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IV. Pasakų šalyje
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Janina Degutytė

Mano laivas
Iš ciklo „Žaidimai”

tik šniokščia jūra putota.
kas man mažytės upės!
Plaukia mano baltas laivas,
debesiu nutūpęs.

kur plaukiu – nepasakysiu.
Paslaptis – mano kelias.
...toj šaly ant aukšto medžio auga
Žvaigždės ir dainelės.

toj šaly pilni upokšniai juoko,
o šlaitai – cukruotais šonais.
Po saulingą slėnį vaikšto briedžiai
su ragais raudonais.

...ir bangos viršūnėj mano laivas.
Gulbės plunksna – krinta ir kelias.
...o toli ant aukšto medžio auga
Žvaigždės ir dainelės.

1  ką šiame eilėraštyje žaidžia vaikas? koks jo žaislas?
2 kas vaikui yra baltas laivas? kur jo laivas plaukia?
3 Poetė atskleidžia paslaptį: laivas plaukia į šalį, kuri gali būti tik 

pasakose. kokie pasakų vaizdai atgyja kūrinyje? 
4 išmokite eilėraštį „Mano laivas” atmintinai.
5 Parašykite rašinėlį „Mano svajonių laivas”.
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Le kian tis lai vas
Lie tu vių pa sa ka

au gi no tė vas tris sū nus. du vy res nie ji dė jo si di džiais gud ruo-
liais, o jau nė lį vi si nie ki no ir pai ku lai kė. vie ną die ną vy riau sias sū-
nus pa si sa kė sa vo tė vams, kad ei siąs į gi rią le kian čio lai vo sta ty ti. 
Mo ti na jam pri kim šo pil ną pin ti nė lę gar džiau sių val gių, ir tas iš ėjo. 
Nu ėjęs į gi rią, at si sė do ant kel mo, iš si trau kė iš pin ti nės py ra gus 
ir ėmė val gy ti. tik at kūp ri na se nas se nu tė lis ir pra šo nors duonos 
kąs ne lio.

– kad aš kiek vie nam per ėjū nui duoną da ly čiau, tai pats al ka-
nas bū čiau! – pik tai at kir to vy riau sias sū nus ir nu va rė se nu ką ša lin.

tas nu ei da mas pa sa kė: 
– ta vo dar bas ne pa si seks.
ke lias die nas vy riau sias sū nus me džius kir to, rąs tus ta šė, vi-

saip ban dė le kian tį lai vą sta ty ti, bet nie ko jam ne iš ėjo. Ga lop nu si-
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mi nęs vis ką me tė ir grį žo na mo. ant ras bro lis jį iš juo kė, bet ir jam 
taip nu ti ko kaip pir ma jam. da bar jau nė lis sa ko si ei siąs, o vi si iš jo 
tik šai po si:

– Ne ta vo kvai lai gal vai tas dar bas! jei aniems ne pa si se kė, tau 
nė ra ko nei pra dė ti.

Nei jam mo ti na py ra gų pri kro vė, nei jam tė vas įran kių da vė 
– iš ėjo jau nė lis be nie ko, tik žiau be rę1 pa si ėmęs. Į gi rią nu ėjęs, at-
si sė do ant kel mo ir gal vo ja, kaip čia reikė tų dar bas pra dė ti. vėl 
at kūp ri na se nas se nu tė lis, sa ko si la bai iš al kęs ir pra šo val gy ti. jau-
ni kai tis ati da vė žiau be rę duonos ir iš si pa sa ko jo, kad no rįs le kian tį 
lai vą pa sta ty ti, tik ne ži nąs kaip.

se nu kas jam sa ko: 
– už ge rą šir dį, kad ma nęs se no pa gai lė jai, aš tau pa dė siu. da-

bar tu gulk ir ge rai iš si mie gok, o ry toj dar bas bus pa da ry tas. jau ni-
kai tis at si gu lė ir už mi go. Ry tą pa bu dęs, žiū ri – ogi sto vi pui kiau sias 
lai vas. kai tik jis įli po, vis kas ti ko si taip, kaip jis no rė jo. jau ni kai tis 
pa gal vo jo: kil siu į orą – ir ki lo, lei siuos že myn – ir lei dos, ke liau siu 
ten – ir ke lia vo.  

da bar jis su ma nė po pa sau lį pa le kio ti ir vi są že mę ap žiū rė ti.

ei siąs, pin ti nė lę, kąs ne lio, rąs tus, le kian tį, įran kių, žiau be rę, 
no rįs, ne ži nąs

1  kuo dėjosi vyresnieji sūnūs, o kuo visi laikė jaunėlį?
2  ką sugalvojo vyriausias sūnus?
3  kodėl jam nepasisekė darbas?
4  ar įvykdė sumanymą antrasis brolis? kodėl?
5  ką išgirdo jaunėlis, išeidamas laivo statyti?
6  kas padėjo jaunėliui? kodėl?
7  ką jaunikaitis sumanė?

1 Žiauberė – duonos kepalo galas.
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***
daug die nų ke lia vęs, pa ma tė ne re gė tą vy rą. jis bu vo pri si ri šęs 

prie abie jų ko jų po me dį ir lė kė kaip vė jas. 
jau ni kai tis klau sia:
– ko dėl taip bė gi?
tas at sa kė:
– Pa tin ka, tai bė gu, o kad per to li ir per greitai ne nu bėg čiau, 

prie ko jų po me dį pri si ri šau.
– eikš pas ma ne! ke liau sim po pa sau lį drauge.
bė gi kas pa klau sė ir įli po į lai vą.
Ne tru kus pa ma tė jie vy rą ant ber žo sė dint  

ir jį graužiant.
– ką tu čia vei ki? – klau sia abu du.
– Ma žu mą iš al kau, tai ir už kan džiau ju.  

ke lis ber žus prieš piečiams su kram čiau.
jau ni kai tis sa ko:
– eikš su ma nim, ge res nį val gį duosiu.
ber žų graužė jas ir gi pa klau sė.
dar to liau pa lė kę žiū ri – prie eže ro pri gu lęs vy ras, iš eže ro 

van duo be ma tant sen ka.
– ką tu čia vei ki? – klau sia vi si trys.
– Ma žu mą iš troš kau, tai ir gurkš no ju. ši to eže ro man ne la bai 

už teks, reikės dar ki to ieš ko tis.
– ke liau kim drauge, ge riau gir dy siu, – pa siū lė jau nikai tis.
ir tas su ti ko. ke liau ja jau ke tu rie se.
to liau jis pri ėmė į sa vo lai vą dar vie ną vy rą, ku ris 

per šim tą my lių į uo dą tai kė si šau ti; ant rą, ku ris, prie 
že mės au sį pri si dė jęs, klau sė si au gan čios žo lės traš kė ji-
mo; tre čią, ku ris nykš tį į bur ną įsi ki šęs lai kė, – mat, jam 
nykš tį iš trau kus, už ei da vo bai sus šal tis.

taip jie il gai skraidė po pa sau lį, kol pa ga liau su sto jo 
di de lia me mies te, kur gy ve no rūstus ka ra lius. tas ka ra-
lius bu vo pas kel bęs, jog iš lei siąs sa vo duk te rį už to, kas 
tris sun kius dar bus at lik siąs.
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ke lia vęs, graužiant, ge res nį, įsi ki šęs, iš lei siąs, at lik siąs

1  Papasakokite, kokius bendrakeleivius jaunikaitis priėmė į savo 
laivą. kuo jie buvo ypatingi?

2  kur apsistojo keliautojai?
3  kokią žinią paskelbė karalius?

***
iš gir dęs tą ži nią, jau ni kai tis su si gal vo jo ka ra lai tę lai mė ti ir 

klau sė sa vo draugus, ar jie ap si im sią jam pa gel bė ti. vi si su ti ko.
ta da jis su draugais nu ėjo pas ka ra lių ir pa si ža dė jo vi sus dar-

bus at lik ti.
Pir miau sia ka ra lius lie pė su jo bė gi kais ei ti lenk ty nių: kas pir-

mas at bėg siąs, tas lai mė siąs. kai ka ra liaus bė gi kai pa si ruo šė bėg ti, 
at ei na ir tas greituo lis, sun kius me džius prie ko jų pri si ri šęs. Žmo-
nės ste bė da mie si klau sia, kam tie me džiai.

– Man taip pa tin ka, – at sa kė šis ir, kai pa si lei do bėg ti, be ma tant 
vi sus pra len kė ir greit vi sai din go iš akių.

Po il gos va lan dos žmo nės pa ma tė ka ra liaus bė gi kus grįž tant, o 
ano su me džiais prie ko jų nei gir dėt, nei re gėt. Mat už akių vi siems 
už bė gęs pa gal vo jo: „kam sku bė ti, ge riau ma žu mė lę nu snū siu”. o 
kai at si gu lė, kel mą po gal va pa si dė jęs, taip ir įmi go.

anas ste buk lin gas šau lys tuoj stvė rė šau tu vą, nu si tai kęs pokšt 
ir iš mu šė jam iš po gal vos kel mą. Greituo lis, iš mie gų pa šo kęs, pa-
si vi jo ka ra liaus bė gi kus, juos pra len kė ir pir mas at bė go.

ka ra lius da vė jam ant rą dar bą – pa sa ky ti, ke lin tą va lan dą ro do, 
kiek mu ša laik ro dis už dvie jų šim tų my lių1.

1 Mylia – kelio ilgio matas, lygus maždaug 1,6 km.
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jau ni kai tis pa si šau kė du sa vo draugus ir ge rai įmo kė, ką reikia 
da ry ti. aky las2 ma tė, au sy las3 gir dė jo, ir abu jam au sin pa šnibž dė-
jo. o ta da jis drąsiai pa sa kė:

– tai man keis ta: laik ro dis ro do de šimt, o mu ša dvyli ka!
ir jis at spė jo – ka ra liaus ty čia taip bu vo su kal bė ta.
da bar ka ra lius da vė tre čią dar bą: per vie ną nak tį su val gy ti vi są 

pi ly je esan tį mais tą.
– Leng vas dar be lis – daugiau nie ko, tik val gy ti, – bet aš no rė-

čiau kar tu ir sa vo draugus pa si im ti.
ka ra lius su ti ko.
Pa si va di nęs ber žų graužė ją ir ki tus draugus, jau ni kai tis įėjo į 

kam ba rį, kur bu vo su krau ti val giai, o ka ra lius pats už ra ki no du ris 
ir pa sta tė sar gą, kad jo kios klas tos ne bū tų.

– da bar sku bė ki te vi si pri si val gy ti, – sa ko ber žų graužė jas, – o 
kai aš pra dė siu, tai nė kau le lio ne liks. taip tas be so tis ir pa da rė: 
vis ką gry nai su švei tė, net in dus pra ri jo, o pas kui dar sta lus ir suo-
lus su grau žė.

Ry tą at ra ki nęs du ris, ka ra lius žiū ri – kam ba rys tuš tu tė lis, nė 
ša po ne li kę.

pa šo kęs, pa sivadinęs, nebūtų

1  ką sugalvojo jaunikaitis?
2  kokius tris darbus uždavė karalius jaunikaičiui?
3  Papasakokite, kaip sekėsi draugams įvykdyti karaliaus užduotis.

2 Akylas – kuris greitai pastebi, pamato.
3 Ausylas – kuris turi geras ausis, gerai girdi.
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*** 

trys darbai jau buvo atlikti, bet karalius nenorėjo savo dukters 
už nežinomo jaunikaičio išleisti. Paskyrė dar vieną darbą – visą 
rūsį vyno per naktį išgerti.

– tai juk dar lengviau, nekaip valgyti, – sako jaunikaitis.
Nuėjo visi į rūsį, o tas ežerų gėrėjas ragina savo draugus:
– skubėkite atsigerti, o kai aš pradėsiu, tai nė lašelio neliks.
taip ir atsitiko: kai pradėjo tas besotis gerti, bematant visą vyną 

išmaukė, paskutinę raselę išlaižė, o beržų graužėjas dar ir tuščius 
bosus1 su visais pakojais2 sukrimto.

karalius rytą rado rūsį kaip iššluotą, bet dukters vis tiek neno-
rėjo duoti. daugiau darbų sugalvoti negalėdamas, sumanė jauni-
kaitį su visais jo draugais nužudyti. vakare juos klastingai įviliojo 
į tokią svetainę ir užrakino. ten jiems bebūnant, pradėjo smarkiai 
kaisti grindys, net padai jau svilo. Mat karalius buvo liepęs po ge-
ležinėmis grindimis ugnį sukurti, kad jie gyvi iškeptų. kai tik jau-
nikaitis su savo draugais tai suprato, tuoj vienas jų nykštį sau iš 
burnos ištraukė, ir užėjo toks šaltis, jog bematant grindys atvėso. 
taip nė vienas ir nesudegė.

kitą rytą karalius, atėjęs pažiūrėti, ar visi iškepė, tik pravėrė 
duris ir nušalo nosį. dabar pabūgęs3 jis atidavė jaunikaičiui savo 
dukterį. o po senojo karaliaus mirties jam atiteko ir visa karalystė. 
toliau jaunikaitis gyveno linksmai ir laimingai. Rasi, dar ir šian-
dien tebėra gyvas.

iššluotą, įviliojo, smarkiai, šiandien

1 Bosas – statinė.
2 Pakojis – kas pakišama po statine, kad nesiektų žemės ir nepūtų.
3 Pabūgti – pajusti baimę, išsigąsti.
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1  ką dar sumanė karalius?
2  ko jis pabūgo?
3  kuo baigėsi pasaka?
4  kurie pasakos veikėjai pramanyti, o kurie tikri?
5 ko moko ši pasaka?
6 Pasirinkite patį įdomiausią pasakojimo dialogą ir su draugu ar 

drauge jį raiškiai perskaitykite vaidmenimis.
7  Papasakokite, kaip įsivaizduojate karaliaus pilį.
8  Parašykite pasakos „Lekiantis laivas” planą ir išmokite ją gražiai 

pasekti.

už gera geru atsilyginama.
Gerumu daugiau padarysi negu piktumu.

Sesuo kvailutė
Lietuvių pasaka

Gyveno trys seserys. jaunėlė buvo menko proto ir todėl seserų 
būdavo skriaudžiama, apvalgoma ir kvailute vadinama.

vyresnioji turėjo mažą sūnelį.
kartą vyresniosios seserys nuėjo į upę skalbinių skalbti ir 

nusinešė vaikiuką išprausti. atėjo kvailutė ir sako:
– seselės, kam prausiate berniuką taip baltai? kai pamatys 

gulbės, tai nuneš kaip savo vaiką.
seserys nieko kvailutei neatsakė. jos vaiką išprausė labai bal-

tai, paguldė jį ant kranto ir ėmė skalbti. tą valandą atskrido ragana, 
pasivertusi gulbe, ir pagrobė vaiką. seserys, išlipusios į krantą su 
skalbiniais, žiūri – nebėra vaiko.

– kur vaikas? kur vaikas? – pradėjo šaukti jos.
– sakiau, neprauskite taip baltai, – atsiliepė kvailutė. – kai jūs 

skalbėte, atskrido ragana, pasivertusi gulbe, ir nusinešė vaiką.
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– aš eisiu vaiko ieškoti, – tarė jaunesnioji sesuo, atsipjovė 
gabalą lašinių, atsiriekė abišalę1 duonos ir išėjo. ji ėjo į tą šalį, kur 
augo daugybė kriaušių, obelų, vyšnių, net šakos linko nuo vaisių.

– Mergele sesele, pasikrėsk mano vaisių ir palengvink mano  
naštą, – paprašė kriaušė.

– Neturiu laiko! – atsakė toji ir skubiai nuėjo. beeidama priėjo 
obelį.

– Mergele sesele, pasikrėsk mano vaisių ir palengvink mano 
naštą!

– Neturiu laiko! – atsakė sesuo ir skubiai nuėjo. toliau ji priėjo 
krosnį, pilną pyragų.

– Mergele sesele, išimk iš manęs pyragus, kad neprikeptų.
– Neturiu laiko! – atsakė ir skubiai nuėjo. Pagaliau ji priėjo 

margą karvę ganykloje. 
– Mergele sesele, pamelžk mane ir palengvink man sunkumą, 

– paprašė karvė.

1 Abišalė – didelė duonos riekė per pusę kepalo.
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– Neturiu laiko! – atsakė ji ir skubiai nuėjo.
beeinant pradėjo temti. sesuo pamatė žiburį ir nuėjo į tą pusę. 

Netrukus priėjo trobelę. ten palei duris stovėjo krosnis. ant kros-
nies murkė didelis rainas katinas, kampe buvo krūva pagalių. Pa-
čiame gale ant suolo gulėjo ragana ir šalia savęs turėjo pasiguldžiu-
si vaiką. Ragana pamatė viešnią ir sako:

– eikš, dukrele, paieškok man galvą. jeigu nenori rankomis, tai 
pasiimk pagalį iš kampo.

sesuo pasiėmė pagalį ir ieško raganai galvą. Ragana pradėjo 
snausti ir užmigo. tada sesuo pasigriebė vaiką ir išbėgo. Nubudo 
ragana, apžergė ližę ir lapatai lapatai paskui ieškotoją su vaiku. 
ieškotoja jau buvo pribėgusi prie karvės ir išgirdo atpūškuojant ra-
ganą. ji pribėgo prie karvės ir sušuko:

– karvute margute, gink mane nuo raganos!
– Nepamelžei manęs, neginsiu, – atsisakė karvė. ieškotoja pri-

bėgo prie krosnies:
– krosnele, krosnele, gink mane nuo raganos!
– Neišėmei pyragų, neginsiu, – atsisakė krosnis. ieškotoja pri-

bėgo prie obels:
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– obelėle, obelėle, gink mane nuo raganos!
– Nepalengvinai man naštos, neginsiu, – atsakė obelis. ieškoto-

ja pribėgo prie kriaušės: 
– kriaušele, kriaušele, gink mane nuo raganos!
– Nepalengvinai man naštos, neginsiu, – atsakė kriaušė. Ra-

gana pasivijo ieškotoją ir atėmė vaiką.
sesuo parėjo be vaiko ir viską papasakojo. tada kvailutė 

atsiliepė:
– kad tik man duotumėte lašinių ir duonos, tai aš parneščiau 

vaiką.
Pagalvojo seserys ir sako:
– Na gali eiti.

skalbti, jaunesnioji, atsipjovė, kriaušė, pamelžk, viešnią, 
atpūškuojant

1  kas yra svarbiausi šios pasakos veikėjai?
2  Nuo kokio įvykio prasideda pasakos veiksmas?
3  kaip sesuo elgėsi su kriauše, obelimi, krosnimi ir karve?
4  kokios žmonių savybės pasakoje suteikiamos kriaušei, obeliai, 

krosniai ir karvei?
5  kodėl vyresniajai seseriai nepavyko atgauti vaiko?
6  Papasakokite, kaip atrodė raganos trobelė.

***
seserys įdavė kvailutei gabalą lašinių su abišale duonos ir iš-

leido.
eina kvailutė ir valgo lašinius su duona. Priėjo kriaušę.
– Mergele sesele, pasikrėsk mano vaisių ir palengvink man 

naštą, – paprašė kriaušė.
– tai gražumėlis kriaušelių! – nusistebėjo kvailutė. – Gerai, 

medeli, tuojau.
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ir kvailutė kad ėmė kriaušę purtyti, kad ėmė krėsti, nupurtė 
nukrėtė didesnę dalį vaisių. Prisidėjo pilną prijuostę kriaušių ir 
eina, gardžiai valgydama.

Paskui ji priėjo obelį.
– Mergele sesele, pasikrėsk mano vaisių ir palengvink man 

naštą, – paprašė obelis.
– tai gražumėlis obuoliukų! – nusistebėjo kvailutė. – Gerai, 

obelėle, tuojau.
ir kvailutė kad ėmė obelį purtyti, kad ėmė krėsti, nupurtė nu-

krėtė didesnę dalį obuolių. Prisidėjo pilną prijuostę ir eina, gardžiai 
valgydama.

Netrukus kvailutė priėjo krosnį.
– Mergele sesele, išimk iš manęs pyragus, kad neprikeptų, – 

paprašė krosnis.
– o, kokių puikių pyragų čia besama! – nusistebėjo kvailutė, 

pažiūrėjusi į krosnį. – Gerai, krosnele, tuojau.
kvailutė išsiėmė iš krosnies pyragus ir prisidėjo pilną prijuos-

tę.
Pagaliau kvailutė priėjo karvę.
– Mergele sesele, pasimelžk mane ir palengvink man sunkumą, 

– paprašė karvė.
– Gerai, margute, pamelšiu, šilto pienelio paragausiu, – atsakė 

kvailutė.
ji prisimelžė į pyrago kriaukšlelę1 saldaus pienelio, atsigėrė ir 

eina toliau.
beeinant pradėjo temti. kvailutė miške rado raganos trobelę. 

Ragana gulėjo ant suolo ir turėjo šalia savęs pasiguldžiusi vaiką. ji 
pamatė viešnią ir sako:

– eikš, dukrele, paieškok man galvą. jei nenori rankomis, tai 
pasiimk pagalį iš kampo.

kvailutė pasiėmė pagalį ir ieško raganai galvą. Ragana ėmė 
snausti ir užmigo. Mergelė moliu iš aslos užlipdė raganai akis, ka-

1 Kriaukšlė – sudžiūvusi duonos ar pyrago pluta.
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tinui padavė dar nesuvalgytus lašinius, paėmė vaiką ir išbėgo. Nu-
budo ragana ir šoko nuo suolo, bet negalėjo atsimerkti. suvokus, 
kad akys moliu užlipdytos, ji sušuko:

– tai ta nelaboji, kur čia buvo, užlipdė man akis! katinėli, eikš 
ir atkrapštyk!

– Nėr, nėr, nėr laiko, – sunarnėjo katinas. – Lašinius ėdu.
– Paskui suėsi, katinėli. Greičiau eikš ir atkrapštyk man akis!
– Nėr, nėr, nėr laiko, – vėl sunarnėjo katinas. – Lašinius ėdu. 

kai suėsiu, atkrapštysiu.
Ragana turėjo palaukti, ligi katinas suėdė lašinius. kai katinas 

atkrapštė akis, ragana apžergė ližę ir lapatai lapatai paskui kvai-
lutę. Mergelė jau buvo arti karvės ir išgirdo raganą atlekiant. ji 
pribėgo prie karvės ir sušuko:

– karvute margute, gink mane nuo raganos!
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– kad tu manęs paklausei, ir aš tau padėsiu, – atsakė karvė, 
užstojo kelią, ėmė badytis ir ilgai neleido raganai joti.

kvailutė pribėgo prie krosnies:
– krosnele, krosnele, gink mane nuo raganos!
– kad tu manęs paklausei, ir aš tau padėsiu, – atsakė krosnis ir 

ėmė plytgaliais mušti raganą, neleisdama tolyn joti.
kvailutė pribėgo prie obels:
– obelėle, obelėle, gink mane nuo raganos!
– kad tu manęs paklausei, ir aš tau padėsiu, – atsakė obelis ir 

ėmė šakomis mušti raganą, neleisdama tolyn joti.
kvailutė pribėgo prie kriaušės:
– kriaušele, kriaušele, gink mane nuo raganos!
– kad tu manęs paklausei, ir aš tau padėsiu, – atsakė kriaušė ir 

pastojo raganai kelią, šakomis ją stumdydama.
Ragana jau buvo išsimušusi iš jėgų. ji krito po kriauše ant že-

mės ir nusibaigė. kvailutė laimingai parnešė motinai sveiką vaiką.

gardžiai, užlipdė, apžergė, manęs

1  Raskite kvailutės ištartus sakinius, iš kurių matyti, kad ji ne tik 
padėjo kriaušei, obeliai, krosniai ir karvei, bet ir sugebėjo jų gė-
rybėmis pasidžiaugti.

2  kaip pasielgė kvailutė raganos trobelėje? ką ji labai gudriai pa-
darė?

3  kaip mergaitei padėjo karvutė, krosnelė, obelėlė ir kriaušelė?
4  Remdamiesi pasakos žodžiais, įrodykite, kad už gerus darbus 

geru atsilyginama.
5  Pasirinktą pasakos dalį perskaitykite vaidmenimis.
6  Nubraižykite ir sutartiniais ženklais pažymėkite kelią, kuriuo 

kvailutė bėgo iš raganos trobelės iki kriaušės.
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Vėž lys, vo ras ir bi tė
Sakmė

Gy ve no mo te ris. die ną ir nak tį dir bo, kad  
iš mai tin tų ir ap reng tų tris sa vo  
duk te ris. ir iš au go trys duk ros,  

links mos ir žva lios. vie na po  
ki tos iš te kė jo ir pa li ko  

mo ti nos na mus. Pra slin ko  
ke le ri me tai. sun kiai  

su sir go mo ti na ir  
siun tė pas sa vo duk te ris  

ru dą ją vo ve rai tę.
– Pa sa kyk joms, šir de le, kad sku bė tų pas ma ne.
vy riau sio ji, iš gir du si iš vo ve rės liūd ną ži nią, at si du so:
– aš mie lai ei čiau, bet pir ma tu riu iš šveis ti  

šiuos du du be nis.
ta da vo ve rė su py ko:
– tai būk su jais am ži nai ne per - 

ski ria ma!
du be nys greit nu šo ko nuo  

sta lo ir ap ka bi no vy riau sią ją  
duk te rį. ji puo lė že mėn,  
at si du so, pa vir to di de liu vėž liu ir iš šliau žė iš na mų.

Pa si bel dė vo ve rė pas ant rą ją duk te rį.
– oi, – at sa kė to ji, – aš tuo jau bėg čiau pas mo ti ną,  

bet la bai už im ta: tu riu iki mu gės  
au di mą iš aus ti.

– Na ir ausk vi są gy ve ni mą,  
nie kad ne su sto da ma! –  

ta rė vo ve rė lė.
ir ant ro ji duk tė pa vir to vo ru.

o jau niau sio ji mai šė te šlą,  
kai vo ve rė lė pas ją pa si bel dė. 
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duk tė, ne ta ru si nė žo džio, net ran kų ne nu si šluos čiu si, bė go pas sa-
vo mo ti ną.

tre čio ji duk tė gy ve no il gus me tus, ir vi si ją my lė jo. o kai at ėjo 
lai kas mir ti, ji pa vir to auk si ne bi te le.

vi są va sa rą kas mie la die ne lė ren ka bi tu tė žmo nėms me dų, ir 
jos pir mu ti nės ko je lės vi sa da ap li pu sios sal džia te šla. dėl to žie mą, 
kai vis kas ap lin kui žū va nuo šal čio, bi te lė mie ga avi ly je, o nu bu du-
si val go me dų ir cuk rų.

ap reng tų, ru dą ją, iš šveis ti, vy riau sią ją, iš šliau žė, bėg čiau,  
vo ve rė lė, ne nu si šluos čiu si

1  kas pasakyta sakmės pradžioje apie motiną ir dukteris? kodėl 
apie tai kalbama?

2  kas atsitinka motinai?
3  kodėl toks likimas ištinka vyresnes dukteris?
4  koks jauniausios dukters likimas?
5  apie kokią atsakomybę kalbama kūrinyje?
6 suraskite, kas sakmėje išgalvota, o kas tikroviška.
7 Parašykite klausimus sakmės atpasakojimui.

Sakmė – nedidelės apimties kūrinys apie žmogaus, augalo, 
gyvūno, daikto, gamtos reiškinio kilmę. joje veiksmas daž-
niausiai vyksta labai senais laikais. 
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Kazys Boruta

Gyvulių kalba

kartą žmogus ėjo per užšalusį ežerą ir ant ledo išmestą lydeką 
rado.

– Prakirsk, žmogau, eketę ir paleisk mane į vandenį, – prašo 
lydeka. – aš tave išmokysiu gyvulių ir paukščių kalbą suprasti.

Žmogus pagalvojo, kad būtų neblogai suprasti gyvulių ir 
paukščių kalbą, tai eketę prakirto ir įleido lydeką į vandenį.

Lydeka į vandenį pasinėrė, iškišo galvą ir sako:
– dabar suprasi gyvulių ir paukščių kalbą, tiktai jei kam pasa-

kysi, tai pats mirsi.
– Nesunki sąlyga, – žmogus pats sau pagalvojo. – jei tik su-

prasti galėsiu, tai ir tylėti mokėsiu.
ėjo namo pro dvarą ir sustojo ties tvartais paklausyti, ką gy-

vuliai kalba.
– šįmet bus gera žiema, – sako vienas jautis. – Nors šers mus 

vienais šiaudais ir pelais1, bet mes gerai išmisim. bernai, ant pono 
supykę, blogai iškūlė javus ir dar prižėrė grūdų į pelus.

1 Pelai – varpų nuokulos (nukulti šiaudgaliai).
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– Reikia išbandyti! – tarė žmogus ir nuėjo pono prašyti, kad 
jam leistų šiaudus išsikulti ir pelus išvėtyti2.

Ponas pagalvojo, kad kažkoks kvailys atsirado ir neturi darbo, 
tai nusijuokė ir tarė:

– kulk, jeigu nori. bet ką iškulsi, tai bus iš pusės.
– Gerai! – sutiko žmogus ir parėjo namo kviesti talką dvaro 

šiaudams kulti ir pelams vėtyti žadėdamas talkininkams gerai už-
mokėti.

bet niekas žmogum nepatikėjo ir į talką nėjo. tai jis vienas į 
dvarą nuėjo ir su spragilu3 kulia dvaro šiaudus. kūlė kūlė ir prikūlė 
didžiausią krūvą. o kai pradėjo pelus vėtyti, tai grūdų nesupiltum 
net į dvaro klėtį.

Pamatė dvaro ponas ir sako:
– Pasakyk, iš kur sužinojai, kad mano javai blogai iškulti ir 

išvėtyti, tai aš tau atiduosiu ir savo pusę.
– Negaliu, – sako žmogus, – pasakyti, iš kur sužinojau, nors 

man ir visą dvarą dovanotum.
supyko ponas ir išvarė žmogų iš dvaro nė jo pusės neatidavęs.
eina žmogus nusiminęs per laukus ir vieną spragilą ant pečių 

nešasi.
„kas iš to, kad suprantu gyvulių kalbą, – pats sau galvoja. – 

vis tiek neišeina į naudą”.
bet vos tik pagalvojo, žiūri – varnas su varniukais viršum gal-

vos lekia ir krunksi:
– jei žmogus, iškratęs klumpes, mus palesintų, tai aš jam paro-

dyčiau pakelėj lobį.
Žmogus iškratė klumpes ir palesino varną su varniukais, o pats 

pasitraukė ir laukia, kas toliau bus.
varnas palesė, nulėkė ant kryžkelės ir atsitūpė ant akmens.
– štai, po šituo akmeniu, – sako, – pakastas lobis.

2 Vėtyti – beriant skirti grūdus nuo pelų.
3 Spragilas – senoviškas įrankis kulti javams.



22

Parėjo žmogus namo, atsinešė kuolą, atvertė akmenį ir rado 
auksinių4 puodą. apsidžiaugė žmogus ir parsitempė puodą namo.

– dabar tai jau pagyvensiu! – tarė žmogus ir ėmė auksiniais 
švaistytis.

kaimynams kilo pavydas, ir kažkas valdžiai įskundė. valdžia 
tuojau žmogų užpuolė, atėmė auksinių puodą, ėmė po kalėjimus ir 
teismus tampyti: ką apiplėšei, ką nužudei, kur auksinių puodą gavai?

– Nieko neapiplėšiau, nieko nenužudžiau, tik lobį radau, – tei-
sinas žmogus.

– o kas tau lobį nurodė? – netiki teisėjai.
– Niekas nenurodė, – ginasi žmogus, – pats radau.
tampė žmogų, kvotė, bet nieko negalėjo išgauti, tai pagaliau 

paleido, o puodo su auksiniais negrąžino, nes patys teisėjai tarp 
savęs pasidalijo.

Parėjo žmogus pavasarį iš kalėjimo baisiai suvargęs, pasijungė 
jautį ir išėjo lauko arti. bet jautis, per žiemą nepašertas ir pats pri-
vargęs, – plūkėsi plūkėsi – ne arimas, bet vargas. vakare parvarė 
jautį į tvartą, pašėrė, o jautis tik pūkščia ir neėda. 

– ko pūkšti? – klausia ožys ir peša šiaudus iš po jaučio snukio.
– kaipgi nepūkši! – atsakė jautis. – Pūkštum ir tu, jei, neprišer-

tas per žiemą, turėtum arti visą dieną.
– o kas kaltas? – ožys atsakė ir ragais šiaudus pakratė. – apsi-

mestum sergąs, jungo nepavelkąs, ir nereikėtų arti.
– Gerai tu sakai! – tarė jautis ir ėmė šiaudus kramtyti. – Rytoj 

reiks taip ir padaryti.
Nugirdo žmogus tą kalbą, nieko nesakė, tik nusijuokė pro ūsus 

ir nuėjo į trobą. Pamatė pati, kad vyras kažko šypsosi, ir klausia:
– ko šypsais? ar, visą dieną ardamas, nepavargai?
– kur nepavargsi! – atsakė žmogus. – bet jautis už mane dar 

labiau pavargo. tik pūkščia ir ėsti negali. Rytoj reikės į žagrę5 pa-
sikinkyti ožį.

4 Auksinis – auksinė moneta.
5 Žagrė – senovinis padargas žemei arti, arklas.
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– Na, ką čia dabar sugalvojai? – tarė pati, o žmogus nieko ne-
atsakė, tik nusišypsojo ir savo padarė.

iš ryto nuėjo į tvartą, žiūri – jautis pūkščia, atsikelti negali, tai 
stvėrė ožį už ragų ir pasikinkė į žagrę.

ožys bliauna, kas čia pasidarė, nesupranta, kad su juo arti ren-
gias, bet žmogus jam per uodegą botagu sušėrė, per šonus sudrožė 
ir nusivarė arti lauko.

Per visą dieną su ožiu arė ir kaimynams juokus darė. ožiui 
menki juokai, net bliauti neįstengia, tik putos pro nasrus drimba, 
riečia aukštyn galvą ir vis žiūri, ar dar toli vakaras. o to vakaro 
kaip nėra, taip nėra.

užšalusį, sąlyga, šįmet, kažkoks, kryžkelės

1  ką lydeka pažada žmogui? kokią sąlygą iškelia?
2  suraskite pirmąjį žmogaus bandymą pasinaudoti lydekos do-

vanotu gebėjimu. smulkiai atpasakokite savais žodžiais. kodėl 
žmogui tai neišeina į naudą?

3  ką žmogus sužino iš varno? kodėl jam vėl nepasiseka?
4  išvardinkite pasakos veikėjus. kodėl ožys ir jautis taip pat veikė-

jai? apibūdinkite juos.

***
visiškai ožys ardamas nusivarė. tik saulei nusileidus, iškinkė 

žmogus ožį iš žagrės, parvedė namo ir į tvartą uždarė. Padavė šiau-
dų, ožys į šiaudus nė nežiūri, tik pūkščia ir dūsauja.

– Na, kas girdėti? – klausia jautis. – kaip patinka tau žagrė?
– o kas čia bus girdėti? – atsakė atsidusęs ožys. – Žagrė kaip 

žagrė, trauki ir vakaro lauki. o šeimininkas grįžtant vakare sakė: 
„jei lig rytojaus nepasveiks jautis, tai reikės papjauti!” Rodos, da-
bar nuėjo dalgės galąsti.
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– ar nemeluoji? – nusigando jautis.
– kur aš čia tau meluosiu! – atsakė ožys. – ką žinau, tą sakau, 

o tu – kaip sau nori.
jautis bematant pasveiko, griebė už šiaudų ir pradėjo kimš-

ti, kad tik ligi rytojaus stipresnis būtų ir šeimininkas jo nepjautų. 
ožys šnairomis pažiūrėjo ir šį kartą šiaudų jam nepavydėjo.

o žmogus vėl pasiklausė gyvulių kalbos, nusišypsojo ir nuėjo 
į trobą.

bet vos tik žengė per slenkstį, pati vėl klausia:
– ko šypsais? ir kokius čia juokus darai? jautį tvarte palieki, su 

ožiu ari. Pasakyk, ką čia prasimanei?
– Nieko, – tarė žmogus, – viskas bus gerai.
bet moteris neatstoja:
– Pasakyk ir pasakyk! Pats žinai, kaip išėjo blogai, kad man 

nesakei, kai į dvarą šiaudų kulti išėjai, o paskui puodą auksinių ra-
dai. viskas išėjo blogai tik todėl, kad man nesakei. o dabar su ožiu 
kažką prasimanai ir vėl man nesakai. bus blogai.
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– Nieko nebus! – tarė žmogus, atsigulė ir užmigo.
o iš ryto pasijungė jautį į žagrę ir vėl aria. jautis traukia jungą, 

kiek tik gali, ir raginti nereikia. tik ark ir norėk. Nusijuokė žmogus 
ir tarė:

– Na, matai, bent kartą man gyvulių kalba į naudą išėjo.
bet tuo laiku pati atnešė pusryčių ir vėl prikibo:
– Pasakyk ir pasakyk, kodėl su ožiu arei ir juokeis?
– Palauk, – tarė žmogus, – baigsiu arti, tai pasakysiu.
baigė žmogus arti, pati vėl prikibo:
– Pasakyk ir pasakyk! – neatstoja.
– Palauk, – vėl tarė žmogus, – apsisėsiu, tada pasakysiu.
apsėjo žmogus laukus, o pati ir vėl prikibo:
– Pasakyk ir pasakyk! – visą laiką sekioja.
Pagaliau žmogui įgriso ir jis pasakė savo pačiai:
– jei pasakysiu, tai mirsiu.
o pati dar labiau įsigeidė:
– Mirk, bet pasakyk!
– Na, gerai, – pagaliau tarė supykęs žmogus, – pasiruošk šer-

menims, tai pasakysiu ir mirsiu.
Pati tuojau pasiruošė šermenims: padarė alaus, iškepė ragaišių, 

apsiruošė, nusiprausė, vištas palesino, šunis palakino, užtiesė balta 
drobe1 suolą ir sako žmogui:

– Gulk ir mirk, bet man pasakyk!
atsigulė žmogus ir guli, bet tyli ir nieko nesako, nors pats sau 

galvoja: „Nieko nepadarysi, kitaip bobos neatsikratysi, reiks pasa-
kyti ir mirti”.

bet čia gaidys ėmė ir užriko:
– kakariekū! – ant visų namų.
šuo puolė gaidį ir ėmė bartis:
– kaip tau ne gėda, rėksny! šeimininkas rengiasi mirti, o tu 

gerklę laidai!

1 Drobė – lininių siūlų audeklas.
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– tegu miršta kvailys! – atsakė gaidys. – aš puskapį2 vištų 
suvaldau, o jis vienos pačios nesutvarko. kaip jis begali ir gyventi?

„teisybę gaidys sako!” – pagalvojo žmogus, nuo suolo nušoko 
ir pačiai sako:

– denk stalą, kviesk kaimynus, atšvęsim mano pakasynas, ir 
visi tesužino, jog aš ariau su ožiu, kad tavo būdą sužinočiau.

– tai jau dabar ir gana! – nusiminė pati. – kam čia dar kaimy-
nų? jie ir taip viską žino. Padengė stalą, atnešė alaus ir ragaišių, 
pati viena su vyru pasivaišino ir nekvietė kaimynų, kad nesužino-
tų, kodėl jos vyras arė su ožiu.

tik aš netyčia sužinojau, ėmiau ir prasižiojau. bet žmogus su 
pačia toliau gražiai gyveno: lobius namo vyžomis3 vežė, o dūmus 
iš trobos rezginėmis4 nešė.

galąsti, nepjautų, įgriso, rėksny, denk

1  kokie du pagrindiniai šios ištraukos veikėjai? kodėl jie nesuta-
ria?               

2  vyras nusprendžia mirti. kaip jis pats sau teisinasi?                                        
3  kas ir kaip išgelbėja vyro gyvybę?                                                                              
4  Paaiškinkite, kaip suprantate paskutinį pasakos sakinį.                                      
5  sudarykite pasakos įvykių grandinę.

2 Puskapis – pusė kapos, trisdešimt vienetų.
3 Vyža – pintas senovinis apavas.
4 Rezginės – virvelių tinklas su dviem lankais pašarui nešioti.
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Vin cas Pie ta ris

Vil kas ir la pė
Ištrauka iš kny gos „La pės gy ve ni mas ir mir tis”

I

bu vo šal ta žie ma. van duo nuo šal čio sus tin go į le dą. bal to 
snie go pa ta lu ap si den gė že mė; šerkš nu pa si puo šė me džiai. vi sas 
gy vis su lin do į už vė jas1, į gūž tas: ir na mų gy vu liai, ir gi rios žvė rys, 
ir paukš čiai – vi si pa si slė pė. tik vie nam vil kui nie kur ne si ra do už-
vė jos nei jo kios prie glau dos. Gi rio je ša li no si jo vi si. iš kai mų trė mė 
lauk.

ei na vil kas gi ria, iš šir dies graudu mo ir iš šal čio staug da mas. 
ei na ir kei kia vi su bal su:

– o kad juos, juos vi sus ir ka ra liai!
ei na to liau ir pa ėjė jęs pri de da:
– ir vel nių vel niai!
šal ta. tuš čias vil ko vė da ras2 pra šo mais to, urz gia:
„ot kad taip da bar nors avu tę, nors mei tė lai tį”, – ma no sau vil-

kas, ry da mas sei les.
bet ir avu tės tvar tuo se, ir mei tė lai čiai taip jau te nai. kie muo-

se ties tvar tais pik ti šu nys lū ku riuo ja įsi seg ti į vil ką ir pas ku ti nę 
jo skran dą3 su dras ky ti. Ži no ši tą vis ką vil kas ir dėl to dar nei na į 
na mus, dar bi jo si, nors iš te nai vi so kia švie žie na kve pia. varg šas, 
pa krei pęs ir au sį, ir akis į vieš ke lį, lau kia, ar ne va žiuos kas nors, 
ar ne seks pas kui ro ges koks nors vien sty pis4 šu ny tis... bet ir ke lias 
ty li, ne dun da nuo ark lių ko jų, ne gurgž da nuo ro gių su ša lęs snie gas. 
ty lu. tik tai že mė šal da ma poš ka.

„kad nors žvė re lį, kad ir vil ką pa ga liau ko kį nors silp nes nį!” – 
ma no sau gei du liau da mas pil ka sis ir pa su kęs cim pi na į gi rią.

1 Užvėja – vieta, kur vėjas nepučia.
2 Vėdaras – viduriai, pilvas, žarnynas.
3 Skran da – kai li niai, čia: kailis.
4 Vienstypis – vienišas, menkas.
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bet ir gi ria tuš čia. ke lios šar kos la kio ja, liump sė da mos5 nuo 
vie no me džio į ki tą. sei les ry da mas, žiū ri vil kas į jas, ta čiau ką pa-
da ry ti su bjau riu su tvė ri mu – ant že mės ne tu pia, o jei gu ir nu tu pia, 
ir tai men ka nau da: ar ti ne si lei džia.

– ką, vil ke li, ar tik ės ti ne už si ma nei? – pa klau sė vie na iš mar-
gų jų paukš čių, va ly da ma sna pą.

– tai, ar tu ži nan ti, pa ės čiau, jei gu bū tų ko ge ro pa ės ti, – su ti ko 
vil kas, sė lin da mas ar tyn prie me džio, ku ria me tu pė jo klau si kė.

šar ka dėl vi sa ko iš at sar gu mo pa šo kė jo aukš čiau ant ša kos ir 
to liau e rzi no vil ką:

– kur ne bus! ana, už ge rų vars nų6 po eg le la pė zui kį tik triuš-
ki na, švei čia... ir aš bu vau be si tai kius nors kąs ne lį pa grieb ti, tai ko 
uo de gos ne pa ly dė jau...

 Pa ste bė jus, jog vil kas, ne klau sy da mas to liau, bė ga la pės ieš-
ko ti, šar ka su ri ko pa ly dų:

– bėk! bėk! tik uo de gą žiū rėk! aš iš si su kau: ma no trum pes nė 
uo de ga, o ta vo teks la pei!

II

Lapė, krūmuose godžiai ėsdama zuikį, išgirdo  
begurgždant sniegą ir, kilstelėjusi galvą,  
pamatė atsprūdinantį7 vilką. Gudruolei  
nereikėjo pasakoti, ko tas čia nori.  
Neilgai trukusi, ji vienus zuikio  
likučius prarijo, o ko nespėjo –  
užkasė į sniegą atokiai po  
egle. Paskui, sugrįžusi atgal,  
užgulė sukruvintą vietą.

– Labadien, lapute! – netrukus  
prakalbino vilkas  
pūkuotuodegę. 

5 Liumpsėti – linksėti, siūbuoti, suptis.
6 Varsna – senovinis ilgio matas (apie 125 žingsnius).
7 Atsprūdinantis – ateinantis iš lėto, tyliai.
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– Labadien, kaimynėli! – atsakė ta. – o kur taip tamstą dievu-
liai neša? kur taip skubini? – pridėjo lapė, pamačiusi, jog vilkas 
sustojęs atsidėjęs žiūri į ją.

– Pas tave, kaimynėle! Pas tave! – atsiliepė tas, nesirengdamas 
skubintis šalin nuo lapės. – šarkos man nupasakojo, kad tau die-
vas šiandien gražų laimikį davė, suteikdamas zuikį. aš jau seniai 
dantyse nieko neturėjau. Pilvas prie strėnų pridžiūvo. ar neduosi ir 
man kokio kąsnelio arba nors kaulelių pagraužti!

– ir tu, kaimyne, klausai tų tuščiakalbių šarkų? – atšovė lapė. 
– kada jos čia matė kokį nors laimikį?

– ugi kai tu, zuikį ėsdama, šarką už uodegos  
norėjai nutverti.

– ar aš ją? Na tai melagės gi tos šarkos! –  
net užriko meiliakalbė lapė. – tikėki  

tu dabar jomis! Ne aš ją, tiktai ji  
mane prisėlinusi kirto  

iš pasalų į uodegą.
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– vai ką gi tu čia tada veikei? – paklausė šiepdamasis vilkas ir 
slinkdamas iš lėto artyn prie lapės.

– ugi matai ką! – dabar iš po šiekšto8 rodė kūmutė zuikio ap-
graužtas drebulės šakutes. – Zuikis mane išmokė žievėmis maitin-
tis; dėkui jam, dabar aš jau bado nematau.

– o kraujai iš kur čia atsirado? – paklausė aiškiai širsdamas 
vilkas. 

– tai matai, kaimyne! tu prie kiekvieno nieko tik tykai kabin-
tis! – taikiai atsiliepė lapė. – Pabandyk ir tu graužti medį, ir tau taip 
bus iš pradžių, kaip man buvo. aš išsilaužiau dantį, kol pramokau 
drebulę graužti, kol supratau, jog gardi ir minkšta tiktai drebulės 
žievė. o pati drebulė...

– ugi ar iš tikro ji gardi? – paklausė išbadėjęs vilkas.
– Gardumas iš sykio prastas, bet, matai, vis tiktai maistas, vis 

nors badu dvėsti nereikia. o kai pripranti, tai visai pusėtinai atro-
do, – postringavo9 lapė, atsargiai slėpdamasi už šiekšto.

vilkas beviltiškai dėbtelėjo akimis į lapę, pakasė kojomis kru-
viną sniegą ir vienoje, ir kitoje vietoje, vis sėlindamas prie lapės, 
kol ta krūmuose jam iš akių išnyko. Pagaliau pilkasermėgis stvėrėsi 
iš bado ir drebulės. stipriai dantimis sukramtė gana storą šaką, su-
triuškino smulkiai ir bandė praryti. Rijo vargšas, rijo, kol užsprin-
go; užspringęs ėmė kosėti. kosėjo kosėjo ir vos tik iškosėjo šakutę.

– o kad tave šunys, kaimynėle, su tavo maistu! – sukeikė vilkas 
ir nucimpino toliau. 

Lapė, palūkėjusi truputį, sugrįžo atgal ir sušveitė zuikio liku-
čius.

gūžtas, pa ėjė jęs, įsi seg ti, varg šas, pa ės čiau, kąs ne lį, bėk, 
nesirengdamas, pagraužti, tuščiakalbių, slinkdamas, 
apgraužtas, dėbtelėjo, užspringo

8 Šiekštas – žemėje ilgai gulėjęs arba vandenyje mirkstantis stuobrys, kelmas.
9 Postringauti – įsismaginus pasakoti dedantis daug žinančiu.
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1  kokia buvo žiema? atsakykite pasakos žodžiais.
2  kodėl vilkas buvo piktas ir nusiminęs?
3  ką šarka patarė vilkui? Raiškiai perskaitykite jos žodžius.
4  kaip lapė vilką apgavo? 
5  Perskaitykite vilko ir lapės pokalbį vaidmenimis.
6  Paaiškinkite vaizdingų posakių „dantyse nieko neturėjau”, „pil-

vas prie strėnų pridžiūvo” reikšmę.
7  sugalvokite pasakos dalims pavadinimus.
8  kurie žodžiai, nusakantys veiksmą ar ypatybę, kuriam pasakos 

veikėjui tinka? Nusibraižykite sąsiuvinyje lentelę ir surašykite 
juos į atitinkamas skiltis.

 pilkasis, vienstypis, cimpina, liumpsėdamos, su bjauriu padaru, 
margųjų, sėlindamas, triuškina, šveičia, atslenkantį, pūkuotuo-
degę, kaimynėle, tuščiakalbių, melagės, meiliakalbė, iš pasalų 
šiepdamasis, širsdamas, taikiai atsiliepė, išbadėjęs, postringavo, 
atsargiai slėpdamosi, beviltiškai dėbtelėjo, pilkasermėgis, sukei-
kė, nucimpino, sušveitė

Vilkas Lapė Šarkos

pilkasis

9  išmokite pasekti pasaką, vartodami lentelėje surašytus žodžius.
10 Papasakokite, ką matote iliustracijose. iliustruokite pasaką savo 

piešiniais.
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Ka zys Bo ru ta

Striu kis be uo de gis

bu vo bai siai šal ta žie ma. vi si žvė rys iš si slaps tė – kas į ur vus, 
kas į olas su lin do, o meš ka re peč ka – į lau žą, kur vi sai žie mai už-
mi go. 

tik vie nas vil kas be prie glau dos li ko, ei na per gi rią žvar bią 
nak tį ir stau gia:

– a-ū! Ne tu riu na mų! su lau kęs va sa ros, sta ty siu na mus nors iš 
sa ma nų ar ža ga rų!

stau gė per vi są žie mą, kau kė, var gais ne ga lais pa va sa rio su-
lau kė, iš ėjo į pa lau kę, žiū ri – ar to jas aria lau ką. sto vė jo vil kas, žiū-
rė jo, ką žmo gus da ro: nu ei na pas kui žag rę, vers da mas va gą, į vie ną 
lau ko ga lą, pas kui grįž ta, vers da mas ki tą va gą, o bė ras ark lys žag rę 
traukia.

ste bė jo vil kas, žiū rė jo, pa ga liau įsi drą si no, prie žmo gaus pri ėjo 
ir už kal bint mė gi na.

– ką tu čia da rai? – klau sia.
Nu ste bo žmo gus, kad pra kal bė jo vil kas žmo gaus bal su, pats 

pa gal vo jo: „kas gi čia bus?” – bet at sa kė:
– Ma tai gi, že mę ariu.
– o kam tu ją ari? – vėl klau sia vil kas.
– kaip tai kam ariu? – dar la biau nu ste bo žmo gus. – ogi kad 

duonos tu rė čiau.
– o kas ta duona? – ne su pran ta vil kas.
– kas duona? – per klau sė žmo gus ir į vil ką pa žiū rė jo: ar gi jis 

ne ži no tų? ir at sa kė: – be duonos, bro lau, ne gy ven si, nors auk są iš 
aruodų sem si.

– bet kas gi ta duona? – vis ne su pran ta vil kas.
o žmo gus vėl sa ko:
– jei duonos ne tu rė si, iš ba do pa dvė si.
– o aš duonos lig šiol ne ra ga vau ir gy ve nu.
– toks ta vo ir gy ve ni mas, ko jų pe ni mas.
su mi šo vil kas ir sa ko:
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– kas tie sa, tai tie sa. blo gas ma no gy ve ni mas. bai siai pa var-
gau. duok tad duonos pa ra gaut.

– Pa lauk! – sa ko jam ar to jas. – Nu va ry siu va gą į lau ko ga lą, 
ark lį iš kin ky siu ir pa ga ny siu, pats at si kvėp siu ir ta ve duona pa pe-
nė siu.

va ro ar to jas va gą į ga lą, o vil kas pas kui cim pi na, pa bru kęs uo-
de gą, ir gal vo ja: o ko dėl aš ne ga lė čiau bū ti ar to jas? Gy ven čiau kaip 
žmo gus, tu rė čiau na mus, že mę ar čiau ir duoną val gy čiau. o su ta 
me džio kle vie nas var gas. kar tais ką su me džio ji, o kar tais tik vel tui 
vai kai var nas ir šar kas.
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iš va rė ar to jas va gą į vie ną ga lą, pa lei do ark lį pa si ga ny ti, o pats 
at si sė do ant grio vio kran to ir vil kui sa ko:

– Na, ga lė si gau ti duonos pa ra gau ti.
Pri tū pė vil kas prie žmo gaus, akys mir ga ir uo de ga viz gi na. 

ar to jas iš trau kė duonos žiau be rę, sau at si lau žė ir vil kui nu me tė. 
Žmo gus ne spė jo kąs nio at si kąs ti, o vil kas iš kar to pra ri jo ir ap si-
lai žė.

– oi, ko kia gar di! – su šu ko. – kaip tu ją pa ga mi ni?
– Na gi štai že mę ariu, – pa ro dė žmo gus į su vers tas va gas.
– o pas kui duoną val gai? – ap si džiau gė vil kas.
– kur tau! dar ne taip greitai, – at sa kė ar to jas. – Reikia dar iš-

akė ti, ru gius pa sė ti ir vėl už akė ti.
– o ta da jau val gai duoną?
– dar ne. Ru giai tu ri iš dyg ti, su žel ti, per žie mą po snie gu per-

žie mo ti, pa va sa rį pri si kel ti, už aug ti, iš nok ti...
– ir jau duoną val gai?
– dar ne. Reikia ru gius nu pjau ti, į gu bas1 su sta ty ti, iš džio vin ti, 

į klo ji mą su vež ti, su krau ti...
– ta da jau duoną val gai?
– dar ne! Reikia jau ją pa kur ti, duoti pė dams iš džiū ti, pas kui 

iš kul ti, šiau dus į kū lius su riš ti, grū dus nuo pe lų at skir ti, su neš ti į 
klė tį...

– o ta da jau tik rai val gai?
– kur tau! dar pa lauk! – sa ko ar to jas. – Reikia pir ma na mie 

su mal ti ar ba į ma lū ną nu vež ti, mil tus duon ku bi ly už mai šy ti, duoti 
iš rūg ti, ge rai iš min ky ti, pas kui kros nį iš kū ren ti ir iš kep ti.

– ta da jau val gai? – pa klau sė vil kas, vi sai pri trūk da mas vil ties.
– ta da jau val gau! – at sa kė links mai žmo gus. – švie žią ke pa lą 

rie kiu, svies tu te pu ir val gau, – tai bent gar du!
– Gar du tai gar du, – nu si mi nė vil kas, – bet kol su lauk si, ga li iš 

ba do nu mir ti, o kiek reikia dirb ti! Ma tyt, ne man že mę ar ti ir duoną 
val gy ti. Ne už teks kant ry bės dėl to kios gar dy bės! Reikia ir to liau 
se no viš kai gy ven ti, vog ti ir plėš ti ir kaip nors greito mis pa ės ti.

1 Guba – sustatytų javų pėdų krūva, kupeta.
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– taip tai taip, – ta rė at si kel da mas žmo gus ir im da mas vy ti nį2 
bot ko tį už ga lo. – vog da mas il gai ne gy ven si.

– aš dar ta ve pra gy ven siu! – šir do vil kas.
– Pa žiū rė sim, – su abe jo jo žmo gus.
– o ko čia aš žiū rė siu? im siu ir ta ve su ėsiu! – su ka le no vil kas 

dan ti mis.
– tai da bar ir ga na! – at šo ko žmo gus ir bot ko čiu už si mo jo. – 

vi sai gė dos ne tu ri. at ėjai į sve čius ir ro dai nas rus. 
– o ką tu man pa da ry si? – vil kas dar la biau iš si žio jo ir šo ko ant 

ar to jo.
bet ar to jas vy ti niu už si mo jo ir kad švei tė stor ga liu vil kui per 

no sį, vil kas tik su stau gė, tris kar tus ant vie nos ko jos ap si su ko ir at-
gal į miš ką spru ko.

at si gu lė vil kas pa miš kė je po krū mu, nu muš tą no sį glos to, širs-
ta, dan ti mis ka le na ir se ka ar to ją iš to lo. o ar to jas, kaip nie kur nie-
ko, vėl sau aria: iš va ro va gą li gi ga lo ir vėl at gal va ro. arė arė li gi 
va ka ro, už arė pu sę va la ko3, su sto jo, ark lį iš kin kė, žag rę pa li ko ari-
muo se, ark lį nu ve dė į pie vą, su pan čio jo, o pats na mo nu ėjo.

– Na, aš da bar jam at si mo kė siu! – ta rė vil kas. – ark lį su ėsiu ir 
pa žiū rė siu, kaip jis ry toj be ark lio ars.

Nu ėjo vil kas į pie vą ir sa ko ark liui:
– ark ly var ga ly, aš ta ve su ėsiu ir ar to jui at si mo kė siu.
– ką čia da bar da ry si, – at si du so ark lys: – ėsk, kad jau taip no-

ri. sun kus ma no gy ve ni mas: dir bu, ariu ir tik žo lę ės ti tu riu. jei tu 
ma ne su ėsi, aš per daug ne si gai lė siu. tik nuo kur tu ma ne ėsi: nuo 
gal vos ar nuo uo de gos?

– Nuo gal vos! – sa ko vil kas ir dan ti mis ka le na.
– Ne, – sa ko ark lys, – ne ge rai. Pra dėk nuo uo de gos. kol tu ma-

ne li gi pu sės su ry si, aš dar pa si ga ny siu. Ma tai, koks aš lie sas ir su-
džiū vęs, – pa si ga ny siu ir rie bes nis bū siu. tau bus gar des nis kąs nis.

– te gu bus taip, – su ti ko vil kas, už ėjo iš už pa ka lio ir grie bė 
ark lį už uo de gos, o ark lys kad spy rė vil kui į dan tis, vil kas kūl vir-
tais nu si ri to ir vos gy vas už ge rų ke lių vars nų kri to.

2 Vy ti nis – vy tas ar pin tas rim bas.
3 Va la kas – že mės skly pas (apie 20 ha).
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auš tant at si pei kė jo vil kas, žiū ri – vėl ar to jas su ark liu aria. ką 
čia pa da ry si, – iš pik tu mo pa stip si. Pa bru ko vil kas uo de gą ir slam-
pi na at gal į miš ką pa si ieš ko ti ką nors su do ro ti. akys iš al kio bliz ga, 
dan tys nuo ark lio spy rio kli ba, vi są mau džia, gal voj ba la do ja, tai 
tau ir ar to jas!

vers da mas, įsi drą si no, at si kąs ti, iš dyg ti, už aug ti, su vež ti,  
duon ku bi ly, vog ti, su abe jo jo, su džiū vęs

1  kaip vilkas praleido žiemą?
2  ką jis žadėjo daryti sulaukęs pavasario?
3  Papasakokite, ką artojas paaiškino vilkui apie duonos gaminimą. 

sudarykite duonos auginimo kalendorių.
4  kodėl vilkas nepapjovė arklio? koks buvo arklys?
5  Perskaitykite šią pasakos ištrauką vaidmenimis.
6  Paaiškinkite patarles.
 Nespaudęs norago, nekąsi pyrago.
 juodoj žemėj balta duona auga.
 juodos rankos – balta duona.
 duona ne vėju ateina.
7  Raskite tekste ir nurašykite artojo pavartotas patarles.

***
ei na vil kas ir gal vo ja: 
– kaip da bar gy ven siu, iš ba do ne tver siu, ne bent iš sa vo kai lio 

iš si ner siu?
 ogi žiū ri – pie me nys avių ban dą at ge na. Pra links mė jo vil kas, 

ir vėl akys mir ga.
– im siu, – ta rė, – ko kį avi ną nuo ban dos at si skir siu, nu si ne šiu į 

miš ką, su dras ky siu, pa si mai tin siu ir at si gai vin siu.
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kaip vil kas ta rė, taip ir pa da rė. o čia, kaip ty čia, iš si gan dęs 
avi nas pro krū mą gal vą iš ki šo, vil kas stvė rė jį už ra gų, ant pe čių ir 
nu dū mė per miš ką. tik šu nys su lo jo ir pie me nys su šu ko:

– ati ū, vil ką, ati ū!
bet vil kas su avi nu ant pe čių din go vi sai iš akių. at si ne šė avi ną 

į miš ką ir sa ko:
– da bar aš ta ve su dras ky siu ir pra ry siu.
avi nas grau džiai su me ke no ir pra šo:
– kam tu, vil ke li, ma ne dras ky si, tik man gra žų kai lį  

su ga dinsi. Ge riau tu prie me džio at si stok, ge rai pra si žiok, o aš 
šok siu ir tie siai tau į nas rus įšok siu, tu ma ne iš kar to  
pra ry si ir ma no gra žaus kai lio ne su ga din si.

vil kas su sto jo, pa gal vo jo, – dan tys nuo ark lio  
spy rio kli ba, ka da čia jį su dras ky si? – tai  
prie me džio at si sto jo ir iš si žio jo.

– Na, ge rai, – sa ko, – lįsk tie siai į  
nas rus, ma žiau var go su ta vim bus.

avi nas iš džiaugs mo su me ke no,  
įsi bė gė jo ir kad tvos vil kui į kak tą,  
vil kui tik akys su žai ba vo. Ge rai  
dar, kad į me dį bu vo at si rė męs,  
tai ne to li nu si ri to, prie pu šies  
sa kuo to1 ka mie no  
pri li po.

1 Sakai – klampus kietėjantis skystis, išskiriamas medžių.
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o avi nas kaip įsi bė gė jo, taip ir nu bė go, tik – me-ke-ke, bre-
bre – ir par me ke no, kur pie me nys su šu ni mis avių ban dą ga no. 
daugiau avi nas nuo ban dos nei per žings nį ne si sky rė, kur vi sos 
avys, ten ir jis, – vil kas jo ne be pra rys.

o vil kas po kiek lai ko at si pei kė jo, nuo pu šies ka mie no pri li pu-
sią nu ga rą at lu po, pra re gė jo ir ap link ap si žiū rė jo – nė ra avi no.

– ar aš jį pra ri jau, ar ne pra ri jau? – pats sa ve pa klau sė. – tur būt 
pra ri jau, kad taip gal vą skau da ir vi du riai mau džia, au sy se burz gia, 
pil ve urz gia, uo de ga ba la do jas, ir pats vos pa sto viu ant ko jų. ei siu 
to liau į miš ką ir po pa vė siu kur nors pa il sė siu.

vos nu si vil ko vil kas į miš ką, pra gu lė jo pa vė sy die ną ir ki tą, 
per al ko ir iš ėjo me džio ti kiš kių. Per die ną me džio jo, už mir šo duoną 
ar to jo, kiš kius gau dė, stir nas smau gė ir į lau kus daugiau ne si ro dė. 
koks čia iš vil ko ga li bū ti ar to jas! vil kas ne no rė jo nė pri si min ti, 
kaip reikia duoną iš au gin ti. o ir na mus už mir šo pa si sta ty ti. jei kar-
tais pri si min da vo, tai pats sau pa sa ky da vo:

– iš ken tė jau žie mą be na mų, ap si ei siu ir va sa rą kur po la pu!

grau džiai, įšok siu, lįsk, žings nį, pavėsy

1  kas ir kaip apgavo vilką?
2  kaip jautėsi vilkas, gulėdamas po pušele?
3  kodėl vilkas nepasistatė namų?
4  Papasakokite nuotykį avino vardu.

***
taip ir ap si ėjo, o va sa ra ir pra bė go. at ėjo dar ga nas ru duo, la-

pai nu kri to, lie tus per mer kė vil ko kai lį, o kai už griu vo vil ką žie ma, 
spus te lė jo šal čiai, vil kas su sti ro, ei na per miš ką pa si šiau šęs, ka le na 
dan ti mis ir stau gia, kad net klai ku ir bai su:
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– a-ūūū! var gas be na mų! su lau kęs va sa ros, sta ty siu na mus 
kad nors iš sa ma nų ir ža ga rų.

bet stauk ne stau gęs, vie nu stau gi mu na mų ne pa sta ty si. tai vil-
kai po miš ką zu ja, su si me tę į ru ją1, ar ba iš ei na kas sau į kai mą plė-
ši kau ti. bet ir ten nė ra kur dė tis nuo šu nų, vai ko nuo na mų. vėl 
reikia grįž ti į miš ką, šal ti ir kauk ti, ir va sa ros lauk ti.

taip vie ną kar tą drebė jo vil kas po eg le su sti ręs, žiū ri – ei na tas 
žmo gus ar to jas iš gi rios. ei na, kaž ką ne ša si po pa žas tim, sku bi na, o 
šal tis taip ir spir gi na. Ma tyt, sku ba žmo gus na mo. Pa si vi jo jį vil kas, 
dan ti mis ka le na ir sa ko:

– da bar aš tau at si ly gin siu! ta ve pra ry siu ir ta vo na mus už im-
siu.

– ką čia da bar da ry si? – nu si mi nė žmo gus. – Ma tyt, taip ir bus. 
bai siai graudu, gai la na mų ir vai kų. tai duok nors uo de gą aša roms 
nu si šluos ty ti!

Per žmo gaus vei dą su ša lu sios aša ros kaip pu pos by ra, o vil kui 
iš ne kant ru mo pa dai svy la.

– imk, – ta rė, – tik greičiau, aš ne ga liu il gai lauk ti!
Pas kui ma lo nin gai uo de gą at ki šo ir pri dė jo:
– kur aš ėsiu ta ve ap si žlium bu sį, dar im si vi du riuo se pra rūg si!
– o tai ačiū! – ta rė žmo gus. – Mir siu, ta vo ma lo nės ne už mir šiu! 

– ir čiu po vil ką už uo de gos, pas kui nuo že mės grėb lia ko tį stvė rė ir 
vil kui kai lį iš pė rė.

vil kas ne si ti kė jo to su lauk ti ir ėmė ne sa vu bal su kauk ti, o žmo-
gus su grėb lia ko čiu vil kui kai lį lu pa, tik lu pa, vie ną grėb lia ko tį su-
lu pa, čium pa ki tą ir vėl lu pa, vil kas tik stau gia ir su kas, no ri iš trūk ti 
ir į miš ką nu rūk ti, bet tų grėb lia ko čių vi sas glė bys, ka da čia su-
lauk si, ka da juos vi sus į šo nus su lups.

Ne ga lė da mas iš tver ti, pa trau kė vil kas uo de gą iš vi sų jė gų, – 
uode ga ir nu trū ko. vil kas į miš ką nu rū ko ir stau gia klai kiu bal su, 
kad net bai su:

– a-ūūū! Man uo de gą nu trau kė žmo gus!

1 Ruja – šunų, vilkų gauja.
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stau gė stau gė, su si šau kė vil kus iš vi sos gi rios ir di džiau sia ru ja 
puo lė žmo gų vy tis ir su dras ky ti. vi jo si vi jo si, žiū ri žmo gus – vil kų 
ru ja at si ve ja! ką jis da rys? daug ne gal vo jęs – į me dį strykt ir įšo-
ko. Įli po į pa čią vir šū nę ir žiū ri: kas čia bus, kaip iš vai kys vil kus ir 
par eis na mo?

o vil kai at bė go prie me džio, su tū pė ap lin kui ir tu pi, lau kia, ka-
da žmo gus iš me džio iš lips, jie griebs jį ir su dras kys. tu pė jo tu pė jo, 
uode gas pri šal ti pra dė jo, o žmo gus ne li pa iš me džio, ir ga na, kad jį 
kur ga las! ta da be uo de gis sa ko: 

– Ži no te, bro liai, ką su gal vo jau: aš po me džiu sto siu, o jūs ant 
ma nęs lip kit vie nas ant ki to ir tą ne nau dė lį žmo gų nu im kit. o kai 
nu im sit, mes jį su dras ky sim ir už ma no  
uo de gą at si ly gin sim.

striu kis be uo de gis ta rė, o vi si vil kai  
ėmė taip ir pa da rė. striu kis be uo de gis  
at si sto jo po me džiu, ant jo vil kai vie nas  
po ki to li pa li pa, vis aukš čiau ir  
aukš čiau, li pa li pa ir jau žmo gų  
tuo jau pri lips.

Ma to žmo gus, kad blo gai,  
nu si lau žė ša ką, už si mo jo ir sa ko:

– kam klius, kam ne klius,  
o tam striu kiui be uo de giui tik rai klius!

iš gir do striu kis be uo de gis ir  
nu si gan dęs kad šoks iš apa čios,  
vi si vil kai iš vir šaus tik ke be riokšt  
ir nu si ver tė. sep ty ni spran dus  
nu si su ko, de vy ni ga lą iš kar to  
ga vo, o vi si ki ti nu si vi jo striu kį 
be uo de gį at ker šy ti ir  
su dras ky ti už tai, kad taip  
bjau riai ap ga vo.  
vi jo si vi jo si, vi du ry gi rios  
pri si vi jo ir su dras kė.
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o žmo gus, kai vil kai iš kri ko, iš me džio ra miai iš li po, tiems vil-
kams, kur spran dus bu vo nu si su kę, kai lius nu lu po, par si ne šė na-
mo, pa siu vo kai li nius, vaikš čio jo per di džiau sius šal čius – ne bi jo jo 
jo kio vil ko, su kai li niais pa to gu ir šil ta.

užgriuvo, spus te lė jo, stauk ne stau gęs, pra rūg si, ačiū,  
grėb lia ko tį, griebs, aukš čiau, bjau riai

1  už ką vilkas norėjo atkeršyti žmogui?
2  Remdamiesi tekstu, papildykite sakinius.
 vilkas pamatė iš girios einantį ▲. jis norėjo artoją ▲. Žmogus 

paprašė vilko ▲. artojas čiupo vilką už ▲ ir ▲. vilkas patraukė 
uodegą iš visų jėgų, tada ▲. Pilkis susišaukė vilkus ir visi ▲. 
artojas įlipo į ▲. vilkai, norėdami pasiekti žmogų, ▲. striukis 
beuodegis liko ▲. Žmogus, matydamas, kad vilkai gali jį pasiek-
ti, sušuko: „kam ▲!” beuodegis šoko iš apačios, o visi vilkai ▲. 
kai vilkai iškriko, žmogus ▲.

3  kodėl žmogui pavyko įveikti vilką?
4  kurį pasakos epizodą iliustruotumėte? kodėl?
5 Prisiminkite daugiau pasakų apie vilką. Papasakokite, koks būna 

pasakų vilkas. 
6 Įsivaizduokite, kad jūsų mokykloje vyks pasakų vakaras. Parašy-

kite skelbimą apie šį renginį.

Kas yra skelbimas?
Skelbimas rašomas tada, kai norima pranešti apie vyksiantį 
renginį ar kitą kokį nors dalyką.
Pagrindinis reikalavimas skelbimui – aiškumas.  
skelbime reikia nurodyti: 
a. koks renginys, 
b. kada ir kur vyks, 
c. kas jį rengia.
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Ja ni na De gu ty tė

Šal ti nė lis

jis il gai il gai te kė jo po že me. kaž kur aukš tai, vir šum jo, siū ba-
vo eg ly nai ir leng vai dun dė jo brie džių ka no pos. Pas kui eg lės re tė jo, 
vis daž niau at bėg da vo ber že liai ir gluos niai. ty lio mis va sar vi džio1 
nak ti mis šal ti nė lis gir dė jo, kaip krūp čio ja ber žų ir drebu lių la pai ir 
gie da lakš tin ga la.

vie ną kar tą vi sų aukš čiau sia eg lė pa mo jo jam sa vo pla čiom su-
si ran giu siom šak nim ir ta rė:

– eikš ar čiau.
šal ti nė lis čiur len da mas pri bė go ir ap ka bi no jos se nas ge ras 

šak nis. eg lė jam ta rė:
– tu jau di de lis, ga li gy ven ti te nai, vir šu je, kur vė jas, sau lė ir 

paukš čiai. tik vie na at si mink, – tu tu ri bėg ti į jū rą...
šal ti nė lis dar no rė jo pa klaus ti, kas ta jū ra ir kur jos ieš ko ti, bet 

ne spė jo – jis jau iš tryš ko iš že mės.
– La bas ry tas! – pa svei ki no šal ti nė lis su kum pu sį2 gluos nį. jis 

dairė si ap lin kui nu ste bęs ir smal sus ir vis ko ėmė klau si nė ti.
– Pa sa ky kit, kas čia toks ža lias ap link ma ne?
– tai žo lė, – pa aiš ki no se nas, iš min tin gas gluos nis, – pir mo ji 

pa va sa rio žo lė.
– o iš kur ta raudo na ug nis virš ma nęs de ga?
– tai sau lė, kvai liuk, – nu si šyp so jo me dis. – ji ry tais pa te ka iš 

lau kų, o va ka rais nu si lei džia į gi rią.
– o kur tu va ka re nu si lei si? – su ne ri mo šal ti nė lis. – ar pas kui 

iš ry to at ei si vėl?
– aš nie kur ne iš ei siu, – ty liai ta rė gluos nis. – aš čia sto viu šim-

tą me tų. die ną ir nak tį. Žie mą ir va sa rą. saus ra me čiu aš įpran tu 
prie troš ku lio, o vi dur žie mio spei gas ma nęs jau ne bau gi na. vis ki ti 
paukš čiai krauna si liz dus tarp ma no ša kų, vis ki tos stir nos šo ki nė ja 
ma no pa vė sy. o aš te be sto viu.

1 Vasarvidis – vasaros vidurys.
2 Kumpas – lenktas, sulinkęs, kreivas.
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su vir pė jo, su skam bė jo šal ti nė lis, skaid rus kaip aša ra.
– o aš ne ga liu sto vė ti. Man reikia bėg ti vis to lyn ir to lyn.
– kur?
– Į jū rą.
– o kur ta jū ra? – pa klau sė gluos nis. – tiek me tų čia sto viu, bet 

jos ne su ma tęs.
– aš ne ži nau, kur ji, – at sa kė šal ti nė lis.
– o kaip ji at ro do?
– Ne ži nau, – šal ti nė lis vi sai nu si mi nė.
– tai kaip tu ją su ra si, jei ne ži nai, kaip at ro do ir kur yra?
– Ne ži nau... bet aš jos ieš ko siu...
Gluos niui pa gai lo ma žo nu liū du sio šal ti nė lio.
– Pa klaus kim avy čių, gal jos ži no, kas ta ta vo jū ra.
– avy tės, avy tės, – mei liai pra šė šal ti nė lis, – kas yra jū ra?
avy tės at si gė rė ir, žval gy da mo si vie na į ki tą, at sa kė:
– Čia yra pie va, ten gi ria, o jū ros mes nie kad ne ma tėm.
Gluos nis pa ta rė:
– Gal pa klaus kim paukš čių?
skri do gul bės, pla čiai mo suo da mos sa vo bal tais spar nais, ir 

vie na ta rė šal ti nė liui:
– jū ra – tai dan gus, nu si lei dęs ant že mės.
o kreg ždu tė, pra lė ku si pro ša lį, su krykš tė:
– bet kai pa vargs ti virš jū ros skri sti, ga li jo je nu skęs ti. aš ma-

čiau, kaip di džiu liai lai vai sken do...
Gluos nis su rau kė sa vo ža lius gau ruo tus an ta kius.
– Gal de be sys dar ką nors pa sa kys?
– de be sys, de be sys, – klau sė šal ti nė lis, – kas yra jū ra?
vie nas de be sys pa si rai vė ir at sa kė iš lė to:
– jū ra – tai di de lis di de lis veid ro dis. kai ji ra mi, ma tau jo je sa vo 

at vaiz dą.

at bėg da vo, paukš čiai, meiliai, nu si lei dęs, pa vargs ti, de be sys 
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1 kodėl šaltinėlis ištryško iš žemės? kokį tikslą jam nurodė senoji 
eglė?

2 Remdamiesi nurodytais žodžiais, papasakokite, kaip jautėsi ir ką 
veikė šaltinėlis, ištryškęs iš žemės.

  čiurlendamas pribėgo ir apkabino
  jos senas geras šaknis
  nustebęs ir smalsus
  ėmė klausinėti
   šaltinėlis sunerimo
  suvirpėjo, suskambėjo
  visai nusiminė
  mažas, nuliūdęs šaltinėlis
  meiliai prašė
3  ką sužinojo šaltinėlis apie jūrą? Raskite tekste, kas taip apie ją 

kalbėjo. Nusibraižę sąsiuviniuose tokią lentelę, papildykite ją ati-
tinkamais veikėjais.

kas ta jūra? kas taip sakė?

„tiek metų čia stoviu, bet jos nesu matęs.”

„Čia yra pie va, ten gi ria, o jū ros mes  
nie kad ne ma tėm.”

„jū ra – tai dan gus, nu si lei dęs ant že mės.”

„bet kai pa vargs ti virš jū ros skri sti, ga li 
jo je nu skęs ti. aš ma čiau, kaip di džiu liai 
lai vai sken do...”

„jū ra – tai di de lis di de lis veid ro dis. kai ji 
ra mi, ma tau jo je sa vo at vaiz dą.”

4  kaip jūs apibūdintumėte jūrą?
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***
šal ti nė lis ne ra miai su čiur le no. jo kriš to li nė šir du tė ėmė smar-

kiai plak ti. jis dar greičiau pa si lei do per pie vą į jū rą. sau lė už ko pė 
ant ma žu čio pū kuo to de be sio ir nu si šyp so jo šal ti nė liui kaip se nam 
bi čiu liui. 

– kur tu taip sku bi? Į jū rą? – Pa si ro do, sau lė vi sa gir dė jo, ką jis 
šne kė jo si su avi mis, paukš čiais ir de be si mis.

– taip... – šal ti nė lio bal sas bu vo la bai gai lus.
sau lė, at mes da ma sa vo il gus raudo nus plau kus, kal bė jo:
– ten ma no pi lis – jū ros dug ne. va ka rais už tos gi rios aš nu si-

lei džiu ban gų mė ly nais laip tais į sa vo gin ta ri nę pi lį ir mie gu. jū ros 
dug ne yra di džiau si so dai ne re gė tų me džių ir gė lių, ten plau kio ja 
oran ži nės žu vys su raudo nom vė duok lėm. ir dar – pa sken dę lai vai 
nak ti mis pa sa ko ja sa vo is to ri jas, bet jū ra la bai to li, o tu toks ma žy-
tis, kaip tu ją pa siek si?

šal ti nė lis nie ko ne at sa kė, tik bė go ir bė go. Ne ap sa ko mai daili 
pu rie na, ką tik pra si sklei du si, pa si len kė prie jo:

– Pa gir dyk ma ne, su stok va lan dė lę.
– Gerk, kiek no ri, į svei ka tą, – at sa kė šal ti nė lis, – bet su sto ti 

ne ga liu.
– ar gi aš tau ne pa tin ku? – pu rie na pa kė lė sa vo gel to ną ka ra-

liš ką gal vą.
– tu la bai gra ži, gra žes nės gė lės aš ne su ma tęs, bet man reikia 

jū ros.
vė jas nu gir do šal ti nė lio žo džius ir ėmė kva to tis.
– jū ros jam reikia! jūs tik pa klau sy kit! bet tu žū si jo je, ma žy li. 

ko kios ten aud ros – pra pul si iki pas ku ti nio la še lio! Laks tyk po sa-
vo pie vą ir nė ne sap nuok apie jū rą.

šal ti nė lis dar la biau nu liū do, iš gir dęs tuos pa šai pius žo džius. 
Grakš ti tuo pa ban dė jį per kal bė ti.

– už die nos ki tos at lėks čia daugy bė mar gų plaš ta kių – jos vi-
sos šoks tau.

– Man ne rei kia daugy bės mar gų plaš ta kių, man reikia jū ros, – 
ko ne verk da mas kal bė jo šal ti nė lis.
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– bet tu ga li žū ti, jos be ieš ko da mas.
– vis tiek. 
ir jis nu bė go to lyn lau kais. Ūmai kaž koks mil ži nas pa sto jo jam 

ke lią. tai bu vo kal nas. jis pik tai pri si mer kęs žiū rė jo į šal ti nė lį.
– eik ša lin, čia tau ke lio nė ra.
šal ti nė lis nu si gan do, bet kal no pa pė dėj gy ve nan čios ra mu nės 

pa šau kė:
– eikš pas mus, mes tau pa ro dy sim ke lią.
ir jos iš ve dė šal ti nė lį, ap su ku sios di džiu lį lan ką apie kal ną.
– da bar eik per ąžuo ly ną, ąžuo lai pa sa kys, kur to liau.
Pa dė ko jęs už pa ta ri mus ir pa gir dęs ra mu nes sa vo ty ru van de-

niu, šal ti nė lis nu sku bė jo į ąžuo ly ną. šla mė jo aukš ti, ne re gė ti me-
džiai, at rė mę į dan gų sa vo vir šū nes. už si žiū rė jęs į juos, šal ti nė lis 
vos ne įvir to į liū ną1, ku ris bu vo di džiu lis, juo das, ža liais pu to tais 
nas rais ir ty ko jo jį pra ry ti pa si slė pęs už krū mų. bet ge gu tė jį iš gel-
bė jo, skar džiai su šu kus „ku kū”.

– ku kū, šal ti niuk, sek pas kui ma ne.
taip ge gu tė iš ve dė šal ti nė lį per gi rią. Ąžuo lai jam pa sa kė:
– bėk tie siai, vi sa da tie siai.
vi dur die nio sau lė kai ti no, šal ti nė lis ne tu rė jo kur pa si slėp ti nuo 

jos kait rių spin du lių. iš abie jų pu sių au go ru giai.
– Mes se niai be tu rė jom bur noj la še lį van dens, lie tus mus vi sai 

pa mir šo, leisk ta vęs at si ger ti, – pra šė ne te ku sios jė gų var pos – iš ti-
sa mi nia abi pus šal ti nė lio.

bet že mė bu vo čia to kia sau sa, kad šal ti nė lio be li ko tik siau ru tė 
juos te lė. jis jau tė, kad ir pats ga li žū ti, jei gu dar pa gir dys vi sas tas 
iš troš ku sias var pas. bet var pos taip mal da vo:

– Mes mirš tam, ne at ne šu sios nei kąs ne lio duonos že mei...
ir šal ti nė lis jas gir dė, da li jo sa vo pas ku ti nius la še lius, kol pa vir-

to vie na aša ra, te kan čia per lau ką. Ma ža drebu ly tė jam ta rė:
– aš ta ve pa slėp siu nuo sau lės kait ros.

1 Liūnas – siūbuojanti pelkė dėl po durpėmis slūgsančio vandens.
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ir šal ti nė lis pa te kė jo po jos šak nim, pa il sė jo, su tvir tė jo ir vėl 
links mas ir sraunus nu bė go lau kais, o var pos jam iš to lo len kė si.

Pa ga liau at slin ko nak tis. Že mė je pa si da rė tam su. už mi go vi si 
me džiai ir žo lės. bet šal ti nė lis nie kaip už mig ti ne ga lė jo.

stai ga vie na žvaigž dė įsi žie bė virš šal ti nio. jis jos pa klau sė:
– ar il gai man reikės jū ros ieš ko ti?
– vi są gy ve ni mą, – at sa kė žvaigž dė.
– vi są gy ve ni mą, – ty liai pa kar to jo šal ti nė lis ir dar greičiau 

su ska to bėg ti.
Per vi są nak tį pie vo je ai dė jo ma žos ne pa ils tan čios kriš to li nės 

pė dy tės.

už ko pė, at mes da ma, gin ta ri nę pi lį, gra žes nės, iš gir dęs,  
verk da mas, ąžuo ly ną

1  ko šaltinėlis ieškojo? 
2  kokia buvo jo kelionė?
3  kas šaltinėliui trukdė keliauti, o kas padėjo? užbaikite lentelę.

Padėjo. kaip? trukdė. kaip?

saulė
ramunės

vėjas
tuopa

4 kodėl šaltinėlis atsisakė likti su puriena ir laukti plaštakių? kodėl 
jis pagirdė rugių varpas?

5 Perskaitę pasaką, pagalvokite ir pasakykite, ką reiškia žodžiai: 
tikslas, ištvermė, pasiaukojimas.

6 Pasakos kalba turtinga, graži. štai kaip vaizdingai autorė apibū-
dina gluosnį: sukumpusį gluosnį, senas išmintingas gluosnis, 
gluosnis suraukė žalius gauruotus antakius. Raskite ir išrašyki-
te žodžius, kuriais apibūdinamas šaltinėlis, eglės šaknys, puriena, 
medžiai, liūnas.

7 Patys parinkite „šaltinėlio” veikėjams epitetų.
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asmenį, daiktą, veiksmą, ypatybę meniškai apibūdinantis 
žodis vadinamas epitetu. epitetai visam junginiui (pasakymui) 
suteikia meninio vaizdingumo.

Mar ty nas Vai ni lai tis

Sau lu tės ug ne lė
Iš trau ka iš pa sa kos „Bruk ne lė”

su žvin go žir ge lis,
tvi skąs obuo liais1,
at jo jo dzin gu tis
vin giuo tais ke liais.

at jo jo – užs to jo
sau lu tės ug ne lę
ir – papt! – pa bu čia vo
kem sy nų2 bruk ne lę.

Nu rau do bruk ne lė
Ra so tam ši le,
Pa vir to bruk ne lė
Gra žia mer ge le!..

Pa ti ko dzin gu čiui
Mer ge lė gra žuo lė.
Pa mi lo dzin gu tis, –
ant ke lių par puo lė.

Pa rin ko bruk ne lei
Gra žiau sius žo džius – 
su klu so paukš te liai
Pro ši lo me džius.

– Mer ge le, uo ge le,
esu ka ra lai tis!
esu aš val do vas
Nykš tu kų pi lai tės!

– Mer ge le, uo ge le,
te kėk už ma nęs,
Ne šio siu ant ran kų
Po auk so me nes3!

Ne miš ko var pe liai
su skam bo prie ta ko,
o ty liai ir švel niai
bruk ne lė pra šne ko:

1 Tvi skąs obuo liais – ki taip obuol mu šis, ap skri tais ru tu liu kais dė mė tas (taip sa ko ma apie   
  ark lio plau ką).
2 Kem sy nas – šla pia vie ta, ku rio je daug sa ma no mis ar žo le ap žė lu sių kel mų, kups tų.
3 Me nė – sve čių kam ba rys, sve tai nė.
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– kad bū tų, val do ve,
Gra žu ir kil nu,
bal no ki žir ge lį
si da bro bal nu!

Nu jo ki, val do ve,
Į Rū ka nos mies tą,
Nu pir ki man žie dą
Pas Ra ga ną Pies tą4.

Nu pir ki man žie dą –
ves tu vi nį žie dą –
Pa puoš ki ran ke lę,
kol vo lun gės gie da...

kol vo lun gės gie da,
Ly gu tės5 či re na,
auk si nę ug ne lę
sau lu tė kū re na...

Nu pirk si – te kė siu
jau na už ta vęs, –
iš kel sim, val do ve,
šau nias ves tu ves!

– Nu pirk siu, mer ge le,
Nu pirk siu, uo ge le,
kaip sau lei Mė nu lis
Pa puo šiu ran ke lę!

ir die ną, ir nak tį
Žė rū nas6 žė ruos,
Gra žiau nei gra žiau sia
Žvaigž dė va ka ruos.

4 Pies ta – iš skob tas aukš tas in das sė me nims, ka na pėms grūs ti. Kar tais mo te ris ly gi na ma su 
pies ta, sa koma: kaip pies ta, tai yra stam bi, ap kū ni.

5 Lygutė – miškinis vieversys.
6 Žėrūnas – blizgutis. 
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ir, sė dęs ant žir go,
Ga ny to ato le7,
iš jo jo dzin gu tis
Į Rū ka ną to lią.

Pro pa miš kę il gą
Nu bė go die na.
Pa ri mo po smil ga
bruk ne lė vie na.

Nu jo jo dzin gu tis
Pas Ra ga ną Pies tą.
Įlei do jį se nė
Į rū mus kaip kvies tą.

Pa ro dė suo le lį,
Pri sė do gre ta,
ska niai pa vai ši no
Žo lių ar ba ta.

ir kaip ne pa gerb si,
jei sve čias prie var tų
Nu si len kė se nei
Net ke le tą kar tų.

Net ke le tą kar tų
Gu vus ir jud rus,
Pa gy rė jos ga lią,
jos bur tų ke rus,

Pa siū lė vieš na gę
Pas tė vą ka ra lių
ir įtei kė puokš tę 
Raudo nų čio bre lių.

Pa kvi po čio bre liai –
Nu švi to Pies ta.
su vir po jos no sis
kaip ra gas ries ta.

– ko reikia, sve te li? –
su kru tu si ta rė.
– Gir dė jau, Ra ga ne, 
esi ge ra da rė...

kal bė jo pu šy ne
barz du kai8 ža li, –
tu vis ką, Ra ga ne,
Ži nai ir ga li!

jei kal bos tei sin gos,
iš bur ki man žie dą,
Par ne šiu bruk ne lei,
kol vo lun gės gie da...

kol vo lun gės gie da,
Ly gu tės či re na,
auk si nę ug ne lę
sau lu tė kū re na...

7 Ato las – nu pjo vus pie vą, at žė lu si žo lė ar ba ant ro pjo vi mo žo lė.
8 Barz du kai – po že mių nykš tu kai.

mergele, švelniai, auksinę ugnelę, šaunias, nepagerbsi
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1  išvardykite pasakos veikėjus. Nusakykite veiksmo laiką ir vietą.
2  koks stebuklas įvyksta pasakos ištraukos pradžioje?
3  kokį darbą užduoda bruknelė dzingučiui?
4  Papasakokite pasaką. jums padės kūrinyje vartojami veiksmažo-

džiai kelrodžiai: atjojo, pabučiavo, pavirto, pamilo, nupirki, pa-
puoški, nujojo, pavaišino, išburki, parnešiu. 

5  kaip jums atrodo, kokie išbandymai gali laukti dzingučio? su-
kurkite pasakos tęsinį.

6  Raskite ištraukoje epitetų ir mažybinių maloninių daiktavardžių. 
kokia jų reikšmė?

7  suraskite, su kuo lyginama bruknelės šneka, žiedas, raganos no-
sis.

8  išmokite pasirinktą pasakos dalį atmintinai. deklamuodami sten-
kitės perteikti veikėjų nuotaiką, kalbos ypatybes, aplinkos grožį.

kai norime ką nors gražiai, maloniai pavadinti, sakome: 
miškelis, saulutė, kiškelis...

taip vadiname ir mažus dalykus. štai didelis medis ir mažas 
medelis. tai mažybiniai maloniniai žodžiai.

jeigu norite daugiau sužinoti apie dzingučio ir bruknelės nuo-
tykius, perskaitykite visą Martyno vainilaičio eiliuotą pasaką 
„bruknelė”.
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Vytautas V. Landsbergis 

Angelų namas

aukštai aukštai danguje, kur nepakyla net patys galingiausi 
lėktuvai, ant didžiulio sidabrinio debesies gyveno du angelai – Ga-
brielius ir Mykolas. kiurksojo sau nuleidę kojas žemyn ir nerūpes-
tingai jomis mataravo – it kokiais makaronais… o mataravo todėl, 
kad šiuose per visą dangų banguojančiuose debesyse jiems labai 
smagiai ir laimingai gyvenosi. Mat čia juodu buvo išsinuomoję ne-
didelį dviejų kambarių debesėlį su lietaus langais, debesų stogu ir 
vėjo perpučiamomis sienomis.

angelų diena prasidėdavo ankstų rytą, kai Paukščių take už-
giedodavo kosminė varna Laikrodininkė. vos tik nubudę, Myko-
las su Gabrieliumi šokdavo iš minkštų plunksninių lovų ir puldavo 
daryti mankštą: viens du – apskriedavo Žemę, po to palįsdavo po 
šlapdriba, nusiprausdavo ir išsivalydavo dantis. toliau laikas tekė-
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davo kaip įprasta – juodu kramsnodavo saldžias aušrines žvaigždu-
tes, gliaudydavo1 meteoritus2, svajodavo ir miegodavo.

Galbūt gerbiamam skaitytojui susidaro įspūdis, kad mūsų an-
gelai – tinginiai ir dykaduoniai? Gerbiamas skaitytojas skaudžiai 
klysta, nes dangiškojo gyvenimo faktai rodo visai ką kita. 

Gabrielius su Mykolu kasdien plušėdavo net išsijuosę: skalb-
davosi sparnus arba tunikas3, mokydavosi groti griaustiniais, o sa-
vaitgaliais klausydavo kosminės tylos koncertų… arba lėkdavo į 
kosminę biblioteką, kurioje studijuodavo „visos visatos istoriją”.

be to, retsykiais jiedviem tekdavo atsukti stebuklingus debe-
sų čiaupus, iš kurių Žemėn pasipildavo lietus, kruša4 arba sniegas 
– nelygu koks sezonas arba kokių orų Žemės gyventojai būdavo 
nusipelnę. kartais, kai jie su savo lėktuvais, tankais ir bombomis 
pradėdavo kariaut kaip išprotėję, angelai imdavo ir lietų keliems 
mėnesiams užsukdavo. tada žmonės kaipmat susiprasdavo: bom-
bonešius užrakindavo tvartuose, tankus nuveždavo į metalo supir-
kimo punktus, o patys bėgdavo laistyti daržų. kaip rodo žemiškojo 

1 Gliaudyti – imti iš lukšto, lukštenti.
2 Meteoritas – dangaus kūnas, nukritęs ant Žemės paviršiaus.
3 Tunika – senovės romėnų dėvėtas laisvas drabužis.
4 Kruša – ledų krituliai, ledų lietus.
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gyvenimo faktai, ištikti sausrų bei marų5, Žemės gyventojai gana 
greitai pasitaisydavo ir vėl kurį laiką būdavo geri it angelai. tada 
Gabrielius su Mykolu vėl lig soties palaistydavo Žemę – su šėls-
tančiomis audromis, blyksinčiomis perkūnijomis ir patvinusiais 
tvanais… o patys įsitverdavo į debesį, kad nenudribtų žemėn, ir 
dainuodavo savo mėgstamiausią kosminę lopšinę:

ant didžiulio namo stogo
sėdi du arkangelai6,
kai sparneliais jie mojuoja,
Pučia vėjas iš aukštai.

kai jie verkia – lyja lietūs,
kai jie miega – tai pūga,
kai jie šypsos – šviečia saulė
ir mėnulis kai kada.

ant didžiulio debesėlio
snaudžia du arkangelai,
kai jie knarkia ir sapnuoja,
Žemėj girdisi griausmai.

jei miegodamas, vaikeli,
tu pramerksi akeles – 
Pamatysi prie lovelės
angelėlio plunksneles.

Paukščių Take, palįsdavo, šlapdriba, saldžias, gerbiamas, 
nenudribtų, griausmai

5 Maras – labai užkrečiama epideminė liga.
6 Arkangelas – vyresnysis angelas.
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1  kas yra pagrindiniai pasakos veikėjai? Papasakokite, ką apie juos 
sužinojote.

2  kur gyveno angelai? Raskite ir perskaitykite, kaip atrodė jų na-
mas.

3  Remdamiesi nurodytais žodžių junginiais, papasakokite, ką veik-
davo Gabrielius ir Mykolas per visą dieną.

 šokdavo iš minkštų plunksninių lovų, puldavo daryti mankštą, 
nusiprausdavo ir išsivalydavo dantis, kramsnodavo saldžias 
aušrines žvaigždutes, skalbdavosi sparnus arba tunikas, moky-
davosi groti griaustiniais, klausydavo koncertų, lėkdavo į kos-
minę biblioteką

4  kokių angelai turi stebuklingų dangiškų galių?
5 Paaiškinkite, ką reiškia žodis lopšinė. išmokite mėgstamiausią 

angelų lopšinę atmintinai.
6  Įsivaizduokite, kad kalbatės su šio teksto veikėjais – angelais. ko 

jų paklaustute? sugalvokite ir parašykite kelis klausimus.

Salomėja Nėris

Prisikėlimo varpai

Po mėlynąsias ryto platybes
Plaukioja gulbių balti pulkai.
Pro saulės bokštus gaudžia, aidėja
Prisikėlimo šviesūs varpai.

Į žydrą gelmę banguoja, kyla
tūkstančiasparnė džiaugsmo giesmė.
vienam altoriui širdys sutirpsta. –
Žemę apliejo rojaus versmė.
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1  tyliai perskaitykite s. Nėries eilėraštį. kokius vaizdus matote?
2  kas sakoma apie varpus?
3  kokia giesmė kyla?
4  Paaiškinkite, kaip suprantate pasakymą „Žemę apliejo rojaus 

versmė”.
5  Parašykite velykinį sveikinimą savo artimiesiems.
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veiks Ma Žo dŽio Reikš Mė iR GRa Ma ti Niai  
Po ŽY Miai

Veiks ma žo dis yra kal bos da lis, kuri reiškia veiksmą ir atsako 
į klausimus ką veikia? kas vyksta, atsitinka? veiksmažodis 
reiškia įvairius veiksmus (eiti, skaityti), būsenas (šalti, sirgti, 
gyti).

Palyginkite šiuos du sakinius. kuo skiriasi veiksmažodžiai?

1. Mokinys rašo.
2. Mokinys serga.

veiksmažodžiai kaitomi asmenimis, laikais, skaičiais, nuosa-
komis.

 

†  Raiškiai perskaitykite tekstą. Raskite ir nurašykite veiksmažodžius, 
šalia parašykite jų klausimus.

Pilkos medžių šakos meta ant sniego žydrus šešėlius. kvepia 
pavasariu. 
Nutūpė į beržą varna. Liečia snapu uodegą, sparnus, varto akis. 
o paskui parūpo varnai pavasarinę giesmę užtraukti. užkimo ji 
per žiemą po laukus, po miškus skraidydama. bando dainuoti, 
bet vietoj dainos tik kažkoks kvaksėjimas, gargaliavimas. visų 
geriausiai nuskamba tiktai įprastasis „karrr”. 
Liovėsi varna dainuoti, į pačią beržo viršūnę įplasnojo. supa 
beržas varną, o ji neatsidžiaugdama šitomis sūpuoklėmis ir pa-
tenkinta vis šaukia: „dar dar dar”.

V. Račkaitis
Pavyzdys. Meta – ką veikia?

‡  Pri skir ki te pa teik tus veiks ma žo džius nu ro dy toms gru pėms.

1. ju dė ji mas: skren da
2. jaus mai: džiau gia si
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3. Gam tos reiš ki niai: ly ja
4. spal vų ki ti mas: bą la
5. kalbėjimas: šneka
6. būsena: myli

il gi si * snin ga * šą la * rė kia * šau kia * le kia * gal vo ja * ža liuo ja  
lau kia * sapnuo ja * plau kia * ken čia * ty li * mie ga * sva jo ja

ˆ  Įrašykite praleistas raides. Pabraukite veiksmažodžius.

1. Namai ne blynais den ti: varnos nesules, katės nesuės. 2. ką 
i sivirsi, tą ir valgysi. 3. Mė sta kaip šuo keptą ropę. 4. darbą  
dir ti netingėsi, tai ir bado neregėsi. 5. auklėk ne lazda, o pa- 
vy džiu. 6. aitvaras visiems dar štiems turtus neša. 7. u kasti 
pinigai nešildo. 8. svetimų namų aukšti slenk čiai.

Š  Įrašykite tinkamą veiksmažodį. 

ieva ima pieštuką ir . senelė mums  gražią pasaką. 
dangus apsiniaukė ir pradėjo . Praeitą vasarą aš dažnai  jū-
roje. vakar iš bibliotekos  įdomią knygą.

œ šalia veiksmažodžių parašykite veikėją, kuris tą veiksmą atlieka. 

auga ir žaliuoja (kas?) .
Lesa ir gieda (kas?) .
ėda ir mekena (kas?) .
Graužia ir cypia (kas?) .
Lesa ir karkia (kas?) .
ėda ir kriuksi (kas?) .
Laka ir miauksi (kas?) .
šuoliuoja ir žvengia (kas?) .

Œ vartodami grandinėle pateikiamus veiksmažodžius sukurkite nuose-
klų pasakojimą.

Gyveno – turėjo – išėjo – pamatė – sako – pasidalijo – padėkojo 
– pateko – išgelbėjo.
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veiks Ma Žo dŽių kai tY Mas as Me Ni Mis  
iR skai Čiais

veiks ma žo džių kai ty mas as me ni mis va di na mas as me na vi mu. 
veiks ma žo džiai tu ri tris as me nis ir du skai čius.

asmuo           vie na skai ta             daugiskaita

pir ma sis as muo  (i) aš  mes
ant ra sis as muo   (ii) tu jūs 
tre čia sis as muo   (iii)  jis, ji jie, jos 

         vienaskaita               daugi skai ta

aš  bė gu  ty liu  ma tau mes  bė ga me  ty li me  ma to me
tu  bė gi  ty li  ma tai jūs  bė ga te  ty li te  ma to te
jis, ji  bė ga  ty li  ma to jie, jos  bė ga  ty li  ma to

veiks ma žo džių tre čio jo as mens vie na skai tos ir daugi skai tos 
ga lū nės yra vie no dos, to dėl jų skai čių at ski ria me iš įvar džio (jis, ji 
ei na, žiū ri, skai to; jie, jos ei na, žiū ri, skai to) ar ba iš daik ta var džio 
(mo ki nys ra šo; mo ki niai ra šo).

†  Pagal pavyzdį kaitykite veiksmažodžius skaičiais ir asmenimis.

     vienaskaita     daugiskaita

aš  žiūriu, einu, rašau mes  žiūrime, einame, rašome
tu  žiūri            jūs  žiūrite              
jis, ji  žiūri            jie, jos                      

‡ Nurašydami tekstą, veiksmažodžių pirmąjį asmenį pakeiskite an-
truoju.
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Budėtojas
šiandien aš budėjau lietuvių kalbos kabinete. Į mokyklą atėjau 
anksčiau. atidžiai apžiūrėjau suolus, palaisčiau gėles, atnešiau 
kreidos. sudrėkinęs kempinę, nuvaliau lentą ir užrašiau datą. tik 
tada išsiėmiau knygas, susidėjau ant suolo ir laukiau skambučio.
Pavyzdys. šiandien tu budėjai...

ˆ  išrašykite veiksmažodžius ir suskirstykite pagal asmenį.

1. atsarga gėdos nedaro. 2. tu norėjai užkalbinti, bet mergaitės 
nubėgo. 3. ar atnešei kreidos mokytojai? 4. koncerto metu dai-
navome mėgstamiausią dainą. 5. Prisimenu tėvelio pasakojimus 
apie praeitį. 6. Žiemą lipdysite sniego senį ir statysite sniego pilis.  
7. Mamyte, ar jau iškepei pyragą? 8. jau iškepiau. 9. senelė 
labai apsidžiaugė, kai mus pamatė.

i asmuo ii asmuo iii asmuo

nedaro

Š Nurašykite sakinius. Pabraukite veiksmažodžius, šalia pažymėkite 
jų skaičių ir asmenį.
1. dabar laukuose tirpsta (vns., III asm.) sniegas, gal jau 
yra žibučių. (v. Ž.) 2. saulė vis dažniau slenka už debesėlių.  
(j. s.) 3. Mes traukiame palengva tuopomis apsodintu vieškeliu.  
(k. M.) 4. dėk grūdą prie grūdo, pripilsi aruodą. (tts.) 5. Neža-
dink bėdos, kai bėda miega. (tts.) 6. Paukščiai nusileido netoli-
moje pievelėje. (j. s.) 

œ Perskaitykite pasakojimą ir atlikite užduotis.

vieną naktį mišką nusiaubė audra. 
Miško gyventojai sukruto: lapė rausė naują olą, kiškis rentė 
trobelę, o pelėda ieškojo naujos drevės. visi triūsė nuo ryto iki 
vakaro. jie neturėjo jėgų sekti savo vaikams pasakų. 
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Mažieji miško gyventojai be pasakų gyveno labai liūdnai. juk 
jos labai reikalingos. Pasakos, kaip ir vitaminai, padeda vai-
kams augti.
Žvėrelių tėveliai ir mamytės vienas per kitą skundėsi, kokios 
bėdos ištiko jų vaikus, kai negirdėjo pasakų. visi drauge jie 
paprašė genį būti miško pasakų seneliu. Genelis sutiko saky-
damas:
– bet nemanykite, kad pasakas jūsų vaikams seksiu be saiko. ir 
negalvokite, kad pasakas aš seksiu visuomet, o jūs tik be saiko 
dirbsite. kai suremontuosite namus, pasakas vaikams turėsite 
sekti patys. juk tėčių ir mamų pasakos vaikams yra pačios ge-
riausios.

V. Šukytė

1. sugalvokite pasakojimui pavadinimą.
2. kas vieną naktį atsitiko?
3. ką veikė žvėreliai?
4. kam vaikams reikalingos pasakos?
5. Nurašykite iš teksto 10 veiksmažodžių, šalia pažymėkite jų skai-

čių ir asmenį.

veiksMaŽodŽių Laikai. esaMojo Laiko 
veiks Ma Žo dŽiai

veiksmažodžiai turi keturis laikus: esamąjį laiką, būtąjį kartinį 
laiką, būtąjį dažninį laiką, būsimąjį laiką.

Esa mo jo lai ko veiks ma žo džiai ro do, kad veiks mas vyks ta 
da bar. jie at sa ko į klau si mą ką vei kia?  

Vai kas skai to kny gą. 
Mer gai tė ra šo laiš ką. 
Šian dien vi są die ną ly ja.
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esa mo jo lai ko veiks ma žo džių vie na skai tos ir daugi skai tos 3 
as mens ga lū nė je po kie to jo prie bal sio ra šo me -a (kala, mala), 
po minkš to jo – -ia (žaidžia, skalbia). tik po j ra šo ma -a (va-
žiuoja, lyja). šių for mų ga lū nė se nie kuo met ne ra šo mas -e. 

esamojo laiko veiksmažodžiai asmenuojami taip:

vie na skai ta

aš  skaitau  myliu  rašau
tu  skaitai  my li  rašai
jis, ji  skaito my li  rašo

daugi skai ta

mes  skaitome  my lime  rašome
jūs  skaitote my lite  ra šote
jie, jos skaito  my li  ra šo

† Įra šy ki te veiks ma žo džius.

Mo ky to jas . siu vė jas . Ma ši na . Gy dy to jas . trak to ri nin-
kas . Li go niai . vai kas . Par da vė ja . Paukš čiai . Ra šy to-
jas . Po li ci nin kas .

‡ Įra šy ki te pra leis tas raides. Pa brau ki te esa mo jo lai ko veiks ma žo-
džius.

1. vaikas pad koja, tekinas nubėga prie netoliese laukiančio  
led  vežimėlio ir ten sustoj . (j. Mk.) 2. daug lio senųjų mies-
t  istorija prasideda nuo legend . 3. o po medžiu lyg pražy-
dusi g lė švieč  spalvotos knygos lapas. (R. b.) 4. sto viu po  
žy dinč  mis lie po mis, ge riu jų aro ma t , ku ris net ir ru de nį, žie-
mą su gr  žins man vi dur va sa rį, lie pų žy dė ji mą. (v. R.) 5. Pa-
upyj  čiulba lakštingalos. (k. M.) 6. Rū čią žiem  pamažu keičia 
pavasaris. (R. š.)

Įsidėmėkite: 
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ˆ  išasmenuokite esamuoju laiku veiksmažodžius verkti, piešti, pūsti.

Š  dailiai nu ra šy ki te teks tą. Įrašykite veiks ma žo džių esa mo jo lai ko 
vie na skai tos pir mo jo as mens ga lū nes.

il giau ne iš tver . Ner  pro du ris. Į krū ti nę plūsta džiaug smas ir 
graudu lys.
Nu si ra min . Nu si šluost  akis. Pa ma žu ein  at gal. Prie an gy je 
stab tel . Pa si leidž  vėl bėg ti. bėg  to lyn nuo du rų, nuo na mų. 
at si dur  pau py je. Pa stov . ir vėl bėg  upės šlai tu. bėg , kol par - 
krent . Įsi kniaub  vei du į žo lę. aš gi liai al suoj  ir jauč  pe le nų 
kva pą. Prie van dens nar do kregž du tės. Girdž  jų ne by lią ai ma ną.

V. Dautar tas

œ Perskaitykite tekstą, lentelėje surašykite esamojo laiko veiksmažo-
džius. juos pakeiskite taip, kad atsakytų į klausimą ką veikiame? ką 
veikiate? 

vaidoto mama išvažiuoja. Pirmą kartą ji palieka sūnų tokiam 
ilgam laikui – net penkioms dienoms.
– Na, tai lik sveikas, sūneli, – graudžiai atsisveikina mama ir 
glaudžia prie savęs berniuką. – kad tik kas neatsitiktų!.. beje, 
paskambins viena kita teta, ir jeigu ko prireiks – tik duok joms 
žinią.
– Ma, na ko gi man gali prireikti? – kone įsižeidžia vaidotas. – 
važiuok rami, puikiai mokėsiu manytis ir be tetukių.
– tikiu, – paglosto jam galvą mama ir pagaliau išvažiuoja.

V. Žilinskaitė

ką veikia? ką veikiame? ką veikiate?
      išvažiuoja     išvažiuojame       išvažiuojate

Œ  Įsivaizduokite, ką šiuo metu veikia jūsų seneliai ar tėvai. sugalvoki-
te ir parašykite 4 sakinius.

š stebėkite, kas vyksta aplink jus šiuo metu. Parašykite bent 4 saki-
nius.
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bŪ to jo kaR ti Nio Lai ko veiks Ma Žo dŽiai

Bū to jo kar ti nio lai ko veiks ma žo džiai ro do pra ei ty je (vie ną 
kar tą) vy ku sį veiks mą, at sa ko į klau si mą ką vei kė?

Vai kas skai tė kny gą.
Mer gai tė ra šė laiš ką.
Šian dien vi są die ną li jo.

vie na skai ta

aš  bė gau  ty lė jau  ma čiau 
tu  bė gai  ty lė jai  ma tei
jis, ji  bė go  ty lė jo  ma tė

daugi skai ta

mes  bė go me ty lė jo me  ma tė me
jūs  bė go te ty lė jo te ma tė te
jie, jos bė go ty lė jo ma tė

jei gu veiks ma žo džių bū to jo kar ti nio lai ko 3 asm. ga lū nė -o, 
tai 2 asm. – -ai: kal bėjo – kal bėjai, gir dėjo – gir dėjai, skai
čiavo – skai čiavai.
jei gu bū to jo kar ti nio lai ko 3 asm. ga lū nė -ė, tai 2 asm. – -ei: 
bėrė – bėrei, nešė – nešei, skaitė – skaitei.

† Pa gal pa vyz dį pa ra šy ki te pateiktų veiksmažodžių būtojo kartinio 
laiko 3 asmens formas.

su ka, šo ka, ne ša, ve ža, dainuo ja, pie šia, skren da, no ri, pra šo, 
ty li, snin ga
Pa vyz dys. su ka – su ko.

Įsidėmėkite: 
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‡ Įrašykite praleistas raides. Paryškintuosius veiksmažodžius pakeis-
kite būtojo kartinio laiko formomis.

1. Rugių lauke prisiskinu rug*gėlių. 2. visi džiaugiasi nauju 
darbu. 3. Mes didžiuojamės tomuko laim*jimais. 4. stat*bi-
ninkai sparč* stato naujus namus. 5. vasar* mane sen*lė dažnai 
vaišina vaistažol* arbata. 6. Žalioj* lankoje ganosi baltos ž*sys.

ˆ Įra šy ki te reikia mas ga lū nes.

1. Pernai kai me dar mač* me din* akė čias. 2. Pir miau sia aš per - 
skaič* knygą, o pas kui pa raš* se ne liui laiš ką. 3. kaž ka da bi joj* 
tam sos, bet da bar ne bij*. 4. šiandien aš budėj* lietuvių kalbos 
kabinete. 5. Nusipraus* veidą gaiviu ir tyru vandeniu. 

Š Pa gal pa vyz dį pa ra šy ki te bū to jo kar ti nio lai ko veiks ma žo džių vns. 2 
as me nį. Ga lū nes pa brau ki te.

pa dė jo –  pa dė jai pra šė –  pra šei
at ėjo –    bai gė –  
bi jo jo –   spren dė –  
ra vė jo –   sa kė –  
žiū rė jo –   šė rė – 
va žia vo –   ne šė –  

œ iš as me nuo ki te bū tuo ju kar ti niu lai ku veiks ma žo džius mo kė ti, gir dė
ti, ke liau ti. 

Œ Raš tu at sa ky ki te į klau si mus.

1. kur pra lei dai žie mos ato sto gas?
2. ką ten vei kei? su kuo žai dei?
3. ka da grį žai į mo kyk lą?

š Nu ra šy ki te teks tą. Pa brau ki te veiks ma žo džius, nu ro dy ki te jų lai ką, 
skai čių ir as me nį.

Vėt ra
vie ną ko vo die ną ūmai pa ki lo di džiu lė vėt ra. siau tė ji kaip pa-
dū ku si, smar kiai siū ba vo pu šys ir eg lės, ši las gau dė tar si šim ta-
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bal siai var go nai. Ne at lai kė kai ku rie me džiai to įšė lu sio vie su lo 
šuo rų. tai šen, tai ten gu lė jo iš vir tu si eg lė, nu lauž ta pu šis.

V. Rač kai tis

Pa vyz dys. vie ną ko vo die ną ūmai pa ki lo (būt. k. l., vns., iii  
as m.) di džiu lė vėt ra. 

bŪ tojo daŽ Ni Nio Lai ko veiksMaŽodŽiai

Bū to jo daž ni nio lai ko veiks ma žo džiai ro do, kad veiks mas 
vyk da vo pra ei ty je daž nai, ne vie ną kar tą, ir at sa ko į klau si mą 
ką veik da vo?

Vai kas skai ty da vo kny gas.
Mer gai tė ra šy da vo laiš kus.
Va sa rą daž nai ly da vo.

vie na skai ta

aš  bėg da vau ty lė da vau ma ty da vau
tu  bėg da vai ty lė da vai ma ty da vai
jis, ji  bėg da vo ty lė da vo ma ty da vo

daugi skai ta

mes  bėg da vo me ty lė da vo me ma ty da vo me
jūs  bėg da vo te ty lė da vo te ma ty da vo te
jie, jos  bėg da vo ty lė da vo ma ty da vo 

būtojo dažninio laiko šaknies duslusis priebalsis prieš priesagą 
dav suskardėja. Pvz.: nešdavo, likdavo, tirpdavo, sekdavo, 
lįsdavo. 

Įsidėmėkite: 
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† Nurašykite tekstą ir pabraukite būtojo dažninio laiko veiksmažo-
džius.

Lie pos žy dė ji mas
Gra žiau sia sau liui lie pa bū da vo va sa rą, kai ji vi sa, nuo vir šū-
nės iki apa ti nių ša kų, pa si puoš da vo žie dais. jie ger da vo va sa ros 
sau lę ir vir pė da vo vi du die nio švie so j, kad net mir gė da vo aky se. 
o jau kve pėda vo lie pa ta da – žmo nės, ei da mi pro ša lį, ne iš tu rė-
da vo ir su sto da vo tuo kva pu pa al suo ti.
Nu žy dėju si lie pa tar si ap snūsda vo ir iš bū da vo taip li gi pir mų jų 
šal nų.

R. Sa dau skas

‡  bū to jo kar ti nio lai ko veiks ma žo džius pa keis ki te bū to jo daž ni nio lai-
ko for mo mis. Paaiškinkite rašybą. Pasirinkite 5 būtojo dažninio laiko 
veiksmažodžius ir parašykite su jais po sakinį.

verpė –  verpda vo   bė go –   mė go –  
se kė –    kry po –   ver kė –  
se gė –     žen gė –   rū go –  
su ko –    lau žė –   kir po –  
ver žė –    grį žo –   lau kė –  

ˆ iš as me nuo ki te bū tuo ju daž ni niu lai ku šiuos veiks ma žo džius: neš ti, 
deg ti, skalb ti.

Š Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides, pabraukite būtojo 
dažninio laiko veiksmažodžius.

kai tik ištrū*davau iš kiemo ir nusilei*davau taku į kelią, kuris 
veda prie upės, mane pasiti*davo didelis tvirtas ąžuolas. Pro 
jo tankią lapiją niekuomet neprasiskver*davo saulė, ant žemės 
nenusė*davo rasa, todėl žėlė po ąžuolu tik gležna ir reta žolė. 
kai grį*davau karštą vidurdienį namo, paprastai sta*telėdavau 
po ąžuolu pailsėti. atsirėmęs nugara į medžio kamieną kažkaip 
ypatingai jau*davau jo stiprybę.

R. Sadauskas 
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œ Nurašykite sakmę. suskliaustuosius veiksmažodžius parašykite bū-
tuoju dažniniu laiku.

Aitvaro išperinimas
kas (norėjo) aitvarą turėti, tas (laikė) septynerius metus juodą 
gaidį. tas gaidys po septynerių metų (dėjo) kiaušinį ir (išperė-
jo) aitvarą. Na, ir kas iš to kiaušinio (išėjo)? (išėjo) kirminas, il-
gas kaip žaltys, (lėkė) oru ir (nešė) į savo namus pinigus, javus, 
pieną. šeimininkė kiekvieną rytą (kepė) aitvarui kiaušinienę.

Œ  Parašykite pasakojimą, ką jūs veikdavote prieš ketverius, penkerius 
metus (kai dar nesimokėte mokykloje).

Mano atsiminimai
kai aš buvau penkerių ar šešerių metų, dažnai…

bŪ si Mojo Lai ko veiksMaŽodŽiai

Bū si mo jo lai ko veiks ma žo džiai ro do veiksmą, kuris vyks 
ateityje, ir at sa ko į klau si mą ką veiks? 

Vai kas skai tys kny gą.
Mer gai tė ra šys laiš ką.
Ry toj vi są die ną lis.

vie na skai ta

aš  bėg siu ty lė siu ma ty siu
tu  bėg si ty lė si ma ty si
jis, ji  bėgs ty lės ma tys

daugi skai ta

mes  bėg si me ty lė si me ma ty si me
jūs  bėg si te ty lė si te ma ty si te
jie, jos  bėgs ty lės ma tys
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bū si mo jo lai ko veiks ma žo džių šak ny je esan tys skar die ji prie-
bal siai su dus lė ja: grį šiu, grįši, grįš (bet: grįž ti, grį žo).
bū si mo jo lai ko 3 as mens for mo se (pa da ry to se iš dvi skie me-
nių veiks ma žo džių, ku rie bai gia si -yti, (i)ūti) su trum pė ja 
šak nies bal siai: lyti – lis, gyti – gis, būti – bus, griūti – grius, 
žūti – žus. iš im tys: siū ti – siūs, vy ti – vys. 
1 ir 2 as me ny se iš lie ka šak nies bal siai: gyti – gysiu, gysi, būti 
– būsiu, būsi. 

† Į ko kį klau si mą at sa ko pa ryš kin tieji veiks ma žo džiai? kurį lai ką jie 
ro do?

var nė nas mėgs ta šva rą. Nie ka dos ne si mau dys ba lo je, o su ras 
upokš nį, šal ti nė lį. kiek vie ną plunks ne lę nu bliz gins. Ryt me tį 
vėl tu pės ant obels ša ke lės šva rus, su gra žiai iš ly gin tu fra ku 
kaip tik ras mu zi kan tas. ir trauks gies me les, smui kuos, vi sus 
links mins, kol sau lu tė nu si leis.

L. Gru dzin skas

‡ Pa ra šy ki te bū si mo jo lai ko vie na skai tos pir mo jo ir tre čio jo as mens 
veiks ma žo džius. atkreipkite dėmesį į jų rašybą.

griūti –  griūsiu, grius drožti –  drošiu, droš 
gyti –   čiuožti –  
džiūti –   vežti –  
kliūti –   megzti –  
būti –   grėbti –  
žūti –   augti –  
rūgti –  dūkti –  

ˆ iš as me nuo ki te būsimuoju lai ku šiuos veiks ma žo džius: skaityti, vež-
ti, grįžti.

Š Perrašykite pasaką, būtojo kartinio laiko veiksmažodžius pakeisda-
mi būsimojo laiko veiksmažodžiais.

Įsidėmėkite: 
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Didi stebuklai
kada riestainiais snigo, pienu lijo, vaikai per naktis nemiegojo, 
tada buvo didi stebuklai. iš bato aulo šaudė. Gaidys šuniu lojo. 
katė pelės atsiprašė. šernas veršiu baubė. Namai be ugnies 
degė. vanduo stogais laipiojo. saulė žeme vaikščiojo. ožkos po 
jūrą plaukiojo. arkliai ant žmonių jodinėjo…
sugalvokite pasakos tęsinį.

œ  Įrašykite praleistas raides.

buvo toks nenuorama katinas, kuris visokias eibes daryti įsi-
pratino: kur tik ką šeimininkė pastat*s, tuoj grie*s ir suės. dar į 
kamarą įšliau*, grietinę nuo pieno nulaiž*s, puodynes išvart*s. 
ant aukšto užsir*s, lašinių paltį sur*s ir dar kitokios žalos 
padar*s. bet kartą šeimininkė jį pieną lakantį nučiupo, gerai 
kailį išlupo, uodegą į pagalį įbruko ir paleido į mišką.

K. Boruta

Œ Raskite sakiniuose veiksmažodžius ir išnagrinėkite juos pagal pa-
vyzdį.

1. aš nupiešiau sniego karalienę. 2. vakarais mes klausydavome 
gražių pasakėlių. 3. Ryte mergaitė nuprausia savo lėlę. 4. Me- 
džiai ir krūmai mirgėjo visomis pavasario spalvomis. 5. Žiemą 
ištraukiu rogutes ir važiuoju nuo kalniuko. 6. visi sveikinsi-
me auklėtoją. 7. stora šaka lėtai sliuogia lūšis. 8. aldutė atnešė 
puokštę gėlių. 9. aš tuojau šią eglę kirsiu, iš jos smagią lazdą 
dirbsiu. 10. tu visada laukdavai pirmojo sniego.

veiksmažodis klausimas Laikas skaičius asmuo

nupiešiau ką veikiau? būt. kart. vns. I

U
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beNd Ra tis 

Bendratis yra veiksmažodžio forma, kuri reiškia tik bendrą 
veiksmo pavadinimą, nerodo laiko, skaičiaus, asmens. 
bendratis atsako į klausimą ką daryti? ir baigiama -ti (eiti, 
rašyti, galvoti, stovėti, džiūti, nešti, traukti).

jei gu ne aiš ku, ko kią prie bal sę ra šy ti bend ra ty je, veiks ma-
žo dis pa kei čia mas taip, kad po prie bal sės bū tų bal sė, pa vyz-
džiui: mė(g/k)ti – mė go – mėg ti; dir(b/p)ti – dir bo – dirb ti.

† Nurašykite sakinius ir pabraukite bendratis.

1. Lapai medžių viršūnėse ims vis garsiau šlamėti, kamienai 
svyruoti. (P. M.) 2. ir pasklido girioje gandas, kad raudonikis 
nori vesti. (j. a.) 3. Greitai nustojo lyti. (k. M.) 4. Medis ėmė 
žiedus krauti, vaisius megzti. (P. M.) 5. kas galėjo padegti ežio 
kukučio namus? (a. k.) 6. Mikė norėtų užaugti didesnis ne tik 
už tėtį, bet ir už aukštą pušį, kur už namo stovi. (v. Ž.)

‡ esamojo laiko veiksmažodžius pakeiskite bendratimi.

zvimbia –   supa –   
dirba –   pjauna –   
serga –   verčia –  
baigia –   dūduoja –  
skalbia –   šokinėja –  

ˆ Raiškiai perskaitykite tekstą. Nurašykite veiksmažodžius ir pakeis-
kite juos bendratimi.

Į pievą siūbtelėjo vėjas, ir oran pakilo būrys sėkliukių su pūkų 
parašiutais. veltui motinos pienės joms šaukė, kad šis vėjas 
nepalankus, veltui draudė ir meldė palaukti! Neklaužados jau 

Įsidėmėkite: 

3 pratimas
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švilpė tolyn, svaigdamos nuo laisvės ir skrydžio paukščių ta-
kais. o netrukus jų džiūgavimas virto aimanomis: vėjas atnešė 
jas upėn ir svaidė į sūkurius ir pražūtingas bangas…

V. Žilinskaitė

Pavyzdys. siūbtelėjo – siūbtelėti.

Š Nu ra šy ki te sa ki nius, įra šy dami veiks ma žo džių bend ra tis.

1. ar tu mo ki  te ni są? 2. šian dien mes pa dė jo me  vaiz di nių 
prie mo nių ka bi ne tą. 3. ar dar ne pra de da  ži buok lės? 4. vi si 
mū sų kla sės mo ki niai mo ka  dvira čiu. 5. kur tu no rė tum  
va sa ros ato sto gas? 6. Mū sų mo kyk los spor ti nin kai ti ki si var-
žy bo se  pir mąją vie tą.

œ Po ro mis su ra šy ki te prie šin gos reikš mės veiks ma žo džius. 

įžieb ti, grimz ti, gąs din ti, nu megz ti, sveik ti, kil ti, at šal ti, drąsin-
ti, sirg ti, už ge sin ti, at šil ti, iš ar dy ti

Œ atsakykite į klausimus.

1. ką norėtumėte veikti vasarą?
2. ką norėtumėte pamatyti įdomaus per televiziją?
3. ką norėtumėte nuveikti įdomaus ir naudingo artimiausiu 
metu?

š ko kia raidė pra leis ta šių veiks ma žo džių bend ra ty se?

lė*ti  –  lė kė  kir*ti  –  kir po
šau*ti  –  šau kė ve*ti  –  ve žė
de*ti  –  de gė kau*ti  –  kau pė
dy*ti  –  dy go ger*ti  –  ger bė
au*ti  –  au go bau*ti  –  baubė



74

veiks Ma Žo dŽių Nuo sa kos

veiksmažodis turi tris nuosakas: 

– tiesioginę (valgo, valgė, valgydavo, valgys), kuri nusako iš 
tikrųjų vykstantį veiksmą; 
– tariamąją (valgyčiau, valgytų), reiškiančią galimą veiksmą, 
kuris vyktų, jei būtų tam tikra sąlyga; 
– liepiamąją (valgyk), kuri reiškia liepimą, raginimą.
tariamoji ir liepiamoji nuosakos laikų neturi.

kai veiksmažodis atsako į klausimą ką veiktų?, jo galūnėje 
rašome -ų: eitų, dirbtų, lauktų.
Liepiamosios nuosakos antrojo asmens forma visada baigiasi 
priesaga -k: bėk, auk, užmik.

† Perskaitykite trumpą laiškutį ir skelbimą. kuriame tekste veiksma-
žodžiai reiškia liepimą, o kuriame – pageidavimą?

                                     Dukrele!
Mane staiga iškvietė budėti. Grįšiu tik rytoj. Nusipirk duonos 
ir pavakarieniauk. Baik spręsti uždavinį. Išnešk šiukšles. Il-
gai nežaisk kompiuteriu. Išjunk šviesą. Gerai pailsėk.
                                                                           Mama
              visiems, kam reikia kačiuko! 
Gal kas norėtų kačiuko? Mielai dovanočiau.
Prašyčiau skambinti irminai tel. 87 521 254 152.

‡ Perskaitykite eilėraštį, raskite tariamosios nuosakos veiksmažodžius 
ir juos išrašykite.

jei daiktavardžiai išnyktų – 
būdvardžiai našlaičiai liktų.

Įsidėmėkite: 
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Nors verkšlent jie ir nedrįstų,
tarp daiktų tikrai paklystų.
Mėlynas kažkas žydėtų,
Žalias oštų, juodas lėktų. 
bet ir stalo juk nebūtų,
jei daiktavardžiai pražūtų.
    Č. Navakauskas

ˆ Įrašykite praleistas tariamosios nuosakos galūnes. Pasirinkite 4 žo-
džių junginius ir parašykite su jais po sakinį.

užgest* ugnis, spręst* uždavinius, aš leisč*, mes grįžt*, jūs lan-
kyt*, tręšt* žemę, jūs mąstyt*, mes valyt*

Š Perskaitykite pirmųjų pavasario pranašų pasveikinimus ir raskite 
liepiamosios nuosakos veiksmažodžius.

1. tarp daugelio balsų vakarais girdime puikų lakštingalos bal-
so skambėjimą: „jurgut, kinkyk, paplak, važiuok!”
2. štai griežlė saviškai griežia: „krėsk, krėsk varškės – nėra 
dėžės!..”
3. štai kaip putpelės plaka: „dalgį plak, pievon kak, pit-pi-lik, 
pit-pi-lik!..”

œ Nurašykite patarles ir priežodžius. Pabraukite liepiamosios nuosa-
kos veiksmažodžius.

1. ieškok kaip duonos ir rasi. 2. kalk geležį, kol karšta. 3. eik 
pamažu – toliau nueisi, siek iš lėto – aukščiau pasieksi. 4. ilgiau 
svarstyk, bet apsvarstęs į šalis nesidairyk. 5. imk, kai duoda, 
bėk, kai muša.

Œ suskliaustuosius veiksmažodžius parašykite liepiamąja nuosaka.

daktaras aiskauda tarė:
– Žvėrys, kas jums pasidarė?
(Nesiginčyti) paikai.
(būti) žvėrys, ne vaikai!
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(imti) tuoj pat ligonę,
(Nešti) ją į šiltą vonią
ir (nuprausti) gerai po dušu.
(duoti) jai piramidono,
(Paguldyti) ją ant šono
ir (įlašinti) į nosį jai lašų.
     Just. Marcinkevičius

š šalia bendraties parašykite liepiamosios nuosakos asmenis.

griežti –   augti –   vargti –   
grėbti –     degti –  nubėgti – 
megzti –  gerbti –   gręžti – 

Pavyzdys. Piešti – piešk, pieškime, pieškite.

NosiNių RaidŽių RašYba Žo dŽių šak NY je
 
No si nės raidės žo džių šak ny je ra šo mos: 

1. kai ą, ę, į, ų kai ta lio ja si su an, en, in, un:
kąsti –  kanda
kęsti –  kenčia
lįsti  –  lindo
skųsti  –  skundė

2. kai ą – ę – į  tar pu sa vy kai ta lio ja si: 
tąsa  –  tęsti   –  tįsti
grąža  –  gręžti  –  grįžti

3. esa mo jo lai ko veiks ma žo džiuo se:
šąla  gęsta mąžta
bąla  tręšta   glęžta

4. daik ta var džiuo se:
ąso tis sąžinė  ąsa kęstu tis
ąžuo las žąsis  vąše lis lęšis
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Nosinių balsių nerašome šių žodžių šaknyse:
grasyti, graso, gresia;
draskyti, drasko, dreskia;
ryžtas, ryžtis, ryžtingas, pasiryžęs.

† Nurašykite žodžių junginius. Pabraukite nosinę balsę, šalia parašy-
kite atraminį žodį.

pažįstamas žmogus –   švęsime velykas –  
bręstantis jaunuolis –   radijo siųstuvas –  
didelis gręžinys –   Grįžulo Ratai –  
renginio tęsinys –   skęstantis laivas –  
įlįsti į olą –    mįslinga užduotis –    

Pavyzdys. Pažįstamas žmogus – pažinti. 

‡ Įra šy ki te pra leis tas raides. skliaus tuo se pa aiš kin ki te tų žo džių ra šy bą.

1. sk*stan tis ir už šiau do grie bia si. 2. ka ti nė lis ban dė išl*sti 
pro iš dauž tą lan gą. 3. Žavėjo jis visus savo dr*sa ir r*žtingumu.  
4. k*snis įstri go gerk lė je. 5. br*sta kvie čių var pos. 6. Gi rio-
je sur*si me ąžuo li nę tro be lę. 7. tau ne rei kės tiek kan čių k*sti. 
8. ki tais me tais šv*si me mū sų mies to ju bi lie jų. 9. Ge rais no-
rais ir pra ga ras gr*stas. 10. vel nią mu šęs, vel niui ne pa si sk*si.  
11. Mud vie jų gin čą teks tau iš spr*sti. 12. iš išg*sčio jo ne lis net 
pa ba lo. 13. Ne spė jo se su tė bro le liui pa si sk*sti. 14. Leidžiantis 
saulei nut*so ilgi šešėliai.

Pa vyz dys. skęstan tis (skendo).

ˆ Į mįsles įrašykite žodžius su nosinėmis raidėmis šaknyje. Žodžiu pa-
aiškinkite nosinių raidžių rašybą.

1. Nieks , o visa dreba. 2. vienoj pusėj šyla, kitoj . 3.  
sudega – nei anglių, nei pelenų. 4. Mažutis  – skani tyrelė.  
5. Per naktį , per dieną pasensta. 6. Guli ant kelio  – nei 

Įsidėmėkite: 
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perlipti, nei aplink apeiti. 7.  tėvas klane guli. 8. skylė nė  
gręžiama, nė pirštu užkišama. 9. kas vandeny ?
grąžtu * šąla * mįslių * ąžuolas * ąsotėlis * rąstas * subręsta 
neskęsta * negąsdina

Š esamojo laiko veiksmažodžius pakeiskite būtuoju kartiniu laiku.

1. Grįžta vilkas labai nusiminęs. 2. Mano veidas čia rausta, čia 
bąla. 3. Pamažu gęsta krosnyje žarijos. 4. džiaugsmu apsąla 
širdis. 5. akmenėliai skęsta vandeny. 6. atolydžio metu kieme 
tęžta sniegas. 7. katė nagais dreskia, kai jai gresia pavojus. 
Pavyzdys. Grįžo vilkas labai nusiminęs.

œ Parašykite šių veiksmažodžių esamąjį ir būtąjį kartinį laikus.

spręsti – sprendžia, sprendė grėsti –  
siųsti –  pažinti –  
drįsti –  spęsti –  
mąstyti –   šalti –  
išsigąsti –   skųsti – 

Œ sugalvokite ir parašykite po sakinį su šiais žodžių junginiais.

šviesa gęsta, tikras drąsuolis, pabudo ir pasirąžė, pasiryžo 
sportuoti, patręštoje dirvoje, sudraskė popierių, grąžink žaislą, 
pagražinsiu piešinį

kaRtojiMo uŽduotYs

† atsakykite į klausimus.

ką reiškia veiksmažodis?
kuo veiksmažodis išsiskiria iš kitų kaitomųjų kalbos dalių?
kaip kaitomas veiksmažodis?
kas būdinga esamojo ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžių 
rašybai?
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kuo sunki būsimojo laiko veiksmažodžių rašyba?
kokie tariamosios ir liepiamosios nuosakų veiksmažodžių ra-
šybos sunkumai?

‡ Įrašykite praleistas raides, pabraukite veiksmažodžius. Raskite, kas 
eilėraštyje neįprastai pavaizduota. Pasakykite, koks veiksmas ku-
riam veikėjui tinka.

dvi av*tės skarą ardo, triušis kam*lį sau spardo.
dvi mergytės žol* peš*, trys vor*kai med* neša.
andrius striksi po gard*lį, o bitutės ten, kampel*,
stropiai ner* tinklą palubėj pačioj…
Netinka?
tai pasukit galv*les, ištaisykit klaid*les.

R. Skučaitė

ˆ Įrašykite veiksmažodžių, kurie atsako į skliaustuose pateiktus klau-
simus, galūnes.

– ir vėl tu nusiminęs, jaunuoli? – klaus* (ką veikia?) senelis. – 
kas gi atsitik* (ką veikė?)?
– kur aš būs* (ką veiksiu?) linksmas, seneli. jau trečia diena 
nieko nevalgęs.
– o kas gi tau draudž* (ką veikia?) valgyti? ir aukso tur* (ką 
veiki?), kiek tik nor* (ką veiki?).
– kas man iš to aukso, jeigu nieko valgyti nebegal* (ką vei-
kiu?). seneli, aš turtingas nebenor* (ką veikiu?) būti, geriau 
gyvens* (ką veiksiu?) kaip ir pirma.

Lietuvių pasaka

Š Pažymėkite paryškintųjų veiksmažodžių laiką ir asmenį.

1. aš nupiešiau (būt. k. l., I asm.) sniego karalienę. 2. Mes 
klausome gražių pasakėlių. 3. senelė apsidžiaugė, kai pama-
tė visą mūsų šeimyną. 4. Žiemą iš rūsio ištraukiu rogutes ir 
važinėju nuo kalniukų. 5. Gimtadienio proga visi pasveikino 
mokytoją. 6. Gabrielė mamytei atnešė puokštę gėlių. 7. Rudenį 
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lis lietus ir dygs miške grybai. 8. vasarą laukuose žydėdavo 
gėlės. 9. vakar išmokau naują eilėraštį. 10. Rytais jūs visada 
geriate arbatą.

œ Nurašykite eilėraštį, įrašydami praleistus veiksmažodžius tariamąja 
nuosaka.

Dvi rankelės
aš turiu dvi rankeles,   aš turiu dvi rankeles,
kad leliją ,   kad linksmai katučių .
kad  šuniuką,   aš turiu dvi rankeles,
kad paukštelį .  kad darbelio .

J. Degutytė
paglostyti * ploti * pasodinti * nebijoti * pamaitinti

Œ būsimojo laiko veiksmažodžių pabaigoje įrašykite praleistas raides. 
su žodžių junginiais sugalvokite ir parašykite po sakinį.

de* žiburį, bė* į kiemą, se* segtuką, pase* pasaką, užrau* ko-
pūstus, grėb* šieną, au* didelis

š užpildykite lentelę.

esamasis  
laikas

būtasis  
kartinis  
laikas

būtasis  
dažninis  

laikas

būsimasis 
laikas

bendra-
tis

keliavo

neša

miega

snigdavo

liepė

važiuos
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Ÿ Perskaitykite sakinius. Įrašykite praleistas raides.

Puč* nesmarkus vakarų vėj*lis ir šiauš* marias. baltos bange-
lės ima greičiau bė*ti į krantą. ten jos dū*ta ir pasilieja tarp nu-
gludintų akmenėl*. Padangėj* sklando žuvėdros. jos ilgesingai 
klyk*. Per marias plauk* smailiaragė valtis. tai žvejai gr*žta 
namo su laimikiu. tikriausiai vyrai džiaug*si. evaldukas taip 
pat norėt* toli nuplaukti, bet jis dar mažas. berniukas svajoj*, 
kad užaugęs bus žvejys. Marios dainuos jam graž* dainą, o 
vėj*s glost*s veidą. 

V. Miliūnas     

¢Parinkite tinkamą žodį, esantį skliausteliuose.

1. kojines (nusimauk, nusiimk), nes jos šlapios. 2. (Žinau, 
moku) vieną eilėraštį – galiu padeklamuoti. 3. aš (skaitau, ma-
nau), kad jis geras draugas. 4. troleibusų stotelė (randasi, yra) 
už kampo. 5. kai šalta, reikia (užsivilkti, užsidėti) megztinį ir 
(apsiauti, apsimauti) kelnes.
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V. Knyga padeda gyventi
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Leonardas Gutauskas

Knyga

vai aukšti, aukšti
Girios medeliai,
Maži mano broleliai.

Nemoka skaityti,
Raidžių nepažįsta –
dar jiems ne metas.

Girelę kirsiu,
Žalius baltus uosius –
darysiu knygelę.

knyga kaip sodas,
Pilnas vaikelių,
kurie viską išmano.

viską nutuokia
ir tyliai kalbas
apie pasaulio dalią.

knygos sodely
Margi paukščiai gieda,
juodas sėklas barsto.

juodi grūdeliai –
knygelės raidės –
Lapotais žodžiais išauga.

Žodžiai kaip medžiai
Gražiai šakojas,
Į vaiko širdį
šakneles leidžia.

šaknys širdelėj,
šakos galvelėj,
akyse – viršūnėlė.

Nuo tos viršūnėlės
aplink matyti
jūrų dugnai,
Gelmės didžiausios.
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1  su kuo gretinami broleliai? kokiais epitetais autorius apibūdina 
brolelius ir medelius?

2  suraskite, su kuo eilėraštyje lyginama knyga, raidės, žodžiai.
3  kaip knyga pakeičia vaiką? atsakykite eilėraščio žodžiais ir pa-

aiškinkite.
4  Nupieškite eilėraščio iliustraciją. Paaiškinkite ją.
5  Papasakokite, kokios knygos ir kokie knygų veikėjai jums labiau-

siai patiko, kai buvote maži. kas padėjo su jais susipažinti?

Pra nas Ma šio tas

Kny gų is to ri ja
dė dė vin cas ži no jo daug vi so kių is to ri jų ir mėg da vo jas pa-

sa ko ti; ma ža sis sta siu kas no rė jo vis ką ži not ir dėl to at si sė dęs tų 
is to ri jų klau sy da vo.

dė dė vin cas pa sa ko da vo apie tai, kaip kas ki ta dos bu vę, iš kur 
kas at si ra dę ir kaip at si ra dę. kai sta siu kas pa klaus da vo, iš kur dė dė 
vi sa tai ži no, šis pa si sa ky da vo: iš kny gų ži nąs.

ėmė kar tą sta siu kas ir pa klau sė dė dę:
– jei iš kny gų ži nai, iš kur kas at si ra do, tai pa sa kyk, iš kur kny-

gos at si ra do?
dė dė nu si šyp so jo ir ta rė:
– Mat koks gud ruo lis! kad no ri, tai ir apie kny gas ži nau. kny-

go se ir apie kny gas nu pa sa ko ta. tik tai il ga pa sa ka.
sta siu kui juo pa sa ka bū da vo il ges nė, juo ma lo nes nė. dė dė tu-

rė jo ją nu pa sa kot.
Pa sa ko jo dė dė vin cas, kaip ki ta dos žmo nės smė ly je, me džio 

žie vė je, ak me ny je žen klus brėž da vę, pjaus ty da vę, kai no rė da vę 
vie nas ki tam ką pra nešt, ko žo džiu ne ga lė da vę pa sa kyt. kaip pas-
kui pra si ma nę tam tik rų rai džių, iš ku rių žo džius „sta ty da vę”, tam 
tik ro po pie riaus ir ra ša lų tiems žo džiams ra šyt.

– spaus din ti kny gas taip, kaip da bar spaus di na, su ma nė vo kie-
tis jo ha nas Gu ten ber gas, – pa sa kė dė dė vin cas ir nu pa sa ko jo, kaip 
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tas Gu ten ber gas kil no ja mas raides su gal vo jo, kaip šven tą jį Raš tą 
pats vo kie čių kal ba spaus di no.

– daug ge ra tas vo kie tis pa da rė, iš mo kęs kny gas spaus dint. Įsi-
dėk jo var dą į gal vą ir ži nok, kad jau ar ti pen kių šim tų me tų žmo-
nės kny gas spaus di na si, iš jų mel džia si, mo ko si.

tuo dė dė vin cas no rė jo baigt sa vo is to ri ją apie kny gas. bet 
sta siu kas, kaip daž nai bū da vo, ra do dė dę ko pa klaust:
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– tai ko dėl mums, sa ko, kny gas draudę, kad jos to kios ge ros?
dė dė vin cas tuo tar pu ne be no rė jo daugiau pa sa kot: ir dar bo 

ki to tu rė jo, ir tu rė jo šį tą at si mint.
ki tą kar tą dė dė vin cas vėl tę sė sa vo pa sa ko ji mą. Lie tu viai, 

kaip ir ki tų ša lių žmo nės, pa si nau do ję Gu ten ber go iš ra di mu ir ėmę 
spaus din tis kny gų sa vo kal ba. tik ėmę tai da ry ti vė liau už ki tus 
ir da rę la bai ne ran giai: mat lie tu vių mo ky tes nie ji žmo nės pa mė gę 
sve ti mas kal bas, ėję sve ti miems die vams tar nau ti, tik ke lin tas rū pi-
nę sis sa vo žmo nė mis, jų kal ba ir jiems kny gų pa ra šy da vęs. La biau-
siai mūs mo ky tie ji len kais virs da vę. dar nuo jo gai los lai kų lie tu-
viai bu vo su si dė ję su len kais ir pas kui kar tu pa te kę į ru sų val džią.

Ru sai, pa ma tę, kad lie tu vių mo ky tes nie ji leng vai virs ta len kais, 
pa no rė ję, kad jie ir ru sais virs tų. o kad leng viau jiems bū tų ru sais 
virst, tai su ma nę lie tu viams kny gas spaus dint sa vo, ru siš ko mis, 
raidė mis.

Ne taip se niai tai bu vę, tuo jau po lenk me čio, po 1863 me tų len-
kų su ki li mo prieš ru sus. 

Ru sų val džia pri spaus di nus lie tu viš kų mal dų kny gų ru siš ko mis 
raidė mis ir už drau dus bet ką spaus dint lie tu viš ko mis raidė mis.

– kai ši taip pa da rė, – ėmė dė dė karš čiau pa sa kot, – tai lie tu-
viai pra dė jo spaus din tis mal dų kny gas Prū suo se ir slap ta iš te nai 
ga ben tis.

Mū sų žmo nės kny gas ga be no si, ru sų žan da rai1 jas gau dė, at-
imi nė jo. kiek žmo nių įskau di no, kiek skriau dos pa da rė, tai ir ant 
jau čio odos ne su ra šy tum! bet at si ra do mūs mo ky tų vy rų, ku rie pa-
sa kė: „Ne pa si duo sim!” ir ėmė leist Prū si jo je ne tik tai kny gas, bet ir 
laik raš čius, ku riuo se ra šė apie mūs gra žią kal bą, apie mūs se no vę, 
apie skriau dą, ku rią ru sų val džia da ro, kny gas draus da ma, ir apie 
ki tas mums da ro mas skriau das. Pir ma sis toks laik raš tis „auš ra” 
ėmė ei ti 1883 me tais. ant pir mu ti nio jo nu me rio bu vo pa si ra šęs 
dak ta ras jo nas ba sa na vi čius. kai tas laik raš tis žlu go, ėmė leis ti ki-
tus. smar kų laik raš tį „var pas” tvar kė pas kui ki tas dak ta ras, vin-
cas ku dir ka, mi ręs Nau mies ty je, Za na vy kuo se.

1 Žandaras – rusų kariškos specialiosios policijos tarnautojas, laisvės slopintojas.



87

kas kart ėmė vis daugiau ras tis mūs mo ky tų žmo nių, daugiau 
jų dė jo si prie kny gų ir laik raš čių. Mo ky tie ji kny gas ra šė ir spaus-
di no, kai mo žmo nės jas ga be no si į šią pu sę. smar kių bu vo kny gų 
ga ben to jų! 

Ru sų val džia vis smar kiau juos vie nus ir ki tus tvė rė, bau dė, bet 
kai pra si dė jo ka ras su ja po nais, kai ru sams ėmė blo gai eit, tai jų 
val džia su minkš tė jo, nu si lei do. tai bu vo 1904 me tais. Nuo tų me tų 
mūs kny gos ir laik raš čiai ėmė eit iš vil niaus. 1924 me tų ge gu žės 
mė ne sį su ka ko, vai ke li, dvide šimt me tų, kaip spau da at gau ta. tai 
mat ko kia is to ri ja, – už bai gė dė dė.

mėg da vo, ži nąs, brėž da vę, pjaus ty da vę, rū pi nę sis, virs da vę, 
se niai, įskau di no

1  kuo domėjosi stasiukas?
2  ką papasakojo dėdė vincas? išvardinkite, jūsų nuomone, svar-

biausius knygų istorijos faktus.
3  kodėl rusai knygas draudė spausdinti lietuviškomis raidėmis?
4  kur lietuviai spausdino knygas? kaip jas gabenosi?
5  kokius lietuviškus laikraščius mini dėdė, kas juos redagavo?
6  internete suraskite žinių apie joną basanavičių ir vincą kudirką.
7  kiek metų buvo uždrausta lietuvių spauda?

 
Algirdas Sabaliauskas

Knygnešys

šis žodis sudarytas iš žodžių knyga ir nešti. jis atsirado po 
1864 metų, kai caro valdžia lietuviams uždraudė spausdinti knygas 
ir laikraščius lotyniškomis raidėmis. kuo įdomus šis lietuvių kal-
bos žodis? jis įdomus ir nepaprastas tuo, kad jo neįmanoma išvers-
ti į jokią kitą pasaulio kalbą. jį galima versti tik keliais žodžiais, 
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apytiksliai aprašant jo prasmę. juk nei latvių „uždraustų knygų 
platintojas” ar anglų „knygų platintojas” niekada neatstos mūsų 
knygnešio, nes lietuviui tai šventas žodis, primenantis dramatiš-
kiausius jo tautos istorijos puslapius.

1  iš kokių žodžių sudarytas žodis knygnešys?
2  kada šis žodis atsirado?
3  kuo įdomus žodis knygnešys?
4  kodėl šis žodis lietuviui šventas?
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Pranas Mašiotas

Du kartus pamelavo ir barti negavo

Toks laimingas buvo Norvaišų jurgutis.
tik tai buvo seniai, labai seniai, kada dar buvome caro valdomi 

ir mums knygos buvo draudžiamos, už jas žmonės buvo varginami, 
baudžiami.

jurgutis tada buvo antros klasės mokinys ir gyveno bendrabu-
tyje.

vieną vakarą atėjo į bendrabutį gimnazijos inspektorius pažiū-
rėti, kaip vaikai tenai gyvena. Pasiteiravęs apie šį, apie tą, ėmė ir 
paklausė:

– o ar neturite kuris lietuviško kalendoriaus?
berniukai bailiomis akutėmis pasižiūrėjo vienas į kitą, neži-

nodami, ką atsakyti. tik paskui vienas, jurgutis Norvaiša, pakėlė 
ranką ir sako:

– aš turiu.
visiems bendrabutiečiams kinkos sudrebėjo, o jurgutis nubė-

go prie savo lentynėlės, pasirausė ir atnešęs padavė inspektoriui 
maldaknygę, ir sako:

– štai.
inspektorius pavartė, pavartė knygą ir paklausė:
– ar tikrojo kalendoriaus neturi? juk tai maldų knyga.
– kitokio neturiu, – pamelavo jurgutis.
– ir kiti neturite?
– Neturime, – pakartojo jurgučio atsakymą ir jo draugai.
Matyt, inspektoriui nepatogu buvo atimti iš vaiko maldaknygę, 

kad tuojau ją grąžino ir išėjo iš bendrabučio.
jurgutis turėjo ir kalendorių, kur buvo parodytos metų dalys 

ir kitokių skaitymų įdėta. tik jis žinojo, kad už kalendorius jau ne 
vienas kaimietis buvo nubaustas, tai pamelavo, ką kita inspektoriui 
parodė.

kalendorių jurgutis buvo gavęs iš kalvio Raulo, knygnešiu va-
dinamo. tas kalvis, atspėdamas nuo darbo, nueidavo į Prūsus, iš 
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tenai parsinešdavo maišelį maldaknygių, kalendorių ir retkarčiais 
dar kitokių knygelių. Grįždavo pro Norvaišus, tai dažnai užsukda-
vo parodyti, ką gera parsineša.

***
buvo vasara. jurgučio atostogos jau buvo beveik įpusėjusios. 

vieną dieną po pusryčių jis buvo išėjęs pasivaikščioti, laukų daini-
ninkų ir smuikininkų pasiklausyti. tik išgirdo kieno skubius žings-
nius. atsigręžė – atbėga lauko keleliu, atšniokštuoja Raulas su savo 
maišeliu.

– tik nesakyk, kur esu! – prašniokštė jis jurgučiui ir nunėrė  
į rugius.

Netrukus tuo pačiu keleliu atlapsnojo raitelis, dairydamasis  
į visas puses.

– Čia vyriškis ėjo. ar matei, kur nuėjo? – prabilo jis, pamatęs 
jurgutį.

jurgutis pažino, kad tai buvo seklys, žandaras.
– Mačiau. Nuėjo tenai, tuo keleliu, upelio link.
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– ar seniai?
– Penkiolika, dvidešimt minučių, kaip nusileido tenai į pakalnę, 

– parodė ranka gerokai į šoną nuo kelelio, ėjusio pas kalvį.
Žandaras pagalvojęs pasuko arklį, kur jurgutis parodė, ir nu-

tripsnojo1.
kai jau pranyko už kalvelės, palengva išėjo iš rugių Raulas, 

gerai tenai savo naštą paslėpęs.
– Labai gudriai pasielgei, labai gudriai, – pagyrė jis jurgutį. – 

už tai gausi naują knygelę, visai neseniai spausdintą. dar nesi jos 
matęs.

– ar galėčiau tuojau ją pamatyti? – nekantrumo pagautas, pa-
klausė jurgutis.

– Ne, tuojau negalima, – atsakė Raulas. – šiandien maišelio dar 
neatrišiu. ką gali žinoti, ar žandaras nesumanys tuo pačiu keliu 
grįžti. ir namo dar bijau eiti, gali tas nelabasis į kalvę užsukti, tai 
kalbėkis paskui su juo. eisime geriau pas tave.

jurgutis su Raulu buvo geri pažįstami. knygnešys mėgdavo su 
berniuku pasikalbėti, pajuokauti. Nusipasakodavo jam savo nuoty-
kius ir paklausydavo, ką jaunas moksleivis iš savo gyvenimo jam 
pačiauškėdavo.

ir dabar, kai pasuko namų link, jurgutis tuojau ėmė klausinėti, 
kaip čia kas buvę, iš kur tas žandaras atsiradęs.

– aš sau ėjau, jis sau jojo, – pradėjo knygnešys. – ir nemanė 
manęs užkalbinti. Pakeliui jis buvo kur užsukęs. tik paskui, kai jau 
ramiausiai pro jus ėjau, išgirdau jojant. spėjau, kad bus tas pats 
žandaras, tai ir nunėriau į rugius... Na, toliau jau žinai, kaip buvo.

– kodėl iš karto nieko nedarė, o paskui atsivijo? – domėjosi 
jurgutis.

– kas jį žino... gal kas paskundė...
Norvaišuose gavęs papriešpiečiauti, Raulas nupasakojo visą 

šios dienos nuotykį, pagyrė jurgutį už sumanumą ir pasakė, kur 
galėsiąs rasti knygelę, kurią jam pažadėjęs. ta proga ir jurgutis 

1 Tripsnoti – eiti ar bėgti mažais žingsneliais.
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pasipasakojo Raului, kaip inspektorius kalendoriaus ieškojęs ir ką 
iš jo laimėjęs.

– tai du kartus taip pamelavai ir barti negavai, – nusijuokė 
knygnešys ir nuėjo tuščiomis rankomis namo.

savo maišelio tik kitą dieną jau temstant atėjo į rugius ir nusi-
nešė jį ten, kur paprastai knygas laikydavo.

užsukdavo, paslėpęs, gudriai, užkalbinti

1  apie kokius laikus kalbama šiame kūrinyje?
2  autorius pasakoja apie protingą, sumanų berniuką jurgutį. kam 

ir ką jis pamelavo?
3  kodėl jurgutis prisipažino turįs lietuvišką maldaknygę?
4  suraskite ir dar kartą perskaitykite, kaip berniuką klausinėja 

žandaras. kodėl vaikas nesijaudina sumelavęs? kodėl Raulas dar 
jį už tai pagyrė?

5  Papasakokite, ką sužinojote apie kalvį Raulą.
6  sugalvokite pasakojimo dalims pavadinimus.
7  Pasirenkite ir perskaitykite antrą pasakojimo dalį vaidmenimis.
8  Pasidomėkite, ar mūsų krašte buvo knygnešių.

Albinas Bernotas

Vis per tą skaitymą

kad gavau pylos, niekas iš namiškių niekada nesužinojo: aš 
pats, aišku, tuo nesigyriau, o patėvis irgi tylėjo.

o mano kaltė iš tiesų buvo didelė, nors aš ją padariau ne iš 
blogos valios, bet per ją visą mūsų šeimą galėjo ištikti šiurpi, ne-
pataisoma nelaimė – gaisras. ir keistas dalykas, nuo gaisro mus 
išgelbėjo ne ugniagesiai, ne sulėkę kaimynai, o knygos, papras-
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tos, apdriskusiais viršeliais prieškarinės pasakų knygelės, kurias aš 
parsinešdavau iš mokyklos bibliotekos ir kurias ilgais žiemos va-
karais mes visi susėdę skaitydavome, kartais iki išnaktų, kol gaidys 
pirmą kartą tvarte užgiedos. kai buvau mažesnis, sykį mokytoja 
išpūtė akis man priėjus prie jos staliuko su atrinktų knygų glėbeliu.

– Ne, vaikeli, – pasakė, – šitų tau dar neduosiu, tu jų neperskai-
tysi.

– aš jų ir neskaitau, mamutė skaito vakarais, o mes visi susėdę 
klausomės.

– Na, jeigu taip, – šyptelėjo mokytoja, – tada neškis.

ir nešiausi, ir mamutė po sunkių dienos darbų nepailsdama 
skaitė, o mes visi, ypač patėvis ir aš, padėję liežuvius klausėmės, 
užmiršę miegą – kur ten miegą! – ir svarbius žiemos vakaro dar-
bus: verpimą, pančių vijimą, vilnų kedenimą, klumpių skaptavimą, 
kojinių adymą. knyga galingesnė, ji nustumdavo šiuos ir kitus dar-
bus darbelius į šoną. tai buvo nesibaigianti šventė, mūsų namų te-
atras, kurio spektaklius regėdavome savo vaizduotėje, parodų salė 
– knygelės gi iliustruotos!
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Paūgėjęs ir daugiau pramokęs rašto, knygą iš mamos rankų 
perėmiau aš.

tą atmintiną vakarą skaičiau iki užkimimo, tol, kol gaidys iš 
tvarto davė ženklą, kad jau laikas knygą užversti.

ir tada... sukliko motina:
– degam!
iš virtuvės veržėsi troškus dūmų kamuolys. tėvai surado ir 

ugnį, surado pačioj netikėčiausioj vietoj – už bulvių aruodo1, kuris 
užėmė gerą pusę virtuvės ir kilo visu pasieniu vos ne iki lubų. sie-
nojai žioravo ir tvoskė karščiu, buvo belikę tik liepsnai pliūptelėti.

Pačiu laiku užliejus ugnį, visų akys susmigo į mane. išsiginti 
nebuvo kaip. juk ne kas kitas, o aš prieš vakarienę buvau užlipdy-
tas su degančia balana parinkt bulvių. Nuo sienos lentinį aruodo 
rentinį2 skyrė siauras tarpelis iki pat grindų. jis buvo pilnas vora-
tinklių. atsitiktinai pastebėjau, kad į tarpelį nukrapščius nuo ba-

1 Aruodas – klėtyje ar kur kitur padarytas užtvaras grūdams pilti ar daržovėms laikyti.
2 Rentinys – suręsto trobesio sienos.
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lanos žarijėlę, tie voratinkliai įspūdingai suliepsnoja. Netrukus ne 
tiek rinkau bulves, kiek gėrėjausi vaizduotės kurstomu reginiu: ten 
draikėsi ir ugniniai žirgo karčiai, ir purpurinis karalaitės apsiaus-
tas iš pasakų knygelės. vieną po kitos mėčiau ir mėčiau žarijėles, 
o kartais ir baigiamą sužibinti balaną – tada plačiai sužioruodavo 
liepsnojančių pilių pašvaistės ir į žygį traukiančių riterių laužai. 
siaurame tarpelyje už bulvių aruodo kaip gyvi keitė vienas kitą 
skaitytų knygų vaizdai.

– ar užmigai? – staiga išgirstu mamos balsą, sukruntu rinkti 
bulves, lipu žemyn, savo maža ir naivia galva nė iš tolo nesuvokda-
mas, kaip brangiai netrukus teks mokėti už ką tik matytus reginius.

taigi knygos, ne kas kitas įstūmė į bėdą. bet knygos ir išgelbė-
jo: jei ne skaitymas iki išnaktų, gal kitą rytą nebūtų reikėję ir keltis.

ugniagesiai, parsinešdavau, nepailsdama, išsiginti, gėrėjausi

1  kokia nelaimė galėjo ištikti šeimą?
2  kas išgelbėjo nuo gaisro?
3  ką veikdavo šeima ilgais žiemos vakarais?
4  kas skaitė knygas?
5  kodėl knygų skaitymas buvo ir namų teatras, ir parodų salė?
6  kodėl pradėjo degti namo sienojai?
7  Papasakokite, ką regėjo, įsivaizdavo berniukas liepsnojant vora-

tinkliams.
8  kaip jums atrodo, kodėl skaitymas šeimą įstūmė į bėdą ir išgelbė-

jo?
9  Įsivaizduokite pasaulį be knygų. Papasakokite, koks jis būtų.
10 sukurkite plakatą, skatinantį skaityti knygas. surenkite klasėje 

plakatų parodą.
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Violeta Palčinskaitė

Baltos lankelės – juodos avelės

baltos lankelės –
Puslapiai skleidės...
juodos avelės – 
bėgančios raidės.
kas gi jas gano?
akys kaip segės.
juodos avelės
Pasaką sekė.
Pasaką sekė
Margą lyg raštą
apie pasaulio
Mėlyną kraštą.
apie teisybę,
apie gerumą,
trečiojo brolio
kvailio gudrumą...
Lyg iš gausybės
Pilančio rago
juodos avelės –
kiek jos pasako!
baltos lankelės,
baltosios mano...
juodos avelės.
kas gi jus gano?

1  Pasakykite, kas tos baltos lankelės ir juodos avelės.
2  kas jas gano?
3  apie ką avelės seka pasaką?
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4  apie ką jums juodosios avelės yra sekusios pasaką? Pasekite pri-
simintą pasaką.

5  kokia mįslė įminta eilėraštyje? atsakykite remdamiesi poetės 
žodžiais.

6  dar kartą skaitykite eilėraštį. Įsiklausykite, kurie žodžiai pana-
šiai skamba.

    lankelės – avelės raštą –   mano –   
 

    skleidės –   gerumą –  rago –   

Rimantas Černiauskas

Mokytojo lobis

Romas Martinkus vėl gavo dvejetą. Lietuvių kalbos mokyto-
jas vaičiulis įsigudrina jį pakviesti tada, kai Romas po treniruotės 
nespėja paruošti namų darbų. dabar jis stypso prie lentos, kaltai 
mirksėdamas akimis.

– Gėda nemokėti savo gimtosios kalbos, – barasi mokytojas 
vaičiulis. – o gal tu arabas ar švedas?

– Lietuvis, – sumurma Martinkus.
– ak, lietuvis! – mokytojas priėjo prie lentos ir pradėjo baks-

noti kreiduotu pirštu į Romo klaidas. – Pasižiūrėk, koks tu lietuvis! 
visam pasaulyje mokosi mūsų kalbos, o tu nežinai net, kur nosinę 
rašyti!

– kodėl mokosi? – sukruto juliukas.
– ogi todėl, – mokytojas padėjo kreidą, nusišluostė rankas ir 

atsisėdo, – ogi todėl, kad mūsų kalba viena iš seniausių kalbų pa-
sauly!

Paskui jis pradėjo pasakoti apie senovę, pirmąsias baltų gentis, 
kurios nuo tibeto atkeliavo į europą, apsigyveno baltijos jūros pa-
krantėje, gaudė žuvį, augino rugius, kasė gintarą ir prekiavo ginta-
ro dirbiniais net su Romos imperatoriumi.
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bet skambutis nutraukė mokytojo pasakojimą, o kartu išgelbė-
jo ir prie lentos įstrigusį Romą Martinkų. šįkart pasisekė. Mokyto-
jas neįraitė dvejeto į knygutę.

užtat rytojaus dieną jokios kalbos, jokie gudravimai nepalenkė 
mokytojo vaičiulio. vos įžengęs į klasę, jis pakvietė Martinkų prie 
lentos ir, ilgai nekamantinėjęs, parašė dvejetą. Paskui liepė birutei 
ištaisyti klaidas. visi mokiniai palinko prie sąsiuvinių, tik Romas 
iš sugeriamojo popieriaus lankstė laivelį, o Gediminas vogčiomis 
skaitė knygą.

– Martinkau! Marš iš klasės! Čia ne laivų statykla! – griežtai 
pasakė mokytojas. – o tu, Gediminai, rašyk!

tačiau Gediminas niekaip neįstengė atsiplėšti nuo knygos pus-
lapių. jis taip įsijautė į herojų gyvenimą, kad nepastebėjo, kaip mo-
kytojas priėjo prie jo suolo ir atsisėdo greta.

– tomo sojerio nuotykiai, – garsiai perskaitė mokytojas. – Pui-
ki knyga. ir rašytojas geras – Markas tvenas. smagus rašytojas. 
tik ne per pamoką, ne per pamoką!
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Mokytojas pasidėjo knygą ant savo stalo ir vėl pradėjo aiškinti 
gramatiką.

Gediminas nukabino nosį. jeigu jis praras bibliotekos knygą, 
daugiau nebegaus.

Nuskambėjus skambučiui, mokytojas susišlavė viską, kas buvo 
ant stalo, į savo portfelį ir pakilo.

– tamsta mokytojau! – pašoko Gediminas. – o knyga?
– ateisi į namus, – burbtelėjo mokytojas.
Mokytojas vaičiulis gyvena už miestelio senoje, medžiais ap-

augusioje sodyboje. Medžiai tokie aukšti, kad net karščiausią dieną 
sodyba skendi jaukioje vėsoje. Gediminas nedrąsiai įslinko pro var-
telius ir pamatė mokytoją, su glėbiu malkų krypuojantį per kiemą.

– svečias atėjo! – nusišypsojo mokytojas, – prašom, prašom 
atidaryk man duris!

jiedu įžengė į tamsų priebutį, paskui į virtuvę. Mokytojas prie 
krosnies išvertė malkas.

– Na, tai slink toliau, – šeimininkas pravėrė duris į gretimą 
kambarį, ir Gediminas apstulbo – visa siena – vienos knygos. aky-
se mirgėjo juodos, mėlynos, rusvos knygų nugarėlės.

– Patinka? – mokytojas vaičiulis vėl nušvito šypsena. – Čia, 
brolau, tikras lobis! tas knygas pradėjo kaupti dar mano senelis. 
Caro laikais jis buvo knygnešys – platino lietuvišką spaudą, kuri 
anuomet buvo uždrausta. Na, ko stovi? Gali rinktis, kas patinka. 
juk mėgsti skaityti...

berniukas priėjo arčiau ir ėmė pirštų galeliais glostyti tvarkin-
gai sudėtas knygas. jų buvo tiek daug, tokiais įdomiais pavadini-
mais, kad vaikas neišmanė, kurią pasirinkti.

Mokytojas stovėjo šalia ir tylėjo. tik jo akys šypsojosi.
– o jūs? – pagaliau prabilo Gediminas. – Nejaugi perskaitėte 

visas tas knygas?
– stengiuosi, – ramiai atsakė mokytojas.
– ar tai įmanoma?
– Žinoma. ir tu jas perskaitysi. Gal kada pats parašysi knygą?
– aš? – sutriko berniukas. – aš rašytojas?
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– juk šitų knygų autoriai irgi buvo vaikai.
tą vakarą Gediminas skrido namo kaip ant sparnų. Po pažasti-

mi jis nešėsi ir Marką tveną, ir dar tris nuotykių knygas. dvi sau, 
vieną – Romui Martinkui. Gal bičiuliui patiks knyga apie indėnus? 
juk negali nepatikti.

pirmąsias, šįkart, vogčiomis, burbtelėjo, mėgsti

1  su kokiais veikėjais susipažinote skaitydami apsakymą? Papasa-
kokite, ką apie juos sužinojote.

2  kodėl Romui Martinkui nesisekė lietuvių kalba?
3  Raskite tekste ir perskaitykite mokytojo žodžius apie mūsų kalbą.
4  ką per pamoką veikė Gediminas? kodėl?
5  ką vaikas pamatė mokytojo kambaryje?
6  kodėl mokytojas savo sukauptas knygas pavadino „tikruoju lo-

biu”?
7  Paaiškinkite, kaip suprantate posakį „skrido namo kaip ant spar-

nų”.
8  Papasakokite, kokias knygas jūs labiausiai mėgstate skaityti.
9  Parašykite draugui laišką. Paraginkite jame draugą perskaityti 

knygą, kuri jus ypatingai sudomino.

Jo nas Avy žius

Dar žo vių su si rin ki mas
I

kar tą dar žo vės su si rin ko pa si tar ti, kaip ap si gin ti nuo šei mi-
ninko ož kos, ku ri bu vo įjun ku si į dar žą.

– Ger bia mie ji ir ger bia mo sios, – kreipė si į su si rin ku sius ko-
pūs tas, ku ris tu rė jo ge rą gal vą ir už tai bu vo iš rink tas pir mi nin ku. 
– su šau kė me su si rin ki mą, no rė da mi iš si aiš kin ti, ko kiu bū du ga li-
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ma ap si gin ti nuo šei mi nin ko ož kos, ku ri ne duo da vi sam dar žui ra-
my bės. jei gu ji to liau taip sa va va liaus, tai ne il gai ne šio si me svei kas 
gal vas. vi siems bus taip, kaip ma no pusb ro liui sa lo ti niam ko pūs-
tui, ku rį ož ka nu grau žė iki ko to.

– o ma no bro lį su try pė ko jo mis, – liūd nai at si lie pė po mi do ras.
– Man nu plė šė la pus, – pa si skun dė sė ti nys1.
– Ma ne įmy nė į že mę, – pri dū rė mor ka.
ir dar žo vės vie na per ki tą ėmė skųs tis ne klau ža da ož ka.

II

– Ga na verkš len ti, – su drau dė jas ko pūs tas. – Ge riau pa si tar-
ki me, ką da ry ti. aš ma nau, ge riau sia bū tų nu ei ti pas šei mi nin ką ir 
pa pra šy ti už tai sy ti spra gą tvo ro je.

1 Sė ti nys – ki taip griež tis. Mais ti nė ir pa ša ri nė dar žo vė gel to nu ar ba bal tu šak nia vai siu.
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su si rin ki mas su ti ko, kad tai la bai iš min tin gas pa siū ly mas, ta-
čiau jo kiu bū du ne ga lė jo su si tar ti, kas tu ri nu ei ti pas šei mi nin ką.

– jei gu pa sių si te ma ne, iš to jo kios nau dos ne bus, – aiš ki no bu-
ro kas. – šei mi nin kė ma ne pa čiups ir įmes kar vei.

– o aš nė šei mi nin kės ne pa siek siu, – įsi ter pė ri di kas. – Ma ne 
pag riebs vai kai, nu si lups ir su val gys.

– aš ei čiau, bet ma nęs šei mi nin kas ne no rės klau sy ti, – at si-
lie pė pu pa, ku ri taip pat bi jo jo bū ti iš rink ta at sto ve. – vi si ži no te, 
kad mes, pu pos, žmo nė se ne tu ri me ge ro var do, iš mū sų juo kia si, o 
iš dy kė liai vai kai net daine lę apie mus dainuo ja.

– ji sa ko tei sy bę, – pra šne ko agur kas, vi są lai ką ty lė jęs. – Pas 
šei mi nin ką reikia pa siųs ti rim tą at sto vą, ku rio šei mi nin kė ne iš drįs-
tų įmes ti kar vei, o vai kai ne ga lė tų nu lup ti ir su val gy ti. ka dan gi 
aš ne ma tau vi sa me dar že sto res nio, rim tes nio, stip res nio ir ores nio 
as mens už ar bū zą, tai siū lau jį iš rink ti gar bin gu pa siun ti niu.

dar žo vės pri ta ria mai su šla mė jo, o ar bū zas net pa ža lia vo iš 
pyk čio ir taip įtraukė pil vą, kad per pus su ma žė jo.

III

tą va lan dė lę, kai agur kas ta rė si jau pra žu dęs sa vo iš di dų jį dė dę 
ar bū zą, šis at si pei kė jo ir kuo ra miau siai pa sa kė:

– aš ne su ver tas tos gar bės, ku rią man su tei kė agur kas. Ne tu riu 
nei to kios kie tos gal vos kaip mū sų pir mi nin kas ko pūs tas, ne su nei 
toks gra žus kaip jo mė lyn plau kis bro lis sa lo ti nis ko pūs tas, ta čiau 
ne prieš ta rau da mas pri imu gar bin gą agur ko pa siū ly mą. ko dėl? o 
to dėl, kad ma no pa var dė pra si de da raide A. Raidė A, kaip ži no te, 
yra pir mo ji abė cė lė je. o pa gal abė cė lę su da ro mi są ra šai vi so se pa-
sau lio mo kyk lo se, ka rei vi nė se, bib lio te ko se. vi si pa sau lio žo dy nai 
ir gi pa ra šy ti pa gal abė cė lę. to dėl ir ma nau, kad bus tei sin giau siai 
pa rink ti pa siun ti nį pa gal abė cė lę.

dar žo vės links mai su ūžė, pri tar da mos ar bū zui, nes vi sos bi jo jo 
ei ti pas šei mi nin ką, o tuo tar pu klas tin ga sis sto ru lis kal bė jo to liau:

– tik vi sa bė da, kad dar že yra ne vie na pa var dė, ku ri pra si-
de da raide A. to kią pa var dę tu ri ir agur kas. aš ne no rė čiau at im ti 
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iš jo pa siun ti nio gar bės, nes, po tei sy bei, ji nai tik jam vie nam pri-
klau so.

– Nie kai! – at kir to agur kas. – tu sė di pre zi diu me, va di na si, esi 
gar bin ges nis už ma ne.

– Pa lauk, ger bia ma sis, – ra miai at si lie pė ar bū zas. – su si rin ki-
mas nu ta rė pa skir ti pa siun ti nį pa gal abė cė lę, ir da bar vi si tu ri me 
nu spręs ti, ku ri A iš dvie jų sto vi pir miau.

– Ri kiuo tė je vi suo met pir ma sto vi aukš tes ni, – ne su ti ko agur-
kas. – tu esi di des nis, to dėl tau ir pri klau so pir me ny bė.

– aš ne si gi nu, kad esu už ta ve di des nis, – at sa kė ar bū zas, sal-
džiai šyp so da ma sis. – bet su si rin ki mas nu ta rė spręs ti pa gal abė-
cė lę, tu ri me ir lai ky tis to kios tvar kos. ir nors mud vie jų pa var dės 
pra si de da vie no do mis raidė mis, ta čiau raidė r yra daug to liau nuo 
raidės g. tai lai mė bū ti pa skir tam pa siun ti niu ten ka ne ar bū zui, o 
agur kui.

dar žo vės ėmė plo ti, svei kin da mos iš rink tą pa siun ti nį, ku riam 
nie ko ki to ne li ko, kaip iš ke liau ti pas šei mi nin ką su pra šy mu už tai-
sy ti tvo ro je spra gą.

IV

Ne se niai te ko nu girs ti, kad agur kas daugiau ne be su grį žęs į 
dar žą, nes šei mi nin kė pa ėmu si jį ir už rau gu si.

dar žo vės, su ži no ju sios apie šį ne lai min gą įvy kį, ėmu sios grau-
džiai verk ti. Raudo ju sios di de lės ir ma žos, pa il gos ir ap va lios, nu-
no ku sios ir ža lios, su la pais ir be la pų, o už vi sus la biau siai raudo jęs 
pil vo čius ar bū zas.

– ko kia ne lai mė! ko kia ne lai mė! – de ja vęs jis. – jei gu bū čiau 
ži no jęs, kad ši taip at si tiks ma no nar sia jam bro lia vai kiui, bū čiau 
ge riau ne žiū rė jęs abė cė lės tvar kos ir pats ėjęs pas šei mi nin ką.

įjun ku si, pusb ro liui, įmy nė, skųs tis, pa sių si te, ty lė jęs,  
ne iš drįs tų, iš di dų jį, abė cė lė je, są ra šai, spręs ti, ne be su grį žęs
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1  kas šios pasakos veikėjai?                                                                                                        
2  dėl ko tarėsi daržovės? ką jos nusprendė?                                                                                 
3  kaip daržovės stengėsi išsisukti, kad nereikėtų eiti pas šeiminin-

ką?                                        
4  dėl ko susiginčijo arbūzas ir agurkas? kodėl ginčą laimi arbū-

zas? ką jis gerai mokėjo? 
5  suvaidinkite daržovių susirinkimą.                                                                                                 
6  Paieškokite mįslių apie daržoves, įminimus iliustruokite pieši-

niais.

Perskaitykite jono avyžiaus knygą „toks nuostabus pasaulis”. 
tai smagus pasakojimas apie bičių karalystės gyvenimą, bitu-
tės Pikutės ir jos draugų darbus, šaunius, kartais ir pavojingus 
nuotykius.

Sigitas Geda

Žodžių apsauga

kaip žmones, vaikeli,
Žodžius turim saugot,
be vienos raidelės
Gali griūt pasaulis.

imkim kad ir A.
kaip ji pastatyta!
Patrauk pagalėlį
šitą arba kitą,
ir subirs raidelė,
ir pravirks be kojos,
Pažiūrėk, kaip K
Rankele tau moja!
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ir B atpūškuoja
išpūtus pilvelį,
Prisismaližiavo –
vos paeiti gali!

Raidės susistato
iš pagaliukų,
iš taškų, kablelių,
Mažų rutuliukų,
kaip vynuogių kekės
visaip išraitytos...

Žody kaip daržely
Ganos uždarytas
Mažas gyvulėlis,
skrajoja paukštelis,
ten žiemužės šėkas,
vasaros sniegelis...

Palikim ramybėj,
Mikuti, raides,
bet kaip nepalietus
Žodžiai susidės?

išmoksim rašyti,
Patys sustatyti.
Čia A, čia kita,
Gulsčia, apversta.

šitos lai sau stovi,
anos tegu guli,
svarbu, kad išlaiko
Pasaulį didžiulį!

kiek daug paslapties
vienoje raidelėj,
tavo pavardėj
arba vardely!

1  ką turime saugoti? kodėl?
2  kas atsitiks a raidei, patraukus jos pagalėlį?
3  kodėl b raidės išpūstas pilvelis?
4  iš ko susistato raidės?
5  dar kartą atidžiai perskaitykite pirmą ir paskutinį eilėraščio pos-

mą. kodėl žodžius reikia saugoti? Paaiškinkite, kaip žodyje gali 
gyventi ir gyvulėlis, ir paukštelis, ir žiemužės šėkas, ir vasaros 
sniegelis.

6  Paaiškinkite poeto žodžius:
  „svarbu, kad išlaiko
  Pasaulį didžiulį!”
7  Pasvarstykite, kodėl ir kaip reikia saugoti lietuvišką žodį.
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PRie veiks Miai iR jų Ra šY ba

Prie veiks miai pa ro do veiks mo lai ką, vie tą, ypa ty bę. jie at-
sa ko į klau si mus ka da?, kur?, kiek?, kaip? (se niau, ten, la bai 
daug). tai ne links niuo ja ma ir ne as me nuo ja ma kal bos da lis.

ka da? kur? kiek? kaip?
(lai kas) (vie ta) (ypa ty bė)

se niau čia ma žai
šian dien na mie ati džiai
ta da to lyn ne drą siai

Reiš kian čių ypa ty bę ir ki lu sių iš būd var džių prie veiks mių ga-
lū nė je ra šo me -ai ar ba iai.

jei gu būd var džio ga lū nė yra us, i, prie veiks mio ga lū nė je 
ra šo me -iai: ne gud rus, ne gud ri – (kaip?) ne gudriai, sku bus, 
sku bi – (kaip?) skubiai, ty lus, ty li – (kaip?) tyliai.
jei gu būd var dis bai gia si ga lū ne as, a, prie veiks mio ga lū nė – 
-ai: ne ge ras, ne ge ra – (kaip?) ne gerai, doras, dora – (kaip?) 
dorai.

†  Raiškiai perskaitykite tekstą. Nurašykite prieveiksmius su veiksma-
žodžiais, kuriuos jie paaiškina. Prieveiksmius pabraukite.

Mes turėjome žąsį Gagą. ji greitai prisirišo prie Monikutės. 
bėga anūkėlė per kiemą – ir žąsis šalia tipena. Lekia mergytė 
atgal – ir žąsis neatsilieka.
– Gera Gagutė, gera, – švelniai glosto Monikutė žąselę, o toji 
dailiai tiesia galvą ir išdidžiai dusliu balsu gagena. 

Įsidėmėkite: 
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– tuoj ir prigijo jai vardas Gaga.
kartą įlapsėjo kieman kaimynų šuo Reksas ir tiesiai puolė prie 
Gagos. o mūsų Gagutė – rėkti!
staiga ji pribėgo prie anūkėlės, Monika tvirtai apglėbė žąsį ran-
kelėmis.
Paėmiau lazdą ir išvijau šunį. Gaga nurimo ir vėl gražiai pešiojo 
žolę, neatsitraukdama nuo Monikutės.

 E. Liegutė
Pavyzdys. Greitai prisirišo.

‡ Nurašykite mįsles ir pabraukite prieveiksmius. Įminkite mįsles.

1. kas buvo vakar, kas yra šiandien ir kas bus rytoj? 2. toli 
žirgas žvengia, arti kamanos skamba. 3. Maža kamarėlė aukštai 
pakabinta, stipriai užrakinta. 4. brolis vėlai gulas, sesuo anksti 
kelias. 

ˆ Nurašydami tekstą, vietoj trikampių įrašykite tinkamus prieveiks-
mius.

Lūšis

stirnelės  rupšnojo žalią šieną, o paėdusios  stripinėjo  
ėdžias.  sekė lūšis vakarieniaujančias stirnas. kai  sutemo, 
ji grįžo . Įsliuogė į ąžuolą ir išsitiesė  storos šakos, seka, kas 
vyksta . stirnelė linksmai nustraksėjo didžiojo ąžuolo link. 
Lūšis liuoktelėjo nuo šakos ir prislėgė stirną.

G. Isokas

linksmai * aplink * skaniai * ilgai * išilgai * atgal * apačioj  
dar labiau

Š Nurašydami tekstą, skliausteliuose esančius būdvardžius pakeiskite 
prieveiksmiais. Galūnes pabraukite.

Pasakysiu (trumpas ir drūtas). išdaigos atsibosta. algis (neti-
kėtas) pliaukštelėjo sau į kaktą delnu. Padėtis (visiškas) kom-
plikavosi. algis neišlaikė nervinės įtampos – dūdas paleido. 



108

Pagaliau visi (bendras) klasėje susimąstėme: ką daryti? Galvas 
krapštėme (ilgas). klasė (vienbalsis) mokytojui nurodė viską.

V. Misevičius

œ Nurašydami sakinius, įrašykite praleistas prieveiksmių galūnes -ai 
arba (i)ai.

1. apie jo galvą plon* ir įkyr* zyzė musės. (j. M.) 2. jis slinko 
lėt*, atsarg* ieškodamas tų uogų. (j. s.) 3. Motoroleris buvo 
dar visiškai naujas ir gardž* kvepėjo dažais. (just. M.) 4. tyl* 
tarsi šešėlis įėjo motina. (b. R.) 5. Pavakarys buvo nepaprast* 
ramus. (a. Z.) 6. visi anūkai dabar bobulės buvo lyg* myli- 
mi. (j. dg.) 

Œ sugalvokite ir parašykite po sakinį su šiais prieveiksmiais. 

drąsiai, šiandien, atidžiai, aukštyn, šalia, rytoj

š Perskaitykite ir nurašykite skelbimus, papildydami juos tinkamais 
prieveiksmiais. 

1.  parduodame įvairių vaismedžių sodinukus!
2. Natūralus muilas „Ramunėlė”!  tiks visai šeimai!
3. „karutis” ekologiškas daržoves ir vaisius pristatys  į na-
mus!
4. Gegužės 10 dieną  kviečiame į receptų knygos „valgome 

 ir ” pristatymą!

puikiai * nebrangiai * skaniai * sveikai * maloniai * tiesiai

Patys sugalvokite ir parašykite po du skelbimus.U
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PRie LiNks Niai iR jų vaRtojiMas

Prielinksnis yra nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu 
ir parodo linksniuojamojo žodžio ryšį su kitais žodžiais.

Prielinksniai dažniausiai vartojami su trimis linksniais: kilmi-
ninku, galininku, įnagininku. Pvz.: Stoviu ant kalno. Šokau per 
griovį. Kalbėjosi su draugu.

† sąsiuvinyje nu pieš ki te le syk lė lę, paukš te lius, me dį, ak me nį. ap ra-
šy ki te sa vo pie ši nė lį,  var to dami prie links nius: prie, virš, ša lia, ant, 
į, po ir kitus.

‡ Nurašykite tekstą ir pabraukite prielinksnius. 

Miškelis gyveno savo kasdienį gyvenimą. ant voratinklio gijos 
kilo aukštyn žalsva kirmėlaitė. vienišas drugelis ieškojo sau 
draugo po žydinčią, takelių išraizgytą pievą. Po žolę narstė 
skruzdės, tempdamos spyglius naujam namui, nes senąjį išspar-
dė padykę vaikai. Po šakas šokinėjo kažko sunerimusi voverė. 
du žiogeliai ginčijosi, katras aukščiau pašoko nuo smilgos.

V. Žilinskaitė
ˆ Papildykite sakinius prielinksniais su linksniais, atsakydami į su-

skliaustus klausimus. Prielinksnius pabraukite.

Linksmas kiemas
Linksma vasarą močiutės kieme. Gaidys, užšokęs (ant ko?) , 
gieda. viščiukai (su kuo?)  ramūs tupi (po kuo?) . karvė 
stovi (prie ko?)  ir laukia, kada ateis jos melžti. katė sukiojasi 
(apie ką?)  – nori pienelio.

Š vie toj trikampių įra šy ki te tin ka mus prie links nius: po, iš, į, už, iš po.

kol vy ko žūt bū ti nė ko va, stai ga lyg   že mių iš ni ro Rip si kė ir 
su lei do sa vo ašt rius kaip vi nys dan tu kus  už puo lė jo ko ją. tas, 
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su stau gęs iš skaus mo, iš si nė rė  ven tu čio gniauž tų ir puo lė ka-
lai tę. ven tu tis pa si lei do  gry čią, šuo – jam  pas kos, o Rip si kė 
vėl stvė rė šiam  šlau nies. Cyp da mas  skaus mo šuo pa si su ko 
ir ėmė vai ky ti ka lai tę  kie mą. 

V. Čep liau skas

Para šy ki te pa bai gą. su gal vo ki te pasakojimui pa va di ni mą.

œ sugalvokite ir parašykite po sakinį su prielinksniais: iš, į, prie, 
aplink, per, pro, ant.

Œ skliausteliuose esančius žodžius parašykite reikiamu linksniu. Prie-
linksnius pabraukite. Paaiškinkite patarlių reikšmę.

1. iš (guolis) nekepsi raguolio. 2. vargdieniui vis vėjas į (akys) 
pučia. 3. ant (geras žmogus) ir šuo neloja. 4. sveikata už (auk-
sas) brangesnė. 5. Gydytojas į (namai) – varyk karves pro (var-
tai). 6. Gudrus po (žemė) mato, kvailas po (kojos) nepastebi.  
7. Prie (šaukštas) pirmutinis, prie (darbas) paskutinis.

š iš tai sy ki te ne tai syk lin gus sa ki nius.

1. Mo ky to ja iš ėjo per du ris. 2. ei nu ant paš to. 3. kvie čiu ta ve 
ant sa vo gim ta die nio. 4. Ne spė siu ant pa mo kos. 5. va žiuo ju ant 
sa vai tės prie jū ros. 6. šo ka pro upe lį. 7. Į na mus ei nu per mo-
kyk lą. 8. Renku pinigus ant naujo dviračio.

da Le LY tė. jaus tu kas. iš tik tu kas

Dalelytė yra nekaitoma kalbos dalis, kuri teikia sakiniui arba 
jo dalims papildomų prasminių atspalvių.

dažniausiai vartojamos šios dalelytės: antai, ar, argi, bene, 
bent, beveik, dar, gal, gi, jau, juk, kažin, ne, nebe, nei, nė, nebent, 
nejaugi, net, štai, tarsi, tartum, tegu, tik, tiktai, vėl, vien, vis, vos. 

U
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Jaustukas ir ištiktukas yra nekaitomosios kalbos dalys. 
jaustukai reiškia jausmus (ai, oi, ak, aha...), o ištiktukai 
paprastai reiškia įvairių veiksmų sukeltus garsus ar vaizdus 
(brakšt, paukšt, žybt, mirkt...).

† Nurašykite sakinius ir pabraukite dalelytes.

1. jau apsiniaukė, dar nelyja, bet gal vėl lis. 2. tik jis vienas 
dirba net uždusęs. 3. štai kiek čia paukščių, ypač vasarą. 4. ar 
jau pavalgei? 5. kodėl gi jį žadini – tegul miega: juk dar anksti.

‡ Įsižiūrėkite į dažniau vartojamų jaustukų ir ištiktukų pavyzdžius ir 
sugalvokite su jais šešis sakinius.

           jaustukai                ištiktukai

ai, oi, ui, ak, oo, ėė, et, ei, 
opa, na, vai, oje, aha, oho, 
ojoj

brūkšt, švilpt, šliukšt, tekšt, 
triokšt, blykst, liuokt, strikt, 
čiupt, pykšt, šast

ačiū, deja, dėkui, labas, 
sudie, sveikas, valio

kukū, mū, bė, miau, čik čirik, 
kriukt, pry, čyru vyru

ˆ Nurašykite tekstą ir pabraukite jaustukus. Pasakykite, kokiu tikslu 
jie vartojami tekste.

smagi šeimininko ir svečių nuotaika ėmė džiuginti ir kitus kie-
mo gyventojus. 
– oi, cha cha, kas čia, cho, darosi, che che, uk, kutena, cha cha 
cha, – žvengė taupėnas, – baikit, cha, mirsiu, chuchu!
– kur vipšto kiaušinis? – paklausė kaukas.
– Nesakysiu, chi chi, nesakysiu, – kikeno taupėnas, – viskas, 
tik ne tai… Cha, cho, chi, chu, che, chrrr…
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– kur vipšto kiaušinis? – kiek palaukęs vėl paklausė Gugis, 
nors jam reikėjo rėkti, kad žmogus jį išgirstų.

Just. Žilinskas
Š Perskaitykite tekstą. Raskite ištiktukus.

kartą nuskrido žvirblis pas vieversį ir prašo, kad išmokytų jį 
giedoti. Mat žvirblis neturėjo jokio balso, o norėjo pramokti 
tokių gražių giesmių kaip vieversys. vieversys sutiko ir ėmė 
žvirblį mokyti, bet vos tik ištarė: „čir vivir”, žvirblis nustojo 
vieversio pamokos klausyti ir pats užgiedojo: „čiau čiau, čiau 
čiau…” Paskui nuskrido sau ir visiems giriasi: „ar ne puikiai 
išmokau giedot? užteks man tų mokslų!” užtat dabar žmonės 
ir vadina žvirblį čiauškiu, nes jis visuomet čiauškia, o kitaip 
giedoti nemoka.

B. Kerbelytė
œ Parašykite dialogą, pavartodami jaustukų ir ištiktukų.

kaLbos daLYs – ŽiNių kaRtojiMas

Lie tu vių kal bo je iš vi so yra vie nuo li ka kal bos da lių. jos skirs-
to mos į tris gru pes: sa va ran kiš kas, ne sa va ran kiš kas ir jaus mi nes.

kalbos dalys

savarankiškos

daiktavardis
būdvardis
įvardis
skaitvardis
prieveiksmis
veiksmažodis

jausminėsNesavarankiškos

prielinksnis
jungtukas
dalelytė

ištiktukas
jaustukas
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† su skirs ty ki te žo džius į tris gru pes: daik ta var džius, būd var džius ir 
veiks ma žo džius.

ei na, žy di, me di nis, nak tis, me džio to jas, aki mir ka, ąžuo las, bal-
tuo ja, są siu vi nis, pa sa ko ja, kiau ši niai, žy giuo ja, veš lus, vy tu-
rys, švy tu rys, griež tas, ra šy ti, šil tas, drąsus, bjau rus, ati dus, 
ke pu rė, tam sus, šuo, pa ki lo, grį žo, mie ga, jau nas, se nas, gy ve-
na, raudo nas, snie gas, vei das, ma žas, lie sas, žvilg snis, žvel gia, 
kas tu vas

Pa vyz dys.

daik ta var džiai    būd var džiai        veiks ma žo džiai

nak tis   me di nis         ei na 

‡ Nu ra šy da mi teks tą, skliaus te liuo se pa ra šy ki te klau si mus, į ku riuos 
at sa ko pa ryš kin tieji žo džiai.

Vin cu kas ir ba lan džiai
skais čiai švie čia sau lė. aš ir Vin cu kas tu pi me slė nio pa kriau-
šė je prie šais rūks tan tį lau žą. ant laz dos ga lo ka bo kon ser vų 
skar di nė. skleis da mos ma lo nų kva pą, ver da bul vės. Ne to li 
mū sų le si nė ja ba lan džiai. Vin cu kas at si gu la aukš tiel nin kas 
ir pra de da švil pau ti. ant krū ti nės jam at si tu pia bal tas ba lan-
dis. vin cu kas gu li ne ju dė da mas, iš pa si ten ki ni mo pri mer kia 
akis kaip glos to mas ka ti nas. Ba lan džiai sa vo šei mi nin ką taip 
ge rai pa žįs ta, jog daž nai nuo sto go nu si lei džia tie siog jam ant 
pe ties.

K. Ma ru kas

Pa vyz dys. skais čiai švie čia (ką vei kia?) sau lė (kas?).

ˆ Nurašydami patarles ir mįsles, suskliaustuosius žodžius ar žodžių 
junginius parašykite tinkamu linksniu.

1. (svetimas arklys) netoli tenujosi. 2. Neraudok (sausos aša-
ros). 3. tiesos (maišas) nepaslėpsi. 4. kas nedirba (mielas 
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vaikas), tam ir (duona) duot nereikia. 5. Norint išmokti darbš-
tumo, reikia (treji metai), norint išmokti tinginiavimo, reikia 
tik (trys dienos). 6. Muša mane (pagaliai), degina (ugnis), 
pjausto (peiliai) ir visi mane myli. 7. Motina (laukas), vaikai 
(žemė). 

Š Pa pil dy ki te sa ki nius tin ka ma įvar džių for ma. 

1. Čia yra ma no gat vė.  man la bai pa tin ka.  vi sa da ty lu ir 
ra mu.
2. Čia yra nau jas sta las.  yra di de lis, gra žus ir ne la bai bran gus. 
ant  vi sa da daug kny gų, po  mėgs ta mie go ti ma no ka ti nas.
3. aš ei siu pirk ti spin tos. Gal ga lė tum ei ti su ?  la bai reikia 
ta vo pa gal bos.
4. Ma no nau ja spin ta di de lė ir pa to gi.  pir kau „bal dų ro ju je”. 

 yra vi si ma no drabu žiai.
5. šian dien at va žiuo ja mo ki niai.  reikia bend ra bu čio. Į bend-
ra bu tį su  va žiuos ad mi nist ra to rius.

œ Pa dė ki te su ras ti din gu sį Gin ta ro šu ne lį Ni ką. Įra šy ki te trūks ta mas 
da le ly tes (tų pa čių ne kar to kite).

– at si pra šau,  ne ma tė te bal to šu niu ko? iš si ve džiau, ir din go!
– , ne ma čiau! aš  da bar čia at ėjau!
Gin ta ras klau sia ki tą pra ei vį – kai my ną:
–  ma tė te ma žą bal tą šu niu ką?
–  pra puo lė? – nu si ste bė jo kai my nas. –  ne se niai tu dar žai-
dei su juo.
–  pa lei dau, kaž kur din go!
– Pa žiū rėk  ten,  ta vo Ni kas?
– iš tikrųjų pa na šus! – ap si džiau gė ber niu kas ir pa si lei do prie 
šuns.

Œ Per skai ty ki te pa sa kos pra džią. Nu ro dy ki te tekste panaudotus jung-
tukus. 
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Gy ve no se ne lis ir se ne lė. juo du tu rė jo tik ma žą dar že lį. ta me 
dar že ly je jie pa sė jo sau ją žir nių. Po po ros sa vai čių žir niai jau 
su dy go ir pa au go. bet se ne liai pa ste bė jo, kad iš po nak ties vis 
apės ta ke li žir nių daige liai. se ne liai ne ži no jo, kas tai yra, ir nu-
spren dė ei ti nak čia sau go ti.
Gu li se ne lis žir niuo se ir ma to – at ei na di de lis kiš kis ir ima ės ti 
žir nius. se ne lis kapt už uo de gos, o kiš kis pa si lei do bėg ti į gi rią 
ir nu si tį sė kar tu se ne lį. Įtį sė ir pa li ko vi du ry je gi rios už si ka bi-
nu sį už me džio.
se ne lis at si pei kė jęs sto jo si ir ėmė ei ti na mo, nes se ne lė lau kia, 
ta čiau ne ži no, į ku rią pu sę. ėjo ėjo, o kai pa var go, at si sė do pa-
il sė ti. tik gir di: ka žin kas gra žiai gie da. ogi žiū ri – trys ba ra-
vy kai...

š Nurašydami sakinius, skaitmenis parašykite žodžiais.

1. ant stalo guli (7) knygos ir (9) sąsiuviniai. 2. Pamokai nepa-
siruošė (3) mokiniai. 3. Į biblioteką nunešėme (15) vadovėlių. 
4. Į žygį eis (30) mokinių ir (5) mokytojai. 5. Mokykloje yra 
(25) kabinetai, (2) salės ir (1) valgykla. 6. Mūsų klasėje yra 
(22) mokiniai: (13) berniukų ir (9) mergaitės. 7. Pasodinome 
(11) ąžuoliukų ir (4) klevus.

Ÿ Per skai ty ki te teks tą, iš ra šy ki te veiks ma žo džius. Nu ro dy ki te klau si-
mus, į ku riuos jie at sa ko.

Kaip au dek lus au džia
se nais lai kais kai mo mo te rys au dė au dek lus me di nė mis stak lė-
mis. siū lą prie siū lo klo da vo ran ko mis. iš ly gin da vo, skie tu pri-
muš da vo – taip pat ran ko mis. kiek reikė da vo kant ry bės, su ma-
nu mo, kol pri aus da vo au dek lų šei my nai ap vilk ti.
da bar me džia gas au džia fab ri kuo se. stak les va ro elekt ra. stak-
lių daug, o vie na au dė ja su ge ba val dy ti jų net ke lio li ka. Me di-
nė mis stak lė mis da bar au džia tik tau to dai li nin kės. jų au di niai 
– de ko ra ty vi niai, skir ti pa puoš ti mū sų bui čiai. 

B. Pet rau skai tė
Pavyzdys. audė – ką veikė?
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 iš spręs ki te kry žia žo dį „kaip ren gia mės?”

1. kak la raiš tį. 2. dir žą, si jo ną. 3. ko ji nes, kel nes. 4. ska re lę, ska rą. 
5. juos tą, dir žą. 6. Pal tą, švar ką, striu kę, su kne lę. 7. ba tus, ba su tes.  
8. ke pu rę, skry bė lę.

¢ iš spręs ki te kry žia žo dį „kal bos da lys”. 

1
2

3
4

8

8

97

1

2

3

4
5

6

10
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Guls čiai: 1. kal bos da lis, ku riai pri klau san tys žo džiai pa va di-
na daik tus ar reiš ki nius. 2. kalbos dalis, kuri žy mi skai čių arba 
skai čiuo ja mąją vie tą ei lė je. 3. Ne kai to mas žo delis, reiš kian tis 
jaus mus, va lią (pvz., ak, ai, marš, va lio). 4. Ne kai to mas žo dis, 
reiš kian tis veiks mo su kel tus gar sus ar vaiz dus (pvz., triokšt, 
krypt). 5. Ne kai to mas žo delis, ei nan tis su links niu ir ro dan tis 
links niuo ja mo jo žo džio ry šį su ki tais žo džiais (pvz., ant, iš, po). 
6. Ne sa va ran kiš kas ne kai to mas žo dis, su tei kian tis ki tiems žo-
džiams ar vi sam sa ki niui pa pil do mų pras mės at spal vių (pvz., 
gi, ne, tik, vos).
Stat me nai: 3. kal bos da lis, ku riai pri klau san tys ne kai to mi žo-
džiai jun gia sa ki nius, sa ki nio da lis (pvz., ir, ar, kad). 7. Žo dis, 
ku ris nu ro do daik tus, ypa ty bes ar skai čius, bet jų ne pa va di na 
(pvz., aš, jis, mes, to kia, vi si, ke lios). 8. Žo dis, reiš kian tis veiks-
mo ap lin ky bę ar ypa ty bę (pvz., pui kiai, ar ti, to lyn). 9. kal-
bos dalis, reiš kian ti ypa ty bę (pvz., gra žus, to li mas, aukš tas).  
10. kalbos dalis, reiš kian ti veiks mą, vyks mą ar bū se ną.

sakiNių RŪ šYs

sa ki nį su da ro gra ma tiš kai su si ju sių žo džių gru pė. Pa gal in to-
na ci ją, ar ba pa gal sa ky mo bū dą, sa ki niai skirs to mi į tie sio gi-
nius, klau sia muo sius ir šau kia muosius.

          Pa vyz džiai

ka da gy ne kve pė jo mė ly-
nos uo gos.
jau ant ra die na smul kiai, 
nu obo džiai ly no ja.

       sa ki nių rū šys

Tie sio gi niai sa ki niai
jais pa sa ko me, kas kur 
vyks ta, vy ko, vyk da vo 
ar ba vyks.

sky ry bos 
žen klai

taš kas .
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† Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

Vaiko diena
kokia juokinga saulė. Nežino, žaisti su manim ar nežaisti. Pa-
sislepia už debesėlių. bet ji labai smalsi: rūpi pamatyti, ką vei-
kiu. Pamačiusi, kad žaidžiu su ąžuolo gilėmis, nusišypso ir vėl 
pasislepia.
kokie gražūs medžiai! jų lapeliai mirga. Medžiai klausosi 
paukščių giedojimo. aš irgi klausausi.
va ir palijo. spindi vaivorykštė. kaip norėčiau padovanoti 
vaivorykštę tau, mama! tu tikrai džiaugtumeis, matydama ją 
kambary.
koks didžiulis melsvas drugys nutūpė ant palangės! tai mūsų 
svečias. bet kodėl jis neskrenda į vidų? Gal bijo veidrodžio? 
Nunešiu veidrodį į vonią.
ką sakai, mama? Nejau diena jau praėjo? Nejaugi jau vakaras?

J. D. Žilaitytė

1. ką veikia vaikas?
2. kuo vaikas žavisi, džiaugiasi?
3. Raskite ir nurašykite sakinius, kuriais vaikas sušunka, reiš-

kia susižavėjimą, nuostabą.

Pa vyz džiai

at si me ni, ką sa kiau?
Ži nai, kie no ši tas so das?

onu te! ei me į mo kyk lą!
te gy vuo ja ma ma!
vai kai, bė kit į kie mą!

sa ki nių rū šys

Klau sia mie ji sa ki niai
jais ko nors klau sia me.

Šau kia mie ji sa ki niai
jais lie pia me, ra gi na me, 
reiš kia me ža vė ji mą si, 
džiaugs mą.

sky ry bos 
žen klai

klaus tu kas ?

šauk tu kas !



119

4. Nurašykite du sakinius, kuriais klausiama.
5. sugalvokite ir parašykite po sakinį su tekste paryškintais 

žodžiais. kiekvieno sakinio gale turi būti vis kitas skyrybos 
ženklas: taškas, klaustukas, šauktukas.

Paklauskite draugų arba artimųjų, kas juos šiandien pradžiugi-
no. jų atsakymus užrašykite. 

‡ Nurašydami kiek vie no sa ki nio ga le pa dė ki te reikia mą skyrybos 
ženk lą.

Po ber žais pri dy go ąžuo liu kų  ko kia gi jė ga juos iš kė lė iš že mės  
stie bia si iš sklei dę pir muo sius sa vo la pe lius  Ma ži tie ąžuo liu kai  
bet ko kie jie gra žūs  ka da jie taps ga lin gais ąžuo lais  kam jie 
ža liuos at šven tę sa vo šim tą ją va sa rą

V. Račkaitis

ˆ Nurašykite tekstą, sudėkite reikiamus skyrybos ženklus. Naują saki-
nį pradėkite didžiąja raide.

karalius labai ilgai užtrunka medžioklėje karalius turi daug rei-
kalų savo rūmuose fėja gyvena jaukiame pamiškės namelyje ir 
moka kantriai jo laukti fėja dar labai jauna jos stebuklai nedi-
deli ji žino kad savo karalių mokėtų išgelbėti.

Pagal G. Adomaitytę

Š iš pateiktų žodžių sudarykite sakinius ir apibūdinkite jų rūšį pagal 
sakymo būdą.

1. žmogų, gali, ar, taip, paveikti, knyga                                                                             
2. namo, prie, didelis, sodas, buvo                                                                 
3. gamtą, saugokite, žmonės                                                                                   
4. klasę, eik, į, greičiau                                                                                                               
5. slepiasi, zuikis, lyjant, medžiu, kokiu, po

œ Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides ir sudėkite reikiamus 
skyrybos ženklus.

U
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Yra tėv*, kurie vaikams neleidž* nė i*sižioti Prieini prie vaiko 
ir paklausi:
– koks tavo vardas
– Raselė, – a*siradusi iš ka*kur atsako mama
– kaip gyveni Rasele
– Gerai bet šiandien mes gavome dvej*tą, – vėl atsako mama
atkrei*kite d*mesį kad mamos vardas ne Raselė o mokyklos ji 
nelanko

G. Morkūnas

Žo dŽių juN Gi NYs

Žo džių jun gi nį su da ro bent du žo džiai. jie ir gramatiškai, 
ir savo prasme susiję (pasekė pasaką, vakar pasekė, įdomią 
pasaką). 

Žodžių junginyje vienas žodis yra svarbesnis, pagrindinis. iš jo 
kyla klausimas, į kurį atsako priklausomasis žodis:
ką pasekė? – pasekė pasaką
kada pasekė? – vakar pasekė
kokią pasaką? – įdomią pasaką 

† su skirs ty ki te sa ki nius žo džių jun gi niais. 

1. Ru de nį pra si dė jo žvar bios dar ga nos. 2. Lauke šėlo rudeninis 
vėjas. 3. Lietuviai visada jautė didelę pagarbą žemei. 4. Pavasarį 
kregždės lipdėsi pastogėje lizdą.

Pa vyz dys. Pra si dė jo dar ga nos, pra si dė jo ru de nį, žvar bios dar-
ga nos.

‡ sudarykite žodžių junginius, pridėdami į nurodytą klausimą atsa-
kančių žodžių.
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ieškoti (ko?)  darbo, trintuko, gatvės                                                                                                           
išvykti (kur?)    
elgtis (kaip?)                                                                                                  
šaukti (kam?)                                                                                        
domėtis (kuo?)                                                                                                  
kvepėjo (kas?)                                                                                                  
grįžti (kada?)                                                                                                   
laukti (ko?)  

ˆ Nurašykite žodžių junginius, pabraukite pagrindinį žodį ir skliauste-
liuose parašykite klausimą.

rašyti (ką?) laišką, atstovauti klasei, atitikti sumanymą, pirmi-
ninkauti susirinkimui, kreiptis į direktorių, klausti kelio, gerti 
pieną, negerti pieno

Š suskirstykite sakinius žodžių junginiais. Pagrindinį junginio žodį 
pabraukite. 

1. Gyvenime vyksta svarbūs dalykai. 2. vienas berniukas para-
šė knygą apie geltoną katiną.

œ sudarykite žodžių junginius.

Pagrindiniai žodžiai: upe, čiuožė, sodino, paukštelį, megztukas, 
vyšnias
Priklausomieji žodžiai: skanias, šiltas, sraunia, ledu, ąžuolą,  
mažą                                                                                                      

Œ iš pa teik tų žo džių su da ry ki te sa ki nius.

a. mes, lankyti, mo kyk la, mu zi ka, po piet
b. va sa ra, mes, va žiuo ti, prie, jū ra, bal ti ja
c. ru duo, jie, važiuoti, į, vilnius
d. ry tas, mes, sku bė ti, į, mo kyk la, bib lio te ka
e. da bar, mes, gy ven ti, prie, par kas, vin gis
f. Ge di mi nas, pi lis, sto vė ti, ant, kal nas
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PaGRiNdiNės sa ki Nio da LYs. veiks NYs

Žodžiai, sakinyje atsakantys į tam tikrus klausimus, yra 
sakinio dalys.

Apie avilius tingiai dūzgė bitės. 
kas dūzgė? – bitės. 
ką veikė bitės? – dūzgė. 
kur dūzgė? – apie avilius.                                                                                                    
kaip dūzgė? – tingiai.

sakinio dalys skirstomos į pagrindines ir antrininkes. Pa-
grindinės sakinio dalys yra veiksnys ir tarinys. jos sudaro sakinio 
gramatinį centrą.

Veiksnys yra pagrindinė sakinio dalis, kuri nurodo sakinio 
veikėją ir atsako į klausimą kas? (kas veikia?).

veiks niai daž niau siai reiš kia mi daik ta var džių ir įvar džių var di-
nin kais. veiksnį sakinyje braukiame vienu brūkšniu.

Saulė kaitina be jokio vėjelio. 
kas kaitina? – saulė.
Jie tuojau atplauks. 
kas atplauks? – jie.

† Pri tai ky ki te šiems sa ki niams veiks nius.

 mo ko vai kus.   gy dy to jas
 au ga so de.   mo ky to jas
 gy do žmo nes.   mo ki nys
 at lie ka pra ti mą.  vais me džiai
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 krin ta nuo me džio.  vai kai
 pa de da tė ve liams.  la pai

‡ dailiai nu ra šy ki te tekstą, pa brau ki te veiks nius. 

kitoje upės pusėje į girią leidžiasi saulė. Paupy čiauškia lakš-
tingalos. ošia šilas. didingai dangų remia melsvos pušų vir-
šūnės. Plaukia ir plaukia lyg kažkur skubėdami rausvais kraš-
tais debesėliai. blykstelėjęs sidabriniais sparnais, nuplasnoja 
paukštis.

K. Marukas

ˆ sugalvokite ir parašykite po sakinį su šiais žodžių junginiais: išaušo 
pavasaris, šviečia saulutė, sugrįžo paukšteliai, žydi purienos, obe-
lys pasipuošė, vaikai žaidžia. veiksnius pabraukite.

Š Parinkite ir sakiniuose parašykite praleistus veiksnius. jei juos įra-
šysite tinkamai, sužinosite, kaip žmonės seniau nuspėdavo orą. 

jei rytą ilgai laikosi  ar  audžia voratinklį lietui lyjant, bus  
. jei rudenį  anksti išskrenda – bus ankstyva .

voras * gervės * giedra * žiema * rasa

œ Paklauskite tėvų ar senelių, kokių oro spėjimų jie žino, ir jų pasako-
jimus užrašykite. Pabraukite sakinių veiksnį.

Œ Perskaitykite kelis kartus tekstą, tada jį uždenkite ir parašykite atpa-
sakojimą, kaip atsirado laumės juosta. Pabraukite kiekvieno sakinio 
veiksnį.

vieną kartą laumės baltinius skalbė. jie buvo visokių spalvų. 
visus baltinius laumės išdėliojo ant pievos pasižiūrėti, ar šva-
riai išskalbė. tuo tarpu viena laumė liepė jiems pakilti aukštyn. 
tie baltiniai ant dangaus gražiai sugulė į gražią, įvairių spalvų 
juostą. 
todėl ją ir pavadino laumės juosta.
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ta Ri NYs

Ta ri nys yra pag rin di nė sa ki nio da lis, ku ri ro do, ką veiks nys 
vei kia, vei kė, veik da vo, veiks, kas vyksta, vyko, vykdavo, vyks. 

ta ri nys taip pat ga li pa ro dy ti, koks yra veiks nys, kas yra veiks-
nys. tarinį sakinyje braukiame dviem brūkšniais.

Ger vės skren da (ką vei kia?).
Tė vas pra dė jo dirb ti (ką vei kė?) san dė ly je.
At sė lins (ką veiks?) ru duo.
Pa srū da vo (ką veik da vo?) lie tūs.
Ąžuo las yra me dis (kas yra?).
Ir mes bu vo me jau ni (ko kie bu vo me?).

† Perskaitykite justino Marcinkevičiaus poemos „voro vestuvės” iš-
trauką ir atlikite užduotis.

ir nuleido voras giją   o miške striksėjo zylės.
Nuo šakos į tabaliją:   džiaugėsi labai mažylės.
su voratinklio gija   Zylėms pritarė geniai:
Gaudo saulę danguje.   – ką tu, vore, sumanei?

1. kas yra pagrindinis šios ištraukos veikėjas? ką jis veikė?
2. Pasakykite, į kokius klausimus atsako pabraukti žodžiai.
3. veiksniams parinkite tarinius ir surašykite į lentelę. 

veiksnys tarinys
voras 
Zylės 
Mažylės 
Geniai 
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‡ Įrašykite praleistus tarinius.

1. ant aukšto kalno  maža medinė trobelė. 2. Prie ausies  
bitelė, bet . 3. o Reksas tuo tarpu  ir  pro šalį slenkančius 
vaizdus. 4. šalčiai jau , bet sniegas dar . 5. šunelis visą dieną 

 kambario kampe ant minkštos pagalvėlės. 6. kelionė trauki-
niu eriką be galo . 7. Pamažu tobis  su savo vardu.

 negėlė * stebėjo * stovi * drybsojo * zyzė * apsiprato * nenu-
tirpo * baigėsi * gulėjo * išvargino

ˆ Nurašykite tekstą. Pabraukite veiksnius ir tarinius sutartiniais žen-
klais.

Čia pat buvo giria. tik mažas keliukas skyrė sodybą nuo pušų. 
samanose juodavo šernų išraustos duobės. Mergaitė žiūrėjo į 
daržą. aukštumėlėje pūpsojo kopūstų galvos ir dideli geltoni 
moliūgai. Rugpjūčio pabaigos paukščiai pralėkė virš daržo. jie 
skrido dideliu būriu. Mergaitė staiga pajuto vasaros pabaigą ir 
nuliūdo.

B. Vilimaitė

Š  iš ra šy ki te žodžių junginius, sudarytus iš veiks nio ir ta ri nio.

1. iš greito dar bo al kis gims ta. 2. Žo dis iš bur nos ba lan džiu 
iš le kia, o jau čiu su grįž ta. 3. Li ga raita at jo ja, o pės čia iš ei na.  
4. bai lu mas ir kvai lu mas vie nu ke liu vaikš ti nė ja, tą pa tį žmo gų 
kal bi nė ja. 5. kur du stos, visados daugiau pa da rys.

Pa vyz dys. al kis gims ta. 

œ Pasirinkę temą, su šiais tariniais sugalvokite sakinių ir sukurkite riš-
lų tekstą.

žingsniavome, iššoko, išgąsdino, puolėme vytis, dūmė, skuodė-
me, paspruko, grįžome

Œ su trum pin ki te sa ki nius, pa lik da mi tik pag rin di nes sa ki nio dalis 
(veiksnį ir tarinį). Pabraukite jas sutartiniais ženklais. Pasakykite, 
kuris tekstas aiškesnis.
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Užgavėnės
Per už ga vė nes kau kė ti vy ru kai siaus da vo kai muo se. jie links-
min da vo kai my nus ir mie lus gi mi nė les, pel ny da mi už tai vai-
šių. tą die ną il ga sna pė ger vė gnai by da vo vai kus ir mer gi nas. 
smal sus ožys barz dą į po dė lius kai šio da vo. sto ru lis La ši ni nis 
kau da vo si su iš džiū vė liu ka na pi niu. Že mai čiai po kie mus ve-
žio da vo kot rę ir Mo rę. o tuo me tu šei mi nin kės su ma niai suk-
da vo si vir tu vė je, ga min da mos ska nius val gius. 
Pa vyz dys. vy ru kai siaus da vo.
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VI. Įdomusis pasaulis
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Ramutė Skučaitė

Valio! Ne taip!

tiesiog pasaulio pabaiga! –
atėjo nuotaika bloga.
atėjo nuotaika bloga
ir viską pakeitė staiga:

kas man patiko – nepatinka.
kas buvo balta – tapo pilka.
Gal taip nėra, bet man atrodo,
kad tai, kas pilka, – virsta juoda.

o nepatinka viskas viskas:
Mamos padovanotas diskas,
kvapus paskleidusi gėlė
ir net kompiuterio pelė.

Man nepatinka telefonas,
Ragely gero draugo tonas...
taip! viskas, kas yra aplinkui,
Nuo šiol man baisiai nepatinka!

kai nuotaika bloga išėjo,
iškart pasaulis prašviesėjo:
kas bloga rodėsi aplinkui,
kaip ir anksčiau – man vėl patinka.

Patinka muzika, gėlė,
balta kompiuterio pelė
ir mūsų senas telefonas,
ir mielo draugo mielas tonas.

vadinas, nuotaika bloga –
dar ne pasaulio pabaiga!
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1  ką pakeitė bloga nuotaika? kas ėmė nepatikti?                                                                               
2  kas atsitiko išėjus blogai nuotaikai?                                                                                           
3  kokiomis spalvomis poetė eilėraštyje „piešia” blogą nuotaiką?                                         
4  kaip manote, kokios spalvos tiktų gerai nuotaikai? kodėl?                                                                     
5  Nuo ko priklauso nuotaika? kas ją gali sugadinti ar pataisyti?                                                                     
6 Pagalvokite, kokia dabar jūsų nuotaika. kurie posmai jums labiau-

siai tiktų? Raiškiai juos perskaitykite.                                                                                                                             
7  kokios nuotaikos jūs esate dažniau: linksmos ar liūdnos? kas pa-

deda ją pagerinti?

Ka zys Sa ja

Ka ti nas ir gand ras

Mo ky to ja pa sa kė, kad vai kai mo ky sis kur ti ra ši nė lius.
– aš jums pa pa sa ko siu vie no nuo ty kio pra džią, o pa bai gą jūs 

tu rė si te su gal vo ti pa tys.
„ka ti nas ir gand ras” – už ra šė ji len to je.
– o da bar klau sy kit – aš pa pa sa ko siu, ką pa ti ma čiau pra ėju sią 

va sa rą par va žia vu si į sa vo kai mą. tik iš anks to per spė ju – jo kių 
smulk me nų ne klau si nė kit. ką no rė si te, pri si dur si te pa tys.

– su tar kim, kad vie nas į ki to są siu vi nį ne žiū rė sim, – su kuž dė jo 
ug nius, nu si ra šęs pa va di ni mą „ka ti nas ir gand ras”.

– Ge rai, – su ti ko aud rius ir ty čia sa vo są siu vi ny je už ra šė at-
virkš čiai „Gand ras ir ka ti nas”.

– Pas ma no tė vus iš kaž kur pri kly do ka ti nas, – pa sa ko jo mo-
ky to ja. – jis mo kė jo gau dy ti ne tik pe les, bet ir žiur kes. Na miš kiai 
už tai ka ti ną daž nai pa gir da vo, mie lai bū tų pa glos tę ir pa la ki nę, bet 
ka ti nas bu vo pu siau lau ki nis ir re tai ka da už suk da vo į kam ba rį.

Prie mū sų dar žinės au go se na tuo pa, ku rios vir šū nėj bu vo įkel-
tas gand ra liz dis. Nors apy lin kėj ne daug te li ko rais tų1 ir pel kių, bet į 

1 Raistas – klampi pelkė, apaugusi krūmais ar medžiais. 
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mū sų so dy bą gand rai vis dar par skris da vo. Pri sti gę var lių, jie styp-
čio jo po dir vas – ieš ko jo slie kų, gau dė pie vo se žiogus ir net me-
džio jo pe les. Gal dėl to ka ti nas pra dė jo ne ap kęs ti gand rų. jam bu vo 
pik ta, kad vi si lau ki niai paukš čiai jo pri si bi jo, o gand rai jam vi sai 
abe jin gi.

ir vie ną die ną ei da ma uo gau ti pa ma čiau, kaip gand re lis kin-
kuo ja, kaž ko ieš ko da mas pli koj ga nyk loj, o ne to li prie jo at sė li na 
ka ti nas. „Ne gi jis iš drįs už pul ti gand rą?” – nu ste bau ir su sto jus 
ėmiau žiū rė ti, kas bus to liau.

ka ti nas, pri glus da mas prie že mės, pa leng va slin ko vis ar čiau, 
ar čiau... o gand ras kaip nie kur nie ko dairė si, gal pa ma tys ko kį va-
ba lą, gal pe lė iš ur ve lio iš lįs... stai ga ka ti nas šo ko jam ant kup ros, 
su lei do į plunks nas na gus, o dan ti mis įsi kir to į kak lą. Gand ras nuo 
to kio ūmaus raite lio su sver dė jo, pas kui ke lis kar tus pa šo ko plas-
no da mas spar nais, at si spy rė nuo že mės ir pa ki lo. skri sti jam bu vo 
ne leng va, nes ka ti nas at kak liai te be si lai kė ant jo nu ga ros, dras kė 
plunks nas, kan džio jo kak lą, ta čiau paukš tis plas no da mas mu šė ka-
ti ną spar nais ir suk da mas ra tus ki lo vis aukš čiau...

– iki pa bai gos, – pa ty lė jus pri dū rė mo ky to ja, – ne daug ir li ko... 
tru pu tį pa gal vo kit, įsi vaiz duo kit, kad vi sa tai jūs ma tėt sa vo aki-
mis. ar ba ap ra šy kit, kaip tą nuo ty kį bū tų pa pa sa ko jęs pats ka ti nas 
ar ba gand ras. kiek vie nas ra šy kit sa vo gal va!..

1 ką vaikai sužinojo iš mokytojos pasakojimo apie katiną ir gan-
drą?                                   

2 kokią užduotį mokiniams skyrė mokytoja?                                                                          
3 kaip manote, kodėl atpasakojimo pabaigą mokytoja liepė sugal-

voti patiems mokiniams?
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Ug niaus ra ši nys
Ka ti nas ir gand ras

Žmo nės ma nė, kad jis yra lau ki nis, kad jo ma žo ne gla mo nė jo 
vai kai ir šei mi nin kė nie kad ne la ki no jo švie žiu pu to tu pie ne liu... 
Iš tik rų jų vis kas bu vo ki taip. Žmo nės anks čiau my lė jo jį ir net 
bu vo da vę rim tam ka ti nui tin ka mą var dą – Ro kas... Bet at si ti ko 
taip, kad ta me kai me, kur ka ti nas gi mė ir už au go, me lio ra to riai 
nu grio vė kai ku rias so dy bas. Ro ko šei mi nin kai iš si kė lė gy ven ti į 
mies tą. O ka ti nas li ko, nes bu vo per daug pri pra tęs prie gim tų jų 
vie tų, be to, jis nė už ką ne bū tų su ti kęs ke liau ti vie na me au to mo
bi ly je su šu nim! Ta sai šu nė kas nuo lat pa vy dė jo Ro kui, kad jis ga li 
kur no ri lan džio ti, me džio ti, o šuo tu ri sau duoną už si dirb ti su 
gran di ne ant kak lo.



132

Kaip šu nys daž nai ne ken čia ka ti nų, taip Ro kas, ne te kęs šei mi
nin kų ir pu siau su lau kė jęs, ėmė ne kęs ti gand ro.

Kas jis toks per paukš tis? Kur jis bu vo, kai dren gė2 šal ti ru-
dens lie tūs? Kur lin dė jo per žie mos spei gus? Ir ko čia styp čio ja 
nie ko ne pai sy da mas, kaip gai dys nuo sa va me kie me?!

Gai dį ka ti nas ger bė ir mo kė si iš jo – iš di du mo, nar su mo... Ta
sai ne lai žė šei mi nin kui ko jų, ne viz gi no uo de gos, ne si bas tė, ieš
ko da mas leng ves nės duonos, ir gie do jo tik ta da, kai jam pa čiam 
no rė jo si. Iš gai džio ver tė jo pa si mo ky ti, kaip reikia gin ti sa vo val
das ir ne leis ti, kad koks at ėjū nas iš pa no sės pa grieb tų gar des nį 
kąs nį.

Kol gand ras mi to var lė mis, slie kais ir žio gais, Ro kas dar šiaip 
taip ken tė jo įžū lų, bjau rų kle ke ta vi mą, nuo ku rio iš kar to no rė jo
si pa si ga ląs ti na gus... Bet kai ši tas il ga ko jis va sa ro to jas pra dė jo 
kai šio ti no sį į pe lių olas ir graibs ty ti ne ata ku sius pe liu kus, ka ti nas 
tą aki plė šą ry žo si pa mo ky ti. Leng vos per ga lės jis ne si ti kė jo. Ži no
jo, kad jo prie šas ne pės čias... Vien jo sna pas ko ver tas!

Ro kas už klu po gand rą nu si kal ti mo vie toj, kai šis me džio jo pe
les. Pri ty ki nęs stryk te lė jo ant nu ga ros ir na gais įsi ki bo į gand ro 
plunks nas. Paukš tis ne spė jo jam kaukš tel ti sna pu. Iš si gan dęs su
mo ja vo spar nais ir šiaip taip at si plė šė nuo že mės.

Kol jie bu vo dar ne aukš tai, ka ti nas ga lė jo nu šok ti, bet jis ry
žo si ver čiau už si muš ti, ne gu pa si ro dy ti bai lys. Jis dar tu rė jo vil
ties, kad gand ras pri sti gęs jė gų nu si leis, o ta da Ro kas jam pa ro
dys, ku ris čia tik ra sis šei mi nin kas!..

Gand ras ki lo vis aukš čiau ir aukš čiau, spar nais mė gin da
mas nu trenk ti ka ti ną ant že mės. Bet šis taip įsi kir to dan ti mis į jo 
spran dą, jog gand ras pa ga liau nu sil po ir ak me niu puo lė že myn. 
Kai iki ža liuo jan čios pie vos te li ko tiek, kiek sie kė van dens purkš
tu vų čiurkš lės, ka ti nas nuo krin tan čio paukš čio at si sky rė. Iš pū tęs 
uo de gą, iš skė tęs ko jas, jis nu šo ko ant že mės ir nu bė go, iš nie ko 
ne lauk da mas nei pik to žo džio, nei pa gy ri mo.

Jis iš tik rų jų bu vo pu siau lau ki nis, ir vi si šie lau kai da bar vėl 
pri klau sė tik jam.

2 Drengti – lyti, merkti.
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1 koks, ugniaus nuomone, buvo katinas?                                                                                                   
2 kokią pasakojimo pabaigą sugalvojo rašinio autorius?
3  ką savo rašinyje gynė ugnius? kodėl? Pagrįskite teksto žodžiais.
4  Raskite ugniaus rašinyje vaizdingų žodžių ir posakių. Nurašykite 

juos.

Aud riaus ra ši nys
Gand ras ir ka ti nas

Ru de nį iš skris da mas gand ras iš ki lo aukš tai aukš tai, il gai su ko 
pa dan gėj ra tus ir pas ku ti nį kar tą ap žvel gė iš gel tu sias apy lin kes. 
Jis jau ne at si mi nė, kiek me tų čia brai džio jo po pel kes, per kiek 
va sa rų var li nė da mas iš vaikš čio jo vi sas lan kas, dir vas, grio vius ir 
pie vas... Da bar čia bu vo daug kas pa si kei tę. Ne be li ko pel ky nų, 
iš džiū vo lan kos, ma ši nos per ke lias die nas su šlamš da vo ja vus, su
do ro da vo šiau dus – ra žie no se ne lik da vo nei pe lės, nei žio go, nei 
var lės. Ir gand ras jau tė, kad ki tą met čia ne be su grįš.

Jam bu vo gai la žmo nių, ku rie ger bė ir my lė jo gand rus, nors 
šiaip vi sus gy vius bu vo įpra tę skirs ty ti į nau din gus ir ne nau din
gus. Vie nus glo bo jo, šė rė, le si no, o ki tus nai ki no, ne ken tė jų ar ba, 
ge riau siu at ve ju, jiems bu vo abe jin gi. O gand rui jie vis dėl to įkė lė 
į me dį se ną tekinį3, kad pa va sa rį par skri dę tie ra mūs, iš min tin gi 
paukš čiai čia su si krau tų liz dą ir iš ves tų vai kus.

„Su die, se no sios tuo pos! Li kit svei ki, bul vių ka sė jai! Au kit 
links mi, kie me bė gio jan tys vai kai!..”

Ir vis dėl to ki tą pa va sa rį ta pa ti gand rų po re lė vėl pa su ko 
į gim tą jį kraš tą, pa nū do pa ma ty ti ži lus na mų sto gus, lau kus ir 
pie vas. O kai iš vy do se ną si as tuo pas, iš gir do gai džio gie do ji mą 
kie me, var lių kur ki mą tven ki ny, ro dos, pa ti že mė ėmė juos trauk ti 
prie sa vęs, ir gand rai vėl nu si lei do į sa vą ją gūž tą.

3 Te ki nis – ra tas.
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Va sa ra pa si tai kė sau so ka. Gand rams trū ko mais to. Džiūs tan
ti tuo pa braš kė jo, ir kar tais da rė si bai su, kad stip res nės aud ros 
ji jau ne at lai kys. Ša lia tų rū pes čių ne ti kė tai at si ra do dar vie nas: 
gand rus pra dė jo per se kio ti stam bus su įžū lė jęs ka ti nas, ku riam 
ne blo gai se kė si pie vo se gau dy ti vie ver sius, už pul di nė ti straz dų ir 
ku rap kų bū re lius.

Ir štai vie ną sy kį gand ras, liūd nai žirg lio da mas4 po ga nyk lą, 
iš to lo pa ste bė jo, kad juo da sis ka ti nas vėl ty ko da mas jo glaus to si 
prie že mės.

„Ką man su tuo aki plė ša da ry ti? – pa gal vo jo gand ras. – Ga
lė čiau pra skris da mas jam kaukš tel ti sna pu, ir ku riam lai kui bū tų 
ra mu...”

Bet gand ras ži no jo, kad ka ti nas na mi nis pa da ras, žmo nės jį 
lai ko nau din gu, to dėl jį skriaus ti – tas pats, kaip da ry ti ža lą pa
čiam žmo gui. To dėl ge riau suk ti į ša lį ir to liau da ry ti sa vo dar bą.

4 Žirglioti – eiti dideliais žingsniais.
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Ta čiau vos tik gand ras spė jo už si mirš ti, čia vie nur, čia ki tur 
nu tver da mas žio gą, var liu kę ar pe lę, juo da sis ka ti nas pri sė li nęs 
šo ko jam ant nu ga ros. Na gais ėmė dras ky ti plunks nas, o il ti mis 
mė gi no per krims ti jam kak lą. Gand rui nie ko ki ta ne li ko da ry ti, 
kaip su plas no jus pa kil ti, kad tas krauge rys nu sto tų kan džio tis ir 
greičiau su si rū pin tų, kaip jam pa čiam ga lo ne ga vus. Gal iš aukš
čiau pa žvel gęs į lau kus, miš kus ir pie vas, jis nu stebs – ko kia pla ti 
to ji že mė! – ir gal su pras, kad ji ne ga li pri klau sy ti vie nam ka ti
nui?..

Nuo ga nyk los pa ky lan tį gand rą su ka ti nu ant nu ga ros pa ma tė 
pro ša lį ei nan tis žmo gus. Nu ste bęs su sto jo ir pra dė jo šauk ti: kic 
kic kic!.. Ka ti nas dar ga lė jo nu šok ti, bet jis bu vo bai lo kas: tik su
kniau kė, vi sas pa šiur pęs, ir kiek tik ga lė da mas įsi ki bo į plunks nas.

Kuo aukš čiau jie ki lo, tuo abiem da rė si sun kiau. Gand ras jau 
pa var go mo suo ti spar nais, o ka ti nas ju to, kaip jo na gai pa leng va 
slys ta, slys ta... Žmo gus, del nu nuo sau lės pri den gęs akis, pa ma tė, 
kaip pa de be sin iš ki lęs gand ras stai ga kryp te lė jo ir pa ga liau nu
si me tė naš tą. Bal tas paukš tis ra miai nu sklen dė sau, net ne žiū rė
da mas, kaip juo das ka ti nas žnek tels į že mę. Iš gir dęs dus lų smū gį, 
pa si dy gė jęs5 nu si grę žė ir žmo gus. Nu ėjo sa vo ke liu, ži no da mas, 
kad juo džiui da bar jau nie kas ne ga li pa dė ti.

daugu ma mo ki nių sa vo at pa sa ko ji muo se bu vo pa smer kę ka-
ti ną ir užs to ję gand rą. ta čiau ug niaus ra ši nė lis įti ki no juos, kad 
ka ti nas Ro kas bu vo tik ras šau nuo lis. da bar aud rius vėl pa kei tė jų 
nuo mo nę! to dėl vai kai vie nas per ki tą ėmė klaus ti mo ky to jos, ku-
ris čia pa ga liau tei sus – gand ras ar ka ti nas?

są siu vi nį, pa glos tę, už suk da vo, ieš ko jo, ne ap kęs ti, anks čiau, 
kąs nį, pa si ga ląs ti, ki tą met, ne be su grįš, įpra tę, gim tą jį kraš tą, 
sa vą ją gūž tą, rū pes čių, su įžū lė jęs, nu si grę žė

5 Pa si dy gė ti – pa si bjau rė ti.



136

1  kurį gyvūną aprašo audrius pirmiausiai? kodėl?
2  kuo audrius papildė mokytojos pasakojimą?
3  kieno pusę, katino ar gandro, palaiko audrius? Pateikite citatų.
4  kaip savo rašinius pavadino ugnius ir audrius? kodėl jų pavadi-

nimuose skirtinga žodžių tvarka?
5  Palyginkite berniukų rašinių pabaigas. kuo jos skiriasi ir kuo pa-

našios?
6  kuris berniukas teisus? Pagrįskite savo nuomonę.
7  Mokytojos papasakotą istoriją pratęskite ir jūs – parašykite rašinį. 

sugalvokite pavadinimą.
 Prisiminkite, kad kiekvienas rašinys susideda iš trijų dalių.
 i. Įžanga. Įžangoje paprastai trumpai supažindinama su pagrin-

diniais veikėjais, veiksmo vieta.
 ii. Dėstymas. dėstyme išsamiai aprašomas įvykis ar įvykiai, kiti 

veikėjai. aiškinamos įvykio priežastys ir aplinkybės.
 iii. Išvados. išvadose rašinys apibendrinamas: įvertinamas įvy-

kis ir jo dalyviai.

Algirdas Pocius

Striukis keliauninkas
Ištrauka

tai buvo nedidelis šuniukas, rudas, balta pakakle, trumpomis, 
klišomis1 kojomis. jo ilgos, minkštos ausys lapatavo iš abiejų pusių 
nuluzgusios2, o pučiant stipriam vėjui vėduodavo kaip ant virvės 
padžiauti skudurėliai. striukis buvo geros širdies, su visais puikiai 
sugyveno: lojo tik ant kiaulių, kurios bjauriai kriuksi, ir ant išgėru-
sių dėdžių, kurie negražiai dainuoja. su katinais nedraugavo, bet ir 

1 Klišas – kreivas.
2 Nulugzti – nulinkti, nusvirti, nukarti.
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nelaikė jų savo priešais. šis klišakojis3 šuniukas visada jautė, kad 
už katinus yra šimtą kartų padoresnis padaras, todėl nenorėjo su 
jais ir prasidėti.

striukis jau nebejaunas šuo. jis pragyveno nemažai metų ir turi 
nuostabių prisiminimų. Patys mieliausi susiję su tolimais miestais, 
kaimais, su dulkančiais arba sniegu užpustytais keliais. o kokia 
nuostabi buvo kelionė tą šaltą ir vėjuotą žiemos dieną, kai dėdė 
Petras važiavo į stotį, kur šnypščia ir pūškuoja baisūs, juodi gar-
vežiai!

Pajutęs, kad troboje kažkoks įtartinas sujudimas, striukis tą 
rytą nebelindo šildytis prie krosnies, o visą laiką sukosi lauke. kai 
tik kieme pasirodė kailiniais apsivilkęs dėdė Petras, šuniukas kaip 
padūkęs ėmė šokinėti ir meiliai vizginti uodega. bet šeimininkas 
buvo kažkuo susirūpinęs ir viską tvarkė lyg pykdamas. Rogėms 
pasukus iš kiemo, dėdė atsigręžė ir supliauškino striukiui botagu.

„bėk namo!” – riktelėjo tada jis. šie žodžiai šuniukui supran-
tami, ir jie buvo skaudesni už botagą. klišakojis keliauninkas ne-
galėjo apsiprasti su mintimi, kad jis liks namuose. Labai nusiže-
mindamas, iškęsdamas visus botago švilpčiojimus, striukis bandė 
šliaužte prišliaužti prie šeimininko. akys blizgėjo iš begalinio atsi-
davimo. bet dėdė buvo nepermaldaujamas.

užgautas ir baisiai prislėgtas, striukis kurį laiką tupėjo ant šal-
to sniego ir žiūrėjo, kaip, gailiai cypsėdamos, baltame kelyje vis la-
biau nutolsta rogės. kartu su jomis, atrodo, tolo viena iš didžiausių 
jo šuniškų svajonių. striukis nepajuto, kaip pačios kojos pradėjo jį 
nešti naujai įspaustomis provėžomis.

Įpusėjus kelionei, striukis išdrįso prisiartinti prie savųjų rogių. 
bėgdamas šalia, jis vizgino uodegą ir, lyg atsiprašinėdamas, nedrą-
siai kraipė nuleistą galvą. šuniukas tik viena akim žvilgtelėdavo į 
dėdę ir vėl kukliai nuleisdavo žvilgsnį į žemę. o šis sėdėjo rogėse 
lyg baltas beržo stuobrys, nieko negirdėdamas ir nematydamas. iš 
didelės kailinių apykaklės kyšojo tik nosies ir pypkės galas. Paga-

3 Klišakojis – kreivų kojų.
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liau šeimininkas kryptelėjo į šoną, pasirodė apšerkšniję jo antakiai 
ir ūsai. Pypkė iškrito iš dantų ir sužaiburiavusi nusirito į roges.

– ar tai tu čia, striuki? – lyg nebepažindamas užklausė dėdė.
vis dėlto aistringas keliauninkas nenusivylė šeimininku. Ne 

tokia medinė jo širdis. jis sustabdė arklį ir, visai nepiktai barda-
masis, įsikėlė striukį į roges. tada prasidėjo tikra dviejų draugų, 
ištikimų ir vienas kitą gerbiančių, kelionė. šuniukas tupėjo minkš-
tame šiene šalia dėdės aulinių batų ir smalsiai žvalgėsi į pakeles, į 
važiuotus bei pėsčiuosius. dabar niekas nebesitaikė jam užpliekti 
botagu ar sušalusį grumstą paleisti. Niekas nebešūkavo bjauriais 
žodžiais. šalia dėdės Petro jis iš karto pasijuto lyg po šiltais kaili-
niais. kai šeimininkui ėmė šalti kojos, striukis užsigulė ant aulinių 
batų ir ėmė šildyti jas savo kūnu.

Namo parvažiavo jie sutemus. šuniukas buvo sušalęs ir drebė-
jo kaip drugio krečiamas, bet buvo laimingas ir patenkintas. dėdė 
paėmė jį ant rankų ir parnešė į trobą. jis pats įpylė savo keturkojui 
bendrakeleiviui šiltos sriubos ir visą laiką kažką maloniai kalbėjo. 
kaip niekada, striukis tą vakarą jautė, kad jis buvo tikras žmogaus 
draugas.
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bjauriai, iškęsdamas, šliaužte prišliaužti, žvilgtelėdavo, 
gerbiančių, pėsčiuosius

1  kodėl striukis su visais puikiai sugyveno?                                                                       
2  ant ko vis dėlto lojo? su kuo nedraugavo?                                                                      
3  kokia buvo didžiausia šuniuko aistra?                                                                               
4  kokią kelionę jis mielai prisimena?                                                                                      
5  kodėl striukis bėgdamas šalia rogių vizgino uodegą, kraipė gal-

vą, viena akim žvilgtelėdavo į šeimininką?                                                                                                 
6  kaip pasireiškė šuns ir žmogaus draugystė?                                                                       
7   kodėl, jūsų manymu, apsakymas pavadintas „striukis keliaunin-

kas”?                           
8  suraskite ir dar kartą perskaitykite šuniuko aprašymą. Papasako-

kite, koks jis buvo.                                                                                                                             
9  Pasirinkite gyvūną, kurį geriausiai pažįstate, ir jį aprašykite. 

 Rašydami paisykite aprašymo sandaros.
 i. Bendras įspūdis. trumpai papasakokite, apie ką rašysite (koks 

tai gyvūnas).

 ii. Detalės. tiksliai, aiškiai, nuosekliai apibūdinkite gyvūną. 
 1. dydis.                                                                                                                                       
 2. kokios kūno dalys (galva, akys, ausys, kojos, nagai, uodega)?                                                                                         
 3. kuo padengtas kūnas?                                                                                                         
 4. kokios spalvos?                                                                                                                      
 5. kur jis gyvena?                                                                                                                     
 6. kaip juda?                                                                                                                            
 7. kuo minta?                                                                                                                           
 8. kuo naudingas?

 iii. Įvertinimas. Parašykite savo nuomonę apie gyvūną.
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Ge di mi nas Iso kas

Stir niu kas

kaip gy va čiu kas vin giuo ja upe liūkš tis. Pa kran tė se spie čia si 
pa par čių kup stai.

kas ry tą at si gai vin ti po nak ties snau du lio ir pa ge rti šal to van-
de nė lio čia at šo kuo da vo stir nų bū re lis. jos gy ve no va na gi nės miš-
ke. su grakš čio mis se nė mis au go ir jau nik lis. Įbri dęs į žo les, jis il gai 
mir ky da vo si, kol at si bas tęs šuo ar pra dar dė da mas ve ži mas jį iš bai-
dy da vo.

at si gė ręs ir nu si pra u sęs juo dą snu ku tį, stir niu kas bė gio da vo 
po miš ko aikš te les, vai ky da vo druge lius ir žais da vo.

ta čiau kar tą stir niu ką iš ti ko ne lai mė. Į brūz gy nus įsi bro-
vė gink luo ti bra ko nie riai1. jie su drums tė ža lio jo miš ko ty lą. Nuo 
ma žų žvė re lių ir paukš čių jie at plė šė tė vus. Prie upe lio su žei dė ir 
ma žą jį stir niu ką. Ge rai, kad pa si su kė gi ri nin kas, nes bū tų jį vi sai 
nu šo vę.

da bar gu lė jo varg še lis miš ke, o per snu ku tį ri to si di de lės aša-
ros. Mo ti na lai žė jį ir taip pat ver kė. Ne ga lė jo pa dė ti. stir niu kas 
ban dė sto tis, bet su klu po. Per il gas ko jas smar kiai sru ve no švie siai 
raudo nas kraujas, su tep da mas pil ką jį kai liu ką.

ki tą die ną jį su ra do ei gu lio sū nus Ri čar das su draugais.
– stir niu ką ra dau! – taip gar siai šau kė Ri čar das, kad net ge niai 

iš su pu vu sio juo dalk snio gal vas iš ki šo.
vi si su bė go. stir niu kas bliz gan čio mis aki mis gai liai žiū rė jo į 

ber niu kus ir, ro dos, klau sė: „ką jūs man da ry si te?”
ap žiū rė ję gy vu lė lį, vai kai nu si mi nė. Ra di nys bu vo ne toks jau 

džiu gus – stir niu kas pa šau tas.
ber niu kai par si ne šė stir niu ką į ei gu lio tro bą. iš pas kos se kė 

mo ti na ir, tik pri ėjus lau kus, li ko pa krū mė je, lyg svars ty da ma: ei ti 
to liau, ar ne.

1 Bra ko nie rius – žmo gus, pa žei džian tis me džio klės ar ba žve jy bos įsta ty mus ir tai syk les. 
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ki tą die ną Ri čar das pa kvie tė zo otech ni ką2, ku ris vais tais api-
plo vė žaiz das. Li go nis gu lė jo su ly sęs ir nie ko ne ėdė. vai kai jį ap gy-
ven di no dar ži nė je ant šie no.

kar tą Ri čar das, grį žęs iš mo kyk los, ra do stir niu ką nuo šie no 
nu si ri tu sį. Pa aiš kė jo, kad jis ban dė kel tis. ap uos tęs pa kiš tą šie ną, 
grie bė ėsti. Ri čar das iš džiaugs mo ne pa ju to, kaip at si dū rė pas drau-
gus. Čia, ži no ma, pa si gy rė, kad stir niu kas ėda.

2  Zootechnika – mokslas, tiriantis gyvulių ir paukščių laikymą; zootechnikas – zootechnikos 
specialistas.



142

Ma ža sis li go nis kas dien ge rė jo. jau pra dė jo ir mor kas grauž ti, 
ir duonos plu tą lau py ti3. šlau ny je žaiz da ap gi jo, ir stir niu kas at si-
kė lė. kiek Ri čar dui rū pes čio! Nu šlu buos ne klau ža da į so dą, at si-
guls po ser ben tų krū mu, o tu čia nors plyšk – ne ra si. Ri čar das ga nė 
sa vo draugą, bet žvi trus gy vu liu kas su skub da vo pa si slėp ti. Ge rai, 
kad to li nuo na mų ne at si trauk da vo.

ta čiau kar tą Ri čar das stir niu ko ne be ra do. iš bė gio jo lau kus, 
dar žus, so dą, ta čiau nie kur jo ne bu vo. ir draugus su kvie tė, bet vel-
tui. ber niu kai gai lė jo įdo maus draugo. jie prie stir niu ko pri pra to, 
jį pa mi lo.

va ka re Ri čar do tė ve lis, ber niu ko pa klaus tas, pa aiš ki no:
– Miš ko žvė ris – į miš ką ir žiū ri. jo vi sa lai mė – lais vas gy ve ni-

mas. ten jis ir nu bė go.
ber niu kai ne ti kė jo, kad stir niu kas juos pa li ko. jie ma nė, kad 

žmo nės varg še lį su ga vo ir nu si ve žė. juk ke lias čia pat, ir va žiuo-
jan čių pil na.

tik štai vie no sek ma die nio po pie tę kie me pa si ro dė lauk ta sis 
sve čias. Nie kas ne ma tė, iš kur jis at si ra do. iš bė go vai kai. Glos tė jį 
ir dos niai pe nė jo sau sai niais. o stir niu kas baks no jo snu ku čiu vai-
kus, lyg svei kin da mas sa vo glo bė jus.

– Ži no te ką, – nu spren dė Ri čar das, – pa riš kim jam po kak lu 
kas pi ną ir pa leis kim. te gu bė ga: juk jo lai mė – lais vas miš ko gy-
ve ni mas.

vai kai taip ir pa da rė.
Pa leis tas stir niu kas ne bė go. dar il gai strik sė jo kie me, žai dė su 

vai kais, bet va ka re miš kas pa vi lio jo. ir daugiau jis ne be grį žo.
Ri čar das kar tą ma tė sa vo stir niu ką miš ke. jo bi čiu lis vaikš čio jo 

su di de le stir na. Žvė re lis, pa ži nęs ber niu ką, su sto jo, bet kai Ri čar-
das sie kė pa glos ty ti švel nų kai liu ką, mo ti na iš si gan du si pa šo ko, o 
stir niu kas nu se kė pas kui ją.

vai kai džiau gė si, kad stir niu kas vėl su ra do sa vo mo ti ną.

3 Laupyti – laužyti rankomis duoną, sūrį ir kt.
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aikšteles, žaisdavo, sužeidė, vargšelis, žaizdas, kasdien, kelias, 
didele

1  kas gyveno vanaginės miške?
2  kokia nelaimė ištiko stirniuką?
3  kas surado sužeistą žvėrelį?
4  Papasakokite, kaip vaikai rūpinosi sužeistu stirniuku.
5  kodėl stirniukas vaikus paliko?
6  kas atsitiko vieną sekmadienio popietę?
7  kodėl vaikai stirniukui po kaklu parišo kaspiną?
8  kuris sakinys nusako pagrindinę apsakymo mintį?  

Raiškiai jį perskaitykite ir nurašykite.
9  sudarykite apsakymo įvykių grandinę.

Bronius Jauniškis

Perkūnija
I

staiga ėmė temti. debesys beveik uždengė saulę. Prarado baltą 
spalvą, pasidarė tamsūs, švininiai, sunkūs.

– bus perkūnija! – išsigando Genė.
– Nieko baisaus toji perkūnija, – numojo ranka sigitas.
– Perkūnija mieste ne tokia jau baisi, – pritarė mokytojas. – bet 

lauke... Ypač ji pavojinga kalnuose...
visi paspartino žingsnį. Genė nerimastingai žvilgčiojo į dangų. 

išsigando, o jeigu juos čia užklups perkūnija?
Nukrito keli stambūs lašai.
– bėgte! – šūktelėjo mokytojas.
Pradėjo kapnoti smarkiau, dar labiau sutemo. upė plaukė gur-

gėdama, patamsėjusiame vandenyje išryškėjo putų burzguliai.
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Miškas aptemo. vaikai ėmė skubiai kopti į šlaitą, ieškoti vietos, 
kur galėtų apsistoti. visai sutemo.

– Mokytojau, pasislėpkim po didžiuoju ąžuolu, tai nors nesulis, 
– pasiūlė Genė.

– Griaudžia! Pavojinga, – pasakė mokytojas. – štai ten šakų 
krūva, tempkime čia, pasidarysime pastogę nuo lietaus.

– Gal arčiau upės?! – pasiūlė sigitas apsižvalgydamas. – Maty-
sime, kaip lietus čaižys vandenį. juk labai gražu.

– Prie upės, kaip ir po medžiu, pavojinga.
vaikai greitai sunešė šakas ir šiaip taip surentė pastogę. staiga 

sužaibavo, susikryžiavo ugninės strėlės. Pirmas trenksmas tartum 
perplėšė mišką. Paskui perkūnas nugriaudėjo tolyn. Genė užsiden-
gė akis, nykščiais užspaudė ausis.

II

Mokytojas sėdėjo prie angos. Perkūnas nesiliovė, trenksmas 
atrodė perskels žemę. sigitas palietė Genės petį. Mergaitė krūpte-
lėjo ir susirietė į kamuolį.
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– tau nėra ko iš miesto nė nosies kišti, – nusišaipė sigitas. – o 
aš nebijau!

jis išlindo laukan. stovėjo ir dairėsi. Žaibai ryškiai nušviesda-
vo sigitą, nuauksindami jį. staiga plykstelėjo didelis žaibas, kartu 
su perkūno gausmu sustiprėjo vėjas, net medžiai linko prie žemės. 
tolumoje šniokštė stiprus lietus ir artėjo prie jų.

– dabar prasidės baisiausia, – tarė mokytojas. – sigitai, gana 
rodyti drąsą, lįsk į vidų!

– aš nebijau! aš nebijau! – šokdamas dainavo berniukas.
staiga plykstelėjo didžiulis ugnies kamuolys ir visai čia pat 

sugriaudėjo. didysis ąžuolas susiūbavo ir įskilo. Prapliupo dar sti-
presnė liūtis. sigitą iš karto kiaurai permerkė, ir jis strimgalviais 
įsirito į pastogę. Nieko neliko iš jo puikavimosi.

– Matote, kas atsitiko? – tarė mokytojas. – o jei mes būtume 
palindę po ąžuolu?!

debesys pasidarė šviesesni, liūtis sumažėjo, oras tapo vaiskes-
nis ir lengvas.

švininiai, ypač, žvilgčiojo, ąžuolu, baisiausia

1  Papasakokite, kaip prieš lietų pasikeitė gamta.
2  ką apie perkūniją pasakė mokytojas?
3  kodėl mokytojas neleido vaikams pasislėpti po ąžuolu ir prie 

upės?
4  Papasakokite, kaip elgėsi sigitas. Įvertinkite jo elgesį.
5  kas atsitiko ąžuolui?
6  ko galime pasimokyti iš šio pasakojimo?
7  sugalvokite ir parašykite kūrinėliui tris klausimus.
8  Parašykite keletą patarimų, kaip reikia elgtis audros metu.
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Bronius Jauniškis

Lakštingalos paslaptis

upės šlaito krūmuose gyveno daug paukščių. kiekvienas trau-
kė savo giesmę. Lyg norėdamas pasigirti savo gebėjimais. anksti 
rytą, vos imdavo skaidrėti dangaus skliautas, pirmasis pragysdavo 
strazdas. jo šaižus fi fi faa pažadindavo ir kitus paukščius. Neatsi-
likdavo ir kėkštas, ir liputis, ir varnėnai prie sodybų.

tačiau kai pasigirsdavo melodingas, švelnus, vis besikeičiantis 
lakštingalos „jurgiuk, jurgiuk, kinkyk, kinkyk, paplak, paplak...”, 
daugelis giesmininkų pritildavo, lyg susigėdę. visi: ir paukščiai, ir 
žvėrys, ir visi, kas gyvas, jos klausydavosi.

volungė pavydėjo lakštingalai tokio balso. bandė ir ji vienaip, 
kitaip, bet girdėjosi tik vienas cij cij cij. kartą jį paklausė strazdo:

– ar nežinai, pone, iš ko lakštingala mokosi savo giesmių?..
– Nežinau. Reikia jos pačios paklausti.
– ar pasakys?
– Pabandyk ir įsitikinsi.
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volungė didesnė už lakštingalą, jos plunksnos margesnės. kai 
atsitūpė prie pilkšvos, neišraiškingos lakštingalos, nejaukiai pasi-
juto. kiek susigėdusi, jog turi nusižeminti, nedrąsiai prabilo:

– jūs, mieloji, taip gražiai čiulbate, net, būsiu atvira, pavydas 
ima. ar nepasakysite paslapties, iš kur tos jūsų gražios melodijos?..

Lakštingala tylėjo. Paskui nageliu pajudino atšokusią medžio 
atplaišėlę1. ji suvirpėjo ir pasigirdo malonus garsas širrr širrr.

– Girdi? Mokykis. Gamta pilna garsų, tik gerai įsiklausyk...
„kokia ji paprasta ir nepavydi”, – stebėjosi volungė. dabar ji 

žinos lakštingalos paslaptį. volungė taip ir darys, mokysis iš gam-
tos garsų. kad tik strazdas nesužinotų šios paslapties...

pragysdavo, didesnė, margesnės, darys

1  išvardykite paukščius, kurie minimi pirmoje teksto pastraipoje.                                              
2  kaip autorius vadina paukščius antroje pastraipoje?                                                                            
3  kurio paukščio balsas buvo gražiausias?                                                                                 
4  kas pavydėjo lakštingalai?                                                                                                      
5  Palyginkite lakštingalos ir volungės išvaizdą.                                                                        
6  suraskite tekste ir perskaitykite, kokia buvo lakštingalos pa-

slaptis.                                       
7  kuo volungė stebėjosi?                                                                                                           
8  kodėl ji bijojo, kad strazdas nesužinotų lakštingalos paslapties?
 

Gamtos įstatymai labai dideli, kad prieš juos ir priešintis 
negali.
Paukščiui reikia dangaus, žvėriui miško, o žmogui –  
tėvynės.                                         

1 Atplaiša – atplyšusi skeveldra, atskala.
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Ge di mi nas Iso kas

Ma no ma ma ge riau sia

sy kį paukš čiai ėmė gin čy tis, kie no ma ma ge riau sia. di džio ji 
zy lė ir sa ko:

– kai mes bu vo me ma žu čiai ir gy ve no me uok se1, ma ma mus 
per die ną mai tin da vo ke tu ris šim tus kar tų, kiek vie ną sy kį at neš da-
ma po ler vu tę.

– o ma ne – pen kis šim tus kar tų, – kraipy da ma uo de gy tę pa si-
gy rė pil ko ji mu si nu kė.

– o ma no ma ma ma ne le si no ne tik die ną, bet ir nak tį, – įsi ter pė 
į kal bą dirvi nis sė ji kas.

Žo lė se tu pė jo ku rap ka. jos ap da ras ge rai paukš tę slė pė že mė je. 
štai ji pa kė lė gal vą ir sa ko:

– ko čia da bar gi ria tės? Ge ra bu vo jū sų ma moms le sin ti ke tu ris 
pen kis vai ku čius. o ma no ma ma jų tu rė jo dvide šimt du. ir vi sus iš-
mai ti no, už au gi no. Man at ro do, rū pes tin ges nės ir darbš tes nės ma-
mos nė ra vi sa me paukš čių pa sau ly je.

Ne to li ku rap kos ant vie nos ko jos styp so jo gand riu kas ir ta rė:
– Ge rai ne pa žįs tu jū sų ma mų: gal jos ir ge ros, bet ne gir dė jau 

to kio paukš čio, ku rio ma ma mo kė tų sa vo vai ku čius gir dy ti šal tu 
van de niu ir juos praus tų. o ma no ma ma karš to mis va sa ros die no-
mis, kai gand ra liz dis taip per kais ta, kad treš ka kiek vie nas jo ša-
pe lis, pri trau kia į gū žį2 šal to ba lų van dens, at le kia ir iš sa vo sna po 
kiek vie nam gand riu kui įpi la van dens į sna pe lį. kas lie ka – mus ap-
šlaks to, kad at vės tu me.

Po to kios gand riu ko kal bos ku rį lai ką paukš čių gin čas pri ti lo. 
bet ne tru kus vėl vi sus iš ju di no me džio tank mė je lin dė jęs kar ve lis:

– koks gi ten ska nu my nas – ba lų van duo su vi so kiais va ba-
liu kais. Nuo jo ga li ir ga lą gau ti. o štai mus ma ma paukš čių pie nu 

1 Uok sas – išpurtusi sky lė me dyje, drevė.
2 Gūžys – paukščio gurklys.
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mai ti no. Pra si žio ji, ir ma ma to kio ska nu my no įpi la tie siai į gerk lę, 
kad net šir de lė ap są la.

Paukš čiai nė vie nas ne bu vo ra ga vęs to kių gar du my nų.
upe lio pa kran tė je tu pė jo gaga3. iš gir du si paukš čių gin čą at-

šlei vo jo ar čiau ir su ga ge no:
– jūs kal ba te tik apie tai, kiek ir ko les ti ma mos at ne ša. o aš 

no riu jums pa pa sa ko ti apie sa vo ma mos ge ru mą, jos kant ry bę ir 
iš tver mę. Mus per ėda ma ji iš tu pė jo dvide šimt aš tuo nias die nas ir 
nak tis. Per tą lai ką nė kar to ne bu vo pa li ku si liz do. ir iš pe rė jo vi są 
bū rį ga giu kų. ar yra tarp jū sų toks, ku ris tu ri to kią kant rią ma mą?

Paukš čiai ty lė jo. Ne tru kus su tiš ko van duo, ir vi si pa ma tė į orą 
ky lan tį plau ki ką. Į ga gos klau si mą jis nie ko ne ga lė jo at sa ky ti, nes 
jo ma ma nė va lan dė lės ne tu pė jo ant kiau ši nių. Pa dė jo juos ir pa li ko. 
jei ne tė vas, jis ne bū tų iš vy dęs šio pa sau lio. tė vas tu pė jo ir vai kus 
iš pe rė jo.

Nu skri dus plau ki kui, įsi vy ra vo ty la, paukš čiai at sar giai dairė-
si, ar ne gre sia koks pa vo jus. bet kad nie ko ne pa ste bė jo, vėl vi si 
su šne ko.

– o ma no ma ma mus gin da ma puo la net žmo nes, ei nan čius liz-
do link, – su tarš kė straz das.

– bet žmo gus ga li jos ne pai sy ti. jei jis no rės – su gau dys straz-
de lius, ir baig ta. Ma no ma ma da ro ki taip. Pa ju tu si pa vo jų, čium pa 
ma ne už pa kar pos ir nu skrai di na į sau ges nę vie tą, – pa si gy rė slan-
ka4.

– kai aš bu vau ma žu tis, – ta rė iš van dens iš ni ręs kra gas, – tai 
įlįs da vau į ma mos sterb lę, esan čią po jos spar nais. to je sterb lė je 
lin dė da vau, kai ma ma ner da vo į eže ro dug ną žo ly čių ir kir mi nė lių 
pa les ti. Ne vie ną sy kį pa si slė pęs to je sterb lė je ir į orą bu vau pa ki-
lęs, kai ma ma skri do iš vie no eže ro pa kraš čio į ki tą. o kai ji nu si-
leis da vo – iš lįs da vau ir tu pė da vau jai ant nu ga ros. jei pa ma tau dan-
gu je nen drių lin gę, aš smukt į tą sterb lę – ir ma nęs ne ma ty ti. Man 

3 Ga ga – stam bus šiau rės jū rų paukš tis.
4 Slan ka – ru dai raibas, il ga sna pis, trum pa ko jis sla pus miš kų paukš tis.
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at ro do, kad ma no ma ma 
ge riau sia iš vi sų paukš čių 
ma mų, mo ka su vai kais 
žais ti.

Žvirb lis bu vo vi sai 
ne to li ir ge rai gir dė jo kra-
go šne ką. jis ėmė strik sė ti 
po dir vo nė lį, bet su pra tęs, 
kad paukš čiai jo ne ma to, 
purp te lė jo ant ža ga ro vir-
šū nės ir čirš kia:

– štai koks aš ma žy-
tis. iš vi sų, čia su si rin ku-
sių, smul kiau sias. ir ma no 
ma ma to kia kaip aš, bet 
ko kia drąsuo lė... sy kį vai-
kys tė je, kai dar men kai 
skrai džiau, su ma niau per-
lėk ti nuo kle vo ša kos ant kie mo tvo ros. Lap sė jau, lap sė jau, pa il sau 
ir šlep te lė jau į kie mo smė lį. Ne spė jau nė spar ne lių iš skleis ti, re giu, 
pro tvo ros ply šį len da rainas di de lis ka ti nas, link ma nęs šliau žia. 
akys į ma ne įbes tos. Ma no šir de lė tik tuk tuk tuk! da bar tai jau 
vis kas... tik žiū riu – tarp ma nęs ir ka ti no at si ra do toks di de lis pa si-
pū tęs plunks nų ka muo lys. kry puo ja į šo nus tas ka muo lys ir ar tė ja 
prie ka ti no. anas iš vy dęs bai dyk lę – stab te lė jo. o ka muo lys čirš-
kia, čir pia ir vis ar tyn ka ti no kry puo ja. iš čirš ki mo pa ži nau sa vo 
ma mą ir kuo greičiau siai pa ki lau ant ša kos. Pa ma tė ma ma, kad aš 
jau aukš tai, at lė kė ir kaukšt man sna pu į gal vą, kam taip to li skri-
dau. o man gal ve lė ap svai go, ir aš vėl že mėn krin tu. bet ma ma 
čiu po už pa kau šio plunks ne lių, pa lai kė, kol at si pei kė jau, ir pa tup dė 
ant ša kos.

Paukš čiai ati džiai iš klau sė, ką pa sa ko jo žvirb lis, pa ty lė jo ir iš-
si skirs tė su pra tę, kad tuš čiai gin či jo si: nė ra ge res nės ma mos už sa-
vo ma mą.
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ge riau sia, at neš da ma, įsi ter pė, darbš tes nės, ne pa žįs tu, ap są la, 
kant rią, ne gre sia, įlįs da vau, šlep te lė jau, pa tup dė

1  dėl ko susiginčijo paukščiai?
2  kokia apsakymo svarbiausia mintis? Nusakykite teksto žodžiais.                                         
3  kiekvienas paukštis kūrinyje giriasi savo mamos gerumu. kurio 

paukščio žodžiai jums atrodo prasmingiausi? kodėl? Perskaity-
kite juos garsiai.                                                            

4  kas kūrinyje tikra, kas netikra?                                                                                                
5  kokios mokslinės informacijos pateikia autorius šiame pasako-

jime? Papasakokite.                                                                                                                               
6  suvaidinkite paukščių ginčą.                                                                                                                                
7  kuriuos paukščius, minimus šiame kūrinyje, jūs pažįstate?                                                
8  jeigu jums įdomu, daugiau apie šiuos paukščius galite pasiskai-

tyti knygoje „Lietuvos paukščiai” arba internete.

Vaiž gan tas

Ado mu kas ir dė dė
Iš trau ka

– tu, ado mėl, ma nai, mu du pa čiu du čia gi re lė je te esa va, ir 
nie kas daugiau mud vie jų ne ma to ir ne gir di. Ma to mu du ir gir di, 
pir miau sia die vu lis, ku rio vi sur pil na, ku ria me mes ju da me kru ta-
me; o ką ži no si, gal ir ši tas uo se lis, ir ki ti jo bro liai me de liai mud-
vie jų klau so, mū sų gra žia kal ba džiau gias ar mū sų žiau rių ke ti ni mų 
bi jo. štai tu ka žin kam plėš te nu plė šei šal tekš nio ša ke lę. Gal dėl to, 
kad ant jos pil na juo dų įsir pu sių uo gų. tik tu jų ne val gy si – ne-
gar džios. sa ko, kad nuo jų dan tys tru pą. tau jos nie kam, o žiū rėk, 
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ko kią šal tekš niui pa da rei žaiz dą, kiek luo bos1 jam įplė šei! da bar jis 
karš čiuos, ir vi sus ki tus rū pes čius ša ly pa li kęs, vien be gy dys sa vo 
po pą2. jam ir gi skau da, kaip ir tau skau dė tų, jei koks gal va žu dys 
dir žą tau iš nu ga ros iš rėž tų. ata me ni aną jį ber niu ką, ku riam bu vo 
ža dė ję po dir žą rėž ti už kiek vie ną ne tin ka mą at sa ky mą?

ado mu kas per ge rai at si mi nė vi sas dė dės pa sa kas; 
gi liau siai ti kė jo, taip ir esą bu vę, kaip dė dė 

pa sa ko ja: dė dė ne gi me luos, ir ži no jis la bai 
daug. tai da bar net kū nas jam pa gau-

go mis3 nu ėjo, įsi vaiz da vus tą ope ra-
ci ją. jau jis sa vo šir de lė je ėmė 

nie ka dos ne be ga din ti me-
de lių be reika lo.

– dė de, – sa ko, – 
aš nu si raš kiau štai 
že muo gė lę. ar ir jai 

skau da?
– jai, vai ke li, 

ne be skau da, jei 
ji jau pri sir pus, 

raudo na. ji ir taip 
bū tų jau nu kri tu si 

že mėn. ji skir ta 
sėk lai pa sė-
ti. toks jos 
li ki mas, tai 

jai ir ne skau-
da. Ne skau da ir 
krem bliui4, kai 
jį nu rau ni. Ne-

1 Luoba – plona žievė. 
2 Popa – skaudama vieta, žaizda. 
3 Pagaugai – šiurpulys.
4 Krem blys – gry bas.
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nu rau si, jis ir pats tuo jau su glebs ir žus. Nei šer mukš niui, nei kriau-
šei, nei obe liai ne skau da, kai jų pri no ku sių vai sių pa si raš kai. taip 
tu tik jų va lią da rai – grū de lius pa sė ji. jos ta ve ska nės tais pa vi lio ja 
tai pa da ry ti. bet skau da, kai tu su vai siais ir ša ke lę nu lau ži. kol me-
de lis pa si gy dys, čia, to je nu lauž to je vie to je, jau ne be bus vai siaus.

dė dė sa kė la bai įsi ti ki nęs, tai ir mo ki nį įti kin da vo. abiem pa sa-
kos žo džiai bu vo tik re ny bė, abiem jie bu vo gy ve ni mo ke lio ro dik-
liai. abu du lik da vo, taip pa si kal bė ję, la bai viens ant ru pa ten kin tu.

šaly palikęs, išrėžtų, suglebs, obeliai, grūdelius, nulaužtoje

1  ko dėdė moko adomuką? smulkiai papasakokite, remdamiesi 
teksto žodžiais.                                                                                                                                

2  ar tasai mokymas paveikia vaiką? kodėl? Pagrįskite teksto žo- 
džiais.                                 

3  dar kartą raiškiai perskaitykite dėdės pamokymus. ką negirdėta 
sužinojote?                   

4  kas jus taip ar panašiai moko? ko moko? Papasakokite.                                                   
5  sukurkite plakatą tema „Žemė – mūsų namai”.

 
orų spėjimai

jei ant ąžuolo daug gilių, bus šalta žiema. 
jei daug uogų ant šermukšnio, bus lietingas ruduo.
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Jurgis Jankus

Ragana

jakamutis prisiglaudė prie medžio ir tyliai klausėsi. trekšt, 
trekšt – pasigirdo tylūs žingsniai, po valandėlės pasirodė tamsus 
šešėlis. jis vaikštinėjo po karklyną, kartais pasilenkdamas, kartais 
pasitūpdamas ir vėl išsitiesdamas. jakamučiui neilgai reikėjo lauk-
ti, kad suprastų, kas darosi. jis žinojo kiekvieną lakštingalos lizde-
lį, ir tamsus šešėlis kaip tik tose vietose stabtelėdavo.

berniukas prislinko arčiau ir pamatė juodai apsirengusią mote-
rį, kuri vienoj rankoj turėjo šluotą su ilgu pagaikščiu ir maišiuką, o 
kita ėmė iš lakštingalų lizdų kiaušinėlius ir dėjo į maišiuką.

jakamutis suprato, kad čia ragana, bet neišmanė, ką jai daryti, 
nes ji buvo ne pelėda, jai už paausio nepapeši ir nenudaužysi nagų 
kaip vanagui.

***
tyliai pasitraukė tolyn už medžių ir kiek kvapo turėdamas nu-

bėgo pas senelę.
– senelyte, – sušuko įbėgęs, – atlėkė ragana ir renka lakštinga-

lų kiaušinėlius. ką jai daryti?
– visų neišrinks, vaikuti, – atsakė senelė.
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– išrinks. visus lizdus žino ir renka. kitąmet nė vienos 
lakštingalos neturėsim. Pasakyk, ką daryti?

– turėsim. Čia lakštingalų visada būdavo, visada ir vėl bus, o 
raganos, vaikuti, verčiau neerzink, nes ji paskum baisiai keršija. ji 
tau padarys ką dar pikčiau negu lakštingaloms.

***
jakamutis valandėlę susimąstė, bet tuoj pasakė:
– aš nebijau! Man gali daryti, ką nori, bet savo paukštelių 

skriausti neleisiu. jeigu senelė man padėti negali, eisiu vienas. tai 
kas, kad ji ragana!

ir vaikas pakilo eiti lauk. tada senelė pašoko ir sulaikė.
– Palauk, – sakė, – mes pamėginsim. taip nuėjęs tikrai pražūsi. 

še žolelių. jos surinktos pačiam joninių vidurnakty ir yra geriau-
sias ginklas prieš raganas. apsibarstyk jomis ratą, ir jokia ragana 
tau nieko nepadarys. aš negaliu, mano kojos sunkios, ir visos ša-
kelės po jom garsiai lūžta, bet tu jaunas, vikrus ir moki kaip reikia 
po mišką vaikščioti. tik žiūrėk, kad nepastebėtų, ir lauk, kol paleis 
iš rankų šluotą. tada pagauk šluotą, apiberk žolelių ratą, ir ragana 
viską tau padarys, kad tik jai atiduotum šluotą, nes be šluotos ra-
gana jau nebe ragana.

***
jakamutis pasiėmė ryšulėlį žolelių ir išlėkė. iš pradžių bėgo 

greitai, paskui ėmė sėlinte sėlinti. Pasigirdo ir tylus šakučių treš-
kėjimas po raganos kojom, pasimatė ir tamsus jos šešėlis, pagaliau 
jakamutis prisėlino taip arti, kad buvo matyti, kaip ji kiša ranką 
į lizdelį ir deda kiaušinėlius maišiukan. buvo girdėti net maišiu-
kan dedamų kiaušinėlių tekštelėjimas. o ir pats maišiukas buvo jau 
artipilnis, kad ragana nebegalėjo vienoj rankoj laikyti ir šluotos, ir 
maišiuko. šluotą buvo kažin kur pasidėjusi.

ilgai jakamutis žvalgėsi, kol pamatė ją paremtą į seną pasvi-
rusį gluosnį. jis tyliai paėjo kelis žingsnius ligi šluotos, pasiėmė ją 
į vieną ranką, o kita apibarstė ratą žolelių. Ragana vis nieko nepa-
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stebėjo, nors porą kartų kilstelėjo nosį į viršų, gal artimą žmogaus 
kvapą užuosdama, bet vėl skubino rinkti kiaušinėlius.

jakamučiui širdis virpėjo iš baimės, bet jis tvirtai susiėmė ir 
pasakė:

– ką čia veiki?
Ragana krūptelėjo ir abiem rankom suspaudė kiaušinėlių mai-

šiuką. kitą akies mirksnį šoko į tą vietą, kur buvo šluota, ir taip 
staiga sustojo, lyg būtų atsimušusi į sieną, paskum pamėgino tiesti 
ranką į šluotą ir vėl susilaikė.

***
jakamučiui pasidarė drąsiau.
– ką gi čia veiki? – jau stipresniu balsu pakartojo.
– atiduok šluotą! – sušuko ragana.
– Pirma pasakyk, kam mano paukštelius skriaudi? – atrėžė ja-

kamutis.
– atiduok šluotą! – ji griežė dantimis ir abiem rankom siekė 

jakamučio, bet pasiekti negalėjo: rankos rėmėsi kaip į nematomą 
sieną.

– Man tavo šluota nereikalinga. bet pirma atiduok lakštingalų 
kiaušinėlius ir prižadėk čia kitą sykį nesirodyti.

Ragana kelis kartus apėjo aplinkui, ieškodama, ar neras kokios 
spragos, per kurią galėtų prieiti prie jakamučio, bet, nieko nesura-
dusi, pradėjo švelniai kalbėti:

– klausyk, berneli, jeigu tu žinotum, kaip yra, tu nebūtum toks 
negailestingas, oi nebūtum. aš turiu dukterį, šviesesnę už saulę 
ir grakštesnę už stirną, o jos balsas gražesnis už visų lakštingalų 
balsus, bet ją užpuolė baisi liga, nuo kurios tegalima išsigydyti tik 
lakštingalų kiaušiniais. jei tu pamatytum ją ir kaip ji kenčia, ne-
būtum toks negailestingas. Lakštingalos vėl kiaušinėlių prisidės, o 
man mergaitės niekas nesugrąžins, niekas, – ėmė verkti.

berniukui darėsi gaila ir senos raganos, ir jos gražios dukters, 
bet dar labiau buvo gaila savo lakštingalų. jis ilgai ieškojo, ką ga-
lėtų raganai pasakyti.
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– juk ten, kur gyveni, lakštingalų irgi yra. jos kiaušinius taip 
pat deda, – pagaliau pasakė.

– Nėra, berneli, nėra, – vėl ėmė aimanuoti senė. – aš išvaikš-
čiojau visus dubysos krantus, visas šušvės pakrantes. kiekvieną 
krūmelį ten išžiūrėjau. Nėra ten, nieko nebėra. visos čia sulėkė, 
visos čia susirinko. visos čia, berneli.

– tai tu nori, kad ir čia nebebūtų?
– jos vėl prisidės…
– Ne, ne! – nutraukė ją jakamutis. jis dabar buvo visiškai 

drąsus. – jeigu tavo duktė tikrai serga, eik pas mano senelę: ji turi 
visokių žolelių, ir nėra tos ligos, kurios jomis nepagydytų. Ne, ne! 
Palik čia kiaušinėlius, imkis šluotą ir keliauk. ir daugiau čia nepa-
sirodyk!

***
Ragana ir šiaip maldavo, ir taip prašė, bet jakamutis nenusilei-

do, tada ji maišelį su kiaušinėliais padėjo vienoj rato pusėj ir nuėjo 
į kitą paimti šluotos. berniukas pirma įsitraukė maišelį į ratą, tik 
tada numetė raganai jos šluotą ir dar iš paskos žiupsnį žolelių pa-
bėrė. Ragana tik sukliko, griebė savo šluotą ir taip nudulkėjo, lyg 
jai užpakalį būtų kas karšta geležim padeginę.

jakamutis pasiklausė, pasiklausė ir, kai raganos nė menkiausio 
garselio nebebuvo girdėti, pasiėmė maišelį, išėjo iš rato ir pradėjo 
kiaušinius dėlioti atgal į lizdelius.
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***
iš pradžių miškas buvo tylus, po valandėlės pasigirdo vienas 

kitas nedrąsus pieptelėjimas, ir staiga pratrūko toks čiulbėjimas, 
kokio nei jakamutis, nei tas miškas niekada nebuvo girdėję.

jakamutis stovėjo ant paties Nevėžio kranto, žiūrėjo į juodą, 
ramiai plaukiantį vandenį ir negalėjo sulaikyti ašarų – taip smagi 
buvo jo širdis. Lakštingalos nebepasitenkino čiulbėjusios prie savo 
lizdo, bet tūpė jakamučiui ant pečių, ant galvos ir suokė kiek kvapo 
turėdamos. joms iš miško atsiliepė strazdai, volungės, iš dangaus 
perkūno oželis. balsų balsais nuskambėjo visas miškas. Net rašė1, 
ir toji, ėmė treškinti į drebulės viršūnę pasilėkusi. visi sukilo iš 
miego lakštingalos džiaugsmu pasidžiaugti.

juodas tylus šešėlis kelis kartus apsuko jakamučiui apie galvą, 
sukliko, sukliko ir nulėkė anapus upės, į laukus pelių pasiieškoti. 
Net ir pelėdai buvo smagu.

stabtelėdavo, vidurnakty, geriausias, lūžta, užuosdama, 
švelniai, plaukiantį, džiaugsmu

1  su kokiais veikėjais susipažinote skaitydami kūrinį?
2  kuris veikėjas atklydęs iš pasakų?
3  kokią žinią senelei praneša jakamutis?
4  kaip žinią apie raganos piktadarystę sutinka senelė?  

kuo ji labiau rūpinasi – lakštingalomis ar anūku?
5  dėl ko jakamutis pasiryžęs kovoti? kaip jam padeda senelė?
6  Papasakokite, kaip jakamutis elgiasi miške. kodėl jam pavyksta 

pasinaudoti senelės pasiūlyta gudrybe?

1 Rašė – rąšis, kitaip kėkštas.



159

7  Perskaitykite jakamučio ir raganos dialogą vaidmenimis. kaip 
iš pradžių elgiasi ragana, o kaip paskui, neįveikusi burtų sienos, 
pradeda kalbėti?

8  kokią pergalę pasiekė berniukas?
9  kuo džiaugėsi paukščiai?
10 kas šioje istorijoje, jūsų manymu, tikroviška, o kas pasakiška?
11 apibūdinkite pagrindinius veikėjus. kas svarbiausia raganai, kas 

senelei, kas jakamučiui?
12 Parašykite šio teksto planą ir išmokite pasakoti.

Perskaitykite visą jurgio jankaus apysaką-pasaką „Po raganos 
kirviu”.

Vytautas V. Landsbergis

Arklys Dominykas ir jo bičiuliai

Parkeliavo arklys dominykas į savo gimtąsias pievas. apsidai-
rė ir net apsiašarojo iš pasiilgimo – juk visą žiemą su savo pieva, 
ąžuolu, varlėmis ir upeliu buvo nesimatęs...

– kaip gyvenate?
– Gerai gyvename, išmintingasis arkly dominykai. tik labai 

sušalome tavęs belaukdami...
– Nieko nepadarysi, žiema gi, – palingavo galva arklys... – ar 

labai šalta buvo?
– oi, sniego buvo virš galvos, – sukvaksėjo varlės.
– Ne virš galvos, o virš sušalusio paviršiaus, – pradėjo ginčytis 

upelis.
– ką jūs čia kalbat, – suošė ir pieva, – sniege net pačios aukš-

čiausios smilgos buvo paskendusios...
– tik nereikia pasakot niekų, – nusijuokė ąžuolas, – sniego 

buvo vos iki kelių. ir nieko čia tokio...
– o tu kur taip ilgai buvai prapuolęs? – staiga atsitokėję arklį 

dominyką ėmė klausinėti ąžuolas, vešlioji pieva, išdykusios varlės 
ir greitasis upelis.
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– Papasakosiu paskui, dabar neturiu laiko, nes reikia skubiai 
pasodinti rugiagėlę.

– sodink prie upelio, – čiurleno jam patarinėdamas upelis.
– sodink į mūsų balą, čia visada drėgna, – kvaksėjo arkliui var-

lės.
– sodink po ąžuolu, tai aš ją nuo audrų apsaugosiu, – sulingavo 

šakomis ąžuolas.
– sodink į pievą, nes aš labai noriu pasipuošti, – paprašė pieva.
arklys dominykas sutriko ir nežino, kaip jam dabar geriau 

elgtis, kurio iš bičiulių patarimo klausytis. ir nutarė jis pasiklausyti 
savo širdies balso – nutilo, nurimo ir paklausė savo širdies:

– sakyk man, širdele, kur pasodinti savo mylimąją rugiagėlę?
– sodink ją ten, kur nuneš vėjas – vėjas geriau žino, – patarė 

jam širdelė, švelniai stuktelėjusi porą kartų.
arklys iškėlė rugiagėlę aukštai virš galvos ir leido skristi pa-

vėjui. vėjas tuoj pat pakėlė gėlę aukštai aukštai ir ėmė ją nešti link 
upelio.
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– atsargiau, juk nuskęs, – prunkštė išsigandęs arklys domi-
nykas, bėgdamas iš paskos. bet vėjas tik nusijuokė, švilptelėjo ir 
pasuko ąžuolo link.

– atsargiai, įsipainios viršūnės šakose – tai kaip paskui ją pa-
sodinsiu?

vėjas vėl nusijuokė ir ėmė leistis žemyn prie varlių kūdros. bet 
pamatęs, kad ir vėl arklys prunkščia, kažko bijodamas, vėjas pasuko 
link pievos. jis išvydo kažką žemės paviršiuje krutant. Pasirodo, ten 
rausėsi kurmis. ir nutarė vėjas, kad tai yra geras ženklas, ir nusileido 
su visa rugiagėle prie pat kurmiarausio. Netrukus pribėgo ir arklys 
dominykas ir, supratęs, kad čia jau yra ta sodinimo vieta, tuoj pat ją 
kanopom išakėjo, nosim mažą duobutę įspaudė ir savo meilę pasodi-
no. Paskui švelniai užkapstė ir ėmė laukti, kas bus toliau.

– Palaistyk, – davė paskutinį patarimą vėjas ir pakilo taip aukš-
tai, kad net ąžuolo šakos susvyravo, subraškėjo...

gimtąsias, vešlioji pieva, rugiagėlę, mylimąją, kurmiarausio

1  kas yra pagrindinis kūrinio veikėjas? ką apie jį sužinojote?
2  kodėl arklys dominykas parkeliavęs į gimtąsias pievas apsiaša-

rojo?
3  kas buvo arklio dominyko bičiuliai? 
4  kodėl jie visi skirtingai nusakė sniego kiekį?
5  kur arklio bičiuliai siūlė sodinti rugiagėlę? kodėl?
6  kur vėjas ieškojo vietos rugiagėlei?
7  kaip dominykas sodino rugiagėlę? iš kurių žodžių galima su-

prasti, kad jis ją mylėjo?
8  Paaiškinkite, kaip suprantate pasakymą „kitų klausyk, bet ir 

savo protą turėk”.
9  suvaidinkite arklio, pievos, upelio, ąžuolo ir varlių pokalbį. 
10 Pasirinkite vieną pasakos veikėją ir aprašykite, kokį jį įsivaizduo-

jate.
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Martynas Vainilaitis 

Rasošventė

Padvelkia paparčiais 
tą naktį vėsa. 
Žiedais karūnuota 
ateina Rasa. 
 
ant vieno žolyno 
Lakštingala gieda, 
ant kito – mėnulis 
Pavirsta į žiedą. 
 
trečias nurausta 
birželio žara... 
ir kviečia į šventę 
Mus deivė gera. 
 
Paraistėse ūkas 
Lyg pūkas pabąla, 
susiburia šmėklos 
Į Žiežulų1 salą, 
 
ir Laumžirgio krūme, 
Gražiau nei kadais, 
Pražysta papartis 
aušrinės žiedais.

1 Žiežula – pasakų ragana, burtininkė.
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1  ką sako eilėraščio pavadinimas? 
2  ką žinote apie jonines (Rasas)?
3  kaip eilėraštyje kuriama paslaptinga nuotaika?
4  koks stebuklas įvyksta?
5  kokios mitinės būtybės minimos eilėraštyje?
6  kokia pagrindinė eilėraščio mintis? Raskite teisingą atsakymą.
 daug vietos skirta gamtos aprašymui.
 kalbama apie lietuvių liaudies papročius.
 vienintelės metuose nakties ypatinga nuotaika ragina kitaip pa-

žvelgti į mus supantį pasaulį.
 joninių naktį būtina linksmintis.
7  Raskite, kurie eilėraščio žodžiai rimuojami.

Mitai – senovės tautų pasakojimai apie pasaulio, gamtos 
reiškinių kilmę, dievus ir herojus. Lietuvių mitologija – tai 
pasakojimų apie senovės lietuvių dievybes ir mitines būtybes 
visuma.
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aNtRiNiNkės sakiNio daLYs. Pa PiLdiNYs

sakinys, kurį sudaro tik veiksnys ir tarinys, yra neišplėstinis 
sakinys. jeigu sakinyje, be veiksnio ir tarinio, yra juos 
paaiškinančių žodžių, tokį sakinį vadiname išplėstiniu.

Ne iš plės ti niai sa ki niai   iš plės ti niai sa ki niai 
 
1. Pra si dė jo dar bas.  Pra si dė jo nau jas ir įdo mus 
     dar bas šalt kal vių dirb tu vė je.

2. at ėjo ru duo.    Po karš tos va sa ros at ėjo  
     lie tin gas ir šal tas ru duo.

Žodžiai, kurie paaiškina veiksnį ar tarinį, yra vadinami antri-
ninkėmis sakinio dalimis. ant ri nin kės sa ki nio da lys yra pa pil di-
nys, pa žy mi nys ir ap lin ky bės.

antrininkė sakinio dalis, kuri papildo tarinį ir atsako į 
klausimus ko? kam? ką? kuo?, yra  papildinys. 

Papildiniui klausimą keliame iš tarinio. Senelė numezgė vaikai-
čiui  pirštines. kam numezgė? – vaikaičiui, ką numezgė? – piršti-
nes. Mikas didžiavosi savo tėvais. kuo didžiavosi? – tėvais. 

Papildinį sakinyje žymime punktyrine linija.

† išplėskite sakinius, įrašydami praleistus žodžius.

1. ieško kaip miške (ko?) . 2. ir višta kiaušinio dėti eina į savo 
(kur?) . 3. Nesijuok iš svetimos (ko?) . 4. varnas (kam?)  
akies nekerta. 5. darbas (kam?)  (ką?)  bado. 6. kartais ir 
karvė (ką?)  paveja. 
gūžtą * kiškį * tinginiui * medžio * varnui * akis * nelaimės
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‡ Nurašykite tekstą. Pabraukite žodžius, kuriais išplėsti neišplėstiniai 
sakiniai.
Laukinių gėlių pievoje ganėsi jaunas arklys dominykas. anks-
tyvais rytais dominykas stebėdavo krintančias žvaigždes. Pie-
vą rytais dengdavo tirštas rūkas. arklys žaisdavo tame rūke. 
Patekėjusi saulė rūką išsklaidydavo. tada dominykas nešioda-
vo pievų varles ant savo nugaros. varlės jį mylėjo.

V. V. Landsbergis

ˆ Papildykite sakinius papildiniais, atsakydami į klausimus. Papildi-
nius pabraukite sutartiniu ženklu.
1. Mergaitės pririnko (ko?) . 2. alvydas padėjo (kam?) .  
3. Mokytoja paaiškino (ką?) . 4. Mokiniai džiaugėsi (kuo?) 

. 5. senelis pasakojo (apie ką?) . 6. sesuo pyko (ant ko?)  

. 7. brolis juokiasi (iš ko?) .

Š Nurašykite tekstą. Pabraukite papildinius, viršuje parašykite klausi-
mus, į kuriuos jie atsako.
visi mokiniai gaudavo nemokamus pietus. kristė dešrelę įsidė-
davo į plastikinę dėžutę. taip nešdavo Riciui. tokio katino aš 
dar nemačiau. Mergaitės pasakojimui neteikiau didelės reikš-
mės. vaikai dažnai ką nors prasimano.

V. Račickas
Pavyzdys. visi mokiniai gaudavo nemokamus pietus.

œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite sutartiniu ženklu papildinius.
1. draugystė gyvenim* puošia. 2. Garb* įsigyti sunku, prarasti 
lengva. 3. darbas puošia gyvenim*, gyvenimas šlovina darb*.  
4. kas brangina laik*, tas kalb*damas turi saiko. 5. Prakaito 
nepridėjęs, duonos nevalg*si. 6. Geras t*vas ir svetimo vaiko 
neatst*mia.

Œ suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu linksniu. Papildinius 
pabraukite.

1. Lietus sigutę vijosi iki pat prieangio (durys). (k. M.) 2. virš 
(upelis) skraidė laumžirgiai. (e. s.) 3. senas vilkas (uodega) 

ką?
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į eketę nekiša. (tts.) 4. Priekyje sušvyti melsvas upės vingis 
su stačiu gelsvu (skardis) ir pasvirusia žemyn (eglė). (k. M.)  
5. (vaikai) pasitiko tik tušti smėlėti laukai. (a. k.) 6. Giedrius 
paspiria (kankorėžis). (k. M.)

š Parašykite sakinių su papildiniais, atsakančiais į klausimus ko? kam? 
ką? kuo?, ir juos pabraukite. 

PaŽYMiNYs

antrininkė sakinio dalis, kuri atsako į klausimus koks? kuris? 
kelintas? kieno?, yra pažyminys.

Pažyminių pavyzdžiai:

Pūtė šiaurinis vėjas. Pasigirdo motinos žingsniai.

Pažyminiai paaiškina, pažymi veiksnį, papildinį ir aplinkybes. 
Žodis, kurį pažyminys paaiškina, vadinasi pažymimasis žodis: 
Pasodinome liekną (kokį?) ąžuoliuką (pažymimasis žodis). Šiltas 
(koks?) pavasario (kieno?) lietus (pažymimasis žodis) atgaivino 
žemę. 

Pažyminys sakinyje žymimas vingiuota linija.

† Nurašykite mįsles. sutartiniu ženklu pabraukite pažyminius. 

1. Maža panelė, o visus žmones rengia. 2. aukšta pana pypkę 
rūko. 3. Rausvas gaidukas gūžtoj po žeme sukas. 4. juodas jau-
tis dangų laižo. 5. Mažas šulinėlis, juodas vandenėlis, kas nori 
gurkšnoja, ir baltais laukais nešioja. 6. skaisti mergužėlė mėly-
noj pievoj vaikštinėja. 

‡ Papildykite tekstą pa žy mi niais ir pa brau ki te juos.
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Mes mėg da vo me vaikš čio ti po  miš ką. ten tarp  me džių vos 
bu vo ma ty ti sau lė. iš  vir šū nės į  vir šū nę šo ki nė jo  vo ve-
rai tės.  sa ma no se vi sa dos ras da vo me  gry bų.

ˆ iš plės ki te sa ki nius pa žy mi niais.

1. Nutūpė į beržą varna. 2. Ry tis rin ko la pus. 3. virš kal nų te-
kė jo sau lė. 4. šal ti nė lis prausė ak me nė lį. 5. Linas klau sė si pa-
sa ko ji mų.
Pa vyz dys. Nutūpė į aukštą beržą juoda varna.

Š  Įrašykite praleistas raides, pabraukite sutartiniu ženklu pažyminius.

katriukė įžengia į vešl* pievą. Pailg* lapuose žvilga rasos la-
šeliai, o ant smilgų supasi mėlyni drugel*. Mergaitė mato dar-
bšč* bitutę. Margas drugelis nutupia ant šakoto dobilo lapo. ten 
toliau linksėdamas vaikščioja ilgakojis gandras. tankiam* skro-
blyne ulbauj* volungė. aukštai dang* skamba vyturėlio giesmė.

A. Vaičiulaitis

œ Įra šy ki te pra leis tas raides, de rin da mi pa žy mi nį su pa žy mi muo ju žo-
džiu. Pa žy mi nį pa brau ki te vin giuo ta, o pa žy mi mą jį žo dį – tiesia li ni ja.

užklydau į gilų up* slėnį. šis vand* šaltinis žmonių vadina-
mas  jordanu. Žinojau, kad upė įteka į kažkokį ežerą, savo dy-
džiu panašų į jūrą. iš kitapus upės plūdo stiprus karšt* dykum* 
oras. kepurę teko įsikišti į kišenę šalia šaukšto, su kuriuo nie-
kada nesiskiriu, nes nežinai, kada gali būti pavaišintas grik* ar 
man* koše.
up* krantu leidausi žemyn. iš dešinės kilo į dangų melsv* uo-
los, staig* skardžiai, o iš kairės driekėsi paup* krūmynai.

L. Gutauskas

Œ Per skai ty ki te teks tą. iš ra šy ki te pa žy mi nius ir pa žy mi muo sius žo-
džius.

kas ga li bū ti gra žes nio už anks ty vą pa va sa rio ry tą, kai po žie-
mos šal čių že mės krū ti nė vėl ima al suo ti! Laz dy no žir gi nė liai, 
nu tį sę pli ko mis me džio ša ke lė mis, pa be ria gels vas gy vy bės dul-
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ke les, įkal nė se iš po snie go ne drą siai pa žvel gia mels vos ži bu čių 
akys. Lau ki ir su lauk ti ne ga li gim ti nėn su grįž tan čios lieps ne-
lės... klau sai si miš ko bal sų. Gal ims ir su čiul bės šis anks ty vas 
miš ko gies mi nin kas si da bru skam ban čiu var pe liu, pas kelbs grį-
žu sį pa va sa rį. 
dar tirš to rū ko šy das te be lai ko ap gau bęs miš ką. dar te be si tę sia 
nak tis, ta čiau nu ma nau, kad greit ims brėkš ti.

J. So kas 
Pavyzdys. ankstyvą rytą.

aPLiNkYbės. vie tos aP LiN kY bė

antrininkės sa ki nio da lys, ku rios pa aiš ki na ta ri nį ir at sa ko į 
klau si mus kur? ka da? kaip?, yra ap lin ky bės. 

  Rytą sode linksmai pragydo varnėnas.

  pragydo      varnėnas

     kada?             kaip?
  rytą   linksmai

                                 kur?
            sode
sakinyje aplinkybės žymimos: taškas, brūkšnys, taškas...

Vie tos ap lin ky bė ro do, kur vyks ta veiks mas, ir at sa ko į klau-
si mą kur?

Amelija gy ve na mies te (kur gy ve na?). Vaikai eina iš mokyklos 
(iš kur eina?).
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† Nurašykite sakinius. Pabraukite sutartiniu ženklu vietos aplinkybes.

1. Įlankoje buvo ramu ir jauku. (e. s.) 2. už medžių pasigirsta 
vežimo dardėjimas. (v. Ž.) 3. virš ežero ėmė sukti ratus didelis 
paukštis (v. d.) 4. Pėdos nuves mane prie namų, parodys, iš 
kur jis atėjo. (a. spr.) 5. Į mokyklą jis dažniausiai eina pės-
čias. (vyt. Rč.) 6. kai suskambo mokyklinis skambutis, vaikai 
ir sliekai sėdėjo suoluose ir laukė mokytojos. (R. Č.)

‡  Įra šy ki te pra leis tas raides, vie tos ap lin ky bes pa brau ki te.

Minkštame lizdel*je tupėjo mažyč* paukštel*. juos augino 
r*pestingi tėvai. Pakilo smarkus vėj*s. jis negailest*ngai laužė 
medžių šakas. iš lizdo į up* įkrito mažytė paukšt*tė. blaškėsi 
var*šelė šaltame vanden*je. srovė nešė tol*n nuo kranto. 
atskrido tėvai. jie nieko negalėjo pagelbėti.
tada paukšt*tė iškėlė savo plauk*tus sparnelius. vėj*s išp*tė 
juos kaip bur*s. savo mažomis koj*tėmis ji nuvairavo į kran- 
t*. Prieš saulut* i*džiovino pluksnel*s ir laimingai sugr*žo į  
lizd*.                                                                             

K. Marukas                          

ˆ sugalvokite sakinių, kurių vietos aplinkybėmis eitų žodžiai: ežerėly-
je, po krūmu, sode, kur ne kur, ties sankryža.

Š  išplėskite sakinius vietos aplinkybėmis.

1.  linksmai čiulbėjo paukščiai. 2. varna atsitūpė . 3.  
augo vaismedžiai ir vaiskrūmiai. 4. anksti ryte išvykome į .  
5. aleksas gyvena . 6. ant  sėdi kaimynės ir kalbasi.

œ Raskite ir iš ra šy ki te vie tos ap lin ky bes.

Pla čios lan kos
ant rą kar tą lau kuo se nu žvan gė jo dal giai, ant rą kar tą šie no ve-
ži mai nu girgž dė jo į dar ži nes. Į pla čias lan kas pie me nys pa lei do 
kar vių ban dą. du rus vi bu liai, iš kė lę gal vas, links mai bau bia 
ir ve da ban dą, kur tik ma to akys. Nie kas ban dos ne su stab do, 
nie kas ne šau kia. Pie me nys gu li po me džiais, ka so si pa kau šius 
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ir min ti mis bren da į jau nas die nas. Ne tu ri dar bo ir sar gi niai šu-
nys, gu li iš ki šę lie žu vius, nu obo džiau ja... o ban da jau ga li nė se 
lan ko se. Plė šo ra gais bo bų va sa ros nu aus tus vo ra tink lius ir pe-
ša iš po ant rų jų dal gių pa ki lu sią tan kią žo lę. bu liai tai kiai ka sa 
ko jo mis že mę ir pa ten kin ti pu čia pro šner ves ga rą...
Į pla čias lan kas at ėjo il gai lauk ta lais vė.

V. Dautar tas 

Lai ko aP LiN kY bė

Lai ko ap lin ky bė ro do, ka da, ku riuo me tu vyks ta veiks mas.

Sek ma die nį (kada?) ei si me į kon cer tą.

† at sa ky ki te į klau si mus ir pa brau ki te lai ko ap lin ky bes.

1. ka da šven čia mos kū čios? 2. ka da šven čia me Lie tu vos Ne-
pri klau so my bės die ną? 3. ka da pra žys ta ži bu tės? 4. ka da ūki-
nin kai ker ta ru gius? 5. ka da iš šiltųjų kraštų sugrįžta paukš-
čiai? 6. ka da pa gels ta me džių la pai?

‡ Nurašykite sakinius ir pa brau ki te lai ko ap lin ky bes.

1. va sa rą važiuosių į Palangą. 2. šeštadienį mes aplankome 
senelius. 3. Nak ti mis ma ty ti daug žvaigž džių. 4. vakarop ėmė 
lyti. 5. susitiksime po valandėlės. 6. vieną dieną susirgau kaž-
kokia peršalimo liga.

ˆ Pirma taisyklingai perskaitykite sakinius, o paskui nurašykite (mė-
nesį ir dieną rašykite žodžiais).

1. 06-15 vyksime į ekskursiją prie jūros. 2. 01-01 švenčiame 
Naujuosius metus. 3. Nuo 01-23 iki 02-07 buvo žiemos atos-
togos. 4. šį pratimą atliekame (įrašykite šios dienos datą).  
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5. 05-08 važiuosime į teatrą. 6. 06-28 prasidės vasaros atosto-
gos.
Pavyzdys. birželio penkioliktą dieną vyksime į ekskursiją prie 
jūros.

Š Nurašydami sakinius, įrašykite praleistas laiko aplinkybes.

1.  sėdėjau už stalo ir sprendžiau uždavinį. 2.  pušyne ge-
nys stuksena medžio kamieną. 3.  čia nebuvo nieko,  sto-
vi miestas. 4.  su tėveliu važiuosime prie ežero meškerioti.  
5.  jonvabaliai šviečia kaip elektros lemputės. 6.  per margą 
ramunių pievą nudundėjo traukinukas. 7.  juliukas tinkleliu 
daug drugelių buvo sugavęs.
vakar * šiandien * pernai vasarą * anksti rytą * po pietų  
vasarą * naktį * sekmadienį

œ Nu ra šy kite sa ki nius, pa brau ki te vie tos ir lai ko ap lin ky bes. skliaus-
te liuo se pa ra šy ki te klau si mus, į ku riuos jos at sa ko.

šian dien ry tas vėl ty lus. jū ro je nu ri mo pas ku ti nė ban ga.
Po ber žais va kar pa li kau du be nį van dens. Į jį per nak tį pri kri to 
gel to nų la pų, o van duo – šal tas kaip ber žo ra sa. Į šu li nė lį ir gi 
pri kri to la pų. ten gel to nuo ja vaš ki niai la pai.

R. Bud rys

bŪ do aP LiN kY bė

Bū do ap lin ky bė ro do, kaip, ku riuo bū du at lie ka mas veiks-
mas.

Au ri mas ge rai (kaip?) pie šia. Žir gas šuo liais (kaip?) bė go. 
Sil vi ja pa sa ko jo iš šir dies (kaip?).

†  iš plės ki te sa ki nius bū do ap lin ky bė mis.

1. Žy di so dai. 2. aud ro nė skai to. 3. kar žy giai gy nė si. 4. šei ma 
ruošia si. 5. Man tas pa sa ko jo. 6. Pūtė vėjas. 7. Liepsnojo laužas.
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‡ sugalvokite ir parašykite sakinių su šiomis būdo aplinkybėmis: ati-
džiai, ypatingai, palengva, rūpestingai, švelniai, tyliai, tvarkingai.

ˆ Nurašykite tekstą. Pabraukite sutartiniu ženklu būdo aplinkybes.

Kurapkos
vidury lauko kurapkų pulkelis garsiai šūkavo, liūdnai čirškė-
jo. Paskui subėgo jos į rugių želmenis. snūduriuoja, bet mie-
gas neima. vėjas įkyriai šiaušia plunksnas, negailestingai taršo 
kuodelius – šaldo kūną. Ginasi paukšteliai nuo šalčio kaip įma-
nydami. Gūžiasi, smarkiai spaudžiasi prie žemės, galvutes kiša 
po sparnais, ieško užuovėjos.

J. Sokas

Š Nurašykite tekstą. Pabraukite aplinkybes, viršuje nurodykite jų rūšį.

Dramb liu kas iš fon ta no
dramb liu kas sto vi pa čia me ba sei no vi du ry je. jo ma žos ap skri-
tos akys žvel gia liūd nai į ša lis. ka dai se iš jo ak me ni nio straub-
lio links mai tryš ko sro vė ir ba sei nas bu vo skli di nas ty ro van-
dens. ta da dramb lio akys bu vo links mos ir šel miš kos.
tais ge rais lai kais ap link fon ta ną bū riuo da vo si vai kai, net su-
au gę mė go pa sė dė ti ša li mais ant suo le lio. da bar suo las ap vir tęs 
ir nie kas čia ne ap si lan ko.

Pa gal V. Ži lin skai tę

œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite aplinkybes, viršuje nurodyki-
te jų rūšį.
arklys, katė, šuo, ž*sinas ir gaidys ėję į gir*. Mišk* visi balsu 
ėmę giedoti. vilkai pab*gę ir išbėgioję. šie likę vieni. Nakt* 
kiekvienas eina gulti į savo viet*. arklys atsigulęs prieme-
nėj*, šuo prie angos, katė pelenuos*, gaidys ant laktos užlėkęs, 
ž*sinas tarp dur* atsit*pęs. (tts.)

Œ sugalvokite šiems sakiniams papildinių, pažyminių ir aplinkybių. 
sakinius parašykite.

1. Martynas grąžino. 2. eigulys pažįsta. 3. Žydi gėlės. 4. Moki-
niai skaito.
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vie Na RŪ šės sa ki Nio da LYs iR jų skYRYba

sakinio dalys, kurios atsako į tą patį klausimą, vadinamos 
vienarūšėmis sakinio dalimis.

vienarūšės sakinio dalys gali būti veiksniai, tariniai ir antrinin-
kės sakinio dalys. Į mokyklos aikštę rinkosi berniukai ir mergai-
tės. Tėvelis pasodino obelį, kriaušę ir slyvą.

vienarūšės sakinio dalys skiriamos kableliais. kai vienarūšės 
sakinio dalys sujungtos jungtukais ir, ar, kablelio nerašome. 
Parduotuvėje nusipirkome duonos, pieno, ledų. Parke mačiau 
ąžuolą ir klevą.

vienarūšes sakinio dalis gali jungti jungtukai o, bet, tačiau. 
Prieš šiuos jungtukus visada rašome kablelį. kablelį rašome ir 
tada, kai prieš kiekvieną vienarūšę sakinio dalį kartojasi jungtukai 
ir, ar bei kiti. Mes buvome prie jūros, tačiau nesimaudėme. Žodis 
žvirbliu išlekia, o jaučiu sugrįžta. Greta priskynė ir raudonų, ir 
baltų, ir mėlynų gėlių.

† Nurašykite tekstą, pabraukite vienarūšes sakinio dalis. Nurodykite 
jų rūšį.

Įvasarojus svogūnų laiškų ir ridikėlių kvapą pakeisdavo že-
muogių, o dar vėliau – obuolių ir kriaušių aromatas. Po pietų 
bernardas ir katšunis atsidūrė už miesto plytinčioje pievoje. 
jie sukrito į saulės įkaitintą žolę ir žiūrėjo į dangų, tikėdamiesi 
pamatyti skraidančią karvę.

G. Morkūnas 

‡ Pratęskite sakinius, įrašydami po tris ar daugiau vienarūšių sakinio 
dalių.

1. aš labiausiai mėgstu (ką veikti?). 2. Mano klasėje mokosi 
(kas?). 3. Pasižiūriu pro langą ir matau (ką?). 4. šiandien esu 
(koks/kokia?).



174

ˆ Parašykite po sakinį su vienarūšiais veiksniais, tariniais, papildiniais, 
pažyminiais ir aplinkybėmis.

Š Pa brau ki te vie na rū šes sa ki nio da lis. kur reikia, at skir ki te kab le liais.

Se ne lis so di nin kas
aud ro nės se ne lis triū sia dar že ly je ir so de ly je. ten au ga obe lys 
kriau šės ag ra stai ser ben tai. se ne lis mėgs ta gė les ir bi tes.
daž nai jį ga li ma pa ma ty ti so de ly je dar že ly je ir bi ty ne. Po dar bo 
jis vaikš ti nė ja pau piais ir po miš ką. Miš ke se ne lis pri žiū ri ne se-
niai pa so din tus jau nus ber že lius ąžuo liu kus kle vus.

A. Gri cius

œ Pabaikite sakinius. kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

1. aš mėgstu skaityti žurnalus ir . 2. draugė paslydo bet .  
3. ir rudenį ir žiemą . 4. vasarą mes apsilankysime varšuvoje 

. 5. vairuotojas į mus pasižiūrėjo tačiau .

Œ Įrašykite praleistas raides ir, kur reikia, padėkite skyrybos ženklus. 
Pabraukite vienarūšes sakinio dalis.

už italijos šveicarijos vokietijos ir Lenkijos gandras jau matė 
graž*se klon*se bei upi* vingiuose miegančią Lietuv*. Čia 
žiema jau ėjo į pabaig*. 
Gandras alfonsas labai skubėjo sugr*žti Lietuvon. jo laukia 
mielas lizdelis didžiul*me *žuole. didžiulės pievos vidury 
kurk* daugybė varl* ir ganosi arklys dominykas. Gandras iš-
ties* savo ilgas raudonas koj*s nutupia ir papurto visas plunks-
nas o iš jų kartu su kelionės dulkėm iškrinta ir rug*gėlės sėkly-
tė. 

V. V. Landsbergis
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kReiPi NYs. jo ReikšMė iR skY RY ba

Žo džiai, ku riais kreipia mės į as me nį ar daik tą, yra kreipi niai. 

kreipi nys nė ra sa ki nio da lis. jis ne at sa ko į klau si mus ir yra 
reiš kia mas daiktavardžio šauk smi nin ku. 

kal bant kreipi nys ta ria mas kiek stip res niu bal su. 
Indrute, eik na mo! Tomuk, padėk sesutei apsirengti.
kreipi nys ski ria mas kab le liais (vis tiek, ar jis sa ki nio pra džio je, 

vi du ry je, ar ga le), pa vyz džiui: Tė ve li, kur ei ni? Kur, tė ve li, ei ni? 
Kur ei ni, tė ve li? jei gu kreipi nys tu ri vie ną ar ba ke lis pri klau so mus 
žo džius, juos iš ski ria me kar tu su kreipi niu, pa vyz džiui: Bė kit, bė
kit, mū sų upės, į ma rias gi liau sias! Kar ve lė li mė ly na sis, o kur tu 
la kio jai? 

† Nurašykite dialogą ir pabraukite kreipinius.

– Pažvelk, Čirškiau, nendrinukė kažko blaškosi.
– Lekiam, striksiau, gal jai reikia pagalbos.
– Gelbėkit! Mano koja kažkur įsipainiojo...
– tuojau, nendrinuke, tuojau mes tau padėsim. Čirškiau, ji įsi-
narpliojo į meškeriotojų numestą valo gniužulą. 
– Matau, striksiau. tuojau aš snapu atraizgysiu tas kilpas. kaip 
jautiesi, nendrinuke? 

Č. Navakauskas

‡ Pakeiskite žodžius taip, kad jie būtų kreipiniai. su šešiais kreipiniais 
sugalvokite ir parašykite po sakinį.

žvirblis – žvirbli     katinas –   saulutė –     lietus –   
mokinys –     vaikas –        mamytė –    tėvelis – 
mokytojas –  jonukas –  eglutė –   laputė – 
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ˆ išplėskite sakinius kreipiniais.

1. spręskite uždavinius. 2. kodėl neatnešei knygos? 3. šildyk 
žemę. 4. Papasakok apie kelionę. 5. ošk ir šlamėk! 6. kur tu 
lakioji? 7. Leisk mus į kiną.

Š šiuos sakinius pakeiskite šaukiamaisiais arba klausiamaisiais.

1. irmina neatliko namų darbo. 2. artūrui reikėjo eiti namo.  
3. Mažas šaltinėlis skubėjo į jūrą. 4. viktorija turi grąžinti kny-
gą į biblioteką. 5. vėjelis atpūtė šiltą lietų. 6. senelei dėkojau už 
gražią pasaką. 7. kęstutis turėjo išnešti šiukšles.
Pavyzdys. irmina, kodėl neatlikai namų darbo?

œ Nu ra šy da mi sa ki nius, var di nin kus pa keis ki te šauk smi nin kais. krei-
pi nius pa brau ki te. kur reikia, pa dė ki te kab le lius.

1. (Gim to ji ša lis) tau skam ba mū sų dainos. 2. ko kią gė lę tau 
(ma my tė) do va no ti aš ga liu? 3. (sū ne lis) pa trauk žir gą nuo ta-
ko. 4. daug iš var gai (mo ti nė lė) kol ma ne už au gi nai. 5. Ne verk 
(sen gal vė lė) tu sa vo sū naus. 

Œ Įra šy ki te pra leis tas raides. iš skir ki te kreipi nius kab le liais.

1. ko pa lin kė si ma no ge ro ji mo ti nėl*? 2. Ne liū dėk žvaigž dut* 
švie si. 3. Lok* pa dėk mums la pę nu baus ti. 4. eikš ma no ma-
žyt* aš tau pa sek siu gra žią pa sa kė lę. 5. tė vel* ko dėl taip il gai 
ne grį žai?
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sakiNYs, sa ki Nio da LYs. Ži Nių kaR to ji Mas

sakiNio daLYs

Pagrindinės antrininkės

Papildinys

ko?
kam?
ką?
kuo?

Pažyminys

koks?
kuris?
kelintas?
kieno?

aplinkybės

kur? (vietos)
kada? (laiko)
kaip? (būdo)

tarinys

ką veikia?
veikė?
veikdavo?
veiks?

veiksnys

kas?

† iš nag ri nė ki te sche mą. at sa ky ki te į klau si mus.

1. ką va di na me sa ki niu?
2. ko kias pa žįs ta te sa ki nio da lis? Į ko kius klau si mus jos at sa ko?
3. kas yra veiks nio ir ta ri nio gru pė?

‡ su da ry ki te sa ki nius. Pabraukite pagrindines sakinio dalis.

1. kar tais, sek ma die nis, aš, ei ti, į, ki nas
2. va ka ras, mes, vi sa da, sė dė ti, ir, žiū rė ti, te le vi zo rius
3. ar, jūs, tu rė ti, sū nus, ir, duk tė
4. Lie tu va, da bar, gy ven ti, trys, as ta, draugai
5. sau lius, te ta, tu rė ti, trys, ka tė
6. sa vait ga lis, mes, va žiuo ti, prie, eže ras, ar ba, prie, upė
7. kur, gy ven ti, arū nas, tė vai
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ˆ išplėskite sakinius antrininkėmis sakinio dalimis. Pabraukite jas su-
tartiniais ženklais.

 1.  kukuoja gegutė. 2. krinta  lapai. 3. skamba  dainos. 
4. aš skaitau . 5.  lijo lietus. 6. Pravažiavo  traukinys.  
7. erika maudosi . 8. augustinas kala .

 greitasis * upėje * vinį * medžių * knygą * linksmos * miške  
vakar

Š Nurašykite tekstą. sutartiniais ženklais pabraukite papildinius ir pa-
žyminius. 

Žemuogių pievelė
šitiek žemuogių. saulius nė sapnuoti negalėjo. tik prasidėjo 
kirtimai, tuojau ir sužaliavo lapų paklodės. iš už eglių ir pušų 
sienos nušvitusiai saulei šypsojosi vėlyvi žiedai. o uogų, uogų! 
kitos dar balkšvos, dar tik vieną šoną patamsinusios, bet dau-
giausia – ryškiai raudonos. Niekas jų čia nerinko, uogienojai 
neiššliaužioti, nebent prabėgo koks žvėris, visai abejingas tam 
gardumynui.

A. Zurba

œ Nu ra šy ki te sa ki nius. Pa brau ki te sutartiniu ženklu ap lin ky bes, viršu-
je pažymėkite jų rūšį.

1. Lai mu tė ne drą siai pa si bel dė į du ris. 2. Mo ki niai žie mą kruop-
š čiai glo bo ja paukš te lius. 3. Pau py lau žas de ga. 4. va kar grį žo 
gy dy to jas. 5. kie me žai džia mer gai tės. 6. Gra žiai mir gė jo epu-
šės la pai. 7. Ry tą gė lės žie de ži bė jo ra sos la še lis. 8. Pa va sa rį 
kregž dės lip do si pa sto gė je liz dą.

Œ sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis.

1. šiandien išaušo graži vasaros diena. 2. saulė pakilo aukštai 
ir kvietė prie upės. 3. jos pagundoms neatsilaikė nei vaikai, nei 
suaugę.

š išplėskite sakinius vienarūšėmis sakinio dalimis.
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1. Žmonės vis dažniau gėlėmis puošia . 2. Žuvys gyvena ir .  
3. Žemę nuklojo  lapai. 

Ÿ suskliaustuosius žodžius paverskite kreipiniais. Neužmirškite jų iš-
skirti kableliais.

1. šviesk (saulutė) žiemą ir vasarėlę. 2. (strazdelis) kodėl susu-
kai lizdą eglės viršūnėje? 3. Neliesk (vilkas) mano ožiukų.

 Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

1. staiga rytinis spindulėlis net suspindėjo iš laimės! 2. Galinia-
me kambarėlyje prie pat sienos jis apšvietė miegantį minkštą 
kailinį kamuoliuką. 3. saulės spinduliuko sušildytas kamuoliu-
kas ėmė krutėti, niurzgėti ir netrukus požeminiame bute pabu-
do užsimiegojęs kiškelis, vardu Pranciškus, o pavarde – Piškis. 
4. Pabudo kiškelis Piškelis, pasitrynė letenėle akis ir nukėblino 
iki olos angos. 5. Niekur nesimatė nei tėvelio, nei sesytės dvy-
nės Pranciškos, nei senelio Palemono! 6. Pro šalį tuo metu kaip 
tik šokavo voverytė viola. 7. išgirdusi Pranciškaus pagalbos 
klyksmą, stabtelėjo prie olos angos ir paklausė:
– kas atsitiko, gal galėčiau padėti?

V. V. Landsbergis 

1.  ką pažadino saulės spindulėlis?
2.  ką veikė kiškis Pranciškus?
3.  Nurašykite pirmą ir antrą sakinius. Pabraukite jų veiksnį ir  
 tarinį.
4.  Nurašykite ketvirtą sakinį. sutartiniais ženklais pabraukite  
 antrininkes sakinio dalis.
5.  Raskite ir nurašykite šaukiamąjį ir klausiamąjį sakinius.
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veiks Ma Žo dŽių as Me Na vi Mo Pa vYZ dŽiai

Bend ra tis

ei ti, žais ti, skai ty ti, gir dė ti

Tie sio gi  nė nuo sa ka

Esa ma sis lai kas

vie na skai  ta  

aš ei nu žai džiu skai tau gir džiu
tu  ei ni žai di skai tai gir di 
jis, ji   ei na    žai džia skai to gir di

daugi  skai  ta

mes ei na me žai džia me skai to me gir di me
jūs ei na te žai džia te skai to te gir di te
jie, jos  ei na žai džia skai to gir di
 
Bū ta sis kar ti nis lai kas

vie na skai  ta

aš ėjau žai džiau skai čiau gir dė jau
tu  ėjai žai dei skai tei gir dė jai 
jis, ji     ėjo žai dė skai tė gir dė jo

daugi  skai  ta

mes ėjo me žai dė me skai tė me gir dė jo me
jūs ėjo te žai dė te skai tė te gir dė jo te
jie, jos   ėjo žai dė skai tė gir dė jo
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Bū ta sis daž ni nis lai kas

vie na skai  ta

aš ei da vau žais da vau skai ty da vau gir dė da vau
tu ei da vai žais da vai skai ty da vai gir dė da vai 
jis, ji ei da vo žais da vo skai ty da vo gir dė da vo

daugi  skai  ta

mes  ei da vo me žais da vo me skai ty da vo me gir dė da vo me
jūs ei da vo te žais da vo te skai ty da vo te gir dė da vo te
jie, jos  eidavo žais da vo skai ty da vo gir dė da vo

Būsimasis laikas

vienaskaita

aš eisiu žaisiu skaitysiu girdėsiu
tu eisi žaisi skaitysi girdėsi
jis, ji eis žais skaitys girdės

daugiskaita

mes eisime žaisime skaitysime girdėsime 
jūs eisite žaisite skaitysite girdėsite
jie, jos eis žais skaitys girdės

Ta ria mo ji  nuo sa ka

vie na skai  ta

aš ei čiau žais čiau skai ty čiau gir dė čiau
tu ei tum žais tum skai ty tum gir dė tum
jis, ji ei tų žais tų  skai ty tų gir dė tų

daugi  skai  ta

mes  ei tu me  žais tu me skai ty tu me gir dė tu me
jūs  ei tu te žais tu te skai ty tu te gir dė tu te
jie, jos   ei tų žais tų skai ty tų gir dė tų
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Lie pia mo ji  nuo sa ka

vie na skai  ta

aš  – – – –
tu  eik žaisk skai tyk gir dėk
jis, ji    te gul ei na  te gul žai džia  te gul skai to        te gul gir di

daugi  skai  ta

mes ei ki me žais ki me skai ty ki me gir dė ki me
jūs ei ki te žais ki te skai ty ki te gir dė ki te
jie, jos  te gul ei na te gul žai džia te gul skai to   te gul gir di

ReikšMiNės ŽodŽio daLYs

     Žo dis

že mė
že me lė
že mė tas
po že mis
gra žus
gra žu mas
pa gra ži no
pa gra ži nau

Prieš dė lis

–
–
–
po
–
–
pa
pa

šak nis

žem
žem
žem
žem
graž
graž
graž
graž

 Prie sa ga

–
el
ėt
–
–
um
in
in

Ga lū nė

ė
ė
as
is
us
as
o
au

Žodžio dalys
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sakiNių RŪšYs

sa ki NYs

vi en ti si nis

Ne iš plės ti nis iš plės ti nis

sa ki nys su vie na rū šė mis 
               sa ki nio da li mis 

su dė ti nis
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MĮsLių ĮMiNiMai

77 psl., 3 užd.

1. drebulė, 2. durys, 3. žvakė, 4. kiaušinis, 5. grybas, 6. šešėlis, 7. liežu-
vis, 8. burna, 9. plunksna

107 psl., 2 užd.

1. diena, 2. perkūnas, 3. riešutas, 4. mėnulis ir saulė

113 psl., 3 užd.
6. duona, 7. bulvės

166 psl., 1 užd.
1. adata, 2. kaminas, 3. burokėlis, 4. debesis, 5. rašalinė (su rašalu) ir 
plunksna, 6. saulė

NuotRaukos

88 psl.
juozo Zikaro skulptūra „knygnešys” kaune
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saNtRuMPos

a. k. – aloyzas každailis                                                                                                                     
a. P. – algirdas Pocius                                                                                                                            
a. spr. – adolfas sprindis  
a. Z. – algimantas Zurba                                                                                                                                            
b. R. – bronius Radzevičius                                                                                                         
e. s. – elena spurgaitė                                                                                                                       
j. a. – jonas avyžius                                                                                                                       
j. dg. – janina degutytė     
j. M. – jonas Marcinkevičius                                                                                                                                   
j. Mk. – jonas Mikelinskas    
j. s. – juozas sokas                                                                                                                                            
just. M. – justinas Marcinkevičius                                                                                                 
k. M. – k. Marukas                                                                                                                          
P. M. – Pranas Mašiotas                                                                                                                                         
R. b. – Rimantas budrys                                                                                                            
R. Č. – Rimantas Černiauskas                                                                                                      
R. š. – Rapolas šaltenis                                                                                                            
tts. – tautosaka    
v. d. – vladas dautartas                                                                                                                     
vyt. Rč. – vytautas Račickas                                                                                                                
v. R. – vytautas Rimkevičius                                                                                                     
v. Ž. – vytautė Žilinskaitė
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