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1. TRUMPŲJŲ IR ILGŲJŲ BALSIŲ TARIMAS IR RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides.

Vidas neabejojo, jog su šiuo savanorišku įsipareigojimu susidoros be mažiausio vargo. Mat jis žinojo nedidelę paslaptį, kaip nemėgstamą darbą paversti mėgstamu. Reikia nuolat mintyse kartoti, jog
tas darbas tau suteiks didelį malonumą, jog tai ne asmeninis, o valstybinės svarbos reikalas ir jeigu jo
neatliksi, tai toli toli Nemuno žiotyse ar giliausiame Aukštaitijos ežere nuskęs keli šimtai pačių gražiausių ir pačių protingiausių Lietuvos žmonių. Arba įvyks baisi katastrofa: žemės drebėjimas, potvynis
arba uraganas, kuris sugriaus visus Lietuvos fabrikus ir gamyklas, šimtus tūkstančių namų, su šaknimis
išraus medžius, nusineš milijoną gyvybių... O išsigelbėję žmonės, tam uraganui praūžus, sutikę Šakalį
rodys pirštais ir sakys: tai jis, šitas tinginys, kaltas dėl uragano – pasižadėjo indus suplauti ir nesuplovė!
Pasižadėjo gauti penketą ir negavo! Pasižadėjo nemeluoti, o meluoja kaip šiaučius!
Vidas užsimerkė.
„Lėkštės lėkštelės... Mano mielosios lėkštutės... Kaip aš jūsų pasiilgau! Kaip seniai aš jus čiupinėjau
ir glosčiau! Mano rankos, jūsų išsiilgusios, net niežėti pradėjo! Ach, indai indeliai! Jūs esat patys geriausi
pasaulyje daiktai! Ir tu mazgotėle... Brrr...“
Atmerkęs akis, Vidas kažkodėl nepajuto ypatingo noro terliotis virtuvėje.
Vytautas Račickas. Zuika padūkėlis
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Remdamiesi pavyzdžiu lentelėje parašykite nurodytus žodžių linksnius.
Žodis

Dgs. V.

Žodis

Vns. Vt.

Žodis

Dgs. Vt.

naktis

naktys

medis

medyje

dantis

dantyse

sūnus

sūnūs

žodis

žodyje

grandis

grandyse

vilnis

vilnys

kąsnis

kąsnyje

akis

akyse

taikus

taikūs

rakštis

rakštyje

šaknis

šaknyse

vinis

vinys

vamzdis

vamzdyje

pusnis

pusnyse

švelnus

švelnūs

rūgštis

rūgštyje

rūšis

rūšyse

puikus

puikūs

samtis

samtyje

pušis

pušyse

širdis

širdys

sagtis

sagtyje

lūšis

lūšyse

kelias

keliai

gražus

gražiame

žingsnis

žingsniuose
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Remdamiesi pavyzdžiu lentelėje parašykite žodžius su nurodytomis priesagomis ir priešdėliais.
Žodis

Priesaga
-im- arba
-ym-

Žodis

Priesaga -iklarba -ykl-

Žodis

Bet kuri mažybinė priesaga su i, u,
y, ū

Žodis

Priešdėlis
api- arba
apy-

laukti

laukimas

tirpti

tirpiklis

voverė

voverytė

jaunas

apyjaunis

piešti

piešimas

saugoti

saugiklis,
saugykla

močia

močiutė

barti

apibarti

varžyti

varžymas

taupyti

taupyklė

tėvas

tėvukas

žalias

apyžalis

paišyti

paišymas

skaityti

skaitiklis,
skaitykla

brolis

broliukas,
brolužis,
brolytis

berti

apiberti

sukti

sukimas

rodyti

rodiklis,
rodyklė

sesuo

sesutė, sesytė,
sesulė

senas

apysenis

augti

augimas

varyti

variklis

teta

tetutė, tetulė

nauja

apynaujė

laikyti

laikymas

svarstyti
(sverti)

svarstyklės

kampas

kampukas,
kamputis

blėsti

apiblėsti
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Veiksmažodžių bendratį pakeiskite būsimojo laiko trečiojo asmens forma.

Žūti – žus, griūti – grius, rūgti – rūgs, nykti – nyks, lyti – lis, ūžti – ūš, manyti – manys, praryti – praris, vykti – vyks, tūpti – tūps, rūkti – rūks, vaikyti – vaikys, džiūti – džius, susigūžti – susigūš, sulysti –
sulys, lankyti – lankys, mokyti – mokys, pūti – pus, trypti – tryps, zyzti – zys.
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Šiems žodžiams parašykite po vieną giminišką žodį su ilguoju balsiu šaknyje. Remdamiesi
pavyzdžiu sugalvokite sakinių su abiem žodžiais.

Sujudo – sąjūdis. Laisvės ištroškę žmonės sujudo, susibūrė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį.
Įgudo – įgūdis.
Patvino – potvynis.
Pasuko – posūkis.
Suskrido – sąskrydis.
Pabuvo – pobūvis.
Mokiniai sugalvoja sakinius savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides. Lentelėje kiekvienai taisyklei parašykite po pavyzdį. Pavyzdžius
parinkite iš užduoties teksto.

Dabar aš jau kiek apsiraminęs. Nors… nevisiškai ramus. Bet aš žinau, kad jis grįžo į savo planetą,
nes prašvitus neradau jo kūno. Šiaip ar taip, jis nebuvo labai sunkus… O naktimis man patinka klausytis žvaigždžių. Atrodo, klausaisi penkių šimtų milijonų skambalėlių…
Tačiau man neduoda ramybės vienas keistas dalykas. Piešdamas antsnukį mažojo princo avelei
pamiršau nupiešti odinį diržiuką! Mažasis princas niekada negalės jo užmauti avelei. Taigi aš klausiu
savęs: „Kas atsitiko jo planetoje? Gal avelė suėdė gėlę?..“
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O kartais sakau sau: „Ne, žinoma, ne! Mažasis princas kasnakt pavožia savo gėlę po stikliniu gaubtu
ir akylai saugo savo avelę...“ Tada būna laimingas. Ir tyliai juokiasi visos žvaigždės.
Bet paskui pagalvoju: „Kartais būname išsiblaškę, ir tada visko gali atsitikti. O gal vieną vakarą jis
užmiršo stiklinį gaubtą arba naktį į lauką išslinko avelė...“ Ir tada visi skambalėliai virsta ašaromis!..
Tai iš tikrųjų didelė paslaptis. Jums, taip pat mylintiems mažąjį princą, visas pasaulis, kaip ir man,
yra vienoks, jei kažkur, nežinia kur, avelė, kurios mes niekad nematėme, suėdė rožę, ir kitoks, jei jos
nesuėdė...
Pažvelkit į dangų. Ir paklauskit savęs: „Suėdė avelė gėlę ar ne?“ Ir pamatysite, kaip viskas keičiasi...
Bet joks suaugęs žmogus niekada nesupras, kaip tai svarbu!
Šis vaizdas man gražiausias ir liūdniausias pasaulyje. Čia ta pati vieta kaip ir ankstesniame puslapyje, bet aš nupiešiau ją dar kartą, kad geriau įsižiūrėtumėte. Kaip tik čia mažasis princas pasirodė Žemėje,
paskui dingo.
Įsižiūrėkit atidžiai į šį vaizdą, kad tikrai jį atpažintumėte, jeigu kada nors į Afriką keliausite dykuma. Ir jeigu jums teks keliauti ta vieta, maldauju: neskubėkit, palūkuriuokit po šia žvaigžde! Ir jeigu
prie jūsų prieis auksaplaukis vaikiukas, jei jis nusijuoks ir jei nieko neatsakys klausiamas, jūs, žinoma,
atspėsite, kas jis. Todėl maloniai prašau: neleiskit man liūdėti ir kuo greičiau parašykit, kad jis grįžo...
Antuanas de Sent Egziuperi. Mažasis princas

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.
Taisyklė

Pavyzdžiai

Mišriuosiuose dvigarsiuose (il, im, in, ir, ul, um,
un, ur) i, u visada tariami trumpai ir žymimi
atitinkamomis raidėmis.

sunkus, patinka, šimtų, princo, pamiršau, užmiršo,
išslinko, virsta, kažkur, dingo

Mažybinėse priesagose -ut-, -(i)uk-, -ul- ir kt. visada
rašoma u.

diržiuką, vaikiukas

Priesagose -ik-, -in-, -inink-, -um-, -tuv-, -ingrašomos i, u.

odinį, laimingas, stikliniu

Priesagose -yb-, -yk-, -yl-, -ūn- ir kt. rašomos y, ū.

ramybės, dalykas, akylai

Bendraties priesagoje -yti visada rašoma y.

klausytis

Daiktavardžių vienaskaitos ir daugiskaitos vietininko
galūnėse -yje, -yse rašoma y.

pasaulyje, puslapyje

PASVARSTYKITE
Mokinys samprotauja savarankiškai, svarbu išryškinti lietuvių kalbos dainingumą ir skambumą.
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2. PRIEBALSIŲ SUPANAŠĖJIMAS.
j TARIMAS IR RAŠYBA
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides ir surašykite žodžius lentelėje.

Traukdavo, daužti, apdaila, megzti, segtuvas, atgabeno, užpernai, spręsdamas, išdavė, šaukdavo,
gaubtas, ledkalnis, apdangalas, dergti, siųsdamas, urgzti, išgąstis, vožtuvas, sprigtas, atbulas.
Suskardėjimas

Suduslėjimas

traukdavo

daužti

apdaila

megzti

atgabeno

segtuvas

spręsdamas

užpernai

išdavė

gaubtas

šaukdavo

ledkalnis

apdangalas

dergti

siųsdamas

urgzti

išgąstis

vožtuvas

atbulas

sprigtas
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Įrašykite praleistas raides.

1. Rašinį dailyraščiu perrašiau į švarraštį. 2. Staiga iš krūmų iššoko zuikis ir nuskuodė į mišką.
3. Mėnulis danguje jau užžiebė žvaigždes. 4. Aikštėje būriavosi pusšimtis kareivių. 5. Vaikas išsišiepė
ir čiupo saldainį. 6. Krisdamas skaudžiai užsigavau koją. 7. Po ligos jis greitai atsigavo. 8. Dirbdamas
atsainiai nelauk gero rezultato. 9. Dokumentus galima atsiimti raštinėje. 10. Nusipirkau pusstorį sąsiuvinį.

3

Pabraukite eilutes, kurių visi žodžiai parašyti taisyklingai. Klaidingai parašytus žodžius
ištaisykite – pabraukite klaidas ir žodžius parašykite taisyklingai.

• Skrisčiau, mokesčiai, pėsčias, vabzdžiai
• Kirščiau, vaikiščiai, gulščias, pavyždžiai
• Mesčiau, rūpesčiai, risčia, kregždžių,
• Oščiau, lūkesčiai, rūsčiai, vyzdžiai
• Leiščiau, laikraščiai, ramščiai, skruždžių
Kirsčiau, gulsčias, pavyzdžiai, leisčiau, ramsčiai, skruzdžių.
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Kur reikia, įrašykite priebalsę j ir surašykite žodžius lentelėje.

Bjaurumas, ietininkas, pasibjaurėti, paieškomas, nusispjauti, ieškiklis, pjausnys, jiezniškė, iešmelis,
pjautynės, ieškinys, ietigalis, rugpjūtis, ievmedis, pjudyti, ieškovas, pjūklas, suieškoti, pjuvenos, iena.
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j tariame ir rašome

j tariame, bet nerašome

bjaurumas

ietininkas

pasibjaurėti

paieškomas

nusispjauti

ieškiklis

pjausnys

iešmelis

jiezniškė

ieškinys

pjautynės

ietigalis

rugpjūtis

ievmedis

pjudyti

ieškovas

pjūklas

suieškoti

pjuvenos

iena
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Parašykite veiksmažodžius nurodyta forma.
Bendratis

Būtojo dažninio
laiko 3 asmuo

Bendratis su
priešdėliu at-

Bendratis su
priešdėliu už-

Bendratis su
priešdėliu iš-

Skleisti

skleisdavo

atskleisti

užskleisti

išskleisti

Sukti

sukdavo

atsukti

užsukti

išsukti

Slinkti

slinkdavo

atslinkti

užslinkti

išslinkti

Šveisti

šveisdavo

atšveisti

užšveisti

iššveisti

Šviesti

šviesdavo

atšviesti

užšviesti

iššviesti

Parašykite sakinių su žodžiais, kuriuos įrašėte paryškintuose langeliuose. Žodžių reikšmes išsiaiškinkite „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (lkiis.lki.lt/dabartinis).

Mokiniai sugalvoja sakinius savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides. Tuos žodžius surašykite lentelėje ir paaiškinkite, kokią taisyklę taikėte.

Jei įmanoma, reikia rasti ramią vietelę, skirtą būtent mokytis. Ji turi būti tvarkinga, neužkrauta nereikalingais dalykais, patogi sėdėti, su geru apšvietimu ir be papildomų trukdžių. Mokantis neturi būti
įjungtas televizorius, radijas, o tokias pagundas kaip socialiniai tinklai ir telefonas išvis reikėtų traukti
kuo toliau nuo akių. <...> Jei sunku atsispirti įpročiui kas 15 minučių tikrintis paštą ir feisbuką, yra
sukurtos specialios programos (tiek kompiuteriui, tiek ir išmaniajam įrenginiui), kurios tiesiog išjungia
interneto prieigą mūsų nustatytam laikui. <...>
Darykite namų darbus! Jie užtikrina naujos informacijos kartojimą, o kartojimas yra būtent tas
procesas, kuris padeda <...> išsaugoti informaciją ilgalaikėje atmintyje.<...>
Per pertraukėles atsitraukite nuo knygos ar ekrano ir užsiimkite malonia veikla. <...> Nepersistenkite su
laiku, skirtu pertraukėlėms, nes kuo ilgiau ilsėsitės, tuo labiau aptingsite ir nebenorėsite grįžti prie darbo. <...>
Galima mokytis įvairiais būdais, pavyzdžiui, netgi žaidžiant. Dabar galima rasti mokomųjų žaidimų įvairiomis temomis, o mūsų smegenys žaidimui mažiau priešinasi, nes žaisti visada maloniau, nei
užsiimti nuobodžia veikla. Kitas būdas – informacijos vizualizavimas. Mintyse susikurkite vaizdus to,
ko mokotės. Daugeliui žmonių yra lengviau įsiminti vaizdinę, o ne tekstinę informaciją. Asociacijos
metodas – susiekite naują informaciją su jau žinoma.
Pagal: Giedrius Abugelis. Kaip išmokti mokytis – mokymosi proceso organizavimas
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Žodis

Taisyklė

neužkrauta

Skardusis priebalsis ž prieš duslųjį k suduslėja, tariama neuškrauta.

trukdžių

Duslusis priebalsis k prieš skardųjį dž suskardėja, tariama trugdžių.

įjungtas

Skardusis priebalsis g prieš duslųjį t suduslėja, tariama įjunktas.

atsispirti

Duslieji priebalsiai t ir s susilieja ir virsta c, tariama acispirti.

išjungia

Bendrinių žodžių šaknies pradžioje j ir tariame, ir rašome.

užtikrina

Skardusis priebalsis ž prieš duslųjį t suduslėja, tariame uštikrina.

išsaugoti

Kai susiduria du panašūs priebalsiai (š ir s), tariame paskutinį (isaugoti).

atsitraukite

Duslieji priebalsiai t ir s susilieja ir virsta c, tariame acitraukite.

aptingsite

Skardusis priebalsis g prieš duslųjį s suduslėja, tariame aptinksite.

grįžti

Skardusis priebalsis ž prieš duslųjį t suduslėja, tariame grįšti.

pavyzdžiui

Priebalsis z prieš dž virsta ž, tariame pavyždžiui.

netgi

Duslusis priebalsis t prieš skardųjį g suskardėja, tariame nedgi.

naują

Žodžio viduryje tarp balsių ir dvibalsių j ir tariame, ir rašome.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suvokti asimiliacijos esmę.
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3. TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ TARIMAS IR RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides e arba ia. Tarptautinių žodžių reikšmes išsiaiškinkite tarptautinių
žodžių žodyne (www.zodziai.lt).

1. Nepatenkinti egzamino pažymiu mokiniai turi teisę į apeliaciją. 2. Pirmojo lietuvių kalbos žodyno autorius Konstantinas Sirvydas gerai mokėjo lenkų, lotynų ir graikų kalbas. 3. Kalkuliatoriumi
vadinamas įtaisas skaičiavimo operacijoms atlikti, bet lietuvių kalboje pirmenybė teiktina lietuviškam
žodžiui „skaičiuotuvas“. 4. Tos didelės, absurdiškos klaidos kitaip nepavadinsi kaip liapsusu. 5. Po
pirmųjų šalnų ežerą užtraukė plonytis ledas. 6. Paukščiai susisuko lizdą ventiliacinėje namo angoje.
7. Norint gerai jaustis reikia reguliariai mankštintis. 8. Vištų, kurios lesinamos grūdais, kiaušiniai skanūs ir maistingi. 9. Jis su visais buvo pernelyg familiarus, todėl jo daug kas nemėgo.

2

Įrašykite praleistas raides eu arba iau. Žodžių reikšmes ir rašybą galite pasitikrinti žodynuose (www.zodziai.lt, lkiis.lki.lt/dabartinis).

Eufòrija – nenatūraliai pakili nuotaika, savijauta, kuriai būdinga padidėjęs aktyvumas ir sumažėjęs
kritiškumas.
Kiáunė – nedidelis, plėšrus brangiakailis žvėrelis.
Èureka – džiaugsmo šūksnis ką nors atradus, dingtelėjus naujai minčiai; pasakojama, kad taip sušukęs graikų matematikas ir mechanikas Archimedas, atradęs pagrindinį hidrostatikos (mokslo, tiriančio
skysčių pusiausvyrą) dėsnį.
Leukomà – akies ragenos drumstis.
Liáuka – organas, gaminantis organizmui reikalingas medžiagas arba šalinantis žalingas medžiagas.
Euridkė – senovės graikų miško deivė (nimfa); dievai leidę jos vyrui poetui ir dainiui Orfėjui po
mirties parsivesti ją iš požemio karalystės atgal į žemę, bet liepę vedant neatsigręžti; Orfėjas atsigręžęs
ir netekęs Euridikės.
Neurònas – nervų ląstelė su ataugomis.
Žiáunos – nasrai.
Eurtmija – muzikos, šokių, kalbos ritmiškumas.
Briaunà – siauras, aštrus daikto kraštas.

3

Kur reikia, įrašykite priebalsę j, žodžius surašykite lentelėje ir parinkite tinkamą taisyklę.
Tarptautinių žodžių reikšmes išsiaiškinkite tarptautinių žodžių žodyne (www.zodziai.lt).

Makiažas, voljeras, fajansas, trofėjus, archajinis, Kristijonas, patriotas.
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Žodis

Taisyklė

makiažas

j tariame, bet nerašome tarp balsės i ir kitų balsių.

voljeras

j tariame ir rašome po priebalsės prieš balsę.

fajansas

j tariame ir rašome tarp visų balsių, išskyrus balsę i.

trofėjus

j tariame ir rašome prieš lietuviškas galūnes.

archajinis

j tariame ir rašome prieš lietuviškas priesagas.

Kristijonas

j tariame ir rašome skoliniuose po balsės i prieš ilgai tariamą o.

patriotas

j tariame, bet nerašome po balsės i prieš trumpai tariamą o.
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Išspręskite kryžiažodį.
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Įrašykite praleistas raides. Išsiaiškinkite žodžių reikšmes ir su kiekvienu žodžiu sugalvokite
po sakinį.

Pleuritas, formuliaras, instaliacija, genialus, marionetė, galerija, diferencijuoti, paviljonas, aukcionas, inicialai.
Mokiniai sugalvoja sakinius savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Remdamiesi taisyklėmis įrašykite praleistas raides.

Enciklopedija – informacinis leidinys, kuriame pateikiama įvairių ar kai kurių mokslo bei visuomenės gyvenimo sričių svarbiausių žinių visuma.
Pagal objektą, apie kurį teikiama informacija, enciklopedijos skirstomos į bendrąsias ir specialiąsias,
į visuotines ir regionines... Leidžiamos moterims, vaikams, specialistams skirtos enciklopedijos, didžiosios ir mažosios. Enciklopedijos gali būti originalios ir verstinės.
Susideda iš straipsnių. Jie gali būti kelių tipų: išsamūs, apžvalginiai, trumpi, biografijos, apibūdinantys terminus, nuorodiniai ir kiti. Tekstą papildo iliustracijos, žemėlapiai, schemos, prie didesnių
straipsnių – bibliografija.
Didžiausią vidurinių amžių enciklopediją – dominikonų vienuolio Vincento Boviečio veikalą „Didysis veidrodis“ – sudaro 80 knygų, suskirstytų į tam tikras mokslo sritis (teologijos, filosofijos, istorijos,
gamtos mokslų).
XIX a. pabaigoje–XX a. didėjant mokslų specializacijai, be tradicinio tipo universaliųjų enciklopedijų, sparčiai daugėjo įvairaus profilio ir paskirties specialiųjų enciklopedijų, dažnai vadinamų ir
enciklopediniais žodynais.
9

XX a. pabaigoje pasirodė pirmosios elektroninės enciklopedijos, platinamos kartu su spausdintomis
arba atskirai, populiariausios enciklopedijos – ir internete.
Pagal Visuotinę lietuvių enciklopediją

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.

APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles įrašykite praleistas raides.

19... metų rugsėjo pirmą dieną, dešimtą valandą keturiasdešimt minučių, kai visa šeštoji A sėdėjo
savo vietose ir žiūrėjo į auklėtoją Genovaitę Gruodytę, kuri spaudė prie krūtinės glėbį rasotų gėlių ir
iš susijaudinimo kramtė lūpą, staiga atsidarė klasės durys ir įėjo mokyklos direktorius Stasys Vitkus, o
kartu su juo – didžiausias Meškučių vidurinės padūkėlis Rimantas Zuika.
Pernai jis be pateisinamos priežasties praleido du šimtus devyniasdešimt devynias pamokas, visų
dalykų, išskyrus fizinį lavinimą, turėjo dvejetus, todėl buvo paliktas kartoti kurso.
Išvydusi Rimantą Zuiką, šeštoji A, žinoma, pašiurpo. Net mokytoja Gruodytė padėjo ant stalo gėles
ir, įsmeigusi savo skvarbų žvilgsnį į strazdanotą Zuikos nosį, kurį laiką stovėjo lyg žado netekusi. Kas
nežino, kad šiais visuotinio pažangumo laikais rimtas dvejetukininkas tikra bėda klasei. Jį reikia nuolat
šefuoti, lankyti namuose, aiškinti, kad mokslo žinių gyvenime ant pečių dar niekas nenešiojo, įtikinėti,
jog sau, o ne mokytojui mokaisi, ir, ką gali žinoti, galbūt netrukus ateis tokie laikai, kai net visų tinginių
mėgstama vairuotojo specialybė bus nepasiekiama be aukštojo mokslo diplomo, nes, galimas daiktas,
dvidešimt pirmojo amžiaus automobilis bus kartu ir lėktuvas, ir povandeninis laivas, ir, reikalui esant,
savotiškas portatyvinis vieno kambario butas su absoliučiai visais patogumais – taigi tokiam aparatui
valdyti gali prireikti ypatingų sugebėjimų ir būti labai protingam. <...>
Bet Zuika kuo ramiausiai liežuviu gliaudė saulėgrąžas, visas paskendęs mintyse apie motorinį dviratį, jau kelinta diena stovintį pašalėje, nes sudilo generatoriaus kontaktai, o „Jaunajame technike“ lyg
tyčia revizija, ir Rimantas Zuika, būsimasis ralistas – Lietuvos, Pasaulio ir Visatos čempionas, priverstas
vaikščioti pėsčias, be reikalo zulinti mokyklos suolą, gadinti mokytojams nervus ir...
Vytautas Račickas. Zuika padūkėlis
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1. PRIEŠDĖLIŲ RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides. Tų žodžių priešdėlius pabraukite.

1. Mokytoja paaiškino, kaip atlikti užduotį. 2. Žvejui pavyko priirti valtį prie kranto. 3. Perrink
uogas ir išmesk papuvusias. 4. Mieste buvo juntamas prieššventinis sujudimas. 5. Čempionas užžengė
ant apdovanojimų pakylos. 6. Vasarą upelio versmė visiškai išseko. 7. Man gerai sekėsi atsakinėti į literatūrinio protmūšio klausimus. 8. Per naktį užšalo visos balos. 9. Valgydamas nekalbėk, nes užspringsi.
10. Kamuolys atšoko nuo sienos ir pataikė į vartus.
Parašykite taisyklę, kuria rėmėtės atlikdami užduotį.

Susidūrę du vienodi ar panašūs priešdėlio ir šaknies ar sangrąžos dalelės priebalsiai susilieja, bet
rašomos abi raidės.

2

Kurių žodžių priešdėlių priebalsiai susidūrę su šaknies priebalsiais suskardėja, kurių suduslėja? Įrašykite praleistas raides ir surašykite žodžius lentelėje.

Antgalis, užtvara, atgarsis, užkalbėti, apgamas, užpyko, priešdėlis, užtvanka, išbučiuoti, užpernai,
apdžiūti, užpelkėjo, išdavikas, užtiško, užkėlė, apžiūra, užkampis, išbalo, atgaiva, užtrauktukas.
Suskardėja

Suduslėja

antgalis

užtvara

atgarsis

užkalbėti

apgamas

užpyko

priešdėlis

užtvanka

išbučiuoti

užpernai

apdžiūti

užpelkėjo

išdavikas

užtiško

apžiūra

užkėlė

išbalo

užkampis

atgaiva

užtrauktukas

3

Įrašykite praleistas raides ir sugrupuokite žodžius pagal rašybą.

Samanos, sąlyga, įmantrus, idealus, neįgalus, nesąmonė, išmanusis, salotinė, sąjunginė, sakalas, išvaizdi, įtarimas, ilgesinga, savitas, įžvalga, sąmata, įdėmiai, sandarus, sąsiauris, indėnai, sambūris, intakas, įvažiavimas, sąskrydis.
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Rašoma a

Rašoma ą

Rašoma i

Rašoma į

samanos

sąlyga

idealus

įmantrus

salotinė

nesąmonė

išmanusis

neįgalus

sakalas

sąjunginė

išvaizdi

įtarimas

savitas

sąmata

ilgesinga

įžvalga

sandarus

sąsiauris

indėnai

įdėmiai

sambūris

sąskrydis

intakas

įvažiavimas

4

Sudarykite žodžių su priešdėliais api- ir apy-, darinius surašykite lentelėje.

Brėžti, baltas, bjaurus, bristi, blogas, pasakoti, plikas.
api-

apy-

apibrėžti, apibrėžimas, apibrėžtis

apybraiža

apibaltinti

apybaltis

apibjaurinti

apybjauris

apibristi

apybradas

apiblogti

apyblogis

apipasakoti, apipasakojimas

apysaka

apiplikti

apyplikis

5

Sugalvokite ir parašykite sakinių – neiginį ne su tuo pačiu žodžiu pavartokite kartu (priešdėlis) ir atskirai (dalelytė). Remkitės pavyzdžiu.

Laukti, koks (kokia), mažas (maža), darbas, eiti, labai.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas priešdėlių raides. Neiginį ne parašykite kartu arba atskirai.

Du draugai – Simas ir Rimas – buvo labai skirtingi. Vienas – sportiškas, raumeningas, apyaukštis
vaikinukas tamsiais garbanotais plaukais, kitas – mažiukas, apvalutis, apyšviesio gymio berniūkštis.
Įspūdingąjį Simą buvo įsimylėjusios visos mokyklos mergaitės, o į neaukštą ir vaikišką Rimą jos
dažniausiai nekreipdavo dėmesio.
Atletiškasis vaikinas per dienas sportuodavo, o mažasis ruošdavo pamokas ir kas vakarą nešdavo
draugui nusirašyti. Simas buvo nesąžiningas, todėl ramiai naudojosi paslaugėle mainais žadėdamas
Rimui apsaugą nuo įžūlių chuliganų ir įvairių priekabiautojų.
Kartą mokytoja uždavė parašyti rašinį apie įžymius kalbininkus. Nusirašinėtojas, kaip visada, tikėjosi dešimtuko. Bet mokytojos būta įžvalgios ir sąmojingos. Ji paliaupsino Simą, išgėdino už nusirašinėjimą Rimą, pagrasino dvejetu ir stebėjo berniukų elgseną.
Simą išdavė išgąstingas žvilgsnis ir muistymasis – kas bus?! O Rimas ramiai žiūrėjo pro rasotą langą... Gražuolis neišdrįso prisipažinti, o mažylis vyriškai neišdavė draugo.
Su kuriuo norėtum draugauti?

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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2. PRIESAGŲ RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas priesagų raides e arba ia, tas priesagas nuspalvinkite.

1. Pūtė švelnus vėjelis, šlamėjo berželiai, pievoje skraidė drugeliai. 2. Baudžiava buvo panaikinta
XIX amžiuje. 3. Netikėtai jo džiugesį užtemdė liūdesys. 4. Merginos eisena buvo lengva ir grakšti.
5. Nuo stogų krašto nukaro varvekliai. 6. Mūšio lauke prasidėjo tikra velniava. 7. Jos pečius užgulė
nesibaigiantys rūpesčiai. 8. Nežinau, kaip paaiškinti šitą painiavą. 9. Karolius močiutė laikė brangenybių dėžutėje. 10. Vežimą traukė šešetas arklių. 11. Nuo susitikimo prabėgo ketveri metai. 12. Uždarbį
dalykimės lygiavos principu. 13. Močiutė krosnį kūrena beržinėmis malkomis. 14. Tėtis kilstelėjo sūnų,
kad šis pamatytų, kas vyksta aikštėje.

2

Parašykite šių veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiąjį asmenį.

Rūdyti – rūdija, rūdijo
Keliauti – keliauja, keliavo
Liudyti – liudija, liudijo
Peliauti – peliauja, peliavo
Pelyti – pelija, pelijo
Vėžiauti – vėžiauja, vėžiavo
Kirmyti – kirmija, kirmijo
Trūnyti – trūnija, trūnijo
Obuoliauti – obuoliauja, obuoliavo
Mūryti – mūrija, mūrijo

3

Parašykite šių būdvardžių aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio vyriškosios giminės vienaskaitos vardininką.

Mielas – mielesnis, mieliausias
Mylimas – mylimesnis, mylimiausias
Žemas – žemesnis, žemiausias
Liesas – liesesnis, liesiausias
Garsus – garsesnis, garsiausias
Išmanus – išmanesnis, išmaniausias
Gilus – gilesnis, giliausias
Seklus – seklesnis, sekliausias
Veržlus – veržlesnis, veržliausias
Tylus – tylesnis, tyliausias
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4

Iš pateiktų daiktavardžių padarykite būdvardžius su priesagomis -uotas arba -otas. Šiuos
būdvardžius įrašykite lentelėje.
Daiktavardis

-uotas

taškas

taškuotas

langas

languotas

-otas

rasa

rasotas

spalva

spalvotas

akmuo

akmenuotas

vingis

vingiuotas

galva

galvotas

kupra

kuprotas

plaukas

plaukuotas

ūsas

ūsuotas

5

Įrašykite praleistas raides. Su penkiais pasirinktais žodžiais sugalvokite ir parašykite po sakinį (žodžių linksnį ir skaičių galite keisti).

Džiūvėsis, sūpynės, žūtis, kūrinys, sūkurys, ryšulys, gynyba, rijimas, švyturys, puvėsiai.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides.

Buvo sekmadienio rytas. Šarūnas, belaukdamas pusryčių, sėdėjo prie lango ir stebėjo, kas dėjosi
lauke. Naktį buvo praūžęs šiltas lietus. Jis paliko ant žemės, medžių, palangėje beaugančių gėlių tūkstančius spindinčių lašelių. Ir šventišką ramybę paliko. Ne tik ten, už lango, bet ir čia, troboje, kur tyloje
sukinėjosi prie krosnies mama, o prie veidrodžio sėdėjo tėtis ir skutosi barzdą. Šventišką nuotaiką jautė
ir katinas Micius. Jis tupėjo kampe ir didelėm letenom rūpestingai prausėsi.
Ta ramybė, vienoda laiko tėkmė erzino Šarūną. Jam atrodė, kad motina per ilgai ruošia pusrytį, kad
tėvo tylėjimas kažką slepia, kad jis nelauktai prabils ir apvers visus Šarūno sumanymus aukštyn kojom.
Taip jau buvo ne kartą, taip gali atsitikti ir šįryt. O juk kiekviena minutė brangi. Reikia veikti. Ten, prie
ežero, senoje, apleistoje pirtelėje, gal jau laukia Mindaugas. Šalia jo – kelionėn paruošta kuprinė (berniukai nutarė ją nešti pakaitom), o kampe – tvirtos lazdos. Tos lazdos tik iki artimiausio uosto. Kai atsidurs laive – jos pavirs paprastais pagaliais. Negi tikras jūrininkas vaikščios po denį, pasiramsčiuodamas
kažkokia lazda? O kuprinė? Kuprinė pravers laive.
Pagaliau virtuvėje taip pakvipo, kad Micius nustojo prausęsis ir, nutapenęs prie šeimininkės, ėmė
braukyti uodega jos kojas. Atsisuko nuo lango ir Šarūnas. Jo nosį taip pat sukuteno malonus kvapas.
Tai motina čirškino lašinius ir pylė taukus su rusvais spirgais ant kupino garuojančių kukulių dubenio.
Supylusi kvietė visus prie stalo.
Vladas Dautartas. Žydrieji jungos

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suprasti priesagų reikšmę.
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3. NOSINIŲ RAIDŽIŲ RAŠYBA ŽODŽIŲ ŠAKNYJE

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Parašykite veiksmažodžių bendratį.

Išsigando – išsigąsti
Rentė – ręsti
Skendo – skęsti
Sprendė – spręsti
Šventė – švęsti
Žindo – žįsti
Spendė – spęsti
Tęžta – težti
Nukąra – nukarti
Gvęra – gverti

2

Parašykite giminiškų žodžių kaitaliodami šaknies balsius.

Mįslė – mąstymas
Rąžytis – ręžtis
Rąstas – ręsti
Spąstai – spęsti
Sklęsti – skląstis
Trąšos – tręšti
Grąžtas – gręžti, grįžti
Drąsa – drįsti
Tąsa – tęsti, tįsti
Grėsė – gresia, graso
Drėskė – dreskia, drasko
Dvėsė – dvesia
Mokiniai gali parinkti kitus giminiškus žodžius.

3

Įrašykite praleistas raides.

1. Netyčia sudaužiau molinę dviąsę puodynę. 2. Senovės lietuviai ąžuolyną laikė šventa vieta. 3. Aš
nemėgstu lęšių sriubos. 4. Pagaliau išmokai nerti vąšeliu. 5. Ežere plaukiojo būrelis žąsiukų. 6. Gyvybės pradžia – motinos įsčiose. 7. Liga pažeidė akies lęšiuką. 8. Prieš šventes mama išpuošė, išgražino
namus. 9. Vaikams greitai įgrysta nuobodūs pamokymai. 10. Karštą vasaros dieną ledai rankose tyžta.
11. Džiaugiausi išvydęs pažįstamą veidą.
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Išasmenuokite šiuos veiksmažodžius esamuoju ir būtuoju kartiniu laiku.
Veiksmažodis

4

Esamasis laikas
aš

tu

jis, ji;
jie, jos

Būtasis kartinis laikas

mes

jūs

aš

tu

jis, ji;
jie, jos

mes

jūs

šalti

šąlu

šąli

šąla

šąlame

šąlate

šalau

šalai

šalo

šalome

šalote

balti

bąlu

bąli

bąla

bąlame

bąlate

balau

balai

balo

balome

balote

mažti

mąžtu

mąžti

mąžta

mąžtame mąžtate mažau

mažai

mažo

mažome

mažote

šašti

šąštu

šąšti

šąšta

šąštame

šašai

šašo

šašome

šašote

5

šąštate

šašau

Išspręskite kryžiažodį.
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PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides.

Luka buvo didelė užuomarša. Ji netesėdavo pažadų, negrąžindavo pasiskolintų daiktų, laiku neišsiųsdavo sveikinimų. Kartą ji išleido savo šunelį laukan ir... pamiršo!
Lauke temo, šalo, pūtė ledinis vėjas, draskė medžių lapus. Kudlius letenėlėmis krapštė duris, inkštė,
ieškojo plyšelio, kad galėtų įlįsti vidun. Nusiminęs atsitūpė kertelėje, atsidūsėjo, susigūžė ir pasiryžo
kęsti šaltį. Luka jį prisimins...
Languose užgeso šviesos, ėmė pilti lietus. Dužo Kudliaus viltys, bet jis nedrįso loti, kad neišgąsdintų
kaimynų naujagimio...
Snūduriuodamas įsivaizdavo, kaip staiga pro duris išgriūna apsiverkusi Luka, stveria jį į glėbį ir neša
namo, kur kūrenasi židinys, garuoja sriubos dubenėlis. Kudlius susirango prie Lukos kojų ir paskęsta
palaimoj. Jis nepyksta...
Staiga šunelis krūptelėjo išgirdęs savo vardą. Širdis apsalo: Luka?!
Ne, tai grįžo iš darbo Lukos mama...
Et, Luka... Plonytė pasitikėjimo skraistė lengvai prakiūra ir susiūti jos kartais neįmanoma...

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suvokti lietuvių kalbos unikalumą ir archajiškumą.

16

APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite praleistas raides.
Lentelėje paaiškinkite pabrauktų žodžių rašybą.

KAIP SKAITYTI?
Kelk klausimus prieš pradėdamas skaityti, skaitydamas ir baigęs skaityti knygą ar jos skyrių (kas tau
rūpi sužinoti, išsiaiškinti, ko norėtum paklausti rašytojo, kūrinio veikėjų ir pan.).
Pirmiausia atsakyk į visus uždaruosius klausimus (atsakymus rasi tekste), tada – į atviruosius. Prisimink: atvirieji klausimai skatina apmąstyti, vertinti, diskutuoti.
Sudaryk knygos įvykių planą arba parenk jos santrauką (papasakok 2–3 svarbiausius įvykius).
Pasirink lemtingą pagrindinio veikėjo poelgį, išsiaiškink jo priežastis, įvertink pasekmes. Savo nuomonę pagrįsk citatomis.
Aptark veikėjų santykius.
Nusakyk knygos ar skyriaus temą, suformuluok pagrindinę mintį. Paaiškink, kuo remdamasis padarei išvadas.
Nupiešk paveikslėlį arba sudaryk minčių žemėlapį, atspindintį svarbius skaitytos knygos ar jos skyriaus įvykius.
Vaizdingiausią ištrauką, lemtingą įvykį, veikėjo paveikslą gali iliustruoti ir žodžiais. Įsivaizduok
kūrinio veiksmą tarsi filmą ir aprašyk, ką matai, girdi, užuodi, kaip jautiesi, kodėl.
Rask žodžių arba citatų, ištraukų, kurios padėtų sukurti ryškius vaizdus. Nusakyk jausmus (užuojauta, pasipiktinimas, džiaugsmas, liūdesys ar pan.), kuriuos sužadino tie vaizdai.
Perskaitęs apie kiekvieną įvykį stabtelėk ir numatyk, kas vyks toliau. Užsirašyk, kodėl taip spėji.
Perskaitęs apmąstyk, kurių veikėjų poelgių nenuspėjai, aptark kūrinio intrigą (vaizduojamų įvykių
paslaptingumą, painiavą, kurią rūpėjo išsiaiškinti).
Pagal: Asta Gustaitienė, Živilė Meškėlienė, Eglė Nachajienė, Vaiva Truskauskienė. Literatūra: vadovėlis 6 kl. D. 2

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.
Žodis

Taisyklė

klausimus

Priesaga -im- rašoma tada, kai daiktavardis padarytas iš bendraties su priesaga -ti (klausti).

išsiaiškinti

Susidūrę panašūs priešdėlio ir šaknies priebalsiai susilieja, bet rašomos abi raidės.

apmąstyti

Šaknyje kaitaliojasi balsiai ą ir į (mąstyti – mįslė).

santrauką

Priešdėlis san- rašomas prieš šaknies priebalsę t.

lemtingą

Lietuviška priesaga -ing-.

pagrįsk

Šaknyje kaitaliojasi balsis į su dvigarsiu in (grįsti – grindė).

paaiškink

Priešdėlio ir šaknies sandūroje tariami ir rašomi visi susidūrę balsiai.

iliustruoti

Kai atskiru skiemeniu einantis balsis nėra priešdėlis, tarptautiniuose žodžiuose rašoma i.

įsivaizduok

Priešdėlis į- rašomas prieš visas balses ir priebalses.

painiavą

Lietuviška priesaga -iava (rašliava).
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1. PAGRINDINĖS IR ASMENUOJAMOSIOS VEIKSMAŽODŽIO
FORMOS. SANGRĄŽINIAI IR BEASMENIAI VEIKSMAŽODŽIAI
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides.

Po neseniai vykusių baisių grumtynių žemė buvo tyli ir išmirusi. Tada Prometėjas ryžosi atgaivinti
dykynes ir iš naujo sukurti žmonių giminę, kad toji galėtų džiaugtis žemės dovanomis. Jis paėmė molio
gniužulą, suvilgė jį šaltinio vandeniu, suminkė savo dieviškais pirštais ir nulipdė žmogų. Titano prašoma, Atėnė įkvėpė žmonių kūnams gyvybę.
Tačiau silpni ir menki buvo tie pirmieji Prometėjo žmonės. Žiūrėjo, bet nieko nematė, klausė, bet
nieko negirdėjo; bejėgiai ir susnūdę jie lyg vaiduokliai slankiojo po jauną žemę, nestengdami įminti josios paslapčių. Jie nieko nenutuokė apie darbo įnagius, nemokėjo tašyti akmenų ir iš molio degti plytų,
taip pat iš medžių ręsti trobų. Nelyginant akli termitai, jie glaudėsi po žemėmis, tamsiuose, drėgnuose
uolų urvuose. Naktimis tie žmonės stiro nuo šalčio ir drebėjo, išgirdę girioje gūdžiai staugiant laukinius
žvėris. Jie dar nebuvo patyrę, kas toji karšta ugnis, neišmanė, kaip lydyti ir kalti metalą.
Šit kodėl dieną naktį suko galvą Prometėjas, kaip pagelbėti žmonėms, kuriems jis suteikė gyvybę. Išmintingai titano vedami, bendro darbo suvienyti, žingsnis po žingsnio atskleisdami gyvenimo paslaptis,
pamažu jie kilo į aukštesnę buities pakopą.
Vanda Markovska. Prometėjas

2

Įrašykite tinkamas veiksmažodžių formas.
Bendratis

Esamojo laiko
trečiasis asmuo

Būtojo kartinio laiko
trečiasis asmuo

spirti

spiria

spyrė

siūti

siuva

siuvo

pūsti

pučia

pūtė

vyti

veja

vijo

ryti

ryja

rijo

žūti

žūsta

žuvo

grėsti

gresia

grėsė

gesti

gęsta

geso

siųsti

siunčia

siuntė

3

Sudarykite sangrąžinių veiksmažodžių su priešdėliais ir be priešdėlių.

Mokysiu – pasimokysiu, mokysiuosi
Kelti – persikelti, keltis
Lankysiu – nesilankysiu, lankysiuosi
18

Graužti – įsigraužti, graužtis
Skųs – pasiskųs, skųsis
Vežame – atsivežame, vežamės
Gyrė – pasigyrė, gyrėsi
Gydydavo – išsigydydavo, gydydavosi
Ims – pasiims, imsis
Prausiame – nusiprausiame, prausiamės
Tikėdavo – nesitikėdavo, tikėdavosi
Klausė – įsiklausė, klausėsi
Mokiniai gali sudaryti žodžių su kitais priešdėliais.

4

Sugalvokite ir parašykite sakinių – pateikiamus veiksmažodžius pavartokite kaip beasmenius ir kaip asmenuojamuosius (veiksmažodžių laiką, skaičių ir asmenį galite keisti, galite parinkti tinkamą priešdėlį ir (arba) įterpti sangrąžos dalelę).

Temti. Žiemą vakarais anksti temsta (beasmenis). Padangė nuo dūmų užtemo (asmeninis; kas užtemo? – padangė).
Šalti. Paryčiais pašalo. Užšalo balos.
Kvepėti. Čia skaniai kvepia. Gėlės kvepia.
Šilti. Pavasarį atšilo. Mergaitė sušilo.
Gelti. Gelia sąnarius. Įgėlė bitė.
Pustyti. Šiandien pusto. Vėjas pripustė sniego.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius.

5

Suskliaustus žodžius parašykite tuo linksniu, kurio reikalauja veiksmažodžiai. Kur reikia,
įrašykite prielinksnį.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

Mokinys kreipia dėmesį į pastabas.
Varžybose mes atstovavome savo klasei.
Mama skiria dėmesį išvaizdai.
Mokyklos biblioteka gausėja knygų.
Reikia atkakliai siekti tikslo.
Statinė prisipildė vandens.
Gyvūnai lengvai prisitaikė prie sąlygų.
Knyga atitiko mano skonį.
Rašiklį pasiskolinau iš draugo.
Naujienas sužinojau iš kaimynės.
Pagalbos kreipkis į mokytoją.
Mano brolis labai domisi krepšiniu.
Berniukas įsimylėjo bendraklasę.
Nusprendžiau atsisakyti pasiūlymo.
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PASITIKRINKITE
Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.
Įrašykite praleistas raides.
Parašykite pabrauktų veiksmažodžių pagrindines formas.
Raskite ir išrašykite sangrąžinius veiksmažodžius, pabraukite jų sangrąžos daleles.

Žmogaus gyvenimas susideda iš nemiego ir miego.
Miegodamas žmogus šnopuoja, vartosi, spardosi, murma, knarkia. Bet svarbiausia, kad tada žmogus
sapnuoja. Todėl apie sapnus ir jų aiškinimą prirašyta tūkstančiai knygų. Sapnų aiškintojai gali paaiškinti kiekvieną sapną, ir yra daug žmonių, kurie vos pabudę čiumpa kokią nors sapnų aiškinimo knygą
ir joje ieško, ką reiškia šiąnakt sapnuotas sapnas.
Jeigu sapnas reiškia, kad užpuls šuo, tie žmonės eidami iš namų pasiima lazdą ir krepšį akmenų.
Apsiginti nuo šuns. Jeigu knygoje parašyta, jog nesėkmė ištiks išlipus iš lovos, jie visą dieną nesikelia. Ir
priešingai, jeigu parašyta – laukia ilga kelionė, į lagaminus susikrauna pižamas, skrybėles, stalines lempas, kilimus – žodžiu, viską, ko gali prireikti kelionėje, ir važiuoja į oro uostą ar geležinkelio stotį. Ten
sėda į pirmą pasitaikiusį lėktuvą arba traukinį ir keliauja, patys nežinodami kur. Jiems visai nesvarbu,
kur keliauti. Svarbiausia, kad taip išsipildo jų sapnai. Argi blogai, kai pildosi sapnai?
Sapnų aiškintojai, paaiškinantys visutėlius sapnus, kažkodėl nemėgsta tų, kurie sapnuose skraido.
Skraido be balionų ar lėktuvų. Atsispiria kojomis nuo žemės ir skrenda.
Sapnų aiškintojai sako, kad taip negali būti.
Nemėgsta sapnuose skraidančių ir tie, kurie sapnuoja šlapią molį, degančius pinigus, ligas, kūdikius,
danties rovimą, grybavimą.
Sapnuose skraidančių gyvenimas ne rožėmis klotas. Rytais jie jaučiasi kaip ką tik gimę, nes skraidyti yra be galo gera. Tačiau, pamatę neplautus indus, susiraukusį kaimyną ar prakiurusią kojinę, naktį
sapnuose skraidę žmonės būna priversti nusileisti ant žemės, o tai tas pats, kaip, grįžus iš pirmojo pasimatymo, eiti ravėti cukrinių runkelių.
Gendrutis Morkūnas. Vasara su Katšuniu

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.
Bendratis

Esamojo laiko
trečiasis asmuo

Būtojo kartinio laiko
trečiasis asmuo

apsiginti

apsigina

apsigynė

ištikti

ištinka

ištiko

susikrauti

susikrauna

susikrovė

atsispirti

atsispiria

atsispyrė

eiti

eina

ėjo

Sangrąžiniai veiksmažodžiai: susideda, vartosi, spardosi, pasiima, apsiginti, nesikelia, susikrauna, išsipildo, pildosi, atsispiria, jaučiasi, nusileisti.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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2. VEIKSMAŽODŽIO NUOSAKOS IR LAIKAI

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Parašykite veiksmažodžių tiesioginės nuosakos esamojo, būtojo kartinio, būtojo dažninio ir
būsimojo laiko trečiojo asmens formas.

Rinkti – renka, rinko, rinkdavo, rinks
Rengti – rengia, rengė, rengdavo, rengs
Laužti – laužia, laužė, lauždavo, lauš
Urgzti – urzgia, urzgė, urgzdavo, urgs
Kopti – kopia, kopė, kopdavo, kops
Košti – košia, košė, košdavo, koš
Versti – verčia, vertė, versdavo, vers
Baubti – baubia, baubė, baubdavo, baubs
Guldyti – guldo, guldė, guldydavo, guldys
Rūgti – rūgsta, rūgo, rūgdavo, rūgs
Gyti – gyja, gijo, gydavo, gis
Siūti – siuva, siuvo, siūdavo, siūs

2

Įrašykite praleistas raides būtojo dažninio ir būsimojo laiko trečiojo asmens veiksmažodžiuose.

Sekdavo pasakas, parveš lauktuvių, siausdavo pūga, dūkdavo su vaikais, liepdavo atsiprašyti, zirs
iš nuobodulio, nudroš pieštuką, nešdavo lagaminą, ausdavo drobę, pavargs nuo darbo, užvoš dangtį,
lįsdavo į olą, prilipdavo prie popieriaus, burgs variklis, apdergs šaligatvį, glausdavo prie širdies, praūš
audra, laukdavo stotelėje.

3

Parašykite tariamosios nuosakos vienaskaitos pirmąjį ir antrąjį asmenį.

Eiti – eičiau, eitum
Grįžti – grįžčiau, grįžtum
Regzti – regzčiau, regztum
Zyzti – zyzčiau, zyztum
Čiuožti – čiuožčiau, čiuožtum
Rašyti – rašyčiau, rašytum
Drįsti – drįsčiau, drįstum
Klausti – klausčiau, klaustum
Gesti – gesčiau, gestum
Šviesti – šviesčiau, šviestum
Dirbti – dirbčiau, dirbtum

4

Parašykite veiksmažodžių liepiamosios nuosakos vienaskaitos antrąjį asmenį.

Nevargti – nevark
Įdegti – įdek
Nevogti – nevok
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Aprengti – aprenk
Įdaužti – įdaužk
Pabrėžti – pabrėžk
Neįlūžti – neįlūžk
Suveržti – suveržk
Nenudribti – nenudribk
Įgnybti – įgnybk

5

Parašykite trumpą (5–10 sakinių) pasakojimą apie įsivaizduojamą kelionę į savo svajonių
kraštą. Pasakojime pavartokite visų trijų nuosakų veiksmažodžių.

Mokiniai kuria pasakojimą savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Veiksmažodžius parašykite nurodyta forma.

Net kai sunku susikalbėti su visu pasauliu, kai atrodo, kad niekas tavęs nesupranta, visada gali turėti
vieną palaikantį žmogų – save. Ne visada lengva su savimi susidraugauti, ypač kai ant savęs už ką nors
pyksti ar savęs nemėgsti. Pabandyk tiesiog kitaip elgtis. Įsivaizduok, kad reikėtų palaikyti draugą – ką
jam sakytum? Ko jam tuo metu trūktų labiausiai?
Ieškok ryšio su kitais. Net jei aplink trūksta draugų, o su tėvais nesutari, pamėgink susirasti bent
vieną žmogų, kuriuo galėtum pasitikėti. Tai galėtų būti tavo bendraamžis, mokytojas, psichologas. Jei
nepavyksta su kuo nors pasikalbėti gyvai – skambink ar rašyk „Jaunimo linijai“, „Vaikų linijai“.
Nepamiršk, kad tai, kas vyksta dabar, netruks visą gyvenimą. Sunkumai, su kuriais susiduri, nenulems viso ateinančio gyvenimo. Tai gal ir ne itin ramina, nes gyvename juk dabar, bet teikia vilties –
ateityje turėsi galimybę sutikti daug gerų ir įdomių žmonių.
Rask laiko mėgstamai veiklai. Jei tokios veiklos neturi – pasistenk ją atrasti.
Rask laiko judesiui. Sportuojant, judant organizme vyksta daug procesų, kurie teigiamai veikia nuotaiką. Šok, vaikščiok, bėgiok, žaisk krepšinį – tinka visa, ką mėgsti.
Prisimink, kad kartais mąstome ne visai teisingai ir darome klaidų. Pavyzdžiui, jei nepasisekė kelis
kartus iš eilės, kartais sakome: „Man niekada niekur nesiseka.“ Jei šiuo metu neturi draugų, gal sakysi:
„Aš niekada neturėsiu draugų.“ Tokie teiginiai neteisingi, nes nežinia, kas bus ateityje. Net jei nepasisektų daug kartų iš eilės, kitą kartą gali pasisekti.
Pagal: Ugnius Antanavičius, Grytė Ruzgė. Kaip išgyventi paauglystę ir būti laimingam: 8 patarimai jaunam žmogui, kuris jaučiasi
nemylimas

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suprasti išskirtines veiksmažodžių nuosakų ypatybes.
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3. VEIKSMAŽODŽIŲ ASMENAVIMAS IR GALŪNIŲ RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Išasmenuokite veiksmažodžius išsiųsti, užgesti, pagroti esamuoju ir būtuoju kartiniu laiku.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas

Būtasis kartinis laikas

Asmuo

Vienaskaita

1 aš

išsiunčiu, užgęstu, pagroju

išsiunčiau, užgesau, pagrojau

2 tu

išsiunti, užgęsti, pagroji

išsiuntei, užgesai, pagrojai

3 jis, ji

išsiunčia, užgęsta, pagroja

išsiuntė, užgeso, pagrojo
Daugiskaita

1 mes

išsiunčiame, užgęstame, pagrojame

išsiuntėme, užgesome, pagrojome

2 jūs

išsiunčiate, užgęstate, pagrojate

išsiuntėte, užgesote, pagrojote

3 jie, jos

išsiunčia, užgęsta, pagroja

išsiuntė, užgeso, pagrojo

2

Išasmenuokite veiksmažodžius pagriebti, uždengti, išdrožti tariamąja nuosaka. Vartokite tas
tariamosios nuosakos formas, kurioms teiktina pirmenybė.
Tariamoji nuosaka
Asmuo

Vienaskaita

1 aš

pagriebčiau, uždengčiau, išdrožčiau

2 tu

pagriebtum, uždengtum, išdrožtum

3 jis, ji

pagriebtų, uždengtų, išdrožtų
Daugiskaita

1 mes

pagriebtume, uždengtume, išdrožtume

2 jūs

pagriebtumėte, uždengtumėte, išdrožtumėte

3 jie, jos

pagriebtų, uždengtų, išdrožtų

3

Parašykite nurodytas veiksmažodžių formas.
Tariamoji
nuosaka,
3 a.

Tiesioginė
nuosaka,
es. l., 3 a.

Tiesioginė
nuosaka,
es. l., dgs.
1 a.

Tiesioginė
nuosaka,
būt. k. l.,
vns. 1 a.

Tiesioginė
nuosaka,
būt. k. l.,
vns. 2 a.

Tariamoji
nuosaka,
vns. 1 a.

pūsti

pučia

pučiame

pūčiau

pūtei

pūsčiau

pūstų

joti

joja

jojame

jojau

jojai

jočiau

jotų

šalti

šąla

šąlame

šalau

šalai

šalčiau

šaltų

drėksti

dreskia

dreskiame

drėskiau

drėskei

drėksčiau

drėkstų

svajoti

svajoja

svajojame

svajojau

svajojai

svajočiau

svajotų

Žodis
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4

Įrašykite veiksmažodžių galūnes.

1. Ką pažadėjai, ištesėk. 2. Jei jis tik panorėtų, lengvai įveiktų varžovą. 3. Tu galėjai man padėti, bet
to nepadarei. 4. Džiaugiasi (džiaugėsi) kaip višta grūdą radusi. 5. Kai vienas verkia (verkė), kitas juokiasi (juokėsi). 6. Mes norėtume su jumis pasitarti. 7. Aukštai skrisčiau, jei galėčiau, paukščio sparnus
jei turėčiau. 8. Ar susitvarkei kambarį? 9. Jeigu jis tartųsi su protingesniais, jam geriau sektųsi dirbti.
10. Kur padėjai mano akinius?

5

Langeliuose įrašykite tariamosios nuosakos trečiojo asmens veiksmažodžius, kurių kamienuose būtų paryškintame stulpelyje surašytos raidės.
1
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Mokiniai patys parenka veiksmažodžius.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides.

Gyvenimą galima palengvinti ir patarlėmis bei priežodžiais. Tūkstančius metų žmonės kuria patarles ir priežodžius, kuriais sau lengvina gyvenimą. Nenorintys dirbti save guodžia: darbas ne vilkas,
į mišką nepabėgs. Tie, kurie nori įkalbėti tą nenorintį dirbti, sako: kai gali padaryti tuoj, niekad nesakyk – rytoj. Nemigos kankinami guodžiasi: anksti kėlęs nesigailėsi. Nemėgstantys sunkiai dirbti ir dėl
to nuolat ieškantys pagalbininkų, sako: daug rankų didžią naštą pakelia.
Drąsiai galima teigti, kad sau tinkamą patarlę ar priežodį ras kiekvienas. O jeigu nerastų, tuoj pat ką
nors sugalvotų, nes be tinkamų patarlių ir priežodžių gyvenimas pasidaro nepakenčiamas. <...>
Tik daug gyvenime patyrę žmonės supranta, kad daugybė patarlių ir priežodžių gyvenimo nė kiek
nepalengvina. Priešingai, žmones jie dažnai apgauna. Anksčiau ar vėliau žmonės praregi, tačiau būna
per vėlu.
Žmonės kartoja ir kartoja, kad darbas ne vilkas ir į mišką nepabėgs, tačiau kiek tų darbų slampinėja
miškuose! Jūs manote, kad jie ten gimė? Jokiu būdu. Į miškus pabėgo. Miestuose ir kaimuose žmonės
darbų ieško nė neįtardami, kad darbai sėdi pušynuose ir vaikštinėja eglynuose.
Esu matęs daug žmonių, gailiai verkiančių dėl to, kad anksti kėlėsi ir nespėjo išsimiegoti. Neverktų,
jeigu nebūtų patikėję, kad anksti atsikėlę nesigailės.
Sakysite, daug rankų didžią naštą pakelia? Deja, deja. Kur daug rankų, ten dažnai būna netvarka ir
suirutė – vienos rankos naštą kelia, kitos neša, trečios spaudžia žemyn, kol galų gale ta našta ką nors
prispaudžia.
Gendrutis Morkūnas. Vasara su Katšuniu

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.
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PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suvokti veiksmažodžio formų įvairovės reikšmę.

APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite praleistas raides.
Skliaustuose nurodykite pabraukto veiksmažodžio nuosaką, laiką, skaičių, asmenį, kitas formas (bendratis, sangrąžinis, beasmenis).

Ar pameni save mažytį? Pameni mamos rankas, kurios kelia tave į viršų, glaudžia prie krūtinės,
liečia plaukus, nubraukia (ties. n., es. l., dgs. 3 a.) ašarėlę?
Pameni, kaip pradėjai vaikščioti? Ėjai, kritai, kėleisi (sangr., ties. n., būt. k. l., vns. 2 a.), vėl atsitiesei,
bet nelaukei pagalbos, ropojai pirmyn: aš pats! Ir valgyti taip mokeisi: taškei, laistei, drabstei, viską
aplink terliojai.
Bet kas kitas už tai pyktų, bartų, dėl to nervintųsi (sangr., tar. n., vns. 3 a.). Bet kas, tik ne mama! Ji
nepykdavo, viską leisdavo (ties. n., būt. d. l., vns. 3 a.), nes suprasdavo: mažyliui reikia (beasmenis, ties.
n., es. l., 3 a.) laisvės. Jis užaugs (ties. n., būs. l., vns. 3 a.) savarankiškas ir niekada nezirs skųsdamasis,
nepalūš siekdamas tikslo.
Kartais girdėdavai, kaip virtuvėje ginčijasi tėvai:
– Baik (liep. n., vns. 2 a.) lepinti, – bambėdavo tėtis.
– Neburgzk, – juokdavosi mama. – Taip auga vyrai.
Ir tu toliau gardžiavaisi laisve.
Užaugai. Tėvai džiaugiasi ir didžiuojasi tavimi: nekirmiji prie kompiuterio, nesivaidiji su draugais,
dalijiesi viskuo su visais ir esi tikrai savarankiškas.
O gal tai ne apie tave? Niekada ne vėlu keistis...
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1. ELEMENTARŪS SUDĖTINIŲ SAKINIŲ SKYRYBOS ATVEJAI

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Sutartiniais ženklais pabraukite sunumeruotų sakinių gramatinius centrus. Lentelėje nurodykite sakinių rūšis: vientisinius sakinius pažymėkite raide V, sudėtinius – S.

Aš ėjau prie durų ir sukau galvą, kas čia galėtų būti. 2 Tikriausiai kaimynė, kuri atėjo pasiskųsti, kad
malkos mano židinyje per garsiai spragsi ir trukdo jai miegoti.
Bet tai buvo ne kaimynė. 3 Už durų stovėjo senas senas seneliukas. 4 Jo barzda buvo sidabrinė, iki pat
juostos, su deimantinėmis žvaigždutėmis. 5 Vilkėjo didžiuliais iki pat žemės kailiniais, apkritusiais žydromis snaigėmis. 6 Jau minėjau, kad tą vakarą dideliais dideliais kąsniais krito žydras žydras sniegas. <...>
7
Jis žengė pro duris, pastatė ant grindų didelį maišą, kurio aš, žinoma, nepastebėjau, perbraukė ranka per žilą barzdą, ir deimančiukai joje taip sutviskėjo, kad nušvito visas kambarys. <...>
8
O ką jis atnešė, gali pamatyti Kalėdų rytą po eglute, jei gerai pasižiūrėsi.
9
Tuo metu, kai senelis traukė dovanas, staiga suskambo visame mieste varpai. Ir skambėjo jie violetiškai, ir skambėjo jie raudonai, ir skambėjo jie geltonai. 10 O iš tikrųjų jų gaudesys, kaip tvirtina išmanantys žmonės ir neišmanantys poetai, buvo varinis.
11
Nuo tada ir toje šalyje, kur aš gyvenu, žmonės švenčia Kalėdas.
1

Antanas Ramonas. Pasaka, kuri tapo kalėdinė
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Kur reikia, įrašykite skyrybos ženklus. Lentelėje nurodykite sunumeruotų sudėtinių sujungiamųjų sakinių rūšis: bejungtukius sakinius pažymėkite raide B, jungtukinius – J, sakinius, kurie siejami abiem dėmenų jungimo būdais, – BJ.

Vandeningas buvo tų metų pavasaris, storas buvo ledas ant Galvės ežero. 2 Bėgo ir bėgo upėmis ir
upeliais polaidžio vanduo, jau ištirpo ir storasis ledas ežeruose, o vanduo vis nenustojo kilti. 3 Ištvino
kaip jūra Galvės ežeras, ištvino Skaistis, pakilo Luka, Akmena(,) ir susiliejo jie visi į plačiausias marias, o
vanduo nenustojo kilti. Jau užliejo karaimų trobas, jau pradėjo semti aukščiausias kalvas, kur, nelaimės
ištiktos, subėgo moterys su vaikais ir gyvuliais. O vanduo vis dar kilo, vis dar nemanė liautis.
4
Tik pilis stovėjo kaip stovėjusi(,) ir nebaisios jai buvo išsiliejusių vandenų bangos.<...>
5
Sunkiai, girgždėdami, atsidarė geležimi apkalti pilies vartai(,) ir pasirodė pats kunigaikštis. <...>
6
Prijojo kunigaikštis prie vandens(,) ir pasilenkė žirgas gerti. Gėrė žirgas ir gėrė. Gėrė ir gėrė. 7 Jau ir
pusiaudienį saulė peršoko, jau ir vakaras ėmė gaisuoti, o žirgas vis geria ir geria. 8 Ir ėmė slūgti vanduo,
ir sugrįžo į savo krantus Luka, ir sugrįžo į savo krantus Skaistis.
9
Tada nušoko kunigaikštis nuo žirgo, paplekšnojo jam per šoną(,) ir nušuoliavo žirgas. <...>
Ir sako, kad nuo tada atsiradęs girių glūdumoje ežeras. Keistas ežeras. 10 Jame nežydi vandens lelija,
nepliaukši vasaros vakarais žuvis, net paukštis nedrįsta praskristi virš jo vandenų.
1
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Ir dar sako karaimai, kad jei vėl ištiks didelė bėda, jei vėl užeis nelaba neganda, pasirodys iš mėlynuojančių girių baltasis Vytauto žirgas ir išgelbės juos.
Antanas Ramonas. Legenda apie baltąjį žirgą
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Lentelėje nurodykite sunumeruotų sakinių rūšis: vientisinius sakinius pažymėkite raide V,
sudėtinius sujungiamuosius – S, o sudėtinius prijungiamuosius – P. Nuspalvinkite sudėtinių
sakinių dėmenis jungiančius jungtukus ir jungiamuosius žodžius.

O televizorius buvo tikrai senas, pagamintas dar tais laikais, kai kiekvienas televizorius būdavo
stebuklas – jų tada buvo mažai. 1 Žmogus, pasiryžęs nusipirkti televizorių, jausdavosi tarsi vienu metu
būtų šventęs gimtadienį, mokyklos baigimą ir šv. Valentino dieną.
Parsivežęs televizorių, jis sukviesdavo kaimynus, draugus ir gimines.
Šeimininkas susodindavo prieš televizorių kokį trisdešimt svečių (įsivaizduojate, kaip visi jie tilpdavo viename kambaryje), šeimininkė atnešdavo ta proga iškeptą pyragą. Ekrane pasirodžius vaizdui, visi
užgniauždavo kvapą. 2 Silpnesnių nervų žmonės imdavo net žagsėti, o visai maži vaikai apsišlapindavo.
3
Namuose pasirodžius televizoriui, jo savininkui ir visai šeimai prasidėdavo naujas gyvenimas. Vakare visi kuo greičiau lėkdavo namo. 4 Paskubomis užvalgę, įsijungdavo televizorių ir žiūrėdavo tol, kol
baigdavosi visos laidos. Niekas nekreipdavo dėmesio į neparuoštas vaikų pamokas, nepaklotas lovas,
neplautus indus. 5 Mokytojai, mokykloje sužinoję, kad kurio nors mokinio tėvai nusipirko televizorių,
nustodavo tą mokinį klausinėti ir uždavinėti jam namų darbus. 6 O laimingasis kiekvieną dieną savo
draugams ir mokytojams pasakodavo filmus, kuriuos būdavo matęs vakar vakare.
Pirmuosius televizorius žmonės netgi mylėjo. Todėl beveik visi televizoriai tada buvo baisūs išlepėliai ir pasipūtėliai. Nepatikus menkiausiam dalykui, jie imdavo ožiuotis ir net nustodavo rodyti.
7
Vėliau senieji televizoriai pasidarė nebe tokie išrankūs, nes atsirado naujesnių, sukalbamesnių,
rečiau gendančių. Senieji net ėmė bijoti ožiuotis – menkiausias užsispyrimas, ir jų vietoje atsirasdavo
koks nors spalvotas jaunuolis plačiu ekranu ir su nuotoliniu valdymu.
Gendrutis Morkūnas. Vasara su Katšuniu

4

1

2

3

4

5

6

7

V

S

V

P

P

P

P

Pabraukite sudėtinių prijungiamųjų sakinių pagrindinius dėmenis. Virš pagrindinio sakinio
dėmens parašykite klausimą, į kurį atsako šalutinis dėmuo (žr pavyzdį).

Laikas bėga, ir Bembis įgyja patyrimo, mato šimtus naujų dalykų. Kiekviena diena atneša ką nors
Ką gali išgirsti?

nauja. Dabar jis jau geba suklusti. Gali išgirsti ne tik tai, kas vyksta arti, kas tiesiog į ausis poškina. Tai
Į ką gali įsiklausyti?

visai ne menas. Dabar jis jau gali teisingai, protaudamas įsiklausyti į visa, kas net visai tyliai krebžda, į
Ką jis žino?

kiekvieną vėjo atpučiamą švelniausią čežėjimą. Pavyzdžiui, jis žino, kad ten per krūmus bėga fazanas. Jis
Kada pažįsta peles?

Kokius žingsnelius atskiria?

gerai atskiria švelnius, smulkius žingsnelius, kurie nuolat stabteli. Taip pat iš klausos jis pažįsta laukines
Kada girdi kurmius?

peles, kai jos šmižinėja trumpai perbėgdamos. Girdi kurmius, kai šie gerai nusiteikę, šnarėdami vaikosi
Kada girdi jo balsą?

po šeivamedžio krūmu. Jis pažįsta įžūlų, skardų sakalo riksmą ir girdi piktą, persimainiusį jo balsą,
27

Ko pažiūrėti?

kai artinasi įširdęs vanagas arba erelis pažiūrėti, ar sakalas neužgrobė jų medžioklės plotų. Jis pažįsta
laukinių karvelių sparnų plasnojimą, puikų tolimą ančių sparnų švilpimą ir dar daug kita. <...>
Ką žino?

Paskui vėl iš kvapo suuodžia lapus, žemę, svogūnėlius, kvepiantį krapylaitį; žino, jog, nukabinęs nosį
Ką žino?

Ką pastebi?

ir visa nuodugniai tirdamas, kažkur pro šalį skuodžia šeškas; žino, jog čia lapės eita, arba pastebi, kad
čia kažkur arti yra giminaičiai – teta Ena su vaikais. <...>
Ką girdi?

Ką uostinėja?

Bembis girdi, kaip nuo karščio kunkuliuoja, verda oras, ir snaudžia. Kartkartėmis pabunda, klausosi
ir uostinėja, kas kur dedasi. <...>
Ką patiria?

Laikas slenka, ir Bembis patiria, kokia gardi žolė, kokie švelnūs pumpurai ir koks saldus dobilas.
Feliksas Zaltenas. Bembis. Bembio vaikai

5

Baikite rašyti sakinius – vientisinius sakinius papildykite, iš jų padarykite sudėtinius sujungiamuosius ir prijungiamuosius sakinius. Nepamirškite kableliais atskirti sudėtinių sakinių
dėmenų.

Mokiniai papildo sakinius savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Parašykite reikiamus skyrybos ženklus.

Įsibėgėjus mokslo metams, laiką skiriame pamokoms, namų darbams, popamokinei veiklai. Padaugėjus kasdienių rūpesčių, mes labiau pavargstame, todėl mokykloje ir namie jaučiame įtampą, kartais
būname išsekę ir irzlūs. Tikriausiai ir tau pažįstama būsena, kai norisi mesti visus darbus ir bėgti nežinia kur? Tačiau ką daryti, kad taip nebūtų, kad gerai jaustumeisi, nestokotum vilties ir jėgų? Kaip laiku
atlikti darbus ir viską spėti? <...>
Žmogaus proto ir kūno būsenos labai artimos: jeigu protas dirba įtemptai, įsitempia ir raumenys.
Kai protas neramus, kūnas irgi kenčia. <...>
Tie moksleiviai, kurie labiau užsiėmę, domisi daugeliu dalykų, prisipažįsta, kad įvairūs užsiėmimai
išmoko racionaliai paskirstyti laiką. Be to, priverčia gerbti poilsio valandas, nes tuoj vėl reikės kibti į
darbus. Sunkiausia yra mokiniams, nepripratusiems prie dienotvarkės. Kai jiems tenka intensyviau
padirbėti, prasideda sunkumai ir nepasitenkinimas. Mokytojai ir psichologai teigia: kad nepervargtume ir nenusiviltume savo jėgomis ar gebėjimais, turime laikytis vidinės drausmės ir tvarkos. Negerai
perlenkti nei į vieną, nei į kitą pusę.
Manau, yra ir kitokių būdų, kaip išvengti įtampos dėl vis labiau skubančio laiko, daugėjančių darbų
ir įpareigojimų. Jei mankštinsitės gryname ore, sveikai maitinsitės ir pakankamai ilsėsitės, visi mokslai
bus įveikiami, jokie darbai negąsdins.
Pagal: Marius Samavičius. Kaip nepavargti per mokslo metus ir rasti laiko sau

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suvokti sudėtinių sakinių ryšius.
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2. SINTAKSINIS SAKINIŲ NAGRINĖJIMAS

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Sutartiniais ženklais pabraukite sakinių gramatinius centrus (veiksnius ir tarinius). Sakinio
pabaigoje nurodykite jo rūšį: vientisinį sakinį pažymėkite raide V, sudėtinį – S.

Juozas Erlickas

AKIŲ DEBESĖLIAI
Balti, tartum Baltijos smėlis,
Skaidrūs, kaip ryto rasa,
Plaukioja sau debesėliai
Tartum danguj – akyse. (V)
Tik jei užgauna širdelę
Žodžiai, pikti tartum šunys –
Du debesėliai, broleliai
Tamsūs, kaip vakaras, būna. (S)
Ir iš tokių debesėlių
Pliūpteli šiltas lietus –
Susigeria, tartum į smėlį,
Į vaikiškus tavo metus... (V)

2

Sutartiniais ženklais pabraukite tarinius ir papildinius. Virš papildinių parašykite klausimus, kurie jiems keliami iš tarinio.
Kuo mušė? Ką mušė?

Supykęs briedukas mušė kojomis kopą ir bliovė.

Ką girdėtų? Ką girdėtų? Ko nematė?

Ūmai jis nutilo ir įsiklausė. Jam rodėsi, lyg girdėtų balsą ir žodžius, bet nieko aplinkui nematė: tik
smėlio grūdeliai ritosi pro šalį, vėjo papučiami. Po valandėlės jisai suprato, kad tie besiritą smėlio grūdeliai lyg kalbėtų ir dainuotų ir sakyte sakytų:

Ką užpustome? Ką užpustome?

Ką užpustome?

– Mes esame keliaujanti kopa, ir per šimtus metų užpustome kaimus, medžius ir senus žvejų kapus.
Kuo nedundenk?

Ko neprižadintum?

Jaunasis briedi, nedundenk taip garsiai kanopa į žemę, kad neprižadintum tų, kurie žvejų kaimelyje
Kam drumsti?

Ką drumsti?

miega užpustyti po šia kopa. Daug metų jie ten miega, ir kam gi tau drumsti jų ramybę!
Jaunasis briedis susigėdo ir tyliai nuėjo nuo kopos, po kuria miegojo amžių miegu ir žmonės, ir
trobos, ir sodai, ir gėlių darželis.
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Ką girdi?

Kam vaidenos?

Jisai ėjo ir ėjo, ir jam vis vaidenos, kad girdi tą smėlio švilpiniuojančią dainą ir kad po savo kojomis,
Ką mato?

Ką mato?

giliai žemėse, mato šiaudais dengtas pirkeles, žmonių numindžiotus takelius ir ant tvorų sudžiaustytus
Ką mato?

tinklus.
Antanas Vaičiulaitis. Nidos žvėrys

3

Sutartiniais ženklais pabraukite tarinius ir aplinkybes. Virš aplinkybių parašykite jų rūšį ir
klausimus, kurie joms keliami iš tarinio.

Juozas Erlickas

TYLA MANO NAMUOSE
Kada žiūri? laiko apl.

Vidurnaktį žiūri pro langą

Kur žiūri? vietos apl.

Į kambarį mano žvaigždė.

Kada braido? laiko apl. Kur braido? vietos apl.

Ir braido per naktį po tamsą
Tyla tartum pelės baikšti.
Kur nusagsto? vietos apl.

Nusagsto sode smilgų galvas
Rasa – tai Mėnulio lietus.

Kada girdi? laiko apl.

Prabudęs girdi – tartum kalbas
Ir vaikšto kažkas – bet ne tu.

Tai kalbasi, vaikšto ir šoka
Kur kalbasi, vaikšto ir šoka? vietos apl.

Daiktai mėnesienos šaly.

Klausytis Tylos jei tu moki,
Išgirst, ką jie šnekas, gali.

Iš Šluotos, kampe susigūžusios,
Ten šaiposi Dulkių Siurblys...
Ten Sieninis Laikrodis muša
Kaip muša? būdo apl.

Be gailesčio valandas tris.
<...>
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Kur dedasi? vietos apl.

Kas dedasi mano virtuvėj –
Nežino kiti kambariai,
Pamilo pelė šaldytuvą,

Kaip yra abejingas? būdo apl.

O tas abejingas visai.

Gražuolis ir baltas kaip sniegas, –
Kaip yra šalta? būdo apl.

Bet baisiai šalta jo širdis...
Kada neįsileis? laiko apl.

Ak, vargšė pelytė, jos niekad
Jis neįsileis pro duris. <...>

4 Sutartiniais ženklais pabraukite pažyminius ir pažymimuosius žodžius, iš kurių keliami
klausimai pažyminiams. Klausimus rašykite virš pažyminių.
Kieno keliu?

Kieno grožybių?

Kas yra buvęs Kaukaze ir nevažinėjęs Gruzinų karo keliu, tas, galima sakyti, nėra regėjęs jo gamtos
Kokių grožybių?

Kieno įvairumo? Kieno gyventojų? Kieno margumo?

stebuklingųjų grožybių, nėra matęs augalų įvairumo ir kalnų gyventojų margumo.
Kuriuo keliu?

Kokius kalnus? Kokius kalnus? Kokio Kaukazo? Kieno kalnus?

Žmogus, šituo keliu važinėjęs, išsiveža savo atmintyje aukštus, dangų remiančius tolimojo Kaukazo
Kieno bedugnes? Kokias bedugnes?

Kieno laukus? Kokias perkalnes?

Kokias tarpukalnes?

kalnus, jų tamsiąsias bedugnes, ledynus, sniego laukus, ilgas perkalnes, mėlyno ūko pilnas tarpukalnes ir
Kokias upeles?

Kokiu siūleliu?

į jas su didžiu ūžimu bei trenksmu krintančias upeles – kur įkritusios, vos įžiūrimu siūleliu jos rangosi
Kokiomis perėjomis? Kokiomis perėjomis?

Kokias pakriūtes? Kokias pakriūtes?

ir tęsiasi ilgomis ankštomis perėjomis, grauždamos plikas, uolotas pakriūtes ir dugnu risdamos akmenis

Kieno nuolaužas?

bei uolų nuolaužas.
Kokių grožybių? Kieno grožybių?

Vietomis keleivis, matydamas tokių gamtos grožybių, iš džiaugsmo ir malonumo taip atsitolina nuo
Kokių minčių ir rūpesčių? Kokių minčių ir rūpesčių?

paprastųjų, kasdieninių minčių ir rūpesčių, jog jaučiasi laimingas ir pasitenkinęs esąs.
Kuriuo keliu?

Kieno rankos? Kokios rankos?

Važiuojant šiuo keliu, regisi, kad kažin kieno milžiniškos rankos šimtus metų vargusios, gražindaKurį kelią?

mos šitą kelią.
Antanas Vienuolis. Amžinasis smuikininkas

5

Parašykite trumpą (5–10 sakinių) pasakojimą apie šauniausią dovaną, kurią esate gavę (prisiminkite ne tik materialias dovanas). Sutartiniais ženklais pabraukite visas sakinio dalis.

Mokiniai užduotį atlieka savarankiškai.

31

PASITIKRINKITE
Sintaksiškai išnagrinėkite sakinius – sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis.

BENDRAVIMO TAISYKLĖS
• Draugiškai elkis su kitais mokiniais.
• Iškilusias problemas spręsk taikiai.
• Nežemink kitų mokinių ir nesityčiok iš jų.
• Neskriausk ir nestumdyk klasės draugų, kitų mokinių.
• Gerbk mokytojus, neatsikalbinėk.
• Vykdyk tau paskirtus įpareigojimus ir savo prisiimtus įsipareigojimus.
• Mandagiai elkis su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.
• Mokyklos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir svečiuose.
Žmogus su aplinkiniais turi elgtis taip, kaip norėtų, kad su juo būtų elgiamasi.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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3. TIESIOGINĖS KALBOS SKYRYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite reikiamus skyrybos ženklus.

Dabar visi keleiviai susidomi dėžute. Vienas, iš paskutinio krėslo, klausia:
– O ką veiksi su pagautu zuikiu? Kepsi?
– Gal prieš kepdamas, – juokiasi jo draugė, – kailį nudirsi? Galėčiau pasiūti tau kepurę.
O keleivis, persijuosęs plačiu odiniu diržu, rūstokai teiraujasi:
– Beje, ar esi Medžiotojų draugijos narys? Jeigu ne – kas leido medžioti zuikius? Gausi, brolau, mokėti baudą!
<...> Sumišęs berniukas nulipa nuo krėslo ir prisiglaudžia prie mamos. Mama padrąsinamai spusteli
jam petį.
– Tegu sau, – guodžia. – Jie nieko nesupranta.
– Ko gi jau mes nesuprantam? – įsižeidžia ponia su pintine. – Ir kaipgi savo vaiką auklėjat, kad jo
galva prikimšta nesąmonių.
– Matot, – ryžtasi paaiškinti berniuko mama, – jo tėtis prieš pusmetį išvyko su ekspedicija į Šiaurę
ir ten sunegalavo. Gydytojas sako, kad jam trūksta vitaminų D arba saulės spindulių. Mat saulės ten
beveik nebūna. Tai Mantas pagavo tikrą saulės zuikutį, uždarė į dėžutę kartu su vitaminais D ir dabar
veža į paštą siųsti tėčiui, kad greičiau pasveiktų. <...>
O troleibuse tylu. Ponas žilais antakiais, jau spėjęs prieiti prie durų, kažkodėl neišlipa troleibusui
sustojus.
– Kchm, kchm, – keistai kosteli. – Galva nesuima, kaip galima taip gudriai sumanyti!.. Bet ir išradingas tu, Mantai!
– Taip, – pritaria keleivis iš paskutinio krėslo. – Šis vyrukas su galva! Išradimas vertas dėmesio. Reikėtų suteikti patentą. Tokie dalykai nesimėto! <...>
– Matai, ma... Aš sakiau... Tėtis tikrai pasveiks. Matai?
Mama giedriai nusišypso ir jau nė kiek nesusirūpinusi pažiūri į keleivius.
– Ačiū, – taria, – labai ačiū.
Vytautė Žilinskaitė. Vitaminai Z

2

Įrašykite reikiamus skyrybos ženklus ir suskaičiuokite, kiek šiame dialoge reikia įrašyti
taškų, kablelių, dvitaškių, klaustukų ir brūkšnių. Teisingą atsakymą pabraukite.

Įbėgęs į klasę Vaidas šūktelėjo:
– Sveiki! Girdėjote naujieną?
– Kokią? – sukluso vaikai. – Nieko negirdėjom.
– Rytoj nebus pamokų, – iškilmingai pranešė Vaidas, – nes visi eisime į šventę.
– Į kokią? Kur? Ką švęsime? – pabiro klausimai.
– Rytoj ir sužinosite, – gudriai nusišypsojo berniukas...
1 taškas, 3 kableliai, 1 dvitaškis, 5 klaustukai, 11 brūkšnių
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3

Perrašykite tekstą – pakeiskite jį dialogu. Vartokite tiesioginę kalbą su autoriaus žodžiais.

Vakare mama pravėrė duris ir paprašė:
– Dominykai, baik skaityti knygą, užgesink šviesą ir eik miegoti.
– Prašau leisti dar šiek tiek paskaityti, – derėjosi Dominykas, – knyga labai įdomi.
– Ne, – nesutiko mama. – Iš ryto reikės anksti keltis ir žygiuoti į mokyklą, būsi neišsimiegojęs.
– Gerai, kai tik baigsiu skaityti puslapį, užgesinsiu šviesą ir iškart užmigsiu, – pažadėjo berniukas,
tikėdamasis, kad mama užmigs pirma...
Mokiniai dialogą kuria savarankiškai.

4

Sukurkite ir parašykite 8–10 sakinių draugų dialogą apie labiausiai patinkantį rašytoją, dainininką, aktorių arba sportininką. Vartokite tiesioginę kalbą su autoriaus žodžiais.

Mokiniai dialogą kuria savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Įrašykite reikiamus skyrybos ženklus.

Vidurdienį atskrido dvi plaštakės.
– Aure neištirpęs sniego gumulėlis! (/ ,) – nustebo viena.
– Ne, čia paukščio kiaušinėlis, toks apvalutis ir baltas! (/ ,) – užginčijo kita.
– Užtat ir sakau: sniego gumulėlis!
– Ot ir paukščio kiaušinėlis!
– Nei čia sniegas, nei kiaušinis, kvailės, – neiškentusi įsikišo Rūgštynė. – Čia paprasčiausias šungrybis, pumpotaukšlis iš kukurbezdžių padermės.
– Bezdalius, – pridūrė Gyslotis.
– Bet koks dailutis! (/ ,) – pasigėrėjo viena plaštakė.
– Ir skaistutis! (/ ,) – žavėjosi kita.
– Ar galima tave paglostyti? – paprašė abi.
– Žinoma, – leido Pumpas, – tik neįdrėkskite.
– Ką tu, ką tu, mudvi vos vos...
Kai jiedvi pėdų galeliais ne tiek myniojo, kiek kuteno Pumpą, šis vos neuždainavo iš laimės. Še tau:
nei bjaurisi, nei koneveikia, o grožisi ir myluoja...
Čia dar atzvimbė kamanė.
– Aivaivai! – šūktelėjo iš tolo. – Kas per baltuolis apvaluolis! Tokio gražumyno niekur neregėjau!
– Aš regėjau, – tarė kregždė, praskrisdama taip žemai, kad vos neperbraukė pilveliu per Pumpą. –
Regėjau viename kieme numestą lygiai tokį kamuoliuką, pingpongu vadinamą!
Kad ji taip žemai skraidė, netrukus užėjo lietus. Šilti lašai meiliai papšnojo ant Pumpo, ir jis juto save
platėjant, pučiantis – taigi bus dar didesnis, gražesnis ir baltesnis!
Vytautė Žilinskaitė. Pumpas

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus.
Sutartiniais ženklais pabraukite nuspalvintų sakinių gramatinius centrus ir antrininkes sakinio dalis.
Skliaustuose nurodykite nuspalvintų sakinių rūšį (V – vientisinis, S – sudėtinis).

Gyveno kartą pikčiurnų šeima. (V)
– Ei, nelįsk į mano stalčių! Padėk sąsiuvinį!
– O tu grąžink drožtuką! Gal pametei? Nieko negausi!
– Ar baigsite rietis?( / ! / ,) – bardavo mama. – Amžinai ko nors nepasidalijate...
Vakarais visi tylėdavo, nes būdavo susipykę. Nelaimingi nueidavo miegoti, nelaimingi pabusdavo.
Sykį pas juos svečiavosi močiutė (V). Vieną dieną senolė klausėsi rietenų, antrą dieną stebėjo barnius, o trečią rytą išmintingoji močiutė tarė: (S)
– Nuo šiol visi privalote laikytis vienos vienintelės, bet geležinės taisyklės – neiti miegoti nesusitaikę!
Ir šeimoje įsivyravo taika, nes kiekvieną vakarą visi apsikabindavo ir linkėdavo vienas kitam saldžių
sapnų. (S)
O, kad pasaulis būtų kaip šeima! Kad jam irgi galiotų tokia paprasta taisyklė – neiti miegoti nesusitaikius!
Žmonės, kad ir kaip susipykę būtumėte, prieš miegą apsikabinkite ir palinkėkite vieni kitiems ramios nakties ir taikaus ateinančio ryto...

PASITIKRINKITE, KO IŠMOKOTE PER MOKSLO METUS
Taikydami per mokslo metus išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite praleistas raides.
Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus.
Sutartiniais ženklais pabraukite nuspalvintų sakinių sakinio dalis.

Aš tikrai myliu Lietuvą. Myliu nuostabiai gražią gamtą, kuklias ir didingas bažnyčias, menančias
garbingą praeitį, tūkstančius metų gyvuojančią kalbą, šviesiaplaukes lietuvaites ir ryžtingus krepšininkus, gintarinę močiutės segę ir kvepiančią juodą duoną...
Graži Lietuva pavasarį, kai po speigų atgyja miškai, kai upės pralaužia ledus ir gurgėdamos bėga
į Baltiją. Graži ji vasarą, kai žaliuoja ąžuolynai, geltonuoja rugiai, raudonuoja juose aguonos. O rudenį,
kai pliaupia lietūs ir stūgauja vėjai, namie taip gera, šilta ir jauku! Žiemą šalis paskęsta balto šilko patale
ir miegodama laukia naujo žydėjimo...
Mylimai Lietuvai linkiu paprastų dalykų: kad lietuviai nesipyktų, vieni kitiems nepavydėtų ir nemeluotų. Kad nevažiuotų svetur laimės ieškoti, o išvažiavusieji grįžtų ir rastų laimę namie. Kad visi
vaikai užaugtų sveiki, būtų protingi ir taptų turtingi. Kad kiekvieno lietuvio širdyje gyventų tikra meilė
Tėvynei...

Puikiai padirbėjote! Iki pasimatymo septintoje klasėje!
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