžo sūnus, pasiėmė savo seną tėvą ir vėl parsivežė
namo. Bijojo, kad kas nesužinotų, kad senas tėvas gyvena jo namuose, tai laikė jį slaptai jaujoje3.
Buvo labai blogi metai. Sūnus nuėjo jaujon ir skundžiasi tėvui:
– Tėveli, kas bus, – labai blogi metai, nebėra nei duonos, nei
sėklos. Aš tave gyvą palikau, sakyk dabar, ką daryti?
– Nuplėšk, vaikeli, kūtės4 stogą, – aš jį, jaunas būdamas, darbymety nekultais rugiais apdengiau, – iškulk juos, susipilk į maišą,
sėsk ant greito arklio, lėk, kiek arklys gali, per pūdymą5 ir abiem
rankom sėk į visas šalis.
Sūnus taip ir padarė, užsėjo lauką. Atėjo ruduo, niekas nedygsta. Nuėjo pas tėvą ir sako:
– Mielas tėveli, viską taip padariau, kaip liepei, bet kad niekas
nedygsta.
– Bus gerai. Nueik, vaike, naktį į lauką, pridėk galvą prie žemės ir klausyk, ką rugeliai kalbės.

Karšinti – prižiūrėti seną žmogų.
Pabalys – vieta prie balos.
3
Jauja – ūkinis pastatas.
4
Kūtė – pastatas gyvuliams laikyti.
5
Pūdymas – neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas.
1
2
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Nuėjo sūnus ir klauso. Girdi, kaip rugeliai vienas kitą šaukia:
ū ū ū!
Pavasarį eina sūnus laukų apžiūrėti. Juodas laukas, niekas nedygsta. Ir vėl liepia tėvas eiti naktį pasiklausyti. Jis, pridėjęs ausį
prie žemės, girdi, kaip rugeliai kalba:
– Pasitrauk, pasitrauk, leisk mane!
Parėjęs namo, viską papasakojo tėvui.
– Tai viskas, vaike, bus gerai.
Atėjo laikas – rugiai sudygo, o apie vidurvasarį – jau liemuo
liemenį plaka, kaip siena stovi. Ogi varpos – vos sauja apimsi.
Buvo badas, žmonės siuntė karaliui pagalbos prašymus. Išvažiavo karalius patikrinti, kas darosi. Važiuoja per laukus, niekur
nėra rugių, tik vienoj vietoj žiūri – stovi rugiai kaip siena. Liepia jis
pašaukti ūkininką.
– Sakyk, iš kur gavai sėklai grūdų? Visoj mano karalystėj nėra
kito tokio lauko. Sakyk teisybę.
Žmogus ir šiaip, ir taip sukasi: nėra ką daryti – prisipažino, kad
seną tėvą laiko ir kad jis taip patarė.
– Kad jau tavo tėvas toks gudrus, atvesk jį čia, – paliepė karalius.
Ir atvedė senelį prie karaliaus.
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– Sakyk, seni, jei toks gudrus esi, kada gi tu mirsi?
– Paskutinę šių metų dieną, ponuli.
– O kada aš mirsiu?
– Velykų pirmą dieną, ponuli.
– Ar jau nėra išsigelbėjimo?
– Man nebėra, o karalius gali išsigelbėti, tik reikės eiti vogti.
Nusijuokė karalius ir liepė toliau važiuoti. Tačiau, ir parvažiavus namo, vis jam neišeina iš galvos senelio pranašavimas.
Atėjo naujieji metai. Nusiuntė karalius savo tarnus pažiūrėti, ar
tas senis dar gyvas. Pasiuntiniai pranešė:
– Prašom į šermenis, senelis vakar mirė.
Karalius visiškai susirūpino: kuo arčiau Velykos, tuo jam darosi neramiau. Karalius negali užmigti iš rūpesčio. Naktį prieš pat
Velykas atsikėlė, apsirengė prastais drabužiais ir išėjo miestan. Atėjo prie tvoros, girdi – kažin kas atšliaužia.
– Kas tu? – klausia karalius, pamatęs valkatą.
– Kas tu, tas ir aš.
– Tai mes dabar būsime draugai.
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– O kur mes eisim vogti?
– Na, kad ir pas karalių, aš žinau jo rūmus.
Gerai. Priėjo karalius rūmus, pačiuose viršutiniuose languose,
kur karaliaus ponai gyvena, šviesu. Tas vagis ir sako:
– Lipk paklausyti, ką tie ponai šneka.
– Kad aš nemoku siena lipti.
Vagis sudrožė karaliui per ausį:
– Koks tu vagis, kad nemoki siena lipti!
Vagis užsimovė ant rankų ir kojų geležinius pirštus, užsilipęs
pasiklausė ir sugrįžęs sako:
– Nori karalių nužudyti. Rytoj bus didelis balius, pasikvies karalių ir paduos jam vyno taurę su nuodais.
Vagis vėl užlipo siena ir išnešė dvi skryneles aukso.
– Šit kad pasisekė, tai pasisekė.
Nuėjo į miesto galą, į mažą gryčią, dalytis pinigų. Karalius,
kaip pradžiamokslis, daug neėmė. Grįždamas karalius visur pakelėse ant tvorų ir ant medžių rašė kryželius – taip nužymėjo kelią
nuo tos gryčios iki savo rūmų.
Rytą kviečia ponai karalių į balių. Karalius apstatė tuos namus
kariuomene. Padavė karaliui vyriausias patarėjas taurę vyno.
– Kiekvienas, kas vaišina svečią, pirma pats atsigeria, o tik tada
pripila svečiui. Pirma pats atsigerk, – paliepė karalius.
Ir kiti jam pritarė. Nėra kas daryti, reikia gerti. Kai tik išgėrė,
tuoj nuvirto vietoje negyvas. Tada karalius pakvietė savo kariuomenę ir paliepė visus ponus, kurie jį ten kvietė, suimti.
Pasišaukė karalius ir tą vagį, gausiai jį apdovanojo. Vagis vedė
ir laimingai gyveno – nebereikėjo daugiau vogti.
Išleido karalius įsakymą. Kad ir senelių daugiau nebežudytų:
„Jaunieji tegul būna darbui dirbti, o seniai patarimams duoti”, –
pasakė karalius.
apdengiau, nedygsta, rugeliai, vidurvasarį, vogti, užmigti,
rūpesčio, skryneles
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1 	Kodėl sūnus paliko savo tėvą gyvą?
2 	Kaip karalius sužinojo, kad sūnus seną tėvą laiko namuose?
3 	Kodėl karalius patikėjo senelio pranašyste?
4 	Kodėl karalius nesuėmė vagies, o jam atsidėkojo?
5 	Kokį naują įstatymą išleido karalius?
6 	Raskite sakinį, kuris nusakytų pagrindinę pasakos mintį.
7 	Iš pabirusių sakinių sudarykite pasakos įvykių grandinę. Išmokite pasekti pasaką.
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Senelis pasakė karaliui, kada šis mirs.
Karalius sužinojo, kad jį ruošiamasi nužudyti.
Sūnus parvežė tėvą namo.
Karalius išėjo vogti.
Sūnus sugėdino tėvą.
Karalius pamatė gražų rugių lauką.
Sūnus išvežė tėvą į mišką.
Karalius išsigelbėjo.
Karalius išleido naują įstatymą.
Tėvas patarė sūnui, iš kur gauti grūdų.
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Daiktavardžio reikšmė
IR GRAMATINIAI POŽYMIAI
Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pasako daikto vardą ir
atsako į klausimą kas tai?
Gramatikoje daiktu vadinami ne tik paprasti daiktai (peilis,
pieštukas), bet ir augalai (beržas, eglė), gyvūnai (briedis, šernas,
varna), žmonės (berniukas, mokinys). Visus juos matome, galime
paliesti, todėl jie vadinami konkrečiaisiais daiktavardžiais.
Bet yra ir tokių daiktavardžių, kurie reiškia veiksmų (bėgimas),
ypatybių (gerumas), gamtos reiškinių (žiema), visuomeninių reiškinių (sąskrydis) pavadinimus. Tokie daiktavardžiai vadinami abstrakčiaisiais daiktavardžiais. Visi jie atsako į klausimą kas tai?
Daiktavardžiai kaitomi linksniais, skaičiais ir yra vyriško
sios arba moteriškosios giminės.
† Nusibraižykite lentelę ir pateikite nurodytų reikšmių daiktavardžių.

Daiktavardžio reikšmių pavadinimai

Pavyzdžiai

paprastų daiktų				
augalų
gyvūnų
žmonių
gamtos reiškinių
visuomenės reiškinių			
ypatybių				
veiksmų				

knyga

‡ Perskaitykite tekstą, suraskite ir nurašykite daiktavardžius.

Gražus yra Vilnius. Gražus ir rytui auštant, ir dienos skuboje, ir
vakaro susimąstyme. Ar krenta ant jo lengva pavasario žaluma,
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ar karaliauja lėta Lietuvos vasara jo parkuose, ar šnabžda auksiniai rudens lapai po kojomis, ar leidžiasi sniegas mėlyname
rūke į siauras jo gatves – visada gražus yra Vilnius. Ir nežinai,
kada jis gražesnis. Sako daug matę ir daug keliavę žmonės, kad
maža tokių miestų yra margame pasaulyje.
Pagal A. Ramoną

ˆ Patarlėse ir priežodžiuose įrašykite praleistus žodžius. Pabraukite
daiktavardžius.

1. Darbe paskutinis, prie stalo ▲. 2. Atitiko kirvis ▲. 3. Duonelė, kad ir juoda, bet stiprybės ▲. 4. Dvi katės vienam maiše ▲.
5. Darbšti kaip ▲. 6. Aklas būdamas, kitam kelio ▲. 7. Dažnai
žodis skaudesnis už ▲.
kotą * duoda * nesutinka * pirmutinis * bitė * lazdą
neparodysi
Š Įrašykite praleistas raides. Pabraukite daiktavardžius.

Vėlyvas ruduo
Artinosi žiema. Ka*dien darėsi šalčiau ir šalčiau. Šiaurus vėj*s
švilpė medž* šakose, dra*kydamas geltonus, šalnos pakąstus
lapus, kol gal*siai nė vieno neliko. Medžiai stov*jo nuogi. Jų
dr*bančias šak*les negailest*ngai plakė žvarbus lietus. Pagirys apmirė, išt*štėjo. Pauk*čiai išskrido į pietus. Žv*rys, kurie
tur*jo olas, sulindo į jas. Visi buvo apt*ngę, abejingi.
Pagal J. Avyžių

œ Perskaitykite tekstą. Raskite daiktavardžius. Išrašykite tik tuos, kurie žymi reiškinių pavadinimus.

Pelenų laukymė
Juoduoja, dvelkia degėsiais visa pievaitė. Dabar jau tapusi pelenų laukyme. Apanglėjo net berželių, miškinės obelaitės šakos.
Ar pražys ji šį pavasarį, ar suks čia lizdą devynbalsė? Pavirto
pelenais dar nepabudusios iš žiemos miego, dar nespėjusios pamatyti pavasario saulės kamanės, drugiai.
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Kol neužžels žolė ir nepaslėps pelenų, čia nenutūps joks paukštis. Kol vėjas neišnešios plėnių, nekvepės čia gėlės.
Suku akis nuo kažkieno lengva ranka ir abuoja širdimi ugniai
atiduotos pievos ir tyliai sakau:
– Atleisk, gimtoji mano žeme!
V. Račkaitis
U

Kodėl negalima pavasarį deginti žolės?

Œ Pagal pavyzdį sudarykite daiktavardžius.

riešutavo, bėgo, mokė, taisė, jungė, įpjovė, surašė, kasė, skaitė,
piešė, plovė, dainavo, grojo
Pavyzdys. Riešutavo – riešutavimas.
š Parinkite ir įrašykite tinkamus daiktavardžius.

Katino Leopardo Leonardo pasakojimas
Aš apsigyvenau vienos ponios ▲. Ji mane vedžiojo, maitino.
Aš rydavau ▲, ▲ ir ▲. Ponia glostė mane, prausė. Aš medžiodavau ▲ ir ▲. Vieną kartą bandžiau sugauti ▲. Gaudžiau,
laksčiau, sujaukiau ponios ▲. Sudaužiau ▲, išvarčiau gėles.
S. Paltanavičius

kopūstus * agurkus * obuolius * pelę * namus * vazą
namuose * vorus * muses

Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai.
Didžiųjų raidžių rašyba
Tikriniai daiktavardžiai reiškia konkrečių asmenų ar daik
tų vardus: Petras, Murauskas, Punskas, Kaunas, Neris, Šešu
pė, Galadusis, o bendriniai – bendrus daiktų ar asmenų vardus:
žmogus, miestas, upė, ežeras. Tikriniai daiktavardžiai rašomi didžiąja raide.
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Didžiąja raide rašomi:
1. Žmonių ir gyvūnų vardai, žmonių pavardės, slapyvardžiai:
Vida, Rainis, Povilas Matulevičius, Maironis.
2. Valstybių, kaimų, miestų ir gatvių pavadinimai, ežerų, upių,
girių, planetų ir žvaigždžių vardai: Lietuvos Respublika,
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Lenkijos Respublika,
Latvija, Prancūzija, Agurkiai, Suvalkai, Tulpių gatvė, Ne
munas, Giluišgiris, Žemė, Saulė.
3. Kūrinių, žurnalų, laikraščių, ansamblių, stadionų ir kiti pa
vadinimai: „Anykščių šilelis”, „Pasaulio lietuvis”, „Aušre
lė”, „Lietuvos rytas”, choras „Dzūkija”, „Žalgirio” stadio
nas. Atkreipkite dėmesį, kad jie rašomi ne tik didžiąja raide,
bet ir išskiriami kabutėmis.
4. Kai pavadinimas sudėtinis, didžiąja raide rašomas tik pir
mas žodis: Motinos diena, Vilniaus universitetas, Seivų
ežeras.
† Sudarykite tikrinių ir bendrinių daiktavardžių junginius. Užrašykite
juos sąsiuvinyje.

Tikriniai 				Bendriniai
daiktavardžiai 		
daiktavardžiai
Nemunas				
Ernestas 				
Suvalkai				
Rainis 				
Tobis					
Vidugiriai 				
Žalmargė 				
Grigutis 				

vardas
miestas
pavardė
karvė
katinas
upė
šuo
kaimas
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‡ Nusakykite, kokie tai daiktavardžiai – tikriniai ar bendriniai.

meilė, aušra, darbas, Jonas, vaikas, Aušra, ilgesys, Ineta, ežys,
Meilutė, bitė, Martynas, Lina, linas, lynas, Matas, drebulė, matas (šachmatuose), aidas, Aida
ˆ Šalia klausimų parašykite tinkamą tikrinį daiktavardį.

1. Neseniai mokėmės (kieno?) ▲ eilėraštį (kokį?) ▲. 2. Per žiemos atostogas važiuosime į (kur?) ▲. 3. Man patiko spektaklis
(koks?) ▲. 4. Pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiame (ką?) ▲.
5. Aš noriai perskaičiau rašytojos (kokios?) ▲ knygą (kokią?)
▲. 6. Įspūdingai šventėme (ką?) ▲.
Š Papildykite sakinius.

Aš esu ▲. Gyvenu ▲. Mokausi ▲. Mano geriausias draugas
yra ▲, o draugė ▲. Aš labai myliu savo ▲ ir ▲. Mėgstamiausia mano knyga – ▲. Labai patinka laida ▲. Mėgstu skaityti
žurnalą ▲. Aš lankau ▲ būrelį, mėgstu žaisti ▲. Šią vasarą
buvau ▲, o kitą keliausiu į ▲. Užaugęs (-usi) būsiu ▲.
œ Išrašykite tikrinius daiktavardžius, paaiškinkite, kodėl jie rašomi didžiąja raide.

1. Mano draugė Jolanta gyvena Suvalkuose, Liepų gatvėje.
2. Rimutė su mamyte atvažiavo į Vilnių pas tetą Vidą. 3. Šuo
Rudis yra geras Edvino draugas. 4. Kaune yra Tado Ivanausko gamtos muziejus. 5. Vasarą aplankėme Šiurpilio piliakalnį,
maudėmės giliausiame Lenkijos ežere Ančioje. 6. Mantas plaukė Nemunu iš Kauno į Klaipėdą. 7. Katinas Murzius gulėjo ant
krosnies ir prausėsi letenėle. 8. Vilnius yra Lietuvos sostinė.
Pavyzdys. Jolanta – vardas.
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Daiktavardžių giminės
Daiktavardžiai yra vyriškosios (stalas, medis, sūnus) arba
moteriškosios (kėdė, teta, pilis) giminės, bet ja nekaitomi.
Norėdami atskirti daiktavardžio giminę, prie jo pridedame žodelį tas arba ta: tas langas, ta palangė, ta šalis, tas brolis, ta sesuo,
tas akmuo.
Lietuvių kalboje yra daiktavardžių, kurių giminė gali būti ir
vyriškoji, ir moteriškoji todėl, kad jie įvardija vyriškosios ir moteriškosios giminės asmenis, pavyzdžiui: naktibalda, nenuorama,
kerėpla, kūtvėla, elgeta, vėpla.
Galima pasakyti:
senas
> elgeta
sena

		
		

įžūlus
> akiplėša
įžūli

Dažniausiai jie turi menkinamąją reikšmę ir galūnę -a.
Palyginkite du sakinius:
1. Tas neklaužada sūnus įsipyko tėvams.
2. Ta neklaužada duktė įsipyko tėvams.
Daiktavardis neklaužada tinka tiek vyriškosios, tiek moteriškosios giminės asmenims.
†	Pasakykite šių daiktavardžių giminę ir nurašykite pagal pavyzdį.

medis, takai, kelias, meškerė, akmenėliai, ežeras, banga, lelijos,
draugas, tetos, kambariai, brolis, siuvėja, suknelė, vinis, gyventojai, tvenkinys, ąžuolas, liepa, voverės, beržai, pūga, žinia, šaltis
Vyr. g. daiktavardžiai

Mot. g. daiktavardžiai

medis

meškerė
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‡ Parašykite priešingos giminės daiktavardį.

tėvas – motina
sūnus –
dėdė –
sesuo –

gaidys –
bitė –
arklys –
žąsis –

eglė –
burokas –
koridorius –
kėdė –

ˆ Nurašykite tekstą. Pabraukite daiktavardžius: vyriškosios giminės –
vienu brūkšniu, moteriškosios – dviem.

Rytas išaušo giedras ir aiškus. Jaunu trapiu ledu spinduliuoja ežeriukas. Baltu šviežiu sniegu pribarstytas girios pakraštys. Sustoju, užburtas miško tylos. Ties tilteliu, skaičiuodamas
akmenėlius, gurgena upeliukas. Į pušies stuobrį bildena genys.
Eglių tankynėje sučiulbo nykštukas. Ir vėl tyla, kurioje, rodos,
jauti, kaip nuo beržo liemens atsilupa kvapni tošelė, prabunda
voverė briedžio vilna išklotame lizde, atsidūsta sniego gabalą
nuo pečių numetusi raisto pušelė.
L. Grudzinskas

Š Įrašykite praleistas raides. Pabraukite daiktavardžius, viršuje pažymėkite giminę.

Nuo neatm*namų laikų apie Tinginėlių kaim* sklando gaus*bė
legend* ir padavimų. Esą ten saldaus midaus up*s teka, o vaniliniai ir šokoladiniai ledai auga tiesiog ant medž*. Dar pasakojama, kad tuose Tinginėliuose niekam nereikia nieko dir*ti, nes
skaniausi batonai, olandiški s*riai, kepti šokoladin* grybukai
ten ir taip visuose patvoriuose ž*lia it kokios piktžolės. Reikia
tik neting*ti juos nusiskinti ir suvalgyti.
V. V. Landsbergis

œ Sugalvokite ir parašykite po sakinį su pateiktais žodžiais. Skliausteliuose nurodykite jų giminę.

drožtukas, segtuvas, degtukas, dirbtuvė, vargšelė, džiaugsmas
Œ Nurašykite sakinius. Pabraukite tą žodį, kuris padeda nustatyti paryškintojo daiktavardžio giminę.
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mot. g.

1. Ji vis ką nors pamiršta, tikra vėpla. 2. Mano seserį dabita
vadina. 3. Bobulė Petrą pavadino žmonių išgama, nes skriaudė
mažuosius. 4. Tas akiplėša labai įžūlus. 5. Mūsų mažoji – tikra
nenuorama.
š Iš pateikto teksto išrašykite į sąsiuvinius daiktavardžius, skirstydami juos giminėmis.

Šernai
Šernai – dideli maudyklės mėgėjai. Ir ne bet kokios! Duok jiems
purvo vonias! Jos kaip išsigelbėjimas nuo įkyrių vabzdžių, kurių šile netrūksta, nuo didelių karščių. Įsiknisa deglieji į purvą
ar šlyną iki pat ausų ir snaudžia per dieną. Vakare, kai eina
maisto ieškoti, purvo šarvai saugo nuo uodų ir mašalų.
Pažiūrėti šernas atrodo nešvarus, bet iš tikro jis – didelis švaros mėgėjas. Vos tik apdžiūsta, išlipęs iš vonios, deglasis tuoj
kasosi į medžius, šukuoja kailį, švarinasi. Senieji, trindamiesi į
sakuotus medžius, taip nusizulina, išsisakuoja šonus, kad jų nė
kulkos neima.
J. Sokas

mot. g. daikt.
maudyklės

vyr. g. daikt.
šernai

Daiktavardžių skaičiai
Daiktavardžių yra du skaičiai: vienaskaita ir daugiskaita. Kal
bant apie vieną daiktą, vartojama vienaskaita (knyga), kalbant
apie kelis daiktus, vartojama daugiskaita (knygos).
Yra daiktavardžių, kurių vartojama tik vienaskaita: Baltija,
vaškas, derva, aliejus – jie yra vienaskaitiniai daiktavardžiai.
Kai kurių daiktavardžių vartojama tik daugiskaita: metai, aki
niai, durys, kailiniai – tai daugiskaitiniai daiktavardžiai.
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† Parašykite šių daiktavardžių daugiskaitą.

įvartis –
žuvis –
obelis –
akis –
pušis –

mergelė –
karvė –
pelė –
žvakė –
katė –

namas –
kepalas –
pirštas –
sargas –
lėktuvas –

vyšnia –
mama –
saga –
akmuo –
dalmuo –

‡ Raiškiai perskaitykite. Raskite ir išrašykite daiktavardžius, nurodykite jų skaičių.

Kiekvieną rytą vis ilgiau išsilaiko rasa ant medžių lapų ir žolių
stiebelių. Ji sodri, šalta ir dvelkia rudeniu. Miškuose ir pievose
pilna voratinklių, kurie surenka gražiausius rasos kamuoliukus. Ruduo atėjo į žemę staiga, nelauktai. Norisi atsižiūrėti į
paskutines gėles, atsisveikinti su jomis iki kitų metų, pasigrožėti geltonais lapais, kurie nuspalvino visą laukymę.
Blankia padange traukia pietų link gervių trikampis. Traukia
lėtai, tausoja jėgas ilgai kelionei. Gaila joms skirtis su tėviške.
Pavyzdys. Rytą – vns.

V. Račkaitis

ˆ Nurašydami mįsles, pakeiskite daiktavardžių skaičių, tuomet įminkite.

1. Juodos vištos ant raudono kiaušinio tupi. 2. Vasaromis šaltas, žiemomis šiltas, rudenimis turtingas, pavasariais vargingas.
3. Gyvulį šerdamas, žmogų penėdamas eina per lauką žvengdamas. 4. Balta lanka, juoda avis, kas išmano, tas pagano.
5. Balti kaip balandžiai, bet neskrenda, o už jūros atsiranda.
6. Be kirvių, be kirvelių, be grąžtų, be grąžtelių tiltus pastato.
Pavyzdys. Juoda višta ant raudonų kiaušinių tupi.
Š Nurašykite tekstą. Daiktavardžius pabraukite. Skliaustuose sutrumpintai pažymėkite jų skaičių ir giminę.

Sauliui užgniaužia kvapą. Gyvo stirniuko niekur jis nėra matęs
– tiktai zoologijos sode. Kartu su kitais vaikais jis sustoja prie
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daržinės kampo. Ten kaip tik prasideda medinis aptvaras. Jo
kampe, greta medžių, ir stypčioja stirniukas. Nedidelis, plonakaklis. Viena priekinė koja aprišta. Suklusęs nepatikliai dairosi.
Jeigu kas, pasileis kiek galėdamas, tiktai koja netvirta ir aplinkui – tanki tvora.
A. Zurba

Pavyzdys. Sauliui (vns., vyr. g.) užgniaužia kvapą (vns., vyr. g.).
œ Sugrupuokite daiktavardžius į vienaskaitinius ir daugiskaitinius.

sąžinė, akiniai, varškė, grindys, apmaudas, jaunimas, įkurtuvės, miltai, augalija, kantrybė, vestuvės, imtynės, durys, žirklės, derybos, auksas
Vienaskaitiniai
daiktavardžiai

Daugiskaitiniai
daiktavardžiai

sąžinė

akiniai

Œ Parašykite po 3 vienaskaitinius ir daugiskaitinius daiktavardžius,
kurie reikštų: a) maisto produktus, b) geografinius pavadinimus.

Viena skaitin i ai
a) maisto produktų pavadinimai:
b) geografiniai pavadinimai:
Daugiskai ti n iai
a) maisto produktų pavadinimai:
b) geografiniai pavadinimai:
š Išrašykite daiktavardžius, nurodykite jų giminę ir skaičių.

Išskrenda gervės
Nubalusia padange tiesiai pietų link traukia gervių trikampis.
Traukia lėtai, lyg tausodamos jėgas ilgai, varginančiai kelionei.
O gal joms gaila skirtis su tėviške? Paukščiai nenoromis, neskubėdami ją palieka. Nori įsidėmėti gelstančius miškus, ištuštėjusius laukus, išsinešti gimtinės vaizdus.
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Tolsta nutolsta išskrendančios gervės. Ant savo sparnų išsineša
dar vieną vasarą.
V. Račkaitis

Pavyzdys. Gervės – mot. g., dgs.

Linksniai ir daiktavardžių linksniavimas
Daiktavardžiai yra kaitomi ne tik skaičiais, bet ir linksniais.
Lietuvių kalboje yra septyni linksniai: vardininkas, kilmininkas,
naudininkas, galininkas, įnagininkas, vietininkas, šauksmininkas.
Kiekvienas linksnis, išskyrus šauksmininką, turi tik sau būdingus klausimus: kas?, ko?, kieno?, kam?, ką?, kuo?, kur?, kame?
Daiktavardžio galūnių keitimas, atsakant į tam tikrus klausi
mus, vadinamas linksniavimu.

Linksnis

Sutrum- Klaupinimas simas

Vns.

Dgs.

Vardininkas

V.

kas?

medis

medžiai

Kilmininkas

K.

ko?
kieno?

medžio

medžių

Naudininkas

N.

kam?

medžiui

medžiams

Galininkas

G.

ką?

medį

medžius

Įnagininkas

Įn.

kuo?

medžiu

medžiais

Vietininkas

Vt.

kur?
kame?

medyje

medžiuose

Šauksmininkas

Š.

––

medi

medžiai

† Perskaitykite eilėraštį ir atlikite užduotis.

Raskite ir išrašykite iš teksto klausimus, prie kiekvieno klausimo parašykite linksnio pavadinimą.
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Kuris linksnis neatsako į klausimą?
Kuris linksnis yra ne savo vietoje? Kelintas jis turi būti?
Linksniai ne iš eilės, arba neįvykusios vaišės
Na, bet metas ir suprasti,
Mielas, pilkas nedidukas –
Kad pirmiausiai reikia rasti...
Žvirblis? Šapas? Akmenukas?
Ne ne ne – tikrai ne vilkas,		KĄ? – O ką daugiau –
PELIUKĄ…,
Nors svarbu, kad būtų pilkas!
Kad jam duotum gabaliuką
Gali būti akmenukas,
Riešutėlio ar sausainio,
Bet geriausiai...					
Obuoliuko ar saldainio!
KAS? – PELIUKAS
Kur peliukas? KUR? KAME? –
Tai prisėskim prie staliuko
Ten URVELYJE, KAMPE.
Ir palaukim...						
KO? – PELIUKO.
Tik į bėdą nepakliūk,
Ai ai ai, kiek čia sausainių...
Kai išlįsi...
Riešutukų ir saldainių...
O! PELIUK!
Paviešėt mielai lieku!
O su KUO? – Su PELIUKU?
					
Bet peliukas iš urvelio
Cypsi, kad išlįst negali,
Nes šiukštu1 iš urvo...		
KAM?		
Žinoma, pelių VAIKAM!
R. Skučaitė

1

Šiukštu – jokiu būdu, negalima.
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‡ Išlinksniuokite daiktavardžius: sodas, brolis, gėlė, vasara.
ˆ Raiškiai perskaitykite. Nurašydami sakinius, įrašykite trūkstamas
galūnes. Pabraukite daiktavardžius. Skliausteliuose nurodykite jų
linksnį.

Rasos švent* baigdavosi vakar* prie laužo. Prie gražiausioje
vietoj* uždegto apeiginio lauž* rinkdavosi apylinkių žmon*,
jaunim*. Šokdami aplink lauž*, giedodavo apeigines giesm*,
kuriomis garbindavo Saul*, Mėnul*, augalus, jav*, lauk*.
P. Dundulienė

Š Raiškiai perskaitykite tekstą. Išrašykite daiktavardžius, nusakykite
jų giminę, skaičių ir linksnį.

Pasaulio medis
Ar žinote apie stebuklingus pasakų medžius? Apie aukso obelėlę su auksiniais obuoliais ir vyno šulnelį po ja, apie stebuklingą sodą, kurio medžiai skamba ir kuriame kalbantis paukštis
tupi?
Pasaulio vidury ant aukšto aukšto kalno auga didelis puikus
medis. Jo šakos dangų remia. Po juo galėtų sutilpti visi, kas
pasaulyje gyvena.
Nupieškit ir jūs pasaulio medį. Prie šaknų – vandens ir požemio gyventojus, prie kamieno – žemės gyventojus, o šakose –
paukščius ir dangaus šviesulius.
A. Bareikytė

Pavyzdys. Pasakų – mot. g., dgs., K.
œ Nurašydami suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu linksniu.

Gluosnio pasaka
Vieną (diena) vaikai ant tako numetė (lazda).
Ėjo pro (šalis) senelis. Pamatė (lazda), nudžiugo. Pasirems! Palinko senelis ant lazdos, o ši giliai į (žemė) susmigo. (Lazda)
ištraukti (jėgos) neužtenka.
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Striksojo ji per (žiema). (Pavasaris) netikėtai išsprogo, lapelius
išleido ir ėmė augti. Greitai visus berželius pralenkė.
Auki, dainuoki prie kelio, žaliasis gluosni!
Pagal M. Sluckį

Œ Parašykite sakinių su šiais žodžių junginiais.

srauniame upelyje, gudrų ežį, gudrus ežy, su vyresne dukteria,
naujame name, brangi mamyte
š Šiuos žodžių junginius pakeiskite atitinkamu daugiskaitos linksniu.

drąsus sūnus – drąsūs sūnūs
skarotą eglę –
molinę puodynę –
tamsi naktis –
šviesiame lange –
tankiame miške –

KAI KURIŲ LINKSNIŲ RAŠYBA
1. Vienaskaitos vardininko galūnėje niekada nerašome -e:
vonia, pirkia, vyšnia, kelias.
2. Daugiskaitos vardininko galūnė niekada nebūna -ei: mo
kiniai, keliai, vabzdžiai.
3. Vienaskaitos galininko ir daugiskaitos kilmininko galūnėse
rašome nosines raides: stalą, stalų; lauką, laukų.
4. Vienaskaitos ir daugiskaitos vietininko galūnė visada bai
giasi e: kelyje, keliuose; lauke, laukuose.
5. Jei tu kartais nežinai,		Jeigu -ė vardininke,
Ką rašyti – -ei ar -ai,		
-ei rašyk naudininke.
Pažiūrėk į vardininką		Bet jei -ė tenai nerasi,
Ir žinosi, kas kur tinka.		
-ai tuomet rašyki drąsiai.
A. Jarmala
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Taip pat rašome vienaskaitos galininke ir įnagininke bei daugiskaitos galininke:
lėlė – lėlei, lėlę, lėle, lėles;
gėlė – gėlei, gėlę, gėle, gėles.
† Šalia daiktavardžių vienaskaitos vardininko parašykite daugiskaitos
vardininką.

Kokią galūnę rašysite? Ištarkite garsiai žodžius. Kokią galūnę
girdite?
žodis – žodžiai
ožys –
brolis –
pavyzdys –
samtis –
arklys –
dangtis –
dramblys –
žygis –
sakinys –
dalgis –
kambarys –
valgis –
būrys –
‡ Papildykite sakinius žodžiais, atsakančiais į pateiktus klausimus.

1. Živilė neša didelę (ką?) ▲. 2. Linas paukšteliams pabėrė
(daug ko?) ▲. 3. Mama iškepė labai skanų (ką?) ▲. 4. Vaikai
sode priskynė (daug ko?) ▲ ir ▲. 5. Algis skaito (ką?) ▲.
6. Rokas valgo (ką?) ▲. 7. Prižiūrėtojas beždžionėms atnešė
(daug ko?) ▲. 8. Rudenį velkuosi (ką?) ▲. 9. Miške yra daug
(ko?) ▲ ir ▲. 10. Mergaitė glosto (ką?) ▲.
ˆ Šalia vienaskaitos vardininko parašykite vienaskaitos naudininką.

tėvynė –
eglė –
karalystė –
ugnelė –
strėlė –
medžioklė –
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valdžia –
galia –
skrynia –
minia –
valia –
viešnia –

mintis –
akis –
šaknis –
valtis –
ugnis –
naktis –

Š Įrašykite reikiamas galūnes ir paaiškinkite jų rašybą.

1. Kat* džiaugsmas, pel* verksmas. 2. Širdž* uždegti meilės
reikia. 3. Sunku nurimti sąžin* prabilus. 4. Auksinei minč* užrašyti auksinės plunksnos nereikia. 5. Saul* kaip motul*, nereikia nei migdymo, nei žadinimo.
œ Raskite tinkamus žodžius, pakeiskite juos taip, kad atsakytų į klausimą kur?, ir įrašykite į sakinius.

1. Mokyklos ▲ radau įdomią knygą. 2. Autobusų ▲ mane
pasitiko sesuo. 3. Naktimis ▲ ūbauja pelėdos. 4. ▲ plaukioja
maža žuvytė. 5. ▲ augo laukinės obelys. 6. Miško ▲ slepiasi
gudrios lapės.
ola * miškas * pamiškė * biblioteka * vanduo * stotis
Œ Sudarykite žodžių junginius, įrašydami reikiamo linksnio daiktavardžius.

grožėtis (kuo?) ▲
gerbti (ką?) ▲
dėkoti (kam?) ▲
atostogauti (kada?) ▲
atstovauti (kam?) ▲
mylėti (ką?) ▲
nekęsti (ko?) ▲
saugoti (ką?) ▲

džiaugtis (kuo?) ▲
neturiu (ko?) ▲
važiuojame (kuo?) ▲
kreipiausi į (ką?) ▲
sriubą valgome (kuo?) ▲
grįžau (kada?) ▲
neišlaistyk (ko?) ▲
dirbti (kur?) ▲

š Parinkite tinkamą daiktavardį, esantį skliausteliuose.

Ar mokate grybauti?
Grybaudamas nešūkauk, nešiukšlink (miško, mišką), nespardyk (šungrybius, šungrybių), o ypač (musmires, musmirių).
Musmirės mums nuodai, o briedžiams – vaistai. Visada atmink,
jog po tavo (kojų, kojomis) gali būti grybiena, todėl ženk atsargiai, nedraskyk (samanų, samanas). Ten, kur šiandien grybavai, rasi (grybus, grybų) ir po dviejų – keturių dienų.
L. Gedvilas
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Daiktavardžių kartojimas
† Parašykite daiktavardžio apibrėžimą ir kuo jis kaitomas.

Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pasako ▲ ir atsako į klausimą ▲? Daiktavardis kaitomas ▲, ▲ ir yra ▲ arba ▲ giminės.
Daiktavardžiai gali būti ▲ (rašomi didžiąja raide) ir ▲ (rašomi
mažąja raide).
‡ Pabraukite daiktavardžius. Parašykite jų giminę, skaičių ir linksnį.

čirena vieversėliai – vyr. g., dgs. V.
dirbu darželyje –
suplasnojo sparnais –
sutvarkė kambarį –
drugeliams gaudyti –
naujais drabužiais –
šventinę nuotaiką –
raudonų rožių –
džiaugėsi knygomis –
ˆ Nusibraižykite tokią lentelę. Parašykite joje pateiktų daiktavardžių
vienaskaitos ir daugiskaitos kilmininko bei naudininko linksnius.
vns. V. kas?

vns. K. ko? vns. N. kam? dgs. K. ko? dgs. N. kam?

žaltys
balandis
lysvė
griovelis
šeimininkė
vieškelis
kelionė
Š Įrašykite praleistas daiktavardžių galūnes.

Jaukioje miesto trobel* gyveno nagingo puodžiaus našlė Barbora. Ji buvo viena kaip pirštas: neturėjo giminių, neaugino
vaik*. Jos vyrą Motiej* tik už vieną žod* karaliaus kareiv* išsivedė antrą vestuv* dien* ir jau kelinti metai kalino viename
nuo ašar* ir kančių pažaliavusiame kalėjimo bokšt*.
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Sunku buvo našlei. Pačiai reikėjo mol* iš kalno kasti, pačiai basomis koj* jį minkyti, pačiai puodus žiesti ir ugnyje juos degti.
V. Petkevičius

œ Suskliaustuosius daiktavardžius parašykite tinkama forma.

Lapė atbėgo į (pamiškė) ir stryktelėjo į kalniuką. Saulė nušvietė visą jos menkystę. Kailinėliai aptriušo, nupliko. Gėda (lapė)
nešioti tokius (kailiniai).
Ne tokia ji buvo (žiema). Spirgina šaltis – nejaučia. Su gerais
kailiniais lyg ant (krosnis). Išbėgs iš (miškas), pasivolios po
(sniegas), nusipurtys – tik grožėkis!
(Giria) lapė jaučiasi lyg namie. Nors ir čia ji (draugai) nedaug
turi, bet jai jų ir nereikia. Visi miško (žvėris) ir net (paukštelis)
pažįsta rudąją, jos vengia. Lapė bijo tik pilkųjų (vilkai) ir lūšių.
Tada ji dumia į olą.
Pagal J. Soką

Œ Perskaitykite tekstą. Pagal lentelėje pateiktą pavyzdį išnagrinėkite
paryškintus daiktavardžius.

Pušis po langu
Pernai pavasarį Sauliuko tėvelis gavo naują butą. Naujas butas, suprantama, yra naujame name, o tas namas pastatytas
naujame kvartale, kur pasibaigia miestas ir prasideda prie
miesčio miškai.
Žodžiu, aplinkui viskas nauja, tik viena senolė pušis nenauja. Ji
auga visai po langu, atsiskyrusi nuo kitų medžių ir viso miško.
Tą pušį Sauliukas pastebėjo išsyk, kai tik jie atsikraustė. Išsyk
ją pastebėjo ir senelis. Išvydę senolę pušį, jie balsu apsidžiaugė:
– Reikia dėkoti statybininkams, kad jie išsaugojo šitą atsisky
rėlę.
R. Sadauskas
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Daiktavardis
pavasarį

Atsako į Tikrinis ar
klausimą bendrinis
ką?

bendr.

Linksnis

Skaičius

Giminė

G.

vns.

vyr.

š Išlinksniuokite daiktavardžius: sūnus, kelias, šokėja, šventė.
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III. Čia mūsų namai
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Liutauras Degėsys

Čia mūsų namai

Užkopsi į didelę kalvą –
Upelė žemai
Tau sako, pakėlusi galvą:
– Čia mūsų namai!

Jaunučiai, žaliai pasipuošę,
Beržai ir klevai
Taip tyliai pritardami ošia:
– Čia mūsų namai.

Čia sodai gražiausių mėlynių,
Aviečių kiemai,
Čia stirnų ir zuikių tėvynė
Ir paukščių namai.

Dairaisi iš didelio aukščio,
Galvoji linksmai:
Tai upės ir medžio, ir paukščio –
Ir tavo namai.

1 	Apie ką poetas kalba eilėraštyje?
2	Kokius vaizdus matote skaitydami eilėraštį?
3	Kokia eilėraščio nuotaika?
4 	Kokią iliustraciją nupieštute paskutiniam eilėraščio posmeliui?
5 	Perskaitykite paskutinius eilučių žodžius poromis taip, kaip jie
rimuojasi.
118

Eilėraščio rimas – tai panašus eilėraščio eilučių pabaigų skambėjimas. Dažniausiai panašiai skamba gretimos arba kas antra
eilutės.

Geriau sava pirkaitė nei svetima pilaitė.
Ir iš gražiausios pievos varlė į balą šoka.
Nijolė Kepenienė

Tėviškės dūmas akių negraužia
Mūsų kambario lempelė vis pavydėjo žvaigždėms.
– Ai, kokios jos laisvos! Kokios laimingos! Niekas jų nei įžiebia, nei išjungia!.. Kaip aš norėčiau būti žvaigždele danguje, – dūsavo ji.
Ir viena padykusi žvaigždelė iš Grįžulo Ratų panašiai įsidūsavo:
– Kaip gera lempoms! Šilumoje, tarp žmonių... Kalbų besiklauso...
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Susimirkčiojo jos vieną kartą ir... pasikeitė vietomis.
Parbėga Urtė iš mokyklos – žiū – žvaigždė plieskia paluby kaip
tūkstantis lempų, net akys raibsta.
Na, jodvi kiek pasišnekėjo, mergaitė ir žvaigždė, atsigėrė arbatos, dar pyragu pasivaišino... Bet kai atėjo laikas miegoti, Urtė
neištvėrė:
– Tu tik nepyk, bet ar galėtum šviesti už lango?
Supykti žvaigždelė gal ir nesupyko, bet įsižeisti įsižeidė. O
lempa?.. Kai tik užkopė į laisvą vietą Grįžulo Ratuose, išsyk gavo
pylos nuo žvaigždžių vyriausiosios, kad per silpnai šviečia. O jau
plieskė lempelė iš paskutiniųjų pasispirgėdama. Žvaigždelės seselės, tiesa, buvo draugiškos, bet kažkokios paikšės1. Vis kvatojo ir
be perstojo dažėsi akis ir lūpas.
Kuklioji lempelė pasijuto nejaukiai.
Na, kurį laiką abi nenoromis dar pakentėjo, paskui susimirkčiojo ir... grįžo kiekviena į savo vietą.
Ne veltui juk sakoma, kad tėviškės dūmas...
Grįžulo Ratų, paluby, raibsta, kažkokios

1 	Kaip manote, kas šios istorijos pasakotojas?
2 	Kurie veikėjai yra pagrindiniai?
3 Į ką jums panašios žvaigždelės ir kambario lempelė?
4 	Kaip sekėsi susikeitusioms žvaigždutei ir lempelei? Kodėl taip
atsitiko?
5 	Kokia pasakos pagrindinė mintis?
6 	Paieškokite daugiau patarlių, kurias galėtute pritaikyti šiam kūriniui.

1

Paikšė – kvaiša.
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K. Marukas

Žuvėdra

Raudonas saulės kamuolys pusiau nugrimzta į jūrą, skaisčiai
nurausvindamas padangę. Tarsi paleisti į orą popieriaus lakštai
skraido žuvėdros. Padebesyse auksu blyksi jų sparnai.
Prisidėjęs delną prie kaktos, Marius įsižiūri į jūrą.
– Kas yra už jūros?
– Svetimas kraštas, – atsakiau.
– Žmonės gyvena?
– Gyvena.
– O sūpuoklių kaip mūsų parke vaikams yra?
– Yra.
– Vis tiek nenorėčiau ten gyventi.
– Kodėl?
Marius pagalvojo ir, žiūrėdamas man į akis, atsakė:
– Čia mano mama. Namai. Draugai. Su kuo aš tenai žaisčiau?
– Savaime aišku, – pritariu. – Čia tavo gimtinė.
– Ir šitų žuvėdrų?
– Ir žuvėdrų...
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Po nakties ant šaligatvio buvo audros prilaužyta šakų ir pridraskyta lapų. Kraupiai šniokštė apsiputojusi jūra, beveik iki pat
paplūdimio suoliukų ritosi bangos. Niekas nesimaudė. Apie kelius
mums plaikstėsi1 apsiausto skvernai. Maišydami pagaliais juodą
sąnašyną, vaikai rinko gintarą.
Pirmiausia mudu su Marium radome apskritą stiklinę plūdę2.
Paskui – lentgalį. Abu nusprendėme, kad lentgalys – nuo sudužusio laivo. Marius pabėgėjo toli į priekį ir kaskart džiaugsmingai
surikdavo, radęs gintaro kruopelę. Staiga jis stabtelėjo. Nutilo. Stovėjo liūdnas, nunėręs galvą, ir vėjas kedeno jo šviesius kaip linai
plaukus.
Priėjęs arčiau, pamačiau prie jo kojų negyvą žuvėdrą ištiestais
sparnais, apneštą smėliu.
– Tėte, kodėl ji mirė?
– Matyt, jūroje užklupo audra.
Marius priglaudė žuvėdrą prie krūtinės, pažvelgė tolyn, į melsvai juodą pasišiaušusią jūrą ir susimąstė.

1
2

Plaikstyti – sklaidyti.
Plūdė – lengvas daiktas, kabinamas prie tinklo ar meškerės valo, kad šis nenuskęstų.
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– Tėte, tu ne viską pasakei.
Aš nesupratau.
– Ne viską, – jis papurtė galvą. – Kaip tu gali nežinoti?
– Ko nežinoti?
Jo lūpose – nepasakyti žodžiai. Marius liūdnai žvelgė į jūrą,
kažką galvodamas. Atsakė jis ne iš karto.
– Tėte, nepalikime jos čia.
– Negi nešimės namo, Mariau?
– Užkaskime kopos viršūnėje.
Taip ir padarėme.
Išklojęs duobutės dugną žaliais lapais, Marius atsargiai paguldė žuvėdrą. Paskui sužėrė smėlį, apdėliojo akmenukais, gintaro gabalėliais, kriauklelėmis ir pasakė:
– Aš žinau, kodėl žuvėdra žuvo. Ji skrido iš toli, kelyje ją užklupo audra, vargšelė išvargo, bet vis tiek skrido. Ji labai norėjo
sugrįžti į savo gimtinę. Ar ne tiesa?
O paskui mes dar ilgokai sėdėjome čia, klausydamiesi jūros
ošimo, ir tylomis galvojome apie narsią žuvėdrą, kuri nepabūgo
audros.
nugrimzta, skaisčiai, sūpuoklių, žaisčiau, sąnašyną, stabtelėjo,
susimąstė, vargšelė

1 	Apie ką Marius su tėčiu kalbėjosi apsakymo pradžioje?
2 	Tyliai perskaitykite, kaip atrodė pajūris po audros. Papasakokite
savais žodžiais.
3 	Kuris apsakymo įvykis pagrindinis?
4 	Kaip pasikeitė Mariaus nuotaika, radus negyvą žuvėdrą? Apie ką
jis mąstė liūdnas ir rimtas?
5 	Kodėl Marius su tėčiu nutarė žuvėdrą palaidoti kopos viršūnėje?
6 	Kokia pagrindinė apsakymo mintis? Parašykite ją į sąsiuvinius.
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7 	Remdamiesi tekstu, papildykite sakinius.
1. Marius su tėčiu poilsiavo ▲. 2. Virš jūros skraidė ▲. 3. Mariui brangi gimtinė, nes čia ▲. 4. Po audros berniukas pajūryje
rado ▲. 5. Jam buvo ▲. 6. Marius norėjo ▲. 7. Užkasę žuvėdrą berniukas su tėčiu ilgai sėdėjo kopos viršūnėje, klausėsi jūros
ošimo ir ▲.

Vytautas V. Landsbergis

Pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą
Pelytė Zita ir tarakonas Aloyzas Dzioba pirmą kartą atkelia
vo į Vilnių, kuriame jau kelis šimtus metų gyvena Varnas Kran
kaitis. Jis nusprendė papasakoti keliautojams istoriją apie miesto
įkūrimą.
– Vilnius paprastai vadinamas kunigaikščio Gedimino miestu,
– vos tik pakilęs pradėjo pasakoti Krankaitis ir pasuko tiesiai kažkokios pilies griuvėsių link, – štai apačioje dabar matote Aukštutinę pilį, kuri dar vadinama Gedimino pilimi, nors iš jos telikęs tik
vienas bokštas... Taigi mano senelis, kuris pats buvo tų įvykių liudininkas, man pasakojo, kad Vilnių įkūrė kunigaikštis Gediminas.
Jis persikėlė iš Trakų į Vilnių 1323 metais ir tada prirašė krūvas
laiškų popiežiui, vienuolių ordinams1 ir įvairiems vokiečių miestams. Juose pasakojo, kad Vilniuje pastatytos kelios naujos bažnyčios, ir kvietė Vakarų šalių amatininkus bei pirklius atvykti ir
įsikurti Vilniuje. Nuo tada Vilnius ir pradėjo klestėti...
– O iš kur jūs žinot, kas buvo tuose laiškuose parašyta? – bandydama nugalėti čaižų2 vėją, varnui į ausį suriko pelytė Zita.
– Oi, tai ilga istorija. Mano senelis buvo artimai pažįstamas su
vyriausiu kunigaikščio Gedimino žyniu3 Lizdeika. Tą Lizdeiką savo
Ordinas – vienuolių riterių karinė organizacija viduramžiais.
Čaižus – šaltas, žvarbus.
3
Žynys – pranašas, aiškiaregys.
1
2

124

lizde buvo išauginusi viena senelio pažįstama erelė. O tos erelės
lizdas buvo Kalnų parke, netoli mano senelio lizdo – taigi jie buvo
kaimynai. Lizdeika mokėjo ir žmonių, ir paukščių kalbas, užtat jis
dažnai su seneliu susitikdavo ir papasakodavo, kas Vilniuje naujo...
– O kodėl tas Gediminas Vilnių pastatė būtent šitoj vietoj, o ne
kur nors prie jūros? – klausinėjo tarakonas su pele, spoksodami pro
plunksnas, nes norėjo viską kuo geriau pamatyti ir išgirsti.
– Atsitiko viskas štai kaip, – pradėjo aiškinti varnas Krankaitis,
nutūpęs trumpai atsikvėpti didelio ąžuolo viršūnėje Kalnų parke. –
Dar karaliaudamas Trakuose, Gediminas labai mėgo šiose kalvose
medžioti. Ir štai kartą medžioklė buvo sėkminga, Gediminas nukovė didelį taurą.
Kadangi medžiotojai su palyda buvo labai alkani, tai paskubom tą taurą išsikepė, pamovę ant iešmo, ir surijo pusžalį beveik
visą, užsigerdami midumi. Karalius tą vakarą po vaišių labai jau
buvo pavargęs, tai į Trakus nebegrįžo, o apsinakvojo kalno papėdėje, tame pačiame Šventaragio slėnyje – va ten, šalia dabartinės
Katedros bei Žemutinės pilies. Ten nuo senų laikų būdavo degina125

mi kunigaikščių lavonai ir kūrenama amžinoji ugnis. Ir štai, miegodamas toje vietoje, Gediminas susapnavo didžiulį, tarsi geležiniais
šarvais aptrauktą vilką, kuris staugė taip skardžiai, lyg jo viduje
būtų buvę šimtai vilkų. Atsikėlė ryte kunigaikštis skaudama galva,
pasikvietė žynį Lizdeiką ir susirūpinęs sako jam:
– Klausyk, Lizdeika, jaučiuosi taip, tarsi geležinis vilkas būtų
mano galvoje per visą naktį staugęs... Kažin – ką tai galėtų reikšti?
– Viskas aišku, – atsakė vyriausias žynys Lizdeika ir tuoj pat
kunigaikščiui Gediminui išaiškino, kad tas vilkas reiškiąs miestą,
kuris toje vietoje būsiąs pastatytas. Ir pridūrė, kad skardus vilko
staugimas reiškia didelį būsimo miesto garsą, kurį sukels jo gyventojų ir kunigaikščių taurūs4 darbai, nes tas miestas taps sostine.
Taigi – kaip matote, tame kalne Gediminas pastatė pilį, paskui čia
perkėlė ir Lietuvos sostinę. O aplink pilį pradėjo kurtis miestas, –
pabaigė Vilniaus istoriją pasakoti varnas Krankaitis.
įkūrimą, susitikdavo, sėkminga, skardžiai, staugęs, būsiąs
4

Taurus – kilnus, doras.
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1 	Apie kokį svarbų istorinį įvykį kalbama šiame tekste?
2 	Kas yra šio teksto pasakotojas?
3 	Kokį sapną sapnavo kunigaikštis Gediminas?
4 	Kas kunigaikščiui išaiškino sapną? Ką tas sapnas turėjo reikšti?
5 	Remdamiesi pasakojimu, paaiškinkite, iš kur buvo kilęs Lizdeika.
6 	Kodėl varnui rūpėjo pasigirti draugams, kad jo senelis buvo pažįstamas su Lizdeika?
7 	Pabaikite sakinius.
1. Vilnių įkūrė ▲. 2. Kunigaikštis Gediminas susapnavo ▲.
3. Žynys Lizdeika išaiškino kunigaikščiui, ką ▲. 4. Žynys sakė,
jog geležinis vilkas reiškia tai, kad ▲. 5. Kunigaikštis Gediminas
nusprendė statyti pilį, nes ▲.

Jeigu norite artimiau susipažinti su pelyte Zita ir jos bičiuliais,
perskaitykite Vytauto V. Landsbergio knygelę „Pelytė Zita”.

Laiškas
Kada rašome laiškus?
•
•
•

Laiškus rašome tada, kai iškyla koks nors reikalas.
Laiškus rašome tada, kai norime ko nors paprašyti.
Laiškus rašome tada, kai norime ką nors sužinoti ar papasakoti apie save.

Patarimai, kaip reikėtų rašyti laišką.
•
•
•

Laiško pradžioje reikėtų rašyti vietovės, iš kurios rašomas
laiškas, pavadinimą ir datą.
Reikia kreiptis į tą žmogų, kuriam skiriamas laiškas, pvz.:
Mieloji Sesute! Sveikas, Seneli! Brangioji Mamyte!
Įžangoje dėkojama už gautą laišką, džiaugiamasi parodytu
dėmesiu, klausiama, kaip sekasi, kas nauja.
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•
•

Svarbiausia dalis – pats laiškas, kuriame nuosekliai pasakojama apie save, namiškius, svarbiausius įvykius...
Laiško pabaigoje perduodami linkėjimai, atsisveikinama ir
pasirašoma.

1 	Suskirstykite sakinius pagal nurodytas laiško dalis.
			
Pradžia

Mes visi esame sveiki. Aš lankau dramos būrelį.
Labai įdomu. Vaidinome tėveliams „Sigutę”.

			Visiems siunčiu linkėjimų. Lik sveika. Sandra
Turinys
Tai mielas Tavo laiškas. Yra už ką padėkoti.
			
Pabaiga

2015 m. gegužės 16 d. Punskas
Mieloji Monika!

2

Įsivaizduokite, kad esate kelionėje. Parašykite savo artimiesiems
laišką ir praneškite, kaip jums sekasi.
Vieta, data

Kreipinys!
Skubu pranešti, kad ▲. Sekasi ▲. Jaučiuosi ▲. Man viskas
▲. Nesijaudinkite.
Mūsų grupė jau ▲. Aplankėme ▲. Matėme ▲. Man labiausiai
patiko ▲.
Nors kelionėje įdomu, pasiilgau Tavęs / Jūsų. Bet tuoj pasimatysime. Mes grįšime ▲.
					Iki pasimatymo!
								
					Vardas
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Petras Cvirka

Cukriniai avinėliai
Ištrauka

Praėjo metai. Per tą laiką mudu su Simuku gerokai ištįsome ir
žiemą pradėjome lankyti naujai atsidariusią mūsų kaimo mokyklą.
Anksčiau manėm, kad saulė nusileidžia į Kurbėnų dvaro šulinį, bet
eidami į mokyklą pamatėm, kad už dvaro vėl laukai ir girios ir kad
pasaulis daug didesnis pasidarė, negu prieš metus.
Mes niekad nebuvom ir mieste, apie kurį tiek daug svajojome.
Simukas sprendė, kad mieste galima gauti pirkt, ko tik nori, ko
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širdis geidžia. Nuo namo ant namo ištiestos virvės, o ant jų suka
binėtos bandelės, riestainiai ir dalgiai. Pardavėjai sėdi ant stogų, o
apačioje vaikščioja pirkėjai ir derasi.
Man miestas gal šiek tiek kitaip atrodė. Aš jį vaizdavaus kve
piantį, nes kai tik mama ar tėtė ką nors parveždavo iš miesto ir
išvyniodavo, – taip skaniai pakvipdavo kambary, kad dėžutes
nuo pipirų, nuo cukraus, mielių slėpdavau po lova ir retkarčiais
įsikniaubęs uostydavau. Užmerkęs akis matydavau miestą. Dėdė
Kasparas, kuris buvo Vilniuje, pasakojo, kad matęs stiklinius na
mus. Man jie ilgai neišėjo iš galvos. Kelis kartus juos sapnavau.
...Bet štai mes tiek išaugom su Simuku, kad nebijojom jau pa
klysti krūmuose, nueiti taip toli, kad mūsų namų tik stogai būtų
matyti, ir todėl savo jėgomis pasiryžome leistis kelionėn.
Vieną dieną, niekam nieko nesakę, palikę gyvulius paganyti
dėdei Kasparui, kurio išsiprašėm į paupį, o iš tikrųjų basi ir vien
plaukiai patraukėm miesto linkui.
Priešpiečiais dangus išsigiedrino, ir iš jo ėmė leistis balti, švel
nučiai voratinkliai, kuriais skraidė mažučiai voriukai. Greitai smil
gas, dagius ir kadagių viršūnes užgobė lengvo vėjūkšlio kedena
mi šydai1, lyg toji diena būtų buvusi didelė vorų vestuvinė šventė.
Mūsų basas kojas ir blauzdas apavė šilko kojinės, o maži voriukai
vis raizgė ir tempė savo gijas nuo stagaro prie stagaro, nuo žolės
prie žolės. Taip vikriai jie dirbo, kad žemę užklojo neužmatomai
platūs audiniai, kurių palaidi siūlai kliuvo mums ant plaukų, tęsėsi
nuo blakstienų ir vijosi aplink kaklus.
Bet mums tai nerūpėjo! Simuko kišenėje, mažoje tepalo dėžu
tėje, žvangėjo trys pinigai. Tie pinigai mudu vedė į nežinomą mies
tą, kaip trys karaliai. Ko mes tik nesvajojome už juos pirkti! Atro
dė, kad už tokį pinigą galėjome įsigyti po armoniką, po dviratį, po
lėktuvą, nes mieste turėjo visko būti. Vis dėlto pirmiausia nutarėm
nusipirkti cukrinių avinėlių.
Todėl Simukas man ir sako:
– Kad tu būtum karalius, ką tu darytum?
– Aš... aš turėčiau dviratį ir šimtą karvelių, ir nereiktų man ga
nyt: karvėm duočiau pieno.
1

Šydas – permatomas, plonas, retas audeklas.
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– O aš turėčiau dviratį.
Bešūkaudami, vienas kitą pralenkdami, greitai paliekame sa
vo kaimo žemes ir, kiek pasvarstę ties kryžkele, leidžiamės labiau
išvažinėtu keliu. Atsigręžę pamatom iš akių nykstančius kaimo
laukus. Toli toli stovi mūsų namai. Aš pamatau kalvelėje net savo
karves, o Simukas, užlipęs ant ežiakalnio2, įstebi ir Pirmininkę, kuri
plaukia, žvilgindama saulėje ragus, mažutė mažutė kaip voras. Kad
geriau būtų matyt prieš saulę, mes viršum akių pridedame rankas.
Dabar kas žingsnis – atsiveria nematyti vaizdai: ten toli matom
didelius, raudonus dvaro namus, kitame šone – plačiausią kūdrą,
pilną žąsų. Pakelyj sutinkame nepažįstamus žmones, kuriems len
kiamės iš tolo arba pasislepiame žolėje, kol jie praeis.
Greitai mumyse dingsta bet kokia baimė, ir vėl abu drąsiai išei
name į vieškelį. Kai atsigręžiame atgal, mūsų namų visai nematyt.
Seniai juos užgožė svetimų kaimų laukai ir kalvos. Man suspau
džia širdį, lyg būčiau amžinai praradęs savo tėviškę. Pradedu apie
tai galvot kiekviename žingsnyje ir jaučiu, kaip pamažėl darosi
sunkios kojos. Galvoju tik apie grįžimą namo, bet Simukas drąsiai
traukia pirmyn dainuodamas: Išėjo tėvelis į mišką... ką...
Atsigręžiu vėl į tą kraštą, kur dingo namai, ir šaukiu atsilikęs
Simukui:
– Verčiau einam namo!..
Simukas sustoja, paskum pasilenkia, kažką krapšto žemėje ir
sako man:
– Eik! Aš vienas eisiu! – ir pabarškina skardinę dėžutę su pi
nigais. – Nusipirksiu avinėlių ir vienas suvalgysiu... o už kitus du
pinigus nusipirksiu armonikėlį.
Stoviu vietoje ir pilnomis ašarų akimis žvelgiu čia į Simuką, čia
į namų pusę.
– Man tavęs nereikia! – sako jis ir, išsivilkęs švarkelį, persime
tęs jį per petį, bėga pakalnėn. Sėdžiu ir ryju ašaras. Simukas dings
ta, paskum pakyla į naują kalvelę ir šaukia mosuodamas švarkeliu:
2

Ežiakalnis – kalva, kuria eina ežia, lauko riba.
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– Jau miestas! Bėk greičiau! Vaje, tai gražus!
Ir bėgu prie Simuko, lyg tas stebuklas būtų matomas tik valan
dėlę, kaip vasaros naktį perskrodęs dangų žaibas.
Tikrai pamatau toli, pro medžių viršūnes, baltą bokštą.
O gėrybių mieste! Kaip mudu su Simuku tavim apsidžiaugėm
ir kaip skaniai tu mums kvepėjai!
Bet neilgam!..
Šį kartą mudu su Simuku apgavo miestas, kuris netrukus dingo
iš akių, lyg kiaurai žemėn prasmegęs. Mudu kaip du pirštai pasili
kome stovėti.
Saulė jau seniai pakrypo į vakarus, ir mudu ėmėm bijoti nak
ties, kuri galėjo greitai ateiti, kad mes nebūtumėm spėję pasiekti
miesto.
Simukas pradėjo šlubuoti.
– Gal ten visai ne miestas... – nedrąsiai pasakiau ir žvilgterėjau
į draugą. – Aš noriu namo. Nereik man avinėlių...
Simukas neprieštaravo. Nešdamas sužeistą koją kaip lėlę, jis
klusniai traukė atgal. Kai pasiekėme malūną, saulė pasidarė didelė,
raudona ir savo ugnimi uždengė dangų toje pusėje, kur buvo pasi
rodęs miestas.
O kai suplušę, dulkėti, atmuštomis kojomis išvydome priete
moje savo namus, pradėjome šokinėti iš džiaugsmo, lyg būtumėm
jų daug metų neturėję.
– Antai mūs klojimas! Ir klėtis. Visus matau! Ve, rūksta dūmai,
turbūt šutinėlio3 verda! – suriko Simukas, šluostydamas ašaras.
– O anie mūsų. Man gražesnis mūsų kaimas už miestą. Ir už
Kauną geresnis... O tau?
– Ir man! – atsakė Simukas...
ištįsome, pakvipdavo, slėpdavau, įsikniaubęs, kryžkele,
atsigręžę, žąsų, drąsiai, tavęs, dingsta

3

Šutinys – virtos ir sausai troškintos bulvės su kokiu nors uždaru.
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1 	Kur iškeliavo vaikai saulėtą rudens dieną?
2 	Kodėl juos viliojo miestas? Apie ką vaikai svajojo?
3 	Kaip jautėsi berniukai, palikę tėviškę? Atsakydami remkitės
kūrinio žodžiais.
4 	Kodėl jie taip džiaugėsi grįžę namo?
5 	Paaiškinkite, kodėl šis kūrinys pavadintas „Cukriniai avinėliai”.
6 	Kas yra vaizduojamų įvykių pasakotojas? Ką apie jį sužinome?
7 	Kokia pagrindinė kūrinio mintis? Kuriais pačių berniukų žodžiais
galėtumėte ją išreikšti?
8 	Suraskite tekste ir perskaitykite gamtos aprašymą. Koks tai metų
laikas?
9 	Parašykite šios apsakymo „Cukriniai avinėliai” ištraukos planą.

Jonas Jakštas

Čia mano žemė
Tai lygumėlės, tai kalnai,
Susnūdę pušys tylą saugo –
Čia mano žemė, čia namai,
Čia aš gimiau ir čia užaugau.
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Jurginais apsupti kiemai
Ir žmonės paprasti, nuoširdūs –
Čia mano žemė, čia namai,
Čia artimos man visos širdys.

Ir skendėjo kiemų kiemai
Tarp nokstančių javų ir vaisių –
Čia mano žemė, čia namai,
Ir niekur iš čia neišeisiu.

Šunelis amčioja kimiai,
Sugirgsi žąsys palei kluoną –
Čia mano žemė, čia namai,
Čia įpratau uždirbt sau duoną.

Įaugęs dirvon, amžinai
Stovėsiu tvirtu girių uosiu –
Čia mano žemė, čia namai –
Ir niekam jų neatiduosiu!

1 	Kam skirtas eilėraštis?
2 	Papasakokite, kokius gimtinės vaizdus piešia autorius.
3 	Kaip žmogus įauga į savo žemę?
4 	Kodėl poetas kiekviename posmelyje kartoja „Čia mano žemė,
čia namai”?
5 	Pabaikite sakinį: Poetui gimtieji namai tai ▲.
6 	Kokia jūsų gimtinė? Papasakokite apie ją savo piešinyje.

Namai namučiai, nors ir po smilga.
Kiekvienas medis savo šilui ošia.

Mokomės aprašyti kraštovaizdį
1

Įsižiūrėkite į nuotraukas. Ką matote? Sugalvokite vaizdeliams
pavadinimus.
2 	Kurį kraštovaizdį esate matę tikrovėje? Kur tai buvo? Papasakokite savo įspūdžius.
3 	Pasirinkite ir aprašykite vieną nuotrauką.
	Rašydami turėtumėte parašyti:
įžangą – ką aprašinėju?
dėstymą – ką matau, kaip atrodo?
apibendrinimą – kokius jausmus man sukėlė, kodėl?
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4	Rašydami vadovaukitės pateiktu planu.
	A p r a š ym o planas
1. Ką matau arčiausiai?
2. Kas pavaizduota toliau (kairėje, dešinėje pusėje)?
3. Ką matau toliausiai?
4. Koks yra dangus?
5. Kokia yra šios nuotraukos nuotaika?
6. Ką jaučiu į ją žiūrėdamas?
7. Ką girdžiu ar užuodžiu?
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Vytautas Tamulaitis

Laisvėje
Ištrauka iš literatūrinės pasakos „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai”

Viename miške gyveno skruzdėlės. Vienos buvo darbininkės,
o kitos – plėšikės. Kartą plėšikės užpuolė darbininkių miestą ir
daug jų paėmė į nelaisvę. Nelaisvėje gimė ir skruzdėlytė Greitu
tė, kuri labai norėjo grįžti į savo miestą. Plėšikas Narsys pamilo
Greitutę ir, kai pasitaikė proga, padėjo jai pabėgti.
Kai Greitutė pravėrė akis, pirmiausia pamatė vabaliuką su raudonais taškeliais ant sparnų. Jis plonu, skardžiu balseliu dainavo,
šokinėdamas ant mėlynės lapo:
Šis lapelis bus man
Čia dainuoti vienam,
Kol saulutė tik švies
Be tamsaus debesies...
Stebuklinga diena,
Širdis laimės pilna, –
Koks pasaulis gražus
Ir dangus koks šviesus...
Iš karto ji negalėjo susivokti, kur esanti. Aplink buvo ramu, nesimatė nei plėšikų, nei jų piktų veidų. Tik to mažo vabalėlio daina
skambėjo vienodai ir net nuobodžiai.
Staiga sujudėjo lapas, ir Greitutė pamatė plėšiką Narsį.
– Tai tu jau pabudai?! – džiaugsmingai sušuko jis. – O aš jau
bijojau, kad tu nemirtum. Dabar žinok: viskas baigsis tikrai laimingai.
Pamačiusi Narsį, Greitutė išsigando.
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– Nebijok, – tarė jis. – Tai aš tave išgelbėjau. Dabar tu laisva
gali keliauti namo...
– Aš laisva?! – sušuko Greitutė ir pašoko ant kojų. – Ar tikrai
laisva?
Greitutė šiuos žodžius pasakė taip skardžiai ir džiaugsmingai,
kad pati išsigando.
– Gali sau šūkauti iš džiaugsmo, kiek tik nori. Tavęs jau niekas
neišgirs. Plėšikų namai toli. Be to, ten dar ilgai tvarkos nebus. – Ir
jis pradėjo pasakoti, kaip išgąsdintas kiškis sugriovė visą miestą ir
koks baisus ten kilo sumišimas. Jis tuoj puolęs ją gelbėti ir niekieno
nepastebėtas atnešęs čia, į saugią vietą.
– O auklė Kruopštė? Ar ji gyva? – paklausė Greitutė.
– Ir ji pribėgo prie tavęs, – atsakė Narsys. – Bet jai aš pasakiau,
kad pasitikėtų mano žodžiu ir nesipainiotų po kojų, kad aš pats tave
išgelbėsiu. O jei ir pamatytų mane kiti plėšikai, tai manytų, kad
tave į kalėjimą nešu. Senutė Kruopštė iš džiaugsmo užmiršo tau
net laimingos kelionės palinkėti.
– Ačiū, Narsy! Aš tikrai laiminga... Man jau atviras kelias namo.
– Ir aš laimingas, kad savo meile tau galėjau suteikti bent dalelę
didelio džiaugsmo... Eikim iš čia, – tarė Narsys. – Negalima gaišti.
Aš tave palydėsiu ir parodysiu kelią...
– Eikime, – ištarė Greitutė. – Dabar būsiu tau dėkinga visą gyvenimą, – ir pažiūrėjo į jį, stovintį priešais.
Jos balsas taip švelniai suskambėjo, lyg pati širdis būtų norėjusi išsiveržti iš krūtinės.
Juodu niekieno nepastebėti tolo ir tolo nuo plėšikų miesto. Perėję mažą aikštelę su retomis smilgomis, pasuko paslaptingais takeliais po žolėmis į tą pusę, kur turėjo būti Greitutės namai.
– Trauk šituo takeliu, kol prieisi upelį, – parodė Narsys. – Paprašyk, kad vandens vabaliukas tave perkeltų į kitą pusę. Čia persikeldama sutrumpinsi kelią į namus. Eik į vakarus, kur vakarais
raudonuoja saulė. Neskubėk, – mokė ją. – Didelio tikslo siekdama
privalai turėti laiko ir pagalvoti, ir pailsėti. Nelaimėje neišsigąsk ir
nepamesk šalto proto. Mano senelis sakydavo: jei tu nelaimės neiš138

sigąsi, tai ji tavęs išsigąs ir pabėgs. Daug tiesos šituose žodžiuose.
Jei paklysi, neskubėk ieškoti tikrojo kelio. Skubėdama jo nerasi.
Vis žiūrėk į saulę ir medžius. Samanos ant medžių tik pietų pusėje auga. Tą visi mažieji žino, kai miške paklysta. Per vieną dieną
namų nepasieksi. Ir nebėk nežinomais keliais, o pasiklausk kitų, jie
tave nuves, kur reikia.
Pagaliau juodu sustojo. Valandėlę patylėjęs Narsys ištarė:
– Prieš atsisveikindamas noriu tau atskleisti vieną paslaptį. Per
paskutinį mūšį tavo gimtajame mieste po vaikų kambariais, požemyje, liko mūsų vadas. Aš pats mačiau, kaip užgriuvo išėjimas. Jei
grįši, pasakyk tą paslaptį. Tu mainais gal galėsi gauti ne tik senutę
auklę Kruopštę, bet ir kitas sesutes, o mes – savo vadą...
– Ačiū tau, Narsy! – sušuko Greitutė. – Dabar mano kelionė
daug prasmingesnė. Mano skausmas ir kančia turi tikslą.
– Dėl senutės auklės nesirūpink, – dar pridūrė jis. – Ji dabar
tvarkys mano kambarį. Aš palengvinsiu jai senatvę. Ji užaugino tokią gražią ir puikią skruzdėlytę Greitutę, kurios niekados negalėsiu
pamiršti. O dabar sudie!
– Sudie, Narsy! – atsisveikino Greitutė. – Visados tau būsiu
dėkinga.
– Turime kartais daug ko išsižadėti, norėdami suteikti kitiems
laimės. Ir tai yra didvyriška...
– Taip, tiesa, – atsakė Greitutė. – Dabar žinau, kad ir plėšikas
gali būti didvyris... – Ji pašokusi apkabino jam kaklą ir pabučiavo.
Narsio akys sublizgo... Bet jis greit nusisuko, kariškai atidavė
pagarbą ir tvirtais žingsniais nuėjo, dingo miško tankumyne...
pabėgti, džiaugsmingai, saugią, išsiveržti, patylėjęs, grįši, ačiū

1 	Kas yra šios ištraukos pagrindiniai veikėjai? Papasakokite, ką
apie juos sužinojote.
2 	Kokia buvo Greitutės svajonė?
139

3 	Kas padėjo išsipildyti skruzdėlytės svajonei?
4 	Kokia pagrindinė ištraukos mintis?
5 	Papasakokite pasakos įvykius skruzdėlytės Greitutės vardu.
6 	Raskite ištraukoje pamokymų ir juos užsirašykite.
7 	Pasvarstykite, kaip suprantate šiuos žodžius.
q „Jei tu nelaimės neišsigąsi, tai ji tavęs išsigąs ir pabėgs.”
q „Nebėk nežinomais keliais, o pasiklausk kitų, jie tave nuves,
kur reikia.”
q „Turime kartais daug ko išsižadėti, norėdami suteikti kitiems
laimės.”

Savam krašte ir akmenėlis minkštas.
Henryk Syska

Suvalkijos kalneliai ir ežerai
Ištrauka iš knygos „Rūkai prie Vygrių”

Kas gi Suvalkijoje nėra girdėjęs apie Šiurpilio ežerą ir pilį, apie
kurią tik prisiminimai belikę? O seniau, prieš daugelį amžių, dar
Gedimino laikais, Šiurpos pilis buvo svarbi gynybos vieta. Jos stip
rūs mūrai ir įtvirtinimai pastodavo kryžiuočiams kelią į Lietuvą.
Dieną ir naktį budėdavo kunigaikščio Erdvilo kariuomenės įgula.
Ne kartą kryžiuočiai buvo priėję prie pat Šiurpilio. Tačiau vi
suomet turėjo trauktis atgal į vakarus. Garsus buvo Šiurpilio pilia
kalnis ir savo aukštumu, ir stipria viduramžių pilimi.
Tačiau Šiurpiliui teko pergyventi ir sunkių laikų. 1381 metais
kryžiuočiai, Kuno Hatenštaino vadovaujami, užpuolė lietuvių že
mes, apiplėšė daug pilių, o grįždami įsibrovė ir į Šiurpilio tvirtovę.
Po kelerių metų, pasakoja žmonės, kryžiuočiai vėl užpuolė Šiurpilį.
Ten, laikinai įsitvirtinę, pastatė bažnyčią. Šiandien tos bažnyčios
nė pėdsakų nebelikę, tik kalnas, ant kurio ji stovėjusi, ligi šiol vadi
namas bažnyčios kalnu.
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Apie Šiurpos pilį ir ežerą žmonės pasakoja nuostabiausių da
lykų. Ir ne be pagrindo. Dar praėjusiame šimtmetyje laukuose,
kur seniau stovėjo pilis, valstiečiai išardavo įvairių mūsų protėvių
daiktų. Žmonių kaulai, urnos1 su sudegintų mirusiųjų pelenais, ka
pų kalneliai – visa tai rodo, kad pagonių laikais čia buvo didelis
kapinynas. Prie Šiurpilio rasta daug iečių, gulinčių tankiai, viena
prie kitos, lyg čia būtų, savo kraštą begindamas, žuvęs visas karių
būrys.
Žmonės pasakoja ir apie pinigus, apie didelius turtus, užkas
tus žemėje. Kai kurie kasę, ieškoję ir radę daug aukso. Kiekvie
ną surastą įdomų daiktą žmonės nešę namo. Kai kuriuos daiktus
patys naudodavę kaip namų reikmenis, kitus atiduodavę vaikams
žaisti, o vėliau juos išmesdavę. O buvę ten bronzos šarvų, nepa
prastai gražiai papuoštų auksu, surūdijusių iečių, šalmų, pentinų2
ir daugybė įvairių kitų daiktų.
1
2

Urna – indas sudeginto lavono pelenams laikyti.
Pentinas – metalinis lankelis su ratuku, rišamas prie raitelio apavo arkliui paraginti.
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Prie Gulbiniškių, Šiurpilio ir Dirvonų kaimų yra keli piliakal
niai. Ant jų seniau visą laiką stovėdavusios sargybos. Jos praneš
davusios apie priešų pasirodymą ir galbūt ne kartą pačios susirem
davusios su priešu ir žūdavusios, ypač pilies apgulimo metu.
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Sakoma, kad Šiurpilio ežere kartais skamba varpai. Tai, esą,
varpai tos kryžiuočių bažnyčios, kuri prasmegusi ežere. Žmonės
vengia maudytis Šiurpilio ežere, esą, pavojinga, ežero varpų balsas
lemiąs kam nors mirtį jo bangose.
Prie Šiurpilio tyvuliuoja ramus Juodelio ežeras. Bet seniau ir
čia būdavo neramu. Tame ežere gyvenęs vandenų dievaitis Ortus.
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Kai žmonės senovėje buvo priversti iškirsti šventas girias, dievai
čiai ieškojo sau kitų vietų. Ortui patikęs Juodelio ežeras, kuriame
jis apsigyvenęs ir dar ligi šiol esąs jo dugne. Sako, dar prieš šim
tą metų žmonės matę jį ant ežero bangų. Tada bernai, girdydami
arklius, pastebėję plaukiojančią skrynią. Pro jos plyšius švytėjęs
auksas. Šokę visi skrynios gaudyti. Vieni į valtis sėdę, kiti karti
mis siekę, kas kaip galėjęs, vijęsi skrynią, o ši nuo jų vis tolyn. Jau
vienas buvo kabliu beužkabinąs, bet ant skrynios atsiradęs mažas
juodas šunelis. Jis labai piktai suurzgęs ir pažvelgęs taip baisiai,
kad žmonės nusigandę, bet tuoj vėl ėmę vytis ir dar mėtyti į šunelį
akmenimis. Tada paslaptinga skrynia pamažu pasinėrusi į vandenį
ir paskendusi.
Žmonės supratę, kad toje skrynioje buvę ne paprasti, bet paties
dievaičio Ortaus saugomi lobiai. Juos gindamas, jis galįs pavirsti
ne tik šuneliu, bet ir žalčiu, ir vilku ar dar kuo nors kitu. Žmonėms
aukso jis neatiduosiąs. Piktas ir pavydus pasidaręs dievaitis Ortus,
nes daugiau jam nieko nebelikę – seniau, sako, kai valdęs visus tuos
ežerus, buvęs daug geresnis.
kariuomenės, įgula, kelerių, mirusiųjų, iečių, užkastus,
išmesdavę, lemiąs, esąs, suurzgęs

1 	Ką sužinojote apie Šiurpilį? Raskite šią vietovę žemėlapyje.
2 	Kodėl Šiurpilio ežere kartais skamba varpai?
3 	Papasakokite, kokios legendos sklinda apie dievaitį Ortų.
4 	Kodėl Ortus pasidarė piktas ir pavydus?

***
Šiurpilio ežere gyvenanti gražuolė Eglė. Nors ji kitąkart pavirtusi egle, jos vargai nesibaigę. Ji turinti atgailauti už savo brolius,
nužudžiusius jos vyrą. Toks yra senas giminystės įstatymas.
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Pasakoja žmonės, dar praėjusiame šimtmetyje gyvenęs prie
Šiurpilio ežero bernas. Jis tarnavęs pas matininką1 Misiulį. Šis
jo ponas dažnai išvažiuodavęs tarnybos reikalais, o ūkio darbus pavesdavęs savo bernui. Bernas buvęs darbštus ir ištikimas.
Kartą jis aręs prie ežero kalnelį. Vidudienį pasidarę labai karšta,
jis paleidęs jaučius ganytis, o pats atsigulęs pailsėti. Tačiau
jis taip kietai užmigęs, kaip dar nieks gyvenime. Kai pabudęs,
pamatęs jau besileidžiančią saulę, o jaučių neradęs.
Ieškodamas tų jaučių, jis išvaikščiojęs visas ežero
pakrantes, bet jaučių kaip nebuvę. Jis labai nusiminęs, nes neturėjęs pinigų
jaučiams atpirkti. Nežinojęs jau nė
ką daryti. Staiga, pakėlęs
akis, jis pamatė prieš save
reto grožio kunigaikštytę.
Tai buvusi Eglė. Jis dar
vaikystėje buvo daug
apie ją girdėjęs ir dabar
pažino iš liūdno veido
ir tamsių drabužių.
– Ko taip liūdi,
berneli? – paklausė
jo Eglė.
Ir bernas
dūsaudamas
ir verkdamas
papasakojęs jai apie
savo nelaimę.
– Nenusimink, – raminusi

1

Matininkas – žemės
matavimo specialistas.
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jį kunigaikštytė, – padėsiu tau, atsiras tavo jaučiai, bet ir tu man
padėk.
– Viską padarysiu, ko tik iš manęs nori! – atsakęs bernas.
– Man padėti nelengva, – aiškinusi jam Eglė, rimtai į jį
žvelgdama. – Jau daug metų vis laukiu, kad mane kas išvaduotų
iš mano vargo. Matai šitą aukštą Šiurpos piliakalnį? Devynis kartus reikia mane nunešti nuo pat jo viršūnės iki Juodelio ežero. Jei
pajėgsi tai padaryti, būsiu laisva ir laiminga kaip seniau, o tu atgausi jaučius.
Nudžiugęs bernas. Juk jis sunkiausius javų maišus viena ranka ant pečių užsikeldavęs, o kartą pats vienas net arklį įveikęs.
Nesunku būsią devyniskart nunešti Eglę nuo piliakalnio.
– Jėgų tau nepritrūks, žinau, – nutraukusi jam kalbą Eglė, – bet
ar sugebėsi, mane nešdamas, nė karto neatsigrįžti? Jei nors kartą
atsigrįžtum, visos tavo pastangos veltui. Neišgelbėtum manęs.
Užsikėlęs bernas Eglę ant peties ir lengvai nešęs. Kai jau penktą
kartą ėjęs nuo kalno, jam labai norėjęsi atsigrįžti, bet susilaikęs. O
Eglės drabužiai daręsi kaskart šviesesni ir veidas skaistėjęs.
Kai jau bernas septintą kartą ėjęs su Egle nuo kalno, išgirdęs,
lyg jam iš paskos ritęsi dideli akmenys. Jis paskubinęs žingsnius ir
suspėjęs dar laiku pasiekti Juodelį.
Pagaliau devintą kartą ėmęs bernas eiti nuo kalno, gražiąją Eglę
nešdamas. Lyg šimtai griaustinių sugriaudę, taip riedėję paskui jį
akmenys. Kaskart garsiau, kaskart arčiau. Rodęsi, visas kalnas tuoj
sugriūsiąs į ežerą. Jau pirmosios granito nuolaužos pakirtusios
bernui kojas, jau gal nebesą išsigelbėjimo. Baisus siaubas sukaustęs bernui širdį. Jau visai netoli Juodelio jis neišlaikęs ir atsigrįžęs.
– Kaip gaila, berneli, kad pritrūko tau drąsos. Deja, dabar man
vėl teks laukti kokios progos, gal dar labai ilgai. Lik sveikas ir manęs nekaltink, kad pavargai.
Ir nuėjusi Eglė taku prie ežero, per lauką, į artimiausią miškelį.
Jos tamsius drabužius uždengusios skarotos eglių šakos.
Nuostabos pagautas, bernas sugrįžęs namo ir papasakojęs viską geriems žmonėms.
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kitąkart, užmigęs, besileidžiančią, verkdamas, žvelgdama,
piliakalnį, pajėgsi, nepritrūks, gražiąją, deja

1 	Parinkite teisingą atsakymą.
	Eglės vargai nepasibaigę, nes:
a. savo vaikus pavertė medžiais;
b. turi atgailauti už savo brolius, nužudžiusius jos vyrą;
c. nenorėjo padėti bernui surasti jaučių.
2 	Papasakokite, kas nutiko Misiulio bernui.
3 	Kokią užduotį turėjo įveikti bernas, kad išvaduotų Eglę iš vargo?
4 	Ar pavyko bernui išgelbėti Eglę? Kodėl?
5 	Parašykite šios ištraukos planą.

Leonardas Gutauskas

Laukinės žąsys
Ei, laukinės žąsys,
Ar labai pailsot?
Gal mane nunešit
Ten, kur žvaigždės žvilgso1?
Ak, paimkit, žąsys, –
Man sparnai neauga!
Aš pakilti trokštu
Virš pilių, virš bokštų
Ir pažvelgt į žemę –
Ten mamelė semia
Merkio vandenėlį
1

Žvilgsoti – žibėti.
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Ir gražiai dainuoja,
O iš pirkios dūmas
Rangos, vinguriuoja2.
Iš didžios aukštybės
Aš pažvelgti noriu,
Kaip dirvoną aria
Mano brolis Juozas,
Kaip jį seka kuosos,
Kirmėles lesioja,
Kaip viršūnė uosio
Saulelę sijoja.
Jūs negirdit, žąsys,
Baltas žąsinėli,
Nėr kada jums – skabot
Žemės žolynėlį.
Negi nuo žolelių
Tiek jėgų pribūna,
Kad įveikti galit
Klystkelius perkūno?
Kad į sunkų lietų
Neatmušat sparno,
Į gimtinę grįžtat
Dukart šimtą kartų!

1 	Su kuo poetas kalbasi eilėraštyje?
2 	Raskite ir perskaitykite žodžius, kuriais kreipiamasi į paukščius.
3 	Papasakokite, ką matote ir girdite skaitydami eilėraštį.
4 	Paaiškinkite, kaip suprantate eilėraščio eilutes:
2

Vinguriuoti – vingiais raitytis, vingiuoti.
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„O iš pirkios dūmas
	Rangos, vinguriuoja”.
„Kaip viršūnė uosio
	Saulelę sijoja”.
5 	Raskite ir nurašykite poeto vartojamus vaizdingus žodžius ir posakius.
6 	Parašykite rašinį „Mano kaimas (miestas) iš paukščio skrydžio”.
Paskaitykite, kokį savo gimtąjį kraštą „matytų” Virginijus.
	Mano kraštas iš paukščio skrydžio atrodo nuostabiai.
	Mano gimtinė – nedidelis Lenkijos kampelis – Punskas. Gimtinės
laukai kalvoti, apaugę žaliuojančiais miškais. Iš aukštai pastebėčiau žydinčias pievas, melsvus ežerėlius, kaimo sodybas ir miestelį.
	Miestelyje gražiai išsiskiria bažnyčios bokštai, šalia jos – tartum žydra akis – tyvuliuoja Punia. Graži mano gimtoji žemė. Tai
mano didžiausias turtas. Čia tyras, gaivus oras. Pavasarį obelys,
vyšnios apsipila baltais, kvepiančiais žiedais, kuriuose dūzgia bitutės. Vasarą visa gamta žaliuoja. Kai kur ant stogų galima pamatyti gandrų lizdus. Tolumoje vingiuoja geležinkelis.
	Man šis kraštas yra gražiausias, nes čia mano gimtoji žemė.

Vilius Laužikas

Liūdnas likimas
Neries pakrantėje augo keturios eglutės. Viena iš jų buvo am
žiumi vyriausia. Jau dešimtą pavasarį ir vasarą praleido čia vyres
nioji, besiklausydama garlaivių ūkavimo, kartu su savo jaunylėm
sesutėm. Nedaug eglutė pragyveno, bet matė ir girdėjo nemažai.
Ji regėjo, kad čia, didžiajame Neries posūkyje, kas vasarą ilsėjosi
tūkstančiai žmonių, girdėjo mamas, nuolat barančias vaikus, kad
šie per giliai brenda į upę. Eglutės akyse išaugo didelis naujas gy
venamųjų namų kvartalas, paskui daugiaaukščiuose namuose ap
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sigyveno šimtai, o gal tūkstančiai žmonių. Eglutei ir jos sesutėms
pasidarė neramu.
Ankstyvą pavasarį keletas neklaužadų aplaužė, apdraskė ber
želius, palikdami tik pačias viršūnes, kurių nepasiekė. Paskui atėjo
eilė ievoms, kai jos apsipylė sniego baltumo žiedais. Sudejavo ir
karklai, augę prie pat vandens, kai berniūkščiai ėmė laužyti „ka
čiukus”. Pakrantė atrodė kaip po vėtros ar gaisro. Apdraskyta, api
pešta, ištrypta.
– Seselės, – kartą pasakė vyresnioji eglutė jaunylėms, – mums
reikia iš čia bėgti, sprukti anapus upės į miško gilumą, kad piktos
rankos ir mūsų nesužalotų.
– Bėgti? Čia išdygom, čia giliai į žemę šaknis suleidome, nie
kam nekliūvame, – stebėjosi mažosios. – Kodėl mums bėgti? Mes
paūgėsime, išsišakosime ir savo šešėliuose slėpsime nuo karštos
saulės spindulių žmones ir vaikus, teiksime malonų pavėsį...
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– O gal su mumis taip beširdiškai nepasielgs? – nusiramino vy
resnioji eglutė.
Praėjo viena, kita vasara, praūžavo pora žiemų, eglučių niekas
neskriaudė. Tik po jų šakomis atsirado daugybė popierių ir skar
dinių. Eglutės globė šakomis šiukšles, nes buvo gėda, kad čia pat,
beveik po langais, augo šiukšlynai.
Pūstelėjo nuo kalno šiaurys, suvirpėjo medžių šakos, pakrantė
nusidažė šimtaspalve lapų vaivorykšte. Tik eglutės vis buvo ža
lios, gražios ir didžiavosi tuo prieš kitus medžius. Pagaliau pasiro
dė pirmosios žiemos peteliškės – snaigės. Pamažu besisukdamos,
jos gulė ant takų, krito į upę, lipo prie eglės spyglių. Kiti medžiai,
nusimetę lapų kepures, užsnūdo. Visoje pakrantėje liko gyvos tik
keturios žaliaskarės. Šakelės nuo nelengvos snaigių naštos palinko,
bet nelūžo.
Gal taip jos būtų prarymojusios iki pavasario, bet vieną dieną
pamatė ateinantį žmogų. Jis nešėsi kirvį. Eglutėms nusmelkė širde
les. Lyg kažką nujausdamos, jos dar labiau susigūžė ir laukė, kas
bus toliau. Žmogus ėjo linksmas ir, atrodė, nieko blogo neketino.
Priėjo prie didesnės eglutės, taukštelėjo per liekną kamieną kirvio
pentimi ir pasakė:
– Šita bus gera.
Paskui pakėlė šakas, užsimojo ir kirto eglutei prie pat šaknų.
Eglutė sudrebėjo ir parvirto.
Kas buvo toliau, eglutė nepamena. Ji trumpam atsigavo dide
liame, šviesiame kambaryje, kur stovėjo pamerkta į indą su vande
niu, papuošta daugybe įvairiausių blizgučių. Ant jos šakų virpėjo,
mirgėjo daugiaspalvės lemputės, o aplinkui šoko, dainavo ir krykš
tė šventiškai apsirengę vaikai. Suaugusieji viens kitą sveikindavo
su Naujaisiais metais. Iš pradžių eglutė lyg ir nudžiugo, kad ją taip
gražiai išpuošė, kad jos grožiu džiaugiasi maži ir dideli, bet prisi
minė, kad nebeturi šaknų, ir pasidarė jai labai silpna.
Kitą dieną niekas apie eglutę nebešoko ir nebedainavo. Žmo
nės ilsėjosi. Pradėjo byrėti eglutės spygliai. Blizgučiais papuošta
eglutė mirė.
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Dar po dienos eglutę nurengė – nurinko nuo šakų žaisliukus ir
lemputes, ištrenkė iš indo su vandeniu ir išnešę metė ant apledė
jusio sniego. Ūžtelėjo vėjas, apsuko eglutę ir nuritino į pakriaušę,
kaip tik ten, kur augo jaunylės jos sesutės.
– Va! – virpėjo viena. – Mūsų sesutė atsirado. Ką žmogus iš jos
padarė! Argi jam ji nebereikalinga?
– Ar nebūtų užtekę poros mūsų šakelių? – aimanavo antroji.
– Bėgam, bėgam iš čia, – ledinėm ašarom pravirko trečioji.
Tačiau bėgti neįstengė – šaknys buvo sukaustytos sušalusios
žemės.
Dabar Neries pakrantėje nebėra tų eglučių. Kur jos dingo, neži
nia. Gal pabėgo į didelį mišką, kad neatsitiktų taip, kaip vyresniajai
jų sesutei... O gal ir jas nukirto beširdžio žmogaus ranka...
didžiajame, posūkyje, daugiaaukščiuose, sudejavo, pavėsį,
žaliaskarės, dideliame, daugiaspalvės, su Naujaisiais metais,
gražiai, neįstengė, vyresniajai

1 	Ką vyriausioji eglutė matė ir girdėjo augdama Neries pakrantėje?
2 	Kada eglutėms pasidarė neramu?
3 	Ką padarė neklaužados? Parinkite teisingus atsakymus.
q surinko šiukšles;
q aplaužė, apdraskė berželius;
q skynė žydinčias ievas;
q pasodino medelių;
q laužė „kačiukus”;
q palaistė medelius.
4 	Ko eglutės labiausiai bijojo?
5 	Ką padarė žmogus?
6 	Kodėl eglutė, atsigavusi kambaryje, nesidžiaugė?
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7 	Papasakokite, koks eglutės likimas.
8 	Kaip manote, kokią eglutę reikėtų puošti šventėms? Ar būtina
kirsti visą medelį? O gal pakaktų vienos šakelės?
9 	Kodėl reikia saugoti gamtą? Pasvarstykite, kaip jūs galite prisidėti prie gamtos apsaugos.

Henrikas Radauskas

Žiemos pasaka
Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.
Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.
Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.

1 	Kas eilėraštyje kvepia, kas matyti ir kas girdėti?
2 	Kas eilėraštyje yra iš pasakos, o kas iš žiemos?
3 	Kokia spalva vyrauja eilėraštyje? Kodėl?
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4 	Papasakokite, kas nupiešta iliustracijoje. Kokių iliustracijų eilėraščiui nupieštute jūs?
5 	Išmokite eilėraštį „Žiemos pasaka” atmintinai.
6 	Sukurkite gražų kalėdinį atviruką ir užrašykite jame sveikinimus
savo artimiesiems.
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BŪDVARDŽIO REIKŠMĖ
Būdvardis yra kalbos dalis, kuri žymi daikto ypatybę ir
atsako į klausimus koks? kokia? kuris? kuri?
Būdvardis gali reikšti spalvą (balta, žalias), skonį (kartus,
rūgštus), formą (pailgas, apvalus), medžiagą, iš kurios daiktas pa
darytas (geležinis, medinis), išorines (laibas, aukštas) ir vidines
(geras, jautrus) ypatybes.
† Parašykite sąsiuvinyje būdvardžių, kurie žymėtų nurodytas ypatybes.

spalva: geltona,
skonis:
medžiaga:
forma:
vidinės ypatybės:
‡ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite būdvardžius.

Kai kiem* nugulė juodi šešėliai, į lauk* aš išsinešiau savo vėžlį.
Keistas, juokingas gyvul*kas – apvalus, žalsvai rausvas kiautas, žalios kojos, žalia galvutė.
Myliu šį g*vūną – nė už ką jo neatiduočiau! Benas už jį si*lė
naujutėlaitį peil*, Kęstas – tinklinio sviedinį, – neatidaviau. Net
už turistinį dvirat* neatiduočiau. Tik vienas Alis gatvėj* tokį ir
turi. Mėlynas, blizgantis, lenktomis kaip ožio ragai rank*nomis.
Gražus dviratis.

E. Liegutė

ˆ Sugalvokite daiktavardžiams po vieną tinkamą būdvardį.

žolė
dainą

vėjas
gėlių

medį
gatvė

ežerų
žiedas

paltas
šakos

laukai
spalvos

Pavyzdys. Skani arbata, baltą sniegą.
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Š Palyginimams parinkite tinkamą būdvardį. Sudarytus palyginimus
nurašykite į sąsiuvinį.

▲ kaip avelė.		
▲ kaip bitė.		
▲ kaip akmuo. 		
▲ kaip lapė. 		
▲ kaip genys. 		
▲ kaip vėjas. 		
▲ kaip medus. 		
▲ kaip kiškis. 		
▲ kaip saulė. 		

darbšti
karšta
gudri
bailus
saldus
greitas
švelni
margas
sunkus

œ Lentelėje surašykite teigiamas ir neigiamas mokinių savybes.

piktas, darbšti, nesantūri, nesąžiningas, tingus, nemandagi, ne
draugiškas, atidus, sąžininga, pasyvi, nekukli, teisinga, grubus,
kukli, mandagus, santūrus, jautrus, draugiška, nejautri, draus
mingas, stropi, smalsus, neatidi, aktyvus
Teigiamos savybės

Neigiamos savybės

darbšti

piktas

Œ Pagal pavyzdį parašykite priešingos reikšmės būdvardžių.

gilus –
ilgas –
storas –

darbštus –
bailus –
protingas –

didelis –
greitas –
baltas –

gražus –
pigus –
sausas –

žemas –

lengvas –

kreivas –

šaltas –

liūdnas –

rūgštus –

blogas –

tuščias –

Pavyzdys. Gilus – seklus.
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Būdvardžio GRAMATINIAI POŽYMIAI
IR BEVARDĖ GIMINĖ
Būdvardžiai kaitomi giminėmis, skaičiais ir linksniais. Būdvardžiai žodžių junginyje ir sakinyje su daiktavardžiais derinami
gimine, skaičiumi ir linksniu: šiltas vakaras, šilta naktis, šiltos die
nos. Tai pagrindinis gramatinis būdvardžio požymis.
Būdvardžiai gali būti ne tik vyriškosios arba moteriškosios
giminės, bet ir bevardės giminės. Bevardės giminės būdvardžiai
su daiktavardžiu nederinami. Palyginkite: Saldus sūris. Saldi uo
gienė. Saldu burnoje.
Bevardės giminės būdvardžiai nenurodo konkretaus daikto požymio, o tik pažymi bendrą ypatybę (šilta, gražu). Būdvardžiai su
galūne -is bevardės giminės neturi.
† Nurašykite būdvardžius. Šalia pažymėkite jų giminę ir skaičių.

Žaltys ir gyvatė
Daug kas painioja žaltį ir gyvatę, nes jie labai panašūs. Bet atskirti žaltį nuo gyvatės nesunku.
Žaltys yra gražios pilkšvos spalvos. Jo pakaušyje iš abiejų pusių yra didelė geltona arba oranžinė dėmė, pilvas išmargintas
baltais ir juodais skersiniais dryžais.
Gyvatė už žaltį mažesnė, pilka arba rusva, su tamsesniu raštu
išilgai nugaros. Geltonų dėmių pakaušyje nėra.
T. Ivanauskas

Pavyzdys. Panašūs – vyr. g., dgs.
‡ Šalia vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko parašykite bevardę giminę. Su bevardės giminės būdvardžiais sugalvokite ir parašykite penkis sakinius.

geras – gera
šaltas –

linksmas –
šiltas –

žalias –
naujas –
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baltas –
patogus –

nuobodus –
įdomus –

drėgnas –
aiškus –

ˆ Į patarles įrašykite praleistus bevardės giminės būdvardžius.

1. Už ▲ geru moka. 2. Su sviestu ir kirvis ▲. 3. ▲ pagadinti,
▲ pataisyti. 4. Be darbo – ▲, su darbu – ▲.
gardu * sunku * ilgu * lengva * sunku * gera
Š Būdvardžiams parinkite ir parašykite po tris daiktavardžius.

šviesioje klasėje, saulėje, ateityje
skanių
gražioje
margame
laimingų
švelniausią
švarią
naujame
œ Sugalvokite ir įrašykite žodžius, kurie atsakytų į klausimą kokią?
arba kokių?

1. Vidutė turėjo daug ▲ pieštukų. 2. ▲ žinią visi sutikome
džiaugsmingai. 3. Tėvelis vaikams davė ▲ riešutų. 4. Pakabinome ▲ spintelę stikliniams indams sudėti. 5. Vyšnias senelis
supylė į ▲ puodynę. 6. Jonukas skaito ▲ knygą. 7. Iš rugių
kepa ▲ duoną. 8. Ramūnas atnešė ▲ skrybėlę.
Œ Būdvardžius suderinkite su daiktavardžiais. Žodžių junginius nurašykite į sąsiuvinį.

(medinis) stalai, (tankus) miške, (tamsi) gatve, (naujas) sąsiuvinį, (platus) keliai, (lieknas) beržų, (aukšta) eglę, (medinė)
dėžutėje, (gintariniai) karolių
š Nurašydami tekstą, įrašykite trūkstamas būdvardžių galūnes.

Stotelė
Kirtavietėse augo šilojai, jaun* beržiukai ir pušelės, šiurkšti
smėlynų žolė. Stypsojo vieniš* pušis. Ji buvo labai aukšt*, laib*.
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Už miškų dunksojo sen* lietuvišk* kaimai su šiaudų stogais.
Kažkur ėjo kelias, ir tyl* vakarais girdėjai mašinų ūžesį.
Balt* stotelė buvo apsipynusi vijokliais. Čia tekėjo ram*, vie
nod* gyvenimas.
Pro šalį lėkė prekin* traukiniai. Jie drebino žemę. Miškai čia
buvo turting*, šaltuos* upeliuose veisėsi upėtakiai.
R. Kašauskas

BŪDVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS IR RAŠYBA
† Palyginkite daiktavardžių ir būdvardžių linksniavimą. Kurių linksnių galūnės skiriasi?

Viena skaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –

naujas suolas
naujo suolo
naujam suolui
naują suolą
nauju suolu
naujame suole
naujas suole

nauja knyga
naujos knygos
naujai knygai
naują knygą
nauja knyga
naujoje knygoje
nauja knyga

Daugiskai ta
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –

nauji suolai
naujų suolų
naujiems suolams
naujus suolus
naujais suolais
naujuose suoluose
nauji suolai

naujos knygos
naujų knygų
naujoms knygoms
naujas knygas
naujomis knygomis
naujose knygose
naujos knygos

‡ Išlinksniuokite žodžių junginius: puošni suknelė, mažas stalelis.
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ˆ Šalia būdvardžio ir daiktavardžio vienaskaitos vardininko parašykite vienaskaitos ir daugiskaitos naudininką ir pabraukite galūnes.

baltas žirgas – baltam žirgui, baltiems žirgams
šlapias kelias –
naujas tiltas –
sidabrinis varpelis –
gera duktė –
liūdna giesmė –
triukšminga gatvė –
Š Šalia būdvardžio ir daiktavardžio vienaskaitos vardininko parašykite vienaskaitos naudininką ir daugiskaitos galininką. Galūnes pabraukite.

laukinė antis – laukinei ančiai, laukines antis
mūrinė pilis –
šilkinė skarelė –
medinė valtis –
auksinė apyrankė –
žemaūgė pušis –
œ Būdvardžius suderinkite su daiktavardžiais. Su penkiais žodžių junginiais sugalvokite ir parašykite po sakinį.

(tvankus) kambaryje, (vėsi) naktį, (graudi) giesmei, (tyli) mokinei, (platus) kelyje, (balti) pirštuose, (tuščias) ąsotyje, (laukinis) balandžiui, (įžymus) kūrėjui, (sausi) medžiuose, (nelygios) imtynių, (vėjinis) malūnui
Œ Nurašydami sakinius, suskliaustuosius būdvardžius parašykite tinkamu linksniu.

1. Berniukas sutiko (nepažįstamas) žmogų. 2. Ant kalno už
(aukšti) medžių stovėjo namas su (baltos) kolonomis. 3. Žmogus atsisveikino su (mažas) berniuku ir patraukė į (tolimas)
miestą. 4. Maudėmės (gilus) ežere. 5. Jūratė gyveno (medinis)
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name. 6. (Sieniniai) laikrodžiams reikia daug vietos. 7. Brisdamas į (šiltas) vandenį, vaikas šūkčiojo iš džiaugsmo.
š Nurašydami sakinius, įrašykite trūkstamas daiktavardžių ir būdvar
džių galūnes.

1. Giliuos* vandenys* gyvena įvair* žuv*. 2. Daubose ganėsi
baltaviln* av* kaimenė. 3. Tėvelis man išdrožė medin* dėžut*.
4. Pro langą matyti daug nauj* pastat*. 5. Virš žal* eglaič* kyla
rūkas. 6. Senelis nulipdė vaikaičiui molin* antel*. 7. Mama senelei nupirko languot* skar*. 8. Eisiu į daržel* laistyti žal* rūtel*. 9. Mažytė mergytė ganė balt* ožkyt*.

Būdvardžių laipsniavimas
Lygindami daiktus, matome, kad būdvardžiai gali reikšti tokias daiktų ypatybes, kurių kiekis nevienodas. Todėl būdvardžiai
yra laipsniuojami.
Yra trys būdvardžių laipsniai: nelyginamasis, aukštesnysis ir
aukščiausiasis.
Laipsniai

Ką jie rodo

Pavyzdžiai

Nelyginamasis

Daikto ypatybę be
jokio lyginimo.

gražus, geras,
plati, liekna

Aukštesnysis

Vieno daikto didesnį ypatybės kiekį
negu kito daikto tos
pačios ypatybės.

gražesnis,
geresnis, plates
nė, lieknesnė

Aukščiausiasis

Vieno daikto iš kelių lyginamų daiktų
didžiausią kurios
nors ypatybės kiekį.

gražiausias, geriausias, plačiau
sia, liekniausia
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Ne visi būdvardžiai yra laipsniuojami. Būdvardžiai, reiškiantys
tokias ypatybes, kurių daiktai negali turėti didesnio ar mažesnio
kiekio, laipsnių neturi: medinis, basas, pėsčias, batuotas.
† Išlaipsniuokite pateiktus būdvardžius. Su aukštesniojo laipsnio būdvardžiais parašykite po sakinį.

tvirtas, žemas, graudus, žalias, saldi, griežta, darbšti
Pavyzdys. Tvirtas – tvirtesnis – tvirčiausias. Ąžuolas yra tvirtesnis už liepą.
‡ Nurašykite mįsles ir minkles, pabraukite aukštesniojo ir aukščiausiojo
laipsnio būdvardžius. Jų priesagas pažymėkite sutartiniu ženklu.

1. Už žirnį mažesnis, už velnią piktesnis. 2. Kokie popieriai
brangiausi? 3. Kas pasaulyje naudingiausias, reikalingiausias,
be ko niekas negali gyventi? 4. Kas turtingesnis už karalių?
5. Kas aukštesnis už girią ir dabina visą pasaulį? 6. Kas greičiausias pasaulyje?
ˆ Nurašydami sakinius, vietoj suskliaustųjų žodžių įrašykite aukštes
niojo laipsnio būdvardžius.

1. Ašarų vanduo už jūrų vandenį (sūrus), motinos ašaros už ak
menį (sunkus). 2. Artimas draugas už tolimą giminę (brangus).
3. Blogas kaimynas už votį (skaudus). 4. Blogas tėvas (geras)
už geriausią dėdę.
Š Nurašykite sakinius. Nelyginamojo laipsnio būdvardžius pakeiskite
aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais.

1. Mėgsta rugelis purią dirvą. 2. Kilnus statybininko darbas.
3. Geroje dirvoje užaugo aukšti javai. 4. Kepykla turi būti švari.
5. Duonos riekelė visiems gardi.
œ Išrašykite būdvardžius, kurių negalima laipsniuoti.

naminis, laukinis, vakarykštis, margas, smagu, ankstyvas, pieniška, taškuotas, įžūlus, balta, šlykštus, popierinė, jauku, lietuviškas, miglotas, įvairiaspalvis, derlingas
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Œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite būdvardžius ir pažymėkite jų
laipsnį.

Bukagalviai karaliai
O dabar pasiklausykite pasakos apie laiming*sią pasaulyj* karal*stę, kurią valdė didž*si tos šalies kvail*. Taip,
taip, nesijuokite ir negūžčiokite peč*s: iš tikro nebuvo šalies,
laiming*snės už tą šal*, ir tikrai nebuvo did*snių bukagalv* už
jos valdovus, taip!
Pagal V. Žilinskaitę

Būdvardžių kartojimas
† Atsakykite į klausimus ir atlikite užduotis.

a. Kuo derinami būdvardžiai su daiktavardžiais?
b. Kuo būdvardžių kaitymas skiriasi nuo daiktavardžių?
c. Kuo skiriasi bevardės giminės būdvardžiai nuo kitų būdvardžių?
d. Ką rodo aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai?
e. Išlaipsniuokite būdvardžius greitas, juodas. Kuriais priebalsiais virsta t ir d aukščiausiojo laipsnio būdvardžiuose?
f. Pasakykite keletą nelaipsniuojamų būdvardžių.
‡ Raiškiai perskaitykite tekstą. Sugalvokite jam pavadinimą. Nurašy
dami įrašykite praleistas raides. Pabraukite būdvardžius.

▲▲▲
Sod* auga aukštas beržas. Graž*s tai med*s. Jo kamienas bal
tas, lapeli* smulk*s. Pavasarį tarp lapelių išaugo karuoliai, o iš
jų išb*ro gr*deliai su sparneli*s. Štai vieną sparnuot* gr*delį
pagavo vėjas ir n*nešė. Palijo. Gr*delį įplakė į žemes. Tams*
163

jam g*lėti. Jis išleido balt* šaknel*, o aukšt*n maž*tį daigelį.
Daigel*s išleido maž*s lapeli*s ir vis aukšt*n stiebias*.
Pagal Vaižgantą

ˆ Išlinksniuokite žodžių junginius: raudonas žiedas, tamsi naktis.
Š Įrašykite praleistas raides, pabraukite bevardės giminės būdvardžius.

Už lango st*gauja rudens vėtra. Stamb*s lietaus lašai barb*na
į lango stiklą. Bet kambaryje šilta ir jauku. Tokį vakarą gera
nam*se, nors už lango p*čia žvarbus vėjas, ūžauja lietaus
s*kuriai.
Darganotą ruden* visada nyku ir liūdna.
œ Išlaipsniuokite: gardus, piktas, tuščia, soti, šviesu.
Œ Parinkite ir įrašykite tinkamus žodžių junginius. Rašykite tų junginių vienaskaitos galininką arba daugiskaitos kilmininką.

Jau mudu ir turgaus aikštėje. Per žmonių tirštėlynę senelis nusiveda mane prie ▲.
Senelis nusiperka sau ▲ baltom kriaunom, senelei nuperka ▲,
o man ▲ vėrinį! Veidrodinius karolius!!! Ir pariša juos man.
Dar nuperka ▲, auksiniu popierėliu pervyniotą, ir ▲. Kai avinui papučiu į uodegą, jis švilpia.
Pagal A. Urbienę

blizgantys karoliai * molinis avinas * ilgas saldainis * audekli
niai nameliai * lenktinis peilis * gėlėta skarelė
š Nurašydami įrašykite trūkstamas galūnes. Šalia pabrauktų žodžių
junginių pažymėkite jų giminę, skaičių ir linksnį.

Rudenėjant senelė nunėrė man vilnon* kojinait*. Ir kojin*
blauzdos, ir jų pėdos iš spalvot* ratil*. Neapsakomai gražios –
vaivorykštės spalvomis mirga. Net ak* raibsta.
O senelis nupirko man klump*. Pačios klumpaitės geltonai
dažytos ir dar palakuotos. Jų virš* paukščiukai išraižyti. Pats
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paukščiukas rud*, uodegos plunksnos raudon*, o akis žal*.
Rudens diena apsiniaukusi, šaltok*. Apsimovusi savo graž* kojines ir įsispyrusi į klumpaites, žaidžiu darž*. Užeina smark*
lietus.
Pagal A. Urbienę

Ÿ Daiktavardžių ir būdvardžių junginius surašykite prie atitinkamų
linksnių.

aukštame švyturyje, burinio laivo, ilgiems vakarams, šaltas
bangas, ryškia šviesa
vyr. g., dgs. N. –
vyr. g., vns. Vt. –
mot. g., dgs. G. –
mot. g., vns. Įn. –
vyr. g., vns. K. –

Skaitvardis. KIEKINIAI IR KELINTINIAI
SKAITVARDŽIAI
Skaitvardis yra kaitoma kalbos dalis, kuri žymi skaičių
arba skaičiuojamąją vietą eilėje ir atsako į klausimus kiek?
kelintas? kelinta? (vienas, vienuolika, septynioliktas, šimtas
pirmas).
Skiriami du pagrindiniai skaitvardžių skyriai – kiekiniai (pasako 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).
† Atsakykite į klausimus.
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1. Kiek vaikų jūsų klasėje?
2. Kiek berniukų?
3. Kiek mergaičių?
4. Kelintame suole sėdi?
5. Kelinta šiandien?
‡ Skaitydami eilėraštį, pasakykite praleistus skaitvardžius nuo vieno
iki dešimt.

Vežimas
Mes drauge vežimą vešim
Ir skaičiuosim iki ▲.
▲, ▲ – maišus dedu.
▲ – pririšiu, neiškris,
▲ – jei ▲, prilaikyt maišus turi.
Štai ▲ ir ▲ – grūdus malti tu veži.
▲, ▲ – tai duonelė bus skani!
Greit jau baigsim: ▲ –
Vežkim, vežkim, kol jauni.
Kai pavargsim, nepavešim,
Vėl skaičiuosim iki ▲.
E. Selelionis

ˆ Nurašykite mįsles ir pabraukite skaitvardžius.

1. Keturi broliai verkia, į vieną dubenį ašaros teka. (Karvę mel
žia) 2. Dvylika šakelių supasi aukštai, kiekvienoj šakelėj keturi
lizdai, kiekvienam lizdely – septyni vaikai. (Mėnesiai, savai
tės, dienos) 3. Viename siūlų kamuoliuke septynios skylutės.
(Žmogaus galva) 4. Dvi galvos, dvi rankos, šešios kojos ir viena uodega. Kas? (Arklys su raiteliu)
Š Dviem atskirais stulpeliais išrašykite kiekinius ir kelintinius skaitvardžius.
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1. Stogas ir grindys jau penkti metai vandenį leido. (V. Ms.)
2. Vienas tik šunytis, puldamas prie kojų, aršiai lojo. (K. M.)
3. Keli šimtai metrų nuo prieplaukos, pakrantėje stovėjo ir tarškėjo didoka valtis. (P. M.) 4. Troboje sėdėjo apie dešimt vyrų ir
dvi moterys. (I. P.) 5. Jau antra diena kurapkos kiurkso sniege,
nieko snapelyje neturėjusios. (J. S.) 6. Vienas skrieja link aukštojo miško, antrasis leidžiasi į beržynėlį netoli manosios palapinės. (J. S.) 7. Praslinko dvi, o gal trys dienos. (K. M.)
œ Raskite ir nurašykite žodžių junginius su kelintiniais skaitvardžiais.
Su penkiais žodžių junginiais parašykite po sakinį.

septintam suolui, trečių eilių, trys knygos, penkta mokinė, keturiolika pieštukų, dvidešimt penktą dieną, keturių mokinių,
antroje dalyje, dvi knygos, dešimt obuolių, dešimtą dieną, šeštame name, tris vardus, penktai gėlei, pirmą rudenį, dvyliktą
brolį, šeštą valandą, šešiasdešimt dienų, aštuntą sąsiuvinį, pirmame aukšte
Œ Nurašydami vietoj skaičių įrašykite skaitvardžius.

Justina turi 2 brolius dvynius ir 1 seserį. Justinai yra 18 metų.
Jos sesuo Jurgita yra 2 kartus vyresnė už brolį Matą. Brolis
Darius yra 3 kartus jaunesnis už Justiną.
U

Atsakykite į klausimus.

Kiek metų Jurgitai?
Kiek metų Matui?
Kiek metų Dariui?
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Kiekinių skaitvardžių linksniavimas
Įsidėmėkite skaitvardžių linksniavimą.
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

du dvi		
dviejų		
dviem		
du dvi		
dviem		
dviejuose
dviejose

trys
trijų
trims
tris
trimis
trijuose trijose

keturi

keturios

keturių
keturiems
keturioms
keturis
keturias
keturiais
keturiomis
keturiuose
keturiose

Skaitvardis vienas kaitomas kaip būdvardis (vienas, vieno, vie
nam, vieną, ...) ir turi tik vienaskaitos formas. Skaitvardžiai nuo
dviejų iki devynių turi tik daugiskaitos formas. Panašiai kaip ke
turi, keturios linksniuojami ir skaitvardžiai penki, penkios, šeši,
šešios, ..., devyni, devynios. Skaitvardis dešimt (panašiai ir dvide
šimt, trisdešimt) linksniais nekaitomas. Skaitvardžiai nuo vienuo
likos iki devyniolikos linksniuojami kaip daiktavardžiai su galūne
-a (pvz., daina), tik galininkas rašomas be nosinės.
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

vienuolika
vienuolikos
vienuolikai
vienuolika
vienuolika
vienuolikoje

devyniolika
devyniolikos
devyniolikai
devyniolika
devyniolika
devyniolikoje

Įsidėmėkite:
Kiekinių skaitvardžių nuo 11 iki 19 galininke nosinė nerašo
ma, nes galūnė tariama trumpai: Turiu penkiolika knygų.
† Išlinksniuokite skaitvardžių ir daiktavardžių junginius: penki ąžuo
lai, šešios meškerės.
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‡ Nurašydami skaičius parašykite žodžiu. Šalia nurodykite jų linksnį.

1. Beržynėlyje radau 13 raudonikių. 2. Prašom 1 trintuką, 3 są
siuvinius, 6 aplankus ir 2 tušinius. 3. Samanose pūpsojo 3 bara
vykai. 4. Karalius turėjo 4 sūnus. 5. Pasodinome 3 ąžuoliukus,
4 liepaites, 11 vaiskrūmių. 6. Prigijo visi 3 ąžuoliukai. 7. Rudenį
nugenėjau 9 obelaitėms ir 7 kriaušėms nudžiūvusias šakas.
ˆ Parinkite ir parašykite šiems daiktavardžiams skaitvardžius.

▲ ąžuolų		
▲ mįsles 		
▲ gatvėse		
▲ mokiniais 		

▲ žąsims			
▲ žvaigždes
▲ žirgų			
▲ klasėse

Pavyzdys. Penkios dienos.					
Š Vietoj skaičių įrašykite reikiamo linksnio skaitvardžius.

1. 2 ąsočiuose putojo gira. 2. Parke ošė 5 ąžuolai galiūnai.
3. Kelionėje užtruksiu 4 arba 5 dienas. 4. Greta į mokyklą atsinešė 5 obuolius. 5. Padėkojau 3 draugams. 6. Arklys ir 4 kojomis suklumpa. 7. 6 liepose ir 2 berželiuose suskaičiavau net 10
inkilų.
œ Įrašykite praleistas raides. Su penkiais žodžių junginiais parašykite
po sakinį.

dviej*se sąsiuviniuose, trij*se knygose, ketur*s sakinius,
septyn*se valtyse, penk*se ežeruose, šeš*s dienas, šimt* metų,
aštuon*s knygas, ketur*s draugais
Œ Sudarykite sakinius, skaičius parašykite žodžiais.

1. Mama, kilogramas, 2, saldainiai, nupirkti.
2. Nebūti, klasė, mokiniai, 3.
3. Parkas, 12, liepos, pasodinti.
4. Giria, 5, stirnos, ir, briedžiai, 7, gyventi.
5. Akvariumas, 3, žuvytės, plaukioti.
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Kelintinių skaitvardžių linksniavimas
Kelintiniai skaitvardžiai linksniuojami kaip būdvardžiai.
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

pirmas
pirmo
pirmam
pirmą
pirmu
pirmame

pirma
pirmos
pirmai
pirmą
pirma
pirmoje

antras
antro
antram
antrą
antru
antrame

antra
antros
antrai
antrą
antra
antroje

(trumpas
(trumpo
(trumpam
(trumpą
(trumpu
(trumpame

trumpa)
trumpos)
trumpai)
trumpą)
trumpa)
trumpoje)

† Išlinksniuokite žodžių junginius: ketvirta pamoka, aštuntas suolas.
‡ Parašykite vienaskaitos ir daugiskaitos galininkus ir vietininkus:
trečias, trečia, šeštas, šešta, devintas, devinta. Su trimis iš šių skait
vardžių sugalvokite sakinius.
ˆ Nurašydami sakinius, įrašykite tinkamus skaitvardžius.

1. Taip atėjo dar ▲ sekmadienis, snieguotas ir šaltas, kaip šaltos dabar buvo visos dienos. (J. Blt.) 2. Gatve varėsi bandą dar
▲ piemenukai. (Ž.) 3. ▲ gražiai aprengtos mergytės baikščiai
pasitraukia į šalį. (K. M.) 4. Ant apatinės šakos tupėjo ▲ žiogai. (R. B.) 5. Nuo tų dienų praslinko ▲ metų. (J. A.) 6. ▲ akys
tarsi juodvabaliai blizga ir blizga melsvu atspalviu. (A. Spr.)
7. ▲ ietis įsmigo jam į šlaunį, kita į keterą, ▲ pervėrė ausį. (J. A.)
vienas * keturiolika * dvi * trys * du * trečia * keturios * viena
Š Atsakydami į klausimus, sukurkite rišlų tekstą. Skaičius rašykite žo
džiais.

1. Kelinta šiandien diena?
2. Kada atsikėlei?
3. Kada mokykloje prasidėjo ir kada pasibaigė pamokos?
4. Kiek buvo pamokų?
5. Kuri pamoka buvo pati įdomiausia ir kodėl?
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6. Kiek laiko truko kelionė iš mokyklos?
7. Ką veikei po pamokų?
œ Datą parašykite žodžiais.

1. Šiandien gruodžio 15 diena. 2. Į kelionę išvyksime birželio
12. 3. Mano gimtadienis lapkričio 14. 4. Vaikų teatrų festivalis
vyks kovo 24. 5. Broliui diplomas bus įteiktas gegužės 4. 6. Susitikimą perkėlėme iš sausio 4 į vasario 3.
Œ Sudarykite lietuvių švenčių kalendorių.

Pavyzdys. Sausio pirma – Naujieji metai.
š Sukurkite ir užrašykite dialogą „Parduotuvėje”. Kalbėdami apie
prekes ir jų kainas vartokite skaitvardžius.

Įvardžių reikšmė ir gramatiniai požymiai
Įvardis yra kalbos dalis, kuri nurodo asmenį, daiktą, ypatybę
arba skaičių, bet jų nepavadina (jis, tas, tokia, keli).
Įvardžių esama įvairių rūšių.
Įvardžių rūšys		

Pavyzdžiai

Asmeniniai įvardžiai		
Sangrąžinis įvardis		
Kiti įvardžiai			
					
					
					

aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos
savęs
mano, tavo, savo
šis, toks, tas
koks, kuris, kelintas
kažkas, kitas, visas
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Dauguma įvardžių kaitoma linksniais (be šauksmininko) ir
skaičiais, kai kurie ir giminėmis. Linksniuojant asmeninius įvar
džius aš, tu, keičiasi ne tik galūnė, bet ir šaknis.
Vien as ka it a
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?

aš
manęs
man
mane
manimi
manyje

tu
tavęs
tau
tave
tavimi
tavyje

jis
jo
jam
jį
juo
jame

ji
jos
jai
ją
ja
joje

D augis ka it a
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?

mes
mūsų
mums
mus
mumis
mumyse

jūs
jūsų
jums
jus
jumis
jumyse

jie

jos

jų
jiems
juos
jais
juose

joms
jas
jomis
jose

Įsidėmėkite:
Įvardžiai aš, tu vienaskaitos kilmininke rašomi su nosine
(manęs, tavęs), o galininke – be nosinės (mane, tave).
Sangrąžinis įvardis savęs turi tik vienaskaitos formas ir neturi
vardininko.
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.
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kas?
ko?
kam?
ką?
kuo?
kur? kame?

–
savęs
sau
save
savimi
savyje

Sangrąžinis įvardis rodo, kad veiksmas nukreiptas į veikiantį
asmenį. Sakiniuose: Tėvas pasitiki savimi. Aš nekaltinu savęs. pa
ryškinti žodžiai reiškia tuos pačius asmenis.
Savybiniai įvardžiai mano, tavo, savo ir mūsų, jūsų, atsakantys
į klausimą kieno?, iš viso nelinksniuojami. Vartojamos tik tokios jų
formos. Pavyzdžiui:
Mano tėvas niekada nevėluoja į darbą. Mano mokytojai bu
vo geri, nuoširdūs. Mano jaunesnioji sesuo pradėjo lankyti pirmą
klasę. Mano namas vijokliais apaugęs...
† Nurašykite sakinius. Raskite ir pabraukite įvardžius.

1. Per šimtą žingsnių nuo manęs gražiai liuoksi kiškis. (J. S.)
2. Per tą laiką mūsų dienoraštis pasidarė stora knyga. (V. P.)
3. Mano tėviškėje vaikystės metais buvo nedidelis sodelis.
(G. I.) 4. Man veidas ištįso nuo šitokių gėrybių. (J. B.) 5. Už jų
nugarų šniokštė jūra. (A. P.) 6. Ji žiūrėjo į mane juodomis smalsiomis akimis. (V. P.) 7. Jūsų laiškas man patiko. (K. S.)
‡ Nurašykite tekstą, papildydami jį tinkamais įvardžiais.

Bitės
Bitės gyvena aviliuose – auksiniuose miestuose. Jos ▲ dova
nomis maloniai paįvairina žmogaus stalą. Bitės neprijaukin
tos, nors ▲ gyvena sode, avilyje. Žmogus negali pakeisti ▲
prigimties, ▲ elgesio ir instinktų, kuriuos išugdė gamta. Bitės
ūseliai mažyčiai, bet ▲ telpa lytėjimo, uoslės ir klausos orga
nai. Ūseliais bitė atpažįsta kitą bitę, ▲ girdi, užuodžia žiedus.
R. Budrys

jos * jų * savo * jais * juose
ˆ Įrašykite praleistas raides.

1. Ar j*s skaitėte šią knygą? 2. Man* tėvelis ne barte barė,
man* tėvelis gražiai pamokė. (tts.) 3. Apie j*s ir j*sų išradimus
rašo spaudoje. 4. Vakar tav*s nebuvo namie. 5. Kartais žmogus
pats sav*s nesupranta. 6. Reikėtų kiekvienam pažinti sav*.
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Š Sugalvokite ir parašykite po sakinį su įvardžiais mane, jus, mūsų,
tavęs, jūsų, ją.
œ Suskliaustuosius įvardžius parašykite reikiamu linksniu.

1. Susiginčijo medžiai, kuris iš (jie) geresnis. 2. Jei (jūs), vaikeliai, santaikoje gyvensite, tai niekas (jūs) neįveiks. 3. (Mes)
gimėme tam, kad žemę paliktume gražesnę, negu (ji) radome.
4. (Mes) mokykloje susibūrė kraštotyros būrelis. 5. (Tas) rytą
(tu) nebuvo kieme.
Œ Pavartokite 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)
š Perskaitykite laišką. Raskite įvardžius, nurodykite jų skaičių ir linksnį. Paaiškinkite, kodėl laiškuose įvardžiai Tau, Tave, Tavo… rašomi
didžiąja raide.

Dovydai!
Dėkoju Tau už laišką. Jį gavau pirmadienį. Smagu, kad Tau
patiko mano pašto ženklai.
Šeštadienį su tėveliais buvau Vilniuje. Visi kartu aplankėme
Gedimino pilį, pasivaikščiojome po senamiestį ir Vingio par
ką. Vakare Jaunimo teatre žiūrėjome spektaklį. Kelionė paliko
gerą įspūdį. Gaila, kad Tavęs nebuvo su mumis.
Aš vėl Tau parašysiu, kai gausiu Tavo laišką.
Perduok nuoširdžiausius linkėjimus savo tėveliams ir sene
liams.
		
Lik sveikas!
Mykolas
2016 01 15
Ÿ Parašykite laišką savo draugei arba draugui.
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Jungtuko reikšmė ir vartojimas
Jungtukais jungiame žodžius arba sakinius: Vėjas pūtė ir
išsklaidė debesis. Vėjas pūtė, ir debesys išsisklaidė.
Dažniau vartojami šie jungtukai: ir, o, bet, kad.
Kiti jungtukai: tačiau, ar, arba, kai, jei, jog, nes, nors…
Prieš jungtukus bet, o, tačiau visada rašome kablelį.
† Raskite pasakoje jungtukus. Pasakykite, kurie iš jų jungia žodžius, o
kurie – sakinius.

Gaidžiukas ir vištytė
Gyveno senelis ir senutė. Senelis turėjo gaidžiuką, o bobutė
vištytę. Vištytė ir gaidžiukas išėjo riešutauti. Įlipo gaidžiukas į
lazdyną, o vištytė jį prašo:
– Mesk man, gaidžiuk, vieną riešutėlį!
Kaip metė, ir išmušė vištytei dešinę akį.
Parlekia vištytė namo rėkdama, kad gaidžiukas akį iškirto.
‡ Papildykite tekstą tinkamais jungtukais.

Sode auga ne tik slyvos, vyšnios ▲ obelys, ▲ ir vaiskrūmiai.
Aš labiausiai mėgstu obuolius, ▲ jie yra sultingi. Iš serbentų
▲ agrastų mama verda uogienes. ▲ tėtis uogienės nemėgsta,
aš ▲ sesuo prašom mamą, ▲ virtų. Žiemą, ▲ už lango siau
čia pūga, mes valgydami uogienę su sūriu prisimename šiltas
dienas.
ˆ Pabaikite sakinius.

1. Grybauja mergaitės ir ▲. 2. Diena graži, bet ▲. 3. Mokyki
mės, kad ▲. 4. Mane šaukė, o ▲. 5. Jau reikėjo grįžti, nes ▲.
6. Atėjo vakaras, tačiau ▲. 7. Dar neaišku, kur ▲. 8. Aš nežinau, ar ▲.
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Š Įrašykite jungtukus: tačiau, ir, bet, nes. Kur reikia, padėkite kable
lius.

1. Beržiukai buvo linksmi ▲ gražūs. 2. Rodos, netrūko jiems
saulės, žemės ▲ jie bruzdėjo. 3. Maumedžių niekas neskriaudė,
▲ jie buvo aukštesni už visus girios medžius. 4. Dienos buvo
apsiniaukusios ▲ malonios.
œ Įrašykite tinkamus jungtukus.

1. Sode rinkau slyvas ▲ vyšnias. 2. Senelė buvo miške, ▲ gry
bų nerado. 3. Aš važiuoju prie jūros, ▲ mano sesuo – į kalnus.
4. Su draugu buvome prie ežero, ▲ nesimaudėme, ▲ buvo šal
ta. 5. ▲ aš mažas buvau, šile ožius ganiau. 6. Jūros vanduo bu
vo toks šaltas, ▲ gėlė sąnarius.

bet * kai * tačiau * jog * o * ir * nes

Kartojimo užduotys
† Atidžiai perskaitykite tekstą. Pasakykite, kurios raidės praleistos.
Sugalvokite pasakojimui pavadinimą. Atsakykite į klausimus ir atli
kite kitas užduotis.

▲▲▲
Smalsi kat* įkišo nos* į pieno puodyn*. Paragavo – gardu. Iš
dykėl* įniko lakti. Tuo metu į kambar* *ėjo Ievutė. Ji subarė
smal*ž*. Katyt* krūptelėjo ir norėjo pabė*ti, tačiau puodyn*
kažkodėl nepaleido galvos. Bandydama pasprukti, išliejo visą
pien* ant stalo, užkliudė vaz* su lauko gėlėmis ir pripėdavo
naująją močiutės stalties*.
Mažoji šeimininkė, nenorėdama, kad senelė bartų katyt*, su
skubo tvarkyti kambar*. Tuo metu prasivėrė dur*s ir į...
1. Kur įkišo nosį smalsi katė?
2. Ką ji padarė?
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3. Parinkite teisingą atsakymą.
Į kambarį įėjo:
a. Ievutė;
b. mama;
c. katytė.
4. Ką padarė mergaitė?
5. Pabaikite sakinius.
	Katė ▲, ▲, ▲.
	Sprukdama smaližė ▲, ▲, ▲.
6. Sugalvokite ir prirašykite kūrinėlio pabaigą.
‡	Nurašydami tekstą, vietoj žvaigždučių įrašykite praleistas raides. Išrašykite žodžių junginius „būdvardis + daiktavardis”, nurodykite jų
giminę, skaičių ir linksnį.

Vėlyvo rudens kvapai
Kartą aš į tėviškę sugr*žau vėlyv* ruden*, kai visi laukai ir
daržai buvo tušti. Sod* beveik be lap* stovėjo šlapios antaninės
obelys, ir tik vienas kitas mažiukas obuolys dar bolavo ant šak*
lyg pakabintas žaisliukas. Jų malonus kvapas tingiai sklaidėsi
drėgnam*, apsunkusiame ore. Vėjo nejudinami did*li vandens
lašai kybojo ant šak*. Nosį dirgino stipr*s ir vis kitokie vėl*vo
rudens kvapai.
A. Pocius

Pavyzdys. Vėlyvo rudens – vyr. g., vns., K.
ˆ Parašykite sąsiuvinyje nurodytus žodžių junginių linksnius.

Linksnis

vešli žolė

medinė skrynia

aukšta duktė

vns. N.
vns. G.
vns. Įn.
dgs. G.
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Š Nusibraižykite ir užpildykite lentelę.

Kilmininkas

Galininkas

Įnagininkas

dviejų žmonių
		
trejus vartus
			
ketveriais metais
trylikos ąžuolų		
		
devynerias rungtynes
septynių savaičių
œ Nurašydami žodžių junginius, suskliaustuosius būdvardžius pakeis
kite aukščiausiojo laipsnio forma.

(geram) mokiniui, (ilgą) upę, (tvirtame) medyje, (aukštą) pušį,
(juokingus) nuotykius, (didi) svajonė, (gūdžiame) tankumyne
Œ Įrašykite reikiamus žodžius, nurodydami, kokia tai kalbos dalis.

Mano jaunystės eglė
Kai ▲ pasodino kieme, tarp kitų medžių, ▲ dar nebuvo. Tik
vėliau, kai ▲ eglė pasistiebė aukščiau gryčios, ▲ ▲ pamačiau
pro ▲ vaikystės langą. Ir buvo ▲ ▲ lyg atėjusi iš pasakos apie
Žilviną – žalčių karalių. Žiūrėdamas į eglę, ▲ matydavau, kaip
▲ užsiriša skarą, kaip eina prie ▲ neregėtos, nežinomos jūros,
išvysta kraujo putą.
V. Račkaitis

ją * ta * manęs * aš * savo * ji * man
š Įrašykite praleistas raides. Įminkite mįsles.

1. Du ežerėl* palei gir*, juose visas pasaulis irias. 2. Dien* ne
šioja kaulus, o nakt* žiopso. 3. Ant aukšto arkl*ko visi joja.
4. Stovi kamp* senė, niekas sėstis neprašo. 5. Visas stiklinis,
galas plieninis, nakt* aukso virš*nė. 6. Graži merg*lė, pančiu
susijuosus, po aslą šoka. 7. Vytė vatė susirangė kaip g*vatė,
prašė siūlo uod*gai užrišti. 8. Kuprotas sen*lis palubėj* tinkl*
ringuoja.
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DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMO PAVYZDŽIAI
Vyriškoji giminė
Vienaskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –

kraštas
krašto
kraštui
kraštą
kraštu
krašte
krašte

svečias
svečio
svečiui
svečią
svečiu
svetyje
svety

lietuvis
lietuvio
lietuviui
lietuvį
lietuviu
lietuvyje
lietuvi

mokinys
mokinio
mokiniui
mokinį
mokiniu
mokinyje
mokiny

kraštai
kraštų
kraštams
kraštus
kraštais
kraštuose
kraštai

svečiai
svečių
svečiams
svečius
svečiais
svečiuose
svečiai

lietuviai
lietuvių
lietuviams
lietuvius
lietuviais
lietuviuose
lietuviai

mokiniai
mokinių
mokiniams
mokinius
mokiniais
mokiniuose
mokiniai

dantis
danties
dančiui
dantį
dančiu
dantyje
danty

lietus
lietaus
lietui
lietų
lietumi
lietuje
lietau

autorius
autoriaus
autoriui
autorių
autoriumi
autoriuje
autoriau

šuo
šuns
šuniui
šunį
šuniu
šunyje
šunie

Daugiskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –
Vienaskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –
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Daugiskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –

dantys
dantų
dantims
dantis
dantimis
dantyse
dantys

lietūs
lietų
lietums
lietus
lietumis
lietuose
lietūs

autoriai
autorių
autoriams
autorius
autoriais
autoriuose
autoriai

šunys
šunų
šunims
šunis
šunimis
šunyse
šunys

vasara
vasaros
vasarai
vasarą
vasara
vasaroje
vasara

raidė
raidės
raidei
raidę
raide
raidėje
raide

naktis
sesuo
nakties
sesers
nakčiai
seseriai
naktį
seserį
nakčia seserimi / seseria
naktyje
seseryje
naktie
seserie

vasaros
vasarų
vasaroms
vasaras
vasaromis
vasarose
vasaros

raidės
raidžių
raidėms
raides
raidėmis
raidėse
raidės

naktys
naktų
naktims
naktis
naktimis
naktyse
naktys

Moteriškoji giminė
Vi e n a s k a i t a
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –
Daugiskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?
Š. –
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seserys
seserų
seserims
seseris
seserimis
seseryse
seserys

BŪDVARDŽIŲ LINKSNIAVIMO PAVYZDŽIAI
Vyriškoji giminė
Vienaskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?

mažas
mažo
mažam
mažą
mažu
mažame

žalias
žalio
žaliam
žalią
žaliu
žaliame

gražus
gražaus
gražiam
gražų
gražiu
gražiame

auksinis
auksinio
auksiniam
auksinį
auksiniu
auksiniame

Daugiskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?

maži
mažų
mažiems
mažus
mažais
mažuose

žali
žalių
žaliems
žalius
žaliais
žaliuose

gražūs
gražių
gražiems
gražius
gražiais
gražiuose

auksiniai
auksinių
auksiniams
auksinius
auksiniais
auksiniuose

Moteriškoji giminė
V i e n a s k a i ta
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?

maža
mažos
mažai
mažą
maža
mažoje

žalia
žalios
žaliai
žalią
žalia
žalioje

graži
gražios
gražiai
gražią
gražia
gražioje

auksinė
auksinės
auksinei
auksinę
auksine
auksinėje

Daugiskaita
V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt. kur? kame?

mažos
mažų
mažoms
mažas
mažomis
mažose

žalios
žalių
žalioms
žalias
žaliomis
žaliose

gražios
gražių
gražioms
gražias
gražiomis
gražiose

auksinės
auksinių
auksinėms
auksines
auksinėmis
auksinėse
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MĮSLIŲ ĮMINIMAI
53 psl., 3 užd.
1. obuolys, 2. gulbė, 3. degtukas, 4. akėčios, 5. aguona, 6. skruzdė
58 psl., 1 užd.
rasa
64 psl., 1 užd.
beržinė šluota
106 psl., 3 užd.
1. puodas ant ugnies, 2. rūsys, 3. dalgis, 4. raštas, 5. laiškas, 6. šaltis
162 psl., 2 užd.
1. pipiras, 2. pinigai, 3. vardas, 4. ruduo, 5. saulė, 6. mintis
178 psl., 7 užd.
1. akys, 2. batai, 3. slenkstis, 4. krosnis, 5. lempa, 6. šluota, 7. dešra,
8. voras

Nuotraukos
141 psl.
Šiurpilio kaimas su tolumoje glūdinčiu piliakalniu
142 psl.
Žvilgsnis nuo Šiurpilio piliakalnio
Ežeras Šiurpilio piliakalnio papėdėje
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SANTRUMPOS
A. P. – Algirdas Pocius
A. Spr. – Adolfas Sprindis
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tts. – tautosaka
V. Ms. – Vytautas Misevičius
V. P. – Vytautas Petkevičius
Ž. – Žemaitė
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