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1. TRUMPŲJŲ IR ILGŲJŲ SKIEMENŲ KIRČIAVIMAS

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Pabraukite trumpuosius kirčiuotus skiemenis. Išrašykite vienskiemenius žodžius, kurių pagrindą sudaro trumpasis balsis (tų pačių nekartokite).

Naujasis karalaitis, kur tik nukakdavo, visur keldavo nuostabą, nes ištaigūs drabužiai ir rimtas, didingas
stotas labai nederėjo pėsčiam keleiviui. Kai kas nors paklausdavo, kodėl keliauja pėsčias, nutaisęs paslaptingą
veido išraišką, atsakydavo, jog tam yra ypatingų priežasčių. Bet supratęs, kad keliaudamas pėsčias atrodo juokingai, pigiai nusipirko seną arklį, kuris jam buvo kaip tik, nes su romiu gyvulėliu niekados nebūdavo keblumų,
o rodytis mikliu raiteliu neturėjo nė mažiausio noro.
Vilhelmas Haufas. Pasaka apie netikrą karalaitį

Tik, nes, kas, bet, kad, su.

2

Kirčiuotus skiemenis, kurių pagrindą sudaro ilgasis balsis, pabraukite, o kirčiuotus skiemenis,
kurių pagrindą sudaro dvibalsis arba mišrusis dvigarsis, nuspalvinkite. Vienskiemenių žodžių
nežymėkite.

Ryto saulė prikėlė iš miego neapsakomai laimingą siuvėją pačią svarbiausią jo gyvenimo akimirką, kuri turėjo jį iš paprasto, niekam nežinomo mirtingojo padaryti karaliaus sūnumi; nors, balnodamas arklį, ir suprato,
kad elgiasi neteisėtai, ir pagalvojo, koks prislėgtas turėtų būti gražiausias viltis praradęs tikrasis karalaitis, bet –
burtai jau mesti, ir to, kas padaryta, nebeatitaisysi, o savimeilė kuždėjo, jog pats atrodo ganėtinai įspūdingai, kad
galingiausio karaliaus akyse pasirodytų kaip sūnus; tos minties padrąsintas, užšoko ant žirgo ir kiek galėdamas
paleido jį šuoliais – netruko nė ketvirčio valandos, ir atsidūrė prie kalvos papėdės.
Vilhelmas Haufas. Pasaka apie netikrą karalaitį

3

Sukirčiuokite žodžius. Pabraukite eilutes, kurių visų žodžių kirčiuotas skiemuo yra trumpas.

•
•
•
•
•

4

susitko, miškè, eglùtė, šuniùkas, lubàs
girià, pláukas, neklaũso, výras, vakas
auksnis, geležinès, gudr, parduotùvė, taup
plaktùkas, kantr, pelès, švedė, šešs
manè, bendraklãsis, senóji, plat, dañgtis

Sukirčiuokite žodžius. Pabraukite eilutes, kurių visų žodžių kirčiuotas skiemuo yra ilgas.

•
•
•
•
•

rãktas, láimė, pãsaka, glę, vakiškam
skiemuõ, kitis, taškùs, balà, takūs
tavs, žmógų, pasáuliui, sakm, sžinė
pamókė, véidas, rastis, ramstỹs, lkė
dants, gẽras, suktnio, válsas, témsta

2

5

Sugalvokite ir parašykite du sakinius: pirmo visų žodžių kirčiuoti skiemenys turėtų būti trumpi,
o antro – ilgi.

1. Àš sù mamà gyvenù miestè, naujuosè jaukiuosè namuosè, bèt neturiù šuniùko...
2. Veną grãžų vãkarą váikščiojau jros pakránte i gėrjausi besiléidžiančia sáule.
Mokiniai sugalvoja sakinius savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Nustatykite kirčiuotą skiemenį ir surašykite žodžius lentelėje. Trumpuosius kirčiuotus skiemenis
sukirčiuokite kairiniu kirčio ženklu, ilguosius kirčiuotus skiemenis pabraukite.
Trumpasis kirčiuotas
pirmas žodžio
skiemuo

Trumpasis
kirčiuotas paskutinis
žodžio skiemuo

Ilgasis kirčiuotas
pirmas žodžio
skiemuo

Ilgasis kirčiuotas
paskutinis žodžio
skiemuo

tgras

akysè

vasiai

kat

ùpėje

saldù

mókslas

vaika

lùkštas

laiveliù

zýlė

obuoli

lpdavo

sapnùs

šveñtė

tėváms

sùpasi

traukinyjè

sžinė

ežỹs

PASVARSTYKITE
Mokiniai samprotauja savarankiškai, svarbu suvokti, kodėl reikia skirti trumpuosius ir ilguosius skiemenis.
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2. PRIEGAIDĖS, JŲ RŪŠYS

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Remdamiesi lentelėje nurodytais požymiais pateiktus žodžius surašykite tinkamose skiltyse ir
sukirčiuokite.

Kirčiuoto skiemens pagrindas –
ilgasis balsis,
tvirtagalė priegaidė

Kirčiuoto skiemens pagrindas –
dvibalsis, tvirtapradė priegaidė

Kirčiuoto skiemens pagrindas –
dvibalsis, tvirtagalė priegaidė

Kirčiuoto skiemens pagrindas –
mišrusis dvigarsis, tvirtapradė
priegaidė

Kirčiuoto skiemens pagrindas –
mišrusis dvigarsis, tvirtagalė
priegaidė

lãšas

láimė

lavas

báltas

banas

sẽnis

véidas

veksmas

sámtis

kapas

kėd

káukė

Kaũnas

dárbas

vagas

rkas

káimas

vakas

vélnias

Kemė

žvỹras

áuksas

žaslas

délnas

tugus

2

Raskite ir pabraukite žodžius, kurių ilgojo kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro ilgasis balsis.
Tuos žodžius sukirčiuokite naudodamiesi „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ arba elektronine
kirčiuokle.

Kažkur toli toli suūžė, sugriaudė šilas... Vis arčiau... arčiau... Štai lãpai sušlamjo, sukrutjo šãkos, viršnės
sulingãvo, sušvokštė giria, lýg kažkas mẽdžių viršnėmis prabgo – ir vl tylus ir ramus ištekinis šilas... Vaikščiodavau tókiu mišku, kai buvau dar mãžas vaikinas. Tuomet dar saulė man kaitriau švietė, ir pasaulis dl mans
linksmesnėmis spalvomis klóstėsi, paslaptingesniais balsais bei šlamjimais dabinosi...
Vincas Krėvė. Skerdžius

3

Pabraukite ir sukirčiuokite žodžius, kurių ilgojo kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro dvibalsis
(išskyrus ie ir uo) arba mišrusis dvigarsis.

Jéi nukeliáutum laiku atga i pakláustum jaunesnio manęs, kodėl neplanuoju savo darbų, aš turbūt į tave
sužvairuočiau i atšáučiau:
– Planuoti? Oi ne! Aš jaũ bandžiaũ vieną būdą i jis mán VISÁI nepatiko. Ta visiškai ne mán! ... I dievaži,
kap būčiau nusišnekėjęs. Aš tuo metu buvaũ išbañdęs vos vieną lako planavimo būdą (i visiškai nepáisęs rekomenduotų taisyklių) i jaũ spėjęs nusivlti ámžiams.
Tuomet dár nežinojau, kad būdų planuoti laką yra daugiaũ ne vienas. I kad ka kurie jų skiriasi kap
diena nuõ nakties a kiaušinienė nuo šokolado.
Laiko planavimas: 6 metodai, kurie padės visuomet visur suspėti

4

4

Parašykite žodžių, kurių kirčiuoto skiemens pagrindą sudarytų šie dvigarsiai.

lakas
káimas
laũkas
láužas
ena
kálnas
katas
kéltas
Kemė
kánda

kañtriai
kaštis
klpa
kiñko
kùrmis
kùltas
vadas
várna
keta
gmti

Mokiniai patys parenka žodžius.

5

Sugalvokite ir parašykite du sakinius: pirmo visų žodžių kirčiuoti skiemenys turi turėti tvirtapradę priegaidę, o antro – tvirtagalę.

Béržo viršnėje siáutėjo vjas, kranksjo várnos, straksjo žvrbliai, šokinjo vóverės.
Katą gyvẽno senẽlis i senẽlė, jiẽ lakė mãžą ožẽlį i ráibą vištẽlę.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius.

PASITIKRINKITE
Pabraukite ir sukirčiuokite žodžius, kurių priegaidė tvirtapradė arba tvirtagalė.

Alis Balbierius

RUGPJČIO LIETUS

Lietus – ta džiaũgsmas mẽdžių i žoli,
mažýtės sráigės, varnalšos lãpo.
Regiu kap ẽglė, rýmanti kieme,
añt žãlio spỹglio pérveria kiekveną lãšą.
Lietus – ta džiaũgsmas, bgantis kelias.
I dùlkių liūdesỹs su juõ nubga.
Lietus galbt jaũ niẽkad nesibags,
jéigu ruduõ užmiš sutvérti sniẽgą.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu surasti žodžių sąsają (prie gaidos) ir ją interpretuoti.
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3. KIRČIAVIMO TAISYKLIŲ TAIKYMAS

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Pabraukite ir sukirčiuokite žodžius, kurių kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro ilgieji balsiai a, e.

Nãktį prisnigo, ir gėlių galvẽlės buvo nuleipusios. Toli kalnuose skraidė erẽlis, virš ąžuolynų tvyrojo migla,
o kiparisai atrodė tarsi nugenėtom viršūnėm. <...> Krantine vaikščiojo vaikinas palaikiu studento munduru,
kãklą apsimuturiãvęs naminių vilnų šãliku. <...> Pagaliau vaikinas nusprendė, kad pakankamai įdienojo, ir
patraukė prie vilos, kur buvo gãvęs namų mokytojo vietą. <...> Mažais takẽliais brovėsi pro erškėčių krūmus, kol
patẽko į plãčią laurų alėją. Rožės atrodė tarsi paliegę vaikai su sniego krepšẽliais. Posūkyje jis sutiko sẽnį. <...>
Studentas Povilas Višinskis stovėjo prieš jį įraudęs, plãkančia širdim.
Bitė Vilimaitė. Povilas Apaštalas

2

Pabraukite ir sukirčiuokite žodžius, kurių ilgieji kirčiuoti žodžio galo skiemenys turi tvirtagalę
priegaidę. (Vienskiemenių žodžių nekirčiuokite.)

Darykite nam darbus! Jie užtikrina naujõs informacijos kartojimą, o kartojimas yra būtent tas procesas,
kuris padeda <...> išsaugoti informaciją ilgalaikėje atmintyje. Laba patartina naudotis ne vienu, bet kelias
informacijos šaltiniais. Skirtingi autoriai tą pačią temą aiškina skirtingu stiliumi ir, jei perskaičius vieną temą
jums vis dar neaišku, apie ką kalbama, tai dar nereiškia, kad kitas autorius taip pat nesugebs to paaiškinti.
Jei norite, kad informacija nusėstų galvoje ilgesniam laikui, nereikėtų plačiõs temos mokytis vienu prisėdimu. Galbūt toks kalimas pads kitą dieną atliekant testą, bet jau po savaitės šių žini atmintyje nebeliks.
Absoliučia visi ekspertai siūlo planuoti savo veiklą. Medžiagą, kuri ketinate mokytis, reikėtų suskaidyti į kelias
dalis, užsirašyti mokymosi planą. Turint planą, belieka sistemingai jo laikytis. Įpraskite kasdiẽn mokytis tuo
pačiu metu. Iš pradži tai gali būti sunku, bet vėliaũ, atėjus konkrečiam laikui, jūsų organizmas bus nusiteikęs
suplanuotai veiklai. Nepraleiskite nė dienõs ir neatidėliokite. Atidėliojimas taip pat gali tapti įpročiu ir turėti
ilgalaikių pasekmi jūsų gyvenimui ir karjerai.
Giedrius Abugelis. Kaip išmokti mokytis – mokymosi proceso organizavimas

3

Remdamiesi pavyzdžiu parašykite šiuos žodžius tokia forma, kad ilgųjų žodžio galo skiemenų
priegaidė būtų tvirtapradė. Žodžius sukirčiuokite.

Nãmas – namáms
Miẽga – miegók
Dažas – daržáms
Kálnas – kalnáms
Tyliù – tylk
Kalbù – kalbk
Didel – didelems
Liẽknos – lieknóms
Šakns – šaknms
Dants – dantms

6

4

Parašykite šių veiksmažodžių bendratis ir sukirčiuokite.

Tvarkýti, valdýti, taupýti, tupinti, lašnóti, važinti, tingti, samdýti, kùrstyti, kapóti.

5

Remdamiesi lentelėje nurodytais požymiais pateiktus žodžius surašykite tinkamose skiltyse ir
sukirčiuokite.

Žodžiai, kurie paklūsta balsių
a, e kirčiavimo taisyklei

Žodžiai, kurie paklūsta žodžio
galo kirčiavimo taisyklei

Žodžiai, kurie paklūsta bendraties priesagų kirčiavimo
taisyklei

mãmą

varl

galvóti

vasãris

šuõ

mąstýti

lẽkiantis

genỹs

tikti

dãžymas

draug

mylti

tẽka

lieknems

taškýti

PASITIKRINKITE
Pabraukite ir sukirčiuokite žodžius, kurie paklūsta šiame skyriuje aptartoms taisyklėms.

Alius Balbierius

BIRŽẼLIO DANGŪS

Tamsiai žãlias dangus. Mėnesiena.
Tokią nãktį klausýtis žvaigždži
teišeina prie ẽžero siela,
tesulaukia pirmųjų gaidži.
Švelniapirštė naktis liečia veidą.
Rūko pilys viršum ežer.
Tu žvaigžde čia galėtum sudegti,
sušvytt vienąsyk sidabru.
Šitoks žãlias dangus tik biržẽlį.
Žẽlia mintys lýg žõlės tavỹ.
Tik prieš rytą užsidega žãros
amžinųjų žvaigždži vėrinỹ.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje aptartas taisykles sukirčiuokite pabrauktus žodžius.

Raudonų plytų nãmas ant kálno atrodė kaip tvirtovė. Čia buvo architektas katas, kad pareti į sàvo namùs
būdavo kanknamai sunkù. Reikėdavo paklti siaurà stačia gatvelè, paskui pereiti didžiùlį apvãlų, garãžais apjuostą kiemą, ir vsos lang ãkys žiūrėdavo į tavè, tokį mãžą ir meñką, kiemo šachtoje. Garažų statinį pràtęsė
mūro siena, prilakanti šlatą, kurio viršujè vėl bùvo stãtomi raudonų plytų nama. Vienu žodžiu, tų mūrų buvo
per daũg. Kiemè áugo tk vienas medẽlis, ir tą pàtį vaika tuoj nuláužė. Mẽs gyvẽnome keturių kambari butè,
virš mūsų tokį patį bùtą turėjo ministro pavaduotojas.
Bitė Vilimaitė. Atsigręžti meilėje
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1. ĮVARDŽIŲ SKYRIAI, RAŠYBA IR VARTOJIMO YPATUMAI

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides. Įvardžius pabraukite.

1. Tu manęs nesupranti, o aš tave puikiausiai suprantu. 2. Mūsų komanda šiandien tikrai nugalės jūsiškę. 3. Tavajam šuniui trūksta drausmės. 4. Spintoje radau šiokią tokią striukę. 5. Nusipirkau tokią pačią
kepurę. 6. Skauda pilvą, nes suvalgiau keliolika saldainių. 7. Aikštėje būriavosi keliasdešimt žmonių. 8. Kažkuriam vaikui davė dvi bandeles, o kažkam nedavė nė vienos. 9. Užrakinti buvo abeji vartai. 10. Daug kas
tavim nepatikėjo.

2

Suskliaustus įvardžius pavartokite tinkama forma.

Į naktį grimzta ir Užpelkių miestelio stogai. Jo bažnyčios varpas kartais pavakariais skamba net jų kaime.
Tada žmonės kalba, kad bus giedra. Tie varpai skambino ir prieš karą, ir tada, kai gretimam kiemely kilo gaisras... Lietingomis rudens dienomis, kai darbai baigti, kaimo moterys važiuoja per miškus į tą miestelį karšti
vilnų. <...>
Kartą jie matė štai ką. Praplaukė ką tik gaiviai nulijęs debesis, saulėj sužvilgo laukai, ir staiga ten, virš miestelio, sušvito milžiniškas vaivorykštės lankas, ant bokštų ir ant stogų ten purkštė lietus.
Saulėtas erdvės ruožas dar skiria miestelį nuo jų kaimo. Bėgantys laukais ir giriom debesų šešėliai palieka
juos stovėti ant aukščiausio apylinkėj kalno. Net lyjant jiems šviečia aštriabriauniai bokštai, skardžiai ir tiltai...
Prisimerkęs, pasviręs į priekį, žiūri į juos mažylis iš klojimo pašiūrės...
Bronius Radzevičius. Laukais nubėga šešėliai

3

Įrašykite trūkstamas žodžių dalis.

1.
3.
5.
7.
9.

4

Prieš kelis mėnesius atostogavau Kryme. 2. Bulgarijoje buvau prieš kelerius metus.
Keletas mergaičių pavėlavo į pamoką. 4. Keleto mokinių visai nebuvo mokykloje.
Per abejas varžybas jaunasis sportininkas pataikė į krepšį keliolika kartų. 6. Pasiilgau abiejų draugų.
Kelintą kartą žiūri šitą filmą? 8. Prašau priminti, kelinta šiandien.
Visą kitą dieną man skaudėjo raumenis. 10. Nesuprantu matematikos, bet visa kita man puikiai sekasi.

Parašykite pabrauktų įvardžių įvardžiuotinę formą.

1. Niekada nepamiršiu tavųjų akių. 2. Su tąja mergaite niekada nebuvau susitikęs. 3. Aš dažnai svečiuodavausi jųjų namuose. 4. Staiga pastebėjau savąjį lagaminą. 5. Didžiuojuosi savąja šalimi. 6. Užsirašiau
tavąsias pastabas. 7. Tajam žmogui reikėtų pasistengti. 8. Manuosiuose namuose visada jauku. 9. Savajame
kampe šilčiausia. 10. Susitikime manajame kieme.

9

5

Įrašykite tinkamus įvardžius. Pasitikrinkite, ar parašėte tokius pat įvardžius kaip ir rašytojas
Liudas Dovydėnas (Liudas Dovydėnas. Naktys Karališkiuose. Interneto prieiga: http://ebiblioteka.mkp.
emokykla.lt/,class.2).

Juodbėris nusistovėjęs pasileidžia kiek kojos įkabina. Jis šokinėja, ir dėdė liepia jį apkabinti, bet kaip aš jį
apkabinsiu, jei jis toks storas. Aš įsikabinu į savo mažą ryšuliuką, sukrintu po dėdės kojomis. Mano akyse kartais
pasirodo pakelės klevai, sumirga mėnuo, žvaigždės...
Ir mes išvirstam į griovį.
Liudas Dovydėnas. Apie ežero paukštį baublį

Prie ugniakuro liekam tik mudu su Simonu Valiuliu, nes merginos pasisiekė anoj pusėj pievos triukšmaujantį jaunimą, kuris dabar dainas dainuoja, armonika groja. Ir aš norėčiau būti toj jaunimo šutvėj, bet man reik
pamaišyti bulvienę, kurstyti ugnį, dažnai prižiūrėti arklius krūmuose, kur jie plaka geležines grandines ir retkarčiais susižvengia su daugybe arklių, kurių pilni krūmai ir, atrodo, būtina jiems taip susisiekti žvengimu. <...>
Dėdė negrįžta, nes visų pievų savininkai tariasi, kur šiemet ties kelius, per kurio pievą ves arklius girdyti prie
Lakštanos. O Jokūbas Jokimas dar vis kaukši kirviu, darydamas sau ir man būdą, kur abu miegosim, nes Jokimas bijo gulėti po plynu dangum, girdi, jis ne koks valkata ar kareivis.
Liudas Dovydėnas. Karališkiai

Mokiniai gali įrašyti ir kitus tinkamus įvardžius.

PASITIKRINKITE
Pabraukite įvardžius, surašykite juos lentelėje ir nurodykite jų skyrių, giminę, skaičių, linksnį (tų pačių įvardžių nekartokite).

Pelytės vaidmuo buvo mažas, tačiau labai svarbus. Kol Princesė dabinasi prieš veidrodį, laukdama savo
mylimojo, ir nuskamba paskutiniai arijos žodžiai: „Mėnuo šviečia tau kelią, ir tavo žirgas nesuklups“, staiga per
kambarį perbėga Pelytė, maža, pilka, grakščiai besisukanti, prikaustanti žvilgsnį ir užburianti visus. Princesė
labai išsigąsta ir šaukiasi pagalbos. Kol atbėga tarnai, apsikarstę ginklais, Pelytė vis šoka, o Princesė blaškosi iš
baimės. Publikai patikdavo ta scena – Pelytė sulaukdavo aplodismentų, kartais net gaudavo gėlių ir saldainių.
Ji turėjo savo vietelę grimo kambaryje, buvo lipšni su aprengėja, o Princas dažnai pakeldavo ją ant rankų ir
juokdamasis priekaištaudavo, kodėl ji kelianti tokį sambrūzdį: išgąsdino Princesę, ir ta blogai sudainavo duetą,
jam pagaliau atjojus į rūmus.
Bitė Vilimaitė. Pelytė

Įvardis

Įvardžių skyrius

Giminė

Skaičius

Linksnis

savo

asmeninis (sangrąžinis)

–

vienaskaita

kilmininkas

tau

asmeninis

–

vienaskaita

naudininkas

tavo

asmeninis

–

vienaskaita

kilmininkas

visus

neapibrėžiamasis

vyriškoji

daugiskaita

galininkas

ta

parodomasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

ji

asmeninis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

ją

asmeninis

moteriškoji

vienaskaita

galininkas

tokį

parodomasis

vyriškoji

vienaskaita

galininkas

jam

asmeninis

vyriškoji

vienaskaita

naudininkas

10

Raskite įvardį, kuris gali turėti įvardžiuotinę formą, ir ją išlinksniuokite.
Linksniai

Vienaskaita

Daugiskaita

Vardininkas

(ta) toji

tosios

Kilmininkas

tosios

tųjų

Naudininkas

tajai

tosioms

Galininkas

tąją

tąsias

Įnagininkas

tąja

tosiomis

Vietininkas

tojoje

tosiose

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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2. SKAITVARDŽIŲ SKYRIAI, RAŠYBA IR VARTOJIMO
YPATUMAI
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Kiekinius skaitvardžius pabraukite viena linija, kelintinius – dviem.

Viena penktoji, trilinkas, septynetas, septintas, šimtas antras, keturi milijonai, nulis, abu, trejetas, septynmylis, keletas, devyneri, trigubai, dvylikta, antroji, keturratis, tūkstantis, dvidešimt ketvirtas, dešimtmetis,
trečdalis, keturios šimtosios, šešeri, dveji, devynioliktasis, devyniasdešimt vienas, pirmasis.

2

Įrašykite praleistas raides.

1. Sirupą reikia skiesti viena trečiąja dalimi vandens. 2. Pievoje ganėsi aštuonetas puikių žirgų. 3. Vežimą
tempė dvejetas arklių. 4. Mažyliui jau ketveri metai. 5. Šventės dalyviai danguje matė net keturiolika oro
balionų. 6. Pakilus į devynioliktą aukštą atsiveria nuostabus miesto vaizdas. 7. Mano močiutei aštuoniasdešimt metų. 8. Negaliu pamiršti mūsų pirmųjų susitikimų. 9. Mano teta augina septynias ožkas. 10. Šiemet
laimėjome net šešerias rungtynes.

3

Skaitmenis parašykite skaitvardžiais.

1. Valgykloje sėdėjo ketvertas septintokų. 2. Siuvėja nusipirko dvejas naujas žirkles. 3. Ponia išsirinko
net trejus naujus kailinius. 4. Prie laužo sėdėjo penketas kareivių. 5. Nuo paskutinio susitikimo praėjo šešeri
metai ir septyni mėnesiai. 6. Palauk trejetą dienų, viskas turėtų paaiškėti. 7. Miegojau net aštuonias valandas.
8. Mano brolis šiemet baigs devynias klases. 9. Iš tavęs per metus gavau tik du laiškus. 10. Senelis pametė
dvejus akinius. 11. Ūkininkas augina šimtą dvylika avių. 13. Lenktynėse sportininkas užėmė šimtas dvidešimt antrą vietą. 14. Gyvūnų prieglaudos darbuotojai prižiūri šimtą trisdešimt penkias kates.

4

Išlinksniuokite įvardžiuotinius skaitvardžius.
Linksniai

Vienaskaita

Daugiskaita

Vardininkas

trečiasis

trečioji

tretieji

trečiosios

Kilmininkas

trečiojo

trečiosios

trečiųjų

trečiųjų

Naudininkas

trečiajam

trečiajai

tretiesiems

trečiosioms

Galininkas

trečiąjį

trečiąją

trečiuosius

trečiąsias

Įnagininkas

trečiuoju

trečiąja

trečiaisiais

trečiosiomis

Vietininkas

trečiajame

trečiojoje

trečiuosiuose

trečiosiose

5

Parašykite trumpą pasakojimą apie save. Pavartokite bent dešimt įvairių skyrių, poskyrių ir rūšių pagal sandarą skaitvardžių.

Gimiau du tūkstančiai šeštųjų metų spalio septynioliktą dieną. Mano mamai tada buvo dvidešimt ketveri
metai, o tėčiui – dvidešimt devyneri. Mokausi septintoje klasėje. Turiu net trejetą gerų draugų. Namuose auginame vieną šunį, dvi kates, tris kanarėles ir keturis žiurkėnus.
Mokiniai kuria pasakojimą patys.

12

PASITIKRINKITE
Skaitmenis lentelėje parašykite nurodyto skyriaus ir poskyrio skaitvardžių vyriškosios giminės vardininko linksniu.
Skaitmuo

Kiekinis
pagrindinis
skaitvardis

Kiekinis dauginis
skaitvardis

Kiekinis kuopinis
skaitvardis

Kelintinis
įvardžiuotinis
skaitvardis

2

du

dveji

dvejetas

antrasis

8

aštuoni

aštuoneri

aštuonetas

aštuntasis

13

trylika

–

–

tryliktasis

49

keturiasdešimt devyni

keturiasdešimt devyneri

–

keturiasdešimt devintasis

197

šimtas devyniasdešimt
septyni

šimtas devyniasdešimt
septyneri

–

šimtas devyniasdešimt
septintasis

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suprasti išskirtines aptariamų skaitvardžių ypatybes.
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3. VEIKIAMŲJŲ DALYVIŲ RAŠYBA IR VARTOJIMAS

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Pabraukite veikiamosios rūšies dalyvius. Parašykite juos lentelėje, nurodykite jų laiką, giminę,
skaičių ir linksnį.

Paulina Žemgulytė

PAVEIKSLAS
Senas vėjuotas namas,
Geltonas, išblukusios pienių spalvos
Po tamsėjančiu dangum,
Kuriam visi vėjai skraido
Lyg aerodromo aikštėj.
Senas vėjuotas namas
Pro futbolo vartų
Zebruotų lazdelių rėmą
Plynam lauke,
Apaugusiam aukšta linguojančia žole.
Senas vėjuotas namas
Langeliais žiūri
Iš ilgablauzdžio berniuko vaikystės.
Veikiamosios
rūšies dalyvis

Laikas

Giminė

Skaičius

Linksnis

išblukusios

būtasis kartinis

moteriškoji

vienaskaita

kilmininkas

tamsėjančiu

esamasis

vyriškoji

vienaskaita

įnagininkas

apaugusiam

būtasis kartinis

vyriškoji

vienaskaita

vietininkas

linguojančia

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

įnagininkas

2

Įrašykite praleistas raides ir pabraukite veikiamosios rūšies dalyvius. (Paskutiniuose dviejuose
sakiniuose reikia įrašyti ne būtojo kartinio laiko veiksmažodžių, o dalyvių galūnes.)

Yra kategorija vaikų, daugiau bendraujančių ir atviraujančių internetu nei gyvai. O internetu viešinama
informacija visada kelia saugumo klausimą – ar nepasakiau per daug, ar informacija nebus panaudota prieš
mane? Vaikai ir paaugliai linkę pasitikėti asmenimis, su kuriais bendrauja internete, bet jie turi žinoti, kad viešinama informacija gali padaryti juos pažeidžiamus.
Daugiau nei pusė vaikų internete yra patyrę įvairių neigiamų išgyvenimų. Kartais tam panaudojama ne
paviešinta informacija, bet jų pasakymai, nuomonė ir pan.
Su kuo vaikai, patyrę grėsmių, kalbasi? Jaunesni daugiausia su tėvais ir su draugais, vyresni – su draugais.
Yra abiejų amžiaus grupių vaikų, su niekuo apie tai nesikalbančių. Kaip vaikai elgėsi, kai paskutinį kartą internete nutiko kas nors nemalonaus? Jaunesni vaikai atsakė uždarę tą programėlę, svetainę ir kurį laiką ja nesinaudoję. Vyresni vaikai teigė elgęsi taip pat arba nekreipę dėmesio, kurį laiką nesinaudoję internetu, bandę ištrinti
žinutes, užblokuoti tą asmenį.
Pagal Dovilę Šileikytę. Internetu pradeda naudotis vis jaunesni vaikai: ką naudinga žinoti

14

3

Išlinksniuokite veikiamosios rūšies dalyvius.
Linksniai

Vienaskaita

Daugiskaita

Vardininkas

mylintis

mylinti

mylintys

mylinčios

Kilmininkas

mylinčio

mylinčios

mylinčių

mylinčių

Naudininkas

mylinčiam

mylinčiai

mylintiems

mylinčioms

Galininkas

mylintį

mylinčią

mylinčius

mylinčias

Įnagininkas

mylinčiu

mylinčia

mylinčiais

mylinčiomis

Vietininkas

mylinčiame

mylinčioje

mylinčiuose

mylinčiose

4

Parašykite nurodytus gramatinius požymius atitinkančius dalyvius.

Rašyti (dal., veik., būs. l., vyr. g., dgs. Vt.) – rašysiančiuose
Bėgti (dal., veik., es. l., mot. g., dgs. G.) – bėgančias
Skalbti (dal., veik., būt. k. l., vyr. g., dgs. G.) – skalbusius
Mąstyti (dal., veik., būt. d. l., vyr. g., vns. Vt.) – mąsčiusiame
Siūti (dal., veik., būt. k. l., mot. g., vns. N.) – siuvusiai

5

Pasirinkite tinkamą veiksmažodžio formą ir ją pabraukite.

(Pagreitintas / pagreitėjęs) širdies plakimas; (sulėtinta / sulėtėjusi) medžiagų apykaita; (pagerėjusi / pagerinta) savijauta; (vadovaujamos / vadovaujančios) pareigos; (įspėjantysis / įspėjamasis) kelio ženklas; (migdomieji / migdantieji) vaistai; (raminamosios / raminančiosios) vaistažolės; (gydančioji / gydomoji) arbata;
laimėjo (gavęs / ir gavo) medalį; sužibo (ir apšvietė / apšvietusi) kambarį.

6

Perrašykite tekstą, kur galima, veiksmažodžius pakeiskite dalyviais. Perskaitykite perrašytą
anekdotą. Kaip pasikeitė tekstas? Ką jam suteikė dalyviai?

Motina išleidusi vaiką į mokyklą ir perspėjusi:
– Žiūrėk, vaikeli, neik per kelią, kol mašina nepravažiuosianti.
Vaikas priėjęs prie kelio ir laukiąs. Mašina kaip nevažiuojanti, taip nevažiuojanti. Jau ir popietė, vaikai
iš mokyklos grįžtą. Motina, nesulaukusi vaiko, bėganti jo ieškoti. Randanti sėdintį prie plento ir verkiantį.
– Juk sakei, kad neičiau per kelią, kol mašina nepravažiuosianti. Tik keli traktoriai pravažiavę.
Mokiniai patys parenka dalyvių formas.

PASITIKRINKITE
Įrašykite tinkamus veikiamosios rūšies dalyvius (padarykite juos iš pateikiamų veiksmažodžių ir
rašykite iš eilės). Lentelėje nurodykite jų laiką, giminę, skaičių, linksnį.

Sukurti, atsirasti, mąstyti, pažymėti, įsiskverbti, būti, atsiminti, matyti, išlikti, likti.
Šiuolaikinės technologinės galimybės ir praktika nebereikalauja iš mūsų atsiminti ir įsiminti didelių informacijos kiekių. Žmonija per savo gyvavimo laiką yra sukūrusi įvairių atminties saugojimo vietų, kurių neaprėpia mūsų smegenų tūris. Visų pirma tai buvo raštas ir knygos, o vėliau – kompiuteriai ir internetas. Atsiradusios
kolektyvinės atminties saugojimo vietos tarsi paverčia individualias žinias veikiau neįprastomis nei naudingomis: kam jas dėti į galvą, jei visuomet galima pagūglinti? <...>
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Kitaip tariant, viskas pasiekiama keliais kompiuterio klavišų paspaudimais, juk tam ir atsirado didžiulė
informacijos saugykla – internetas. Senovės graikų filosofas Platonas yra mąstęs panašiomis temomis. Jis yra
pažymėjęs, kad į tuometinę kultūrą įsiskverbęs raštas kenkė atminčiai ir kartu mąstymui. Tuo metu Graikijoje
buvusi itin svarbi atminties kultūra – žmonės atsimindavę itin sudėtingas poemas ir kalbas. Iki klasikinės Graikijos laikų Homero poemos atkeliavo perduodamos iš lūpų į lūpas, tik gerokai vėliau jos buvo užrašytos. Platonas matęs užmaršties grėsmę. Daugelį dalykų galima tiesiog užrašyti papiruso ritinėliuose, ir svarbi informacija
išliksianti. Kam ją įsiminti? Su labai panašiu iššūkiu susiduriame ir dabar – gerokai patogesne ir lengvesne
atminties saugojimo vieta nei mūsų pačių smegenys – internetu ir kompiuteriais. Nepaisant to, atsiradus raštui
daugelį metų niekas nenuvertino įsiminimo ir faktų svarbos, jie yra likę esminė mąstymo lavinimo priemonė.
Todėl užduoti klausimą „O kam įsiminti, jei galima pagūglinti?“ atrodo kiek per drąsu.
Pagal Kristiną Tamelytę. Mitai apie švietimą: XXI a. esmingai keičia visą mokymosi procesą

Dalyvis

Laikas

Giminė

Skaičius

Linksnis

sukūrusi

būtasis kartinis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

atsiradusios

būtasis kartinis

moteriškoji

daugiskaita

vardininkas

mąstęs

būtasis kartinis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

pažymėjęs

būtasis kartinis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

įsiskverbęs

būtasis kartinis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

buvusi

būtasis kartinis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

atsimindavę

būtasis dažninis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

matęs

būtasis kartinis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

išliksianti

būsimasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

likę

būtasis kartinis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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4. NEVEIKIAMŲJŲ, SANGRĄŽINIŲ IR ĮVARDŽIUOTINIŲ
DALYVIŲ RAŠYBA IR VARTOJIMAS
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Pabraukite neveikiamosios rūšies dalyvius. Parašykite juos lentelėje, nurodykite jų laiką, giminę,
skaičių ir linksnį.

Beveik pusę gyvenimo mes praleidžiame miegodami. Nuo neatmenamų laikų žmonės bandė įminti miego ir
sapnų fenomeną. Paslaptingus regėjimus, kuriuos matome užmerktomis akimis, aiškino šamanai, burtininkai,
pranašai ir šventieji. Kiekviena kultūra ir tauta turėjo savus sapnininkus, kuriuose dėstoma, ką reiškia nepažįstamoje miego teritorijoje apsireiškę vaizdai.
Nauji vėjai sapnų tyrimo sferoje papūtė drauge su psichoanalizės atsiradimu. 1900 m. pasirodė Froido knyga
„Sapnų aiškinimas“, kuri iš pradžių buvo laikoma dar vienu „sapnininku“ ir todėl daugelio ignoruojama. <...>
Tvirtinama, kad sapnai neretai mums padeda išspręsti daugybę svarbių problemų, kurių neįstengiame įveikti būdraudami, kai sąmonė perkrauta kasdienybės įspūdžių ir užteršta įprastais racionaliais, todėl ne visada
teisingais, sprendimais. <...> O juk sapnuose kuriama tolesnė gyvenimo strategija ir taktika, analizuojami įvairūs galimi realybės scenarijai, prasukama šimtai būdravimo būseną aiškinančių filmų. Sapnai siūlo netikėtas
asociacijas, drąsius ėjimus ir originalias idėjas.
Seniai žinoma, kad daugelį genialių muzikos, literatūros ir dailės kūrinių jų autoriai susapnavo. Mendelejevas sapne išvydo užbaigtą periodinę elementų sistemą, ir net toks visiems šiandien įprastas daiktas, kaip
siuvamoji mašina, radosi GAJ tarpsnyje.
Jurga Ivanauskaitė. Skaidrių sapnų

Neveikiamosios
rūšies dalyvis

Laikas

Giminė

Skaičius

Linksnis

neatmenamų

esamasis

vyriškoji

daugiskaita

kilmininkas

užmerktomis

būtasis

moteriškoji

daugiskaita

įnagininkas

dėstoma

esamasis

bevardė

–

–

nepažįstamoje

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vietininkas

laikoma

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

ignoruojama

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

tvirtinama

esamasis

bevardė

–

–

perkrauta

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

užteršta

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

kuriama

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

analizuojami

esamasis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

prasukama

esamasis

bevardė

–

–

netikėtas

būtasis

moteriškoji

daugiskaita

galininkas

žinoma

esamasis

bevardė

–

–

užbaigtą

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

galininkas

įprastas

būtasis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

siuvamoji

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas
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2

Įrašykite praleistas raides ir pabraukite neveikiamosios rūšies dalyvius.

Esamojo laiko neveikiamieji dalyviai daromi iš veiksmažodžių esamojo laiko trečiojo asmens su priesaga -(i)am-, -im-, -om-: esamas, esama, mylimas, mylima, laikomas, laikoma.
Būtojo laiko neveikiamieji dalyviai daromi iš bendraties kamieno su priesaga -t-: būtas, būta.
Būsimojo laiko neveikiamieji dalyviai daromi iš veiksmažodžių būsimojo laiko antrojo asmens su priesaga -im-: būsimas, būsima.

3

Išlinksniuokite įvardžiuotinius dalyvius.
Linksniai

Vienaskaita

Daugiskaita

Vardininkas

matytasis

matytoji

matytieji

matytosios

Kilmininkas

matytojo

matytosios

matytųjų

matytųjų

Naudininkas

matytajam

matytajai

matytiesiems

matytosioms

Galininkas

matytąjį

matytąją

matytuosius

matytąsias

Įnagininkas

matytuoju

matytąja

matytaisiais

matytosiomis

Vietininkas

matytajame

matytojoje

matytuosiuose

matytosiose

4

Iš šių bendračių sudarykite veikiamuosius ir neveikiamuosius sangrąžinius dalyvius.
Veiksmažodis

Veikiamosios rūšies sangrąžinis
dalyvis (es. l., vyr. g., vns. V.)

Neveikiamosios rūšies
sangrąžinis dalyvis
(es. l., vyr. g., vns. V.)

pasirašyti

pasirašantis, pasirašąs

pasirašomas

nusivežti

nusivežantis, nusivežąs

nusivežamas

nusikalsti

nusikalstantis, nusikalstąs

nusikalstamas

suktis

sukąsis, besisukąs

–

juoktis

juokiąsis, besijuokiąs

–

5

Pasirinkite tinkamą veiksmažodžio formą ir ją pabraukite.

(Tariama / tariamoji) nuosaka, (rašomasis / rašomas) stalas, (šnekama / šnekamoji) kalba, (nekilnojamasis /
nekilnojamas) turtas, (šaunamasis / šaunamas) ginklas, (braižoma / braižomoji) lenta, (valgomas / valgomasis)
kambarys, (vykdomasis / vykdomas) komitetas, (gydoma / gydomoji) vaistažolė, (maitinamas / maitinamasis)
kremas.

6

Parašykite du sakinius: pirmajame pavartokite bent penkis veikiamosios rūšies dalyvius, o antrajame – bent penkis neveikiamosios rūšies dalyvius.

1. Kartą skuodęs zuikis per pievą, užkliuvęs už kupsto, pargriuvęs, kūliais persivertęs ir lūpą prasiskėlęs.
2. Sutvarkytoje senelių sodyboje viskas gražu: kiemas iššluotas, gėlynai palaistyti, daržai išravėti, medžiai
nugenėti, namas nudažytas.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius.
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PASITIKRINKITE
Įrašykite tinkamus neveikiamosios rūšies dalyvius (sudarykite juos iš pateikiamų veiksmažodžių).
Lentelėje nurodykite jų laiką, giminę, skaičių, linksnį.

Užritina, pasodina, nusako, išdabinti, įrengti, tvirtina, pasiekia, laukia, neišpasakyti, nepatirti.
Mano kuprinė paskubomis užritinama ant autobuso stogo, o aš pasodinama į devintu numeriu pažymėtą
vietą. <...>
Ir tada kokiai akimirkai užplūsta keistas, sunkiai žodžiais nusakomas jausmas, kurį vis dažniau, vis stipriau
(skausmingiau?) patiriu savo klajonėse. <...>
Vairuotojas uždega smilkalą prie povo plunksnomis išdabintos baltutėlaitės dievybės, besišypsančios altoriuje, įrengtame prie priekinio autobuso stiklo. Suburbia motoras ir mašina stenėdama išrieda į nakčia nė kiek
nenuslūgusį ratuotų, keturkojų ir dvikojų pavidalų srautą. <...>
Penktą valandą ryto mane žadina Pathankote, iš kurio, kaip tvirtinama, Dharamsala tiesiog ranka pasiekiama. Aplinkui nematyti jokių miestelio ar kaimo žiburių. Iš autobuso šoku tiesiog į akliną tamsą – kaip į
bedugnę. Bet, pasirodo, jau esu laukiama. <...>
Kylame vis aukščiau į kalnus, o už lango jau ima šmėkščioti pirmieji purpuriniai pavidalai – tibetiečiai vienuoliai. Tada mane apima neišpasakytas ir niekur kitur daugiau nepatirtas sugrįžimo į savo Tikruosius namus
jausmas.
Jurga Ivanauskaitė. Kelionė į Šambalą

Neveikiamosios
rūšies dalyvis

Laikas

Giminė

Skaičius

Linksnis

užritinama

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

pasodinama

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

nusakomas

esamasis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

išdabintos

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

kilmininkas

įrengtame

būtasis

vyriškoji

vienaskaita

vietininkas

tvirtinama

esamasis

bevardė

–

–

pasiekiama

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

laukiama

esamasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

neišpasakytas

būtasis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

nepatirtas

būtasis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suvokti, kad neveikiamasis dalyvis reiškia daikto ypatybę ar patiriamą būseną, kylančią iš kito veikėjo veiksmo.
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5. PUSDALYVIS IR PADALYVIS, JŲ VARTOJIMO YPATUMAI

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Pusdalyvius pabraukite viena linija, o padalyvius – dviem linijomis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2

Asilo galvą turėdamas, bet gražiai kalbėdamas, visiems patiksi ir dargi protingas liksi.
Beieškodamas pyragų ir duonos neteksi.
Anksti atsikėlus ir darbas malonesnis.
Dunduliui sugriaudus ir šuo uodegą nuleidžia.
Bekalbant ir sveikam ligą galima įkalbėti.
Galvai sukantis kojų nenuvaldysi.
Abejodamas ir tvarto nepastatysi, ir kiaulės iš bulvių neišvarysi.
Begerdamas midų žiūrėk, kad vandens nepritrūktum.
Ardamas nepavargsi, vogdamas nepralobsi.
Linksmai gyvenant ilgai nesenstama.
Balai esant kipšas atsiras.
Amatą mokėdamas šunų nelodysi.
Ant duobės kranto bestovėdamas, kitam spąstus begamindamas, patsai pasigausi.

Iš pateikiamų veiksmažodžių padarykite nurodytus gramatinius požymius atitinkančius pusdalyvius ir padalyvius. Surašykite juos lentelėje.

Keliauti, tikėti, prašyti, reikšti, versti.
Pusdalyvis

Padalyvis

vyr. g., vns.

mot.g., vns.

vyr. g., dgs.

mot. g., dgs.

es. l.

būt. k. l.

būt. d. l.

būs. l.

keliaudamas

keliaudama

keliaudami

keliaudamos

keliaujant

keliavus

keliaudavus

keliausiant

tikėdamas

tikėdama

tikėdami

tikėdamos

tikint

tikėjus

tikėdavus

tikėsiant

prašydamas

prašydama

prašydami

prašydamos

prašant

prašius

prašydavus

prašysiant

reikšdamas

reikšdama

reikšdami

reikšdamos

reiškiant

reiškus

reikšdavus

reikšiant

versdamas

versdama

versdami

versdamos

verčiant

vertus

versdavus

versiant

3

Nuspręskite, kuris tuo pačiu laiku atliekamas veikėjo veiksmas galėtų būti ne toks svarbus, ir
nusakykite jį pusdalyviu. Sakinius parašykite.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mokiniai šnekėdamiesi žiūrėjo pro langą.
Mergaitė niūniuodama pynėsi kasą.
Sportininkas bėgdamas taku prakaitavo.
Mokytoja tylėdama stebėjo klasę.
Moteris skaitydama žurnalą gėrė kavą.
Vaikinai kvatodami pasakojo anekdotus.
Senelis valgydamas springo.
Žiūrėdamas filmą valgiau spragėsius.
Draugas lipdamas per tvorą susiplėšė kelnes.
Mes kalbėdami telefonu susitaikėme.
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Mokiniai gali rinktis kitą ne tokį svarbų veiksmą (Mokiniai šnekėjosi žiūrėdami pro langą. Mergaitė niūniavo pindamasi kasą. Sportininkas bėgo taku prakaituodamas).

4

Parašykite, kurie paryškinti žodžiai yra dalyviai, o kurie – padalyviai, ir nurodykite jų laiką.

1. Vakarienei prasidėjus (padalyvis, būt. k. l.) visi nutilo. Prasidėjusi (dalyvis, būt. k. l.) vakarienė visus
nutildė.
2. Nepailsėjus (padalyvis, būt. k. l.) sunku dirbti. Mama jautėsi visiškai nepailsėjusi (dalyvis, būt. k. l.).
3. Stebėjau skrendančias (dalyvis, es. l.) gerves. Gervėms skrendant (padalyvis, es. l.) girdėjosi jų balsai.
4. Prabilusi (dalyvis, būt. k. l.) moteris atsigręžė į vyrus. Moteriai prabilus (padalyvis, būt. k. l.) vyrai
sukluso.
5. Giliai miegant (padalyvis, es. l.) dažniausiai sapnuojama. Princas gėrėjosi miegančia (dalyvis, es. l.)
gražuole.

5

Įrašykite praleistas raides.

Šaukiant, trauksiant, dalyvaujant, nueisiant, pasiimant, pasidžiaugiant, prausdavus, bąlant, balus, šaldavus, šalsiant, žvejojant, gęstant, pranešiant (pranešant), dalijant, neišsimiegojus, laukdavus, tempdavus,
keliant, švęsdavus.

6

Parašykite sakinių su nurodytais žodžiais – tą patį veiksmą nusakykite: 1) padalyviu, 2) pusdalyviu, 3) dalyviu. Neasmenuojamąsias veiksmažodžio formas pabraukite.

Vakarieniauti: Mamai pavakarieniavus aš visada suplaunu indus. Vakarieniaudama mama visada klauso
žinių. Pavakarieniavęs sėdau rašyti rašinio.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius (Seneliui pasakojant istoriją močiutė užsnūdo. Pasakodamas istoriją
senelis šypsojosi. Papasakojęs istoriją senelis nuėjo miegoti).

PASITIKRINKITE
Pabraukite ir išrašykite neasmenuojamąsias veiksmažodžio formas, lentelėje nurodykite, kokia tai
forma, jos laiką, giminę, skaičių, linksnį.

Šaltą vasario mėnesio pavakarę P. mieste, Kentukio valstijoje, ištaigingai įrengtoje svetainėje, gurkšnodami
arbatą sėdėjo du džentelmenai. Kambaryje tarnų nebuvo, ir džentelmenai, sustūmę kėdes, matyt, kažką labai
rimtai svarstė.
Beje, tik paprastumo dėlei pasakėme – du džentelmenai. Atidžiau pažiūrėję, vieną pašnekovų vargiai būtume galėję priskirti prie džentelmenų. Jis buvo žemas, kresnas, šiurkščių ir grubių veido bruožų, o jo išdidi ir per
daug savimi pasitikinčio žmogaus laikysena rodė jį esant storžievį, kuris gyvenime alkūnėmis skinasi kelią.
Jis buvo pernelyg išsipustęs: akis rėžė neskoninga įvairiaspalvė liemenė, mėlyna, ryškiai geltonais taškais
išmarginta ir pūpsančiu mazgu surišta kaklajuostė buvo, rodos, tyčia jam parinkta. Didelių, grubių jo rankų
pirštai buvo apmaustyti žiedais, ant storos auksinės laikrodžio grandinėlės kabojo daug stambių įvairiaspalvių
papuošalų, kuriais jis patenkintas vis žvangino pokalbio įkarštyje. Kalbėdamas jis visai nepaisė gramatikos taisyklių ir kiekviena proga įterpdavo keiksmažodžių, kurių, net ir norėdami pagyvinti ir paryškinti savo pasakojimą, mes nemanome galį čia pakartoti.
Harieta Bičer-Stou. Dėdės Tomo trobelė
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Žodis

Neasmenuojamoji veiksmažodžio forma

Laikas

Giminė

Skaičius

Linksnis

įrengtoje

dalyvis, neveik.

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

vietininkas

gurkšnodami

pusdalyvis

–

vyriškoji

daugiskaita

–

sustūmę

dalyvis, veik.

būtasis kartinis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

pažiūrėję

dalyvis, veik.

būtasis kartinis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

galėję

dalyvis, veik.

būtasis kartinis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

pasitikinčio

dalyvis, veik.

esamasis

vyriškoji

vienaskaita

kilmininkas

esant

padalyvis

esamasis

–

–

–

išsipustęs

dalyvis, veik.

būtasis kartinis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

išmarginta

dalyvis, neveik.

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

pūpsančiu

dalyvis, veik.

esamasis

vyriškoji

vienaskaita

įnagininkas

surišta

dalyvis, neveik.

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

parinkta

dalyvis, neveik.

būtasis

moteriškoji

vienaskaita

vardininkas

apmaustyti

dalyvis, neveik.

būtasis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

patenkintas

dalyvis, neveik.

būtasis

vyriškoji

vienaskaita

vardininkas

kalbėdamas

pusdalyvis

–

vyriškoji

vienaskaita

–

norėdami

pusdalyvis

–

vyriškoji

daugiskaita

–

galį

dalyvis, veik.

esamasis

vyriškoji

daugiskaita

vardininkas

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suvokti pusdalyvio ir padalyvio sąsajas su dalyviu.

APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles įrašykite praleistas raides ir nurodykite,
kokia kalbos dalis arba veiksmažodžio forma yra pabrauktas žodis.

– Einam prie laiptų! – pasiūlė studentas. – Du ar tris (skaitvardis) nenaudėlius patiesime anksčiau, nei jie
mus (įvardis) įveiks. – Antrąjį (skaitvardis) pistoletą jis padavė mechanikui ir susitarė, kad šaus tik paeiliui.
Visi (įvardis) sustojo prie laiptų: studentas ir medžioklis užėmė visą (įvardis) jų plotį; šalia medžioklio įsitaisė
drąsusis mechanikas ir, persisvėręs (dalyvis) per turėklą, nutaikė pistoleto vamzdį į patį (įvardis) laiptų vidurį.
Už jų stojo auksakalys ir vežikas, pasirengę (dalyvis), jei tektų susikibti vienas (skaitvardis) prieš vieną, padaryti viską (įvardis), kas priklauso. Taip jie styrojo kelias (įvardis) minutes tylėdami (pusdalyvis) ir laukdami
(pusdalyvis), kas bus: pagaliau išgirdo atsidarant (padalyvis) laukujes duris ir, kaip jiems pasirodė, šnibždantis
(padalyvis) keletą (įvardis) balsų.
Dabar jau girdėjo keliolikos (įvardis) žmonių žingsnius, kurie (įvardis) artėjo prie laiptų; štai jau lipa aukštyn, ir ties viduriu pasirodė trys vyrai; tie, matyt, nenutuokė, koks (įvardis) sutikimas jų laukia. Kai jie suko pro
laiptų ramsčius, medžioklis tvirtu balsu sušuko... <...>
Plėšikai išsigando, skubiai atsitraukė ir ėmė tarp savęs (įvardis) tartis.
Vilhelmas Haufas. Stynfolio ola
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1. SINTAKSINIS VIENTISINIŲ SAKINIŲ NAGRINĖJIMAS

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Sutartiniais ženklais pabraukite vientisinių sakinių gramatinius centrus. Nuspalvinkite skatinamąjį sakinį.

Salomėja Nėris

VELYKŲ RYTĄ

Tyla – rytinio džiaugsmo maldos.
Keliuose žmonės tartum vėlės.
Varpai padange plevėsuoja,
Baltąsias vėliavas iškėlę.
Į vandenyną plaukia upės...
Nakčia sukurti laužai gęsta.
Į ryto saulę galvos linksta,
O širdys spinduliuos paskęsta.
Pavasarinės aukos smilksta.
Žibuoklėmis pražydo širdys.
Pasauli, džiaukis! Niekas, niekas
Jaunatvės juoko nenutildys!

2

Sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis.

Salomėja Nėris

SAULĖLEIDIS

Saulę sapnuodamos, supasi šakos.
Vakaro vėjas myluoja krūtinę.
Skęsta mintis į liepsnojančius vakarus.
Mylimą vardą topoliai mini.
Varpai vakariniai paskendo į Nemuną.
Kažin kur smuikas skundžias lig ašarų.
Žiūri ir plečiasi mylimos akys
Tylinčiam veidrody mėlyno ežero.
Sukasi, pinasi sutemų pasakos.
Skrenda naktis pro banguojantį debesį.
Saulę sapnuodamos, supasi šakos,
Bokštai sukaustyti tyli ir stebisi.
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3

Vientisinius sakinius išnagrinėkite sintaksiškai: užpildykite lentelę ir paaiškinkite savo pasirinkimą.

Ko šešėliai kuždas?
Ko tie lapai šlama?
Man baugu ir šalta.
Veskite pas mamą!
Salomėja Nėris. Našlaitės naktis

Sakinys
Ko šešėliai kuždas?

Gramatinis
centras
Kas kuždas? – šešėliai.
Ką veikia šešėliai? –
kuždas.

Ko tie lapai šlama?

Kas šlama? – lapai.
Ką lapai veikia? –
šlama.

Man baugu ir šalta.

Tariniu nusakoma
būseną (yra) baugu,
šalta.

Rūšis pagal
sakymo tikslą

Numanomas veiksnys (jūs).
Ką veikite? – veskite.

4

Išplėstinis, nes yra
antrininkė sakinio
dalis (papildinys
ko).

Asmeninis, nes
aiškiai pasakytas
veiksnys.

Klausiamasis, nes
ryški klausiamoji
intonacija, sakinio
gale rašomas klaustukas.

Išplėstinis, nes yra
antrininkių sakinio
dalių (papildinys ko,
pažyminys tie).

Asmeninis, nes
aiškiai pasakytas
veiksnys.

Tiesioginis, nes apibūdinama būsena.

Išplėstinis, nes yra
antrininkė sakinio
dalis (papildinys
man).

Beasmenis, nes nėra
veiksnio.

Skatinamasis, nes
tarinys išreikštas
liepiamąja nuosaka.
Šaukiamasis, nes,
ryški šaukiamoji
intonacija, sakinio
gale rašomas šauktukas.

Išplėstinis, nes yra
antrininkė sakinio
dalis (vietos aplinkybė pas mamą).

Asmeninis, nes numanomas veiksnys
jūs.

Kiekvieną sakinį papildykite bent trimis antrininkėmis sakinio dalimis (papildiniu, pažyminiu,
aplinkybe), jas pabraukite sutartiniais ženklais.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tyli kiaulė gilią šaknį uoliai knisa.
Geras darbas pats darbininką giria.
Alkana varna ir didelį vanagą piktai puola.
Amžinas miegalius ir per savo vestuves snaudžia.
Aštrus liežuvis skaudžiau už adatą gelia.
Savam kieme šuo ir pikto vilko nebijo.
Piktžolės sėkla ir nesėjama, nelaistoma auga.
Bloga žinia greičiau už balandį skrenda.
Joks paukštis savo lizdo neteršia.
Dažnai juodos rankos baltą darbą dirba.

Mokiniai patys papildo sakinius.

5

Asmeninis ar
beasmenis

Klausiamasis, nes
klausiama, sakinio
gale rašomas klaustukas.

Veiksnio nėra.
Veskite pas mamą!

Išplėstinis ar
neišplėstinis

Sugalvokite sakinių pagal pateiktas schemas.

Mokiniai sugalvoja sakinių savarankiškai.
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PASITIKRINKITE
Sakinius išnagrinėkite sintaksiškai pagal pavyzdį: pabraukite sakinio dalis sutartiniais ženklais,
nurodykite sakinių rūšis.

Netoli miško pamatėme gražią sodybą.(Tiesioginis, išplėstinis, asmeninis.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ar trobelės lange žiba žiburys? (Klausiamasis, išplėstinis, asmeninis.)
Atsikelk, sauluže, spinduliuok virš žemės. (Skatinamasis, išplėstinis, asmeninis.)
Ežeras užšalo! (Šaukiamasis, neišplėstinis, asmeninis.)
Grįžo tėvas? (Klausiamasis, neišplėstinis, asmeninis.)
Atsikabink! (Skatinamasis, šaukiamasis, neišplėstinis, asmeninis.)
Ankstų rytą miške buvo lengva ir gera. (Tiesioginis, išplėstinis, beasmenis.)
Šiandien lyja. (Tiesioginis, išplėstinis, beasmenis.)
Kada reikia atnešti rašinius? (Klausiamasis, išplėstinis, beasmenis.)
Pasnigo. (Tiesioginis, neišplėstinis, beasmenis.)
Šalta? (Klausiamasis, neišplėstinis, beasmenis.)

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suprasti sintaksinio sakinių nagrinėjimo aktualumą ir svarbą.
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2. VIENTISINIO SAKINIO SKYRYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Sutartiniais ženklais pabraukite vienarūšes sakinio dalis.

„Net jei ir pasakysiu apie tai – situacija vis tiek nepasikeis.“ Tokia baimė tikrai yra suprantama. Žinai, patyčios yra toks senas ir visiems gerai žinomas elgesys, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji jaučiasi bejėgiai ką nors
pakeisti ir dažnai net nemėgina nieko keisti. Kartais tenka iš vaikų išgirsti, kad papasakojus tėvams ar mokytojams apie patyčias situacija ne tik nepagerėjo, bet net ir pablogėjo. Labai apmaudu, tačiau sprendžiant patyčių
situacijas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems reikia daug kantrybės. Dažnai patyčios nesiliauja iš karto – tačiau
situacija gali gerėti pamažėle. Kreipdamasis pagalbos turėk omenyje, kad suaugusysis nėra visagalis ir tikrai
negalės iš karto sustabdyti patyčių. Patyčias jūs galite įveikti bendromis jėgomis: kartu pasitardami, ką gali daryti suaugęs žmogus, o ką gali daryti tu; aptardami, kaip situacija keičiasi, ieškodami kitų žmonių, pavyzdžiui,
mokyklos direktoriaus ar kitų vaikų tėvų, pagalbos. Svarbiausia – nelik vienas su savo išgyvenimais!
Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė. Moku bendrauti be patyčių. Rekomendacijos vaikams ir paaugliams

Mokiniai kaip vienarūšes sakinio dalis gali braukti ir išplėstinius pažyminius ar išplėstas aplinkybes:
<...> patyčios yra toks senas ir visiems gerai žinomas elgesys <...>;
<...> kartu pasitardami, ką gali daryti suaugęs žmogus, o ką gali daryti tu; aptardami, kaip situacija keičiasi,
ieškodami kitų žmonių, pavyzdžiui, mokyklos direktoriaus ar kitų vaikų tėvų, pagalbos.

2

Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus. Pasitikrinkite, ar įrašėte tokius pat skyrybos ženklus
kaip poetė Judita Vaičiūnaitė (Judita Vaičiūnaitė. Eilėraščiai. Interneto prieiga: https://ebiblioteka.
mkp.emokykla.lt/,class.2).

Judita Vaičiūnaitė

PILIES SKERSGATVIS

M. Bulakos sangvino piešinys
Dar tuščia. Dar sustingę praeitim tos mūro sijos.
Bet langas prasivers. Ir bokšto laikrodis išmuš...
Ir piešinys didės ir plėsis, sujudės atgijęs,
kaip kadras miesto filme nusidrieks prieš mus.
Jis duonos šiluma padvelks – sustos mašinos dengtos.
Jis žingsniais suvirpės –
kasdien vis tais pačiais, kasdien kitais...
Tuojau ateis čia kiemsargiai, laiškanešiai, studentai,
Dažytojai, kreida ir saule išsitepę, tuoj ateis.
Į pilkas dulkes bus vaikų klegėjimas pabertas,
ir debesys balti prie čerpinių stogų pridžius...
Ant grindinio susės čia dailininkai su molbertais,
ir šeimininkės neš daržovių perkrautus krepšius.
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Į šitą piešinį aš įeinu daugybę kartų
kasdien per dūlančias plytas –
ir palydėta, ir viena...
Kasdien pro šitą seną siaurą arką
naujai nuskaidrinta erdve atsiveria diena.

3

Pabraukite išplėstas dalyvines, padalyvines, pusdalyvines aplinkybes. Kur reikia, įrašykite skyrybos ženklus.

Mokymosi procesas dažnai yra siejamas su ilgomis naktimis prie knygų, faktų kalimu ir paskutinės minutės stresu prieš atsiskaitymą. Tačiau taip yra tik todėl, kad nemokame mokytis arba mokomės neefektyviai.
Sėdėjimas prie knygų(,) tuo pačiu metu per kompiuterį klausantis jutubo, rašinėjant draugams į mesendžerį ar
žaidžiant su katinu(,) nereiškia mokymosi. Tai galėtume įvardyti kaip sėdėjimą darbo vietoje(,) neskiriant laiko
darbui.
Mūsų gyvenimo tempas labai greitas, todėl mes įpratę vienu metu užsiimti daugybe veiklų(,) manydami,
kad tokiu būdu siekiame efektyvumo. Tačiau tokia logika visiškai netinka mokymosi procesui, nes mes(,) išbarstydami save(,) nesukoncentruojame dėmesio. Vienas iš dėmesio pratimų – mokantis pamiršti visus šalia
esančius trukdžius. Mokykitės susikaupę, toliau pasidėję telefoną, išjungę su mokslu nesusijusias kompiuterio
programėles, neklausydami muzikos ir nenutrūkstamai dirbdami bent 30 minučių. Po 10–15 minučių pertraukos vėl sėskite prie darbų. Laikui einant(,) pastebėsite, kad pats mokymosi procesas neišsitempia iki neriboto
laiko, o rezultatas tampa vis labiau apčiuopiamas.
Pagal: Kalba.Lt. Kaip mokytis gudriai ir efektyviai? Interneto prieiga: https://kalba.lt/kaip-mokytis-gudriai-ir-efektyviai/

4

Pažyminius išplėskite priklausomais žodžiais, nukelkite po pažymimojo žodžio ir išskirkite kableliais.

Sėdintis vyras gėrė arbatą. Vyras, sėdintis prie stalo, gėrė arbatą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mokytojas, kalbėjęs su mokiniais, grįžo į salę.
Mergaitė, rašanti laišką, buvo susikaupusi.
Studentės, skaitančios konspektus, nematė nieko aplink.
Spinduliai, virpantys lango stikle, nušvietė kambarį.
Žmogus, mąstantis logiškai, niekada taip nepasielgtų.
Iš tolo matėsi dūmai, rūkstantys iš aukšto kamino.
Praėjau pro pušį, išvirtusią per smarkią vėtrą.
Požeminėje perėjoje klausiausi smuikininko, griežiančio nuostabias melodijas.

Mokiniai patys išplečia pažyminius.

5

Sakinius papildykite nurodytomis sakinio dalimis. Kur reikia, parašykite skyrybos ženklus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Močiutė turguje negavo nei morkų, nei bulvių, nei kopūstų.
Tėtis perskaitė naujausią Sauliaus Šaltenio knygą.
Mano brolis ne tiek sportuoja, kiek tingi.
Aš mėgstu skaityti romanus ir apysakas bei apsakymus.
Atslinko vakaras, liūdnas, niūrus.
Bičiulis, gyvenantis Londone, atsiuntė laišką.
Bendraklasiai(,) sutvarkę kabinetą(,) išėjo namo.
Galvodama apie susitikimą(,) vaikštinėjau po parką.

Mokiniai patys papildo sakinius.
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PASITIKRINKITE
Sutartiniais ženklais pabraukite išplėstinius pažyminius ir išplėstas dalyvines, padalyvines, pusdalyvines aplinkybes. Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus.

Nors mano mažasis laivas buvo baigtas, jo dydis visiškai netiko ankstesniam planui, kurį buvau sumanęs(,)
darydamas pirmąjį luotą(,) – nuplaukti į žemyną, esantį per keturiasdešimt mylių nuo salos. Šitaip dėl luotelio
mažumo šis planas sužlugo, ir dabar apie jį nebegalvojau. Bet(,) turėdamas luotą(,) užsibrėžiau kitą planą – sumaniau apiplaukti apie salą. Mat kartą jau buvau nukeliavęs sausuma į kitą salos pusę, kaip jau esu rašęs, ir tos
nedidelės kelionės metu padaryti atradimai paskatino pamatyti ir kitas pakrantės vietas. Ir štai dabar(,) įsitaisęs
luotelį(,) aš galvojau vien apie šitą kelionę.
Norėdamas viską padaryti kaip reikiant ir apgalvotai(,) savo luotelyje įtaisiau nedidelį stiebą ir bures iš
sandėlyje gulėjusių laivo burių, kurių turėjau didelę atsargą.
Įtaisęs stiebą ir bures(,) išbandžiau laivelį ir įsitikinau, kad bus galima puikiai buriuoti. Tada padariau
abiejuose jo galuose dvi užrakinamas dėžes susidėti maistui, įvairiems reikalingiems daiktams ir šaudmenims,
kad visa tai išliktų sausa, nepaliesta lietaus ir bangų purslų. Viduryje išpjoviau siaurą lovelį pasidėti šautuvui(,)
pritaisęs atvožiamą lentelę, kad jis nesušlaptų.
Luotelio užpakalyje, pakilime, taip pat įtaisiau ir savo skėtį lyg kokį stiebą, kad kyšotų viršum mano galvos
ir saugotų nuo saulės kaitros kaip denio stogelis. Ir štai ėmiau daryti mažas išvykas į jūrą, bet niekada toli nenuplaukdavau ir neatsitolindavau nuo upeliuko. Bet pagaliau(,) geisdamas pamatyti mažosios savo karalystės
ribas(,) ryžausi leistis į žygį aplink salą.
Danielis Defo. Robinzonas Kruzas

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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3. KREIPINIŲ IR TIESIOGINĖS KALBOS SKYRYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus. Pabraukite kreipinius, nurodykite, kuo jie išreikšti.

1. 		Mačiau tave, kaimyne, vakar aplink namą besisukiojantį. (Daiktavardžio šauksmininku.)
2. 		Ar ilgai, gerbiamasis, dar mus gaišinsite? (Sudaiktavardėjusiu dalyviu.)
3. 		 Eikš, brangioji, susitaikykime! (Sudaiktavardėjusiu būdvardžiu.)
4. 		Norime pasveikinti Jus, mylima mokytoja, su švente. (Dalyviu ir daiktavardžio šauksmininku, kreipinys išplėstas derinamuoju pažyminiu.)
5. 		Už mokinių saugumą išvykoje atsakote Jūs, klasės auklėtoja. (Daiktavardžio kilmininku ir daiktavardžio šauksmininku, kreipinys išplėstas nederinamuoju pažyminiu.)
6. 		Kaip galėčiau tavimi netikėti, mano ištikimas bičiuli. (Įvardžiu, būdvardžiu ir daiktavardžio šauksmininku, kreipinys išplėstas nederinamuoju ir derinamuoju pažyminiu.)

2

Įrašykite tinkamus kreipinius ir trūkstamus skyrybos ženklus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tavo rašinys, Liudai, man labai patiko.
Ar galiu, gerbiamoji, šiandien vakare Jums paskambinti?
Padėk, mieloji, man susitvarkyti virtuvę.
Atnešiau tau, brangus seneli, dovanų.
Sakykite, kelių inspektoriau, kaip nuvažiuoti į stotį?
Ar greitai grįši namo, mano mylimas broli?

Mokiniai patys parenka ir įrašo kreipinius.

3

Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus.

Dar iš tolo Vikta pamatė dailininką.
– Aš jums atnešiau braškių, – pasakė Vikta.
Tas didelis, į paukštį panašus žmogus atsisuko ir paklausė:
– Po kiek?
– Čia iš mūsų daržo, – paaiškino Vikta.
Dailininkas delsdamas žiūrėjo į ją.
– Ar mes pažįstami? – pagaliau paklausė jis.
– Taip. Juk vakar padėjote nešti skalbinius...
Dailininkas paėmė krepšelį, tokį juokingą didelėse jo rankose, ir pažiūrėjo į mergaitę:
– Ar aš žadėjau jus piešti?
– Taip, – linktelėjo Vikta.
Ji lūkuriuodama pasižiūrėjo į etiudinę.
– Bet aš jau išvažiuoju, – pasakė dailininkas.
– Taip greit?
– Taip jau išeina.
Jis nežinojo, ką daryti su tuo mažu krepšeliu, ir vis žiūrėjo į mergaitę. (/ :)
– Jūsų kaklo linija...
– Jau sakėte, – paraudusi ištarė Vikta ir vėl pasižiūrėjo į jo dėžę.
– Sakiau? – jis truputį sumišo. – Gal ir sakiau...
Jis užkopė į kalniuką ir nuėjo miestelio gatve.
Bitė Vilimaitė. Ilgesys
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4

Sakinius perrašykite tiesioginę kalbą skirdami kabutėmis.

1. Vieną rytą Agnė išėjo į kaimą talkos. „Agrastai byra, – aiškino ji, – gaila žiūrėti.“
Bet darbas kolūkyje nelaukia, ir žmonės kratėsi Agnės dejonių, o kitas net juokėsi: „Važiuok, teta, pas
vaikus. Palik tą savo dvarą.“ – „Ne, – atsikirto Agnė, – kol aš gyva, vaikai važiuos pas mane.“ – „Teta, –
vėl sakė žmogus, – kad tu jau neišgali viena apsidirbti, važiuok pas vaikus, sakau tau iš širdies.“
2. Ten ji ir susirado talkininką – berniuką iš miesto. „Kas čia toks?“ – paklausė Agnė senosios Kuprienės. –
„Nagi Gemos vaikas.“
3. „Ar gyvena ežys jūsų sode?“ – paklausė berniukas. – „Gyvena, galėsi jį pasigauti“, – atsakė Agnė.
4. „Kuo tu vardu?“ – paklausė ji. – „Gerardas.“ – „Kad aš ir neištarsiu“, – pasijuokė Agnė.
Bitė Vilimaitė. Kaime

5

Sukurkite dešimties sakinių draugų dialogą apie geriausią būdą mokytis. Paieškokite informacijos ir pateikite 3–5 mokslininkų pasiūlymus, kaip geriausia mokytis. Vartokite išplėstinių kreipinių ir kuo įvairesnių įvadinių veiksmažodžių.

Mokiniai kuria dialogą savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus. Tiesioginę kalbą skirkite brūkšniais.

1. – Tuoj išaiškės, koks jis protingas, – pasakė berniūkštis ir pakėlė prie akių žiūronus.
– Duok ir man, – paprašiau, – duok ir man pažiūrėti.
2. 	– Na, matai, – pasakė berniūkštis. – Tas protingas žirgas nesuprato, kad svarbiausia – tempas.
– Viskas priklauso nuo raitelio, – atkirtau.
3. 	– Sakyk, ko tu labiau nori – obuolių ar sėklų? – nusijuokiau.
<...>
– O kaip tu manai? – paklausė jis.
4. 	– Kalbi niekus! (/ ,) – aš truputį supykau. – Yra žmonių, kurie be knygų negali gyventi.
– Argi? – nustebo berniūkštis. – Aš negaliu gyventi be futbolo.
Jis vėl pakėlė prie akių žiūronus ir ėmė šaukti:
– Spausk! Spausk!
5. 	– Ei! – staiga išgirdau šaukiant. – Su akiniais – ir nematai! Aš čia!
Jis laukė kitapus gatvės ir mojo abiem rankom.
– Gal važiuojam į pliažą? – paklausė jis. – Aš išmokysiu tave plaukti delfinu.
– Galime važiuoti, – pasakiau. – Galime ir paplaukioti... (/ .)
– Man nesiseka, – tarė berniūkštis pliaže. – Kodėl tu dirbi bibliotekoje? Geriau būtum treneris vaikų
sporto mokykloje! (/ .)
6. 	– Na, lik sveikas, – pasakiau, – džiaugiuosi, kad išvadinai mane prie upės. Bėk dabar namo.
– O aš neisiu namo! (/ ,) – atsakė berniūkštis, raukdamas strazdanotą nosį. – Kas tau sakė, kad aš turiu
namus?
– Neprasimanyk! (/ ,) – supykau. – Visi žmonės turi namus! (/ .) Gal tu... – Ir aš parodžiau į žiūronus.
– Ne! (/ .) Žiūronai mano. (/ !)
– Tai pasakyk, kas yra? Aš juk negaliu tavęs taip palikti! (/ . / ...)
Bitė Vilimaitė. Dovanos
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PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija. Svarbu suvokti, ką tekstui suteikia kreipiniai.

APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus (kableliais išskirkite ir išplėstas dalyvines, pusdalyvines
aplinkybes).
Sutartiniais ženklais pabraukite paryškintų sakinių gramatinius centrus ir antrininkes sakinio
dalis, skliaustuose nurodykite sakinių rūšį (vientisinis ar sudėtinis; išplėstinis ar neišplėstinis;
asmeninis ar beasmenis; tiesioginis, klausiamasis ar skatinamasis).
Parašykite lentelėje nurodytus sakinio žodžius ir sakinio dalis.

Staiga Uršulę pagavo kažkoks graudulys, sumišęs su išgąsčiu, prislėgdamas iš naujo beviltiškumu ir sukeldamas seną apmaudą, kad ji norėjo tuojau sprukti atgal ir bėgti neatsigrįždama, bet negalėjo pasijudinti iš vietos,
kojos sustingo kaip kaladės ir priaugo prie aslos.
Tiktai tada atsiplėšė Uršulė nuo slenksčio, kai lopšyje vėl pravirko naujagimė ir pasimetęs Baltaragis apsidairė, nežinodamas, ką daryti. Tada Uršulė(,) nusišluosčiusi skaros kampu ištryškusią ašarą(,) ryžtingai priėjo prie
lopšio ir uždėjo ranką ant Baltaragio peties.
– Leisk, – tarė, – aš paliksiu prie lopšio, o tu eik į savo malūną. (Sudėtinis, išplėstinis, asmeninis, skatinamasis.)
– Tu pati eik sau, kur nori, – atsakė Baltaragis(,) svyruodamas po nemigo nakties ir visų sielvartų.
Bet Uršulė(,) kartą pasiryžusi(,) neatstojo.
– Ką darysi, kvaišeli, su vaiku? – prikišo. – Kaip užauginsi? (Vientisinis, išplėstinis, asmeninis, klausiamasis.) Ačiū sakyk, kad padėti atėjau.
Apsisprendusi Uršulė atstūmė Baltaragį nuo lopšio, pervystė kūdikį, ir naujagimė aprimo. (Sudėtinis, išplėstinis, asmeninis, tiesioginis.) Baltaragis pastovėjo prie lopšio, kol vaikas užmigo, ir išėjo susimąstęs į malūną, nežinodamas, ką daugiau daryti.
Pamažu pradėjo suktis malūno sparnai ir nauji Baltaragio rūpesčiai. (Vientisinis, išplėstinis, asmeninis,
tiesioginis.) O Uršulė pasiliko prie lopšio(,) užmiršdama savo nusivylimus ir susitaikydama su likimu.
Kazys Boruta. Baltaragio malūnas

Sakinio žodis, sakinio dalis

Citata

Kreipinys

1. Ką darysi, kvaišeli, su vaiku?

Vienarūšiai veiksniai

1. Pamažu pradėjo suktis malūno sparnai ir nauji Baltaragio rūpesčiai.

Vienarūšiai grynieji tariniai

1. ...kojos sustingo kaip kaladės ir priaugo prie aslos.
2. Uršulė <...> priėjo prie lopšio ir uždėjo ranką ant Baltaragio peties.
3. Apsisprendusi Uršulė atstūmė Baltaragį nuo lopšio,
pervystė kūdikį...
4. Baltaragis pastovėjo prie lopšio, kol vaikas užmigo, ir
išėjo...

Išplėstinis dalyvinis pažyminys su pažymimuoju žodžiu

1. Staiga Uršulę pagavo kažkoks graudulys, sumišęs su
išgąsčiu... (Koks graudulys?)
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Sakinio žodis, sakinio dalis

Citata

Išplėstinė dalyvinė laiko aplinkybė

1. Tada Uršulė, nusišluosčiusi skaros kampu ištryškusią
ašarą, ryžtingai priėjo prie lopšio... (Kada priėjo Uršulė?)

Išplėstinė pusdalyvinė būdo aplinkybė

1. Staiga Uršulę pagavo kažkoks graudulys <...>, prislėgdamas iš naujo beviltiškumu ir sukeldamas seną apmaudą... (Kaip pagavo?)
2. ...atsakė Baltaragis, svyruodamas po nemigo nakties ir
visų sielvartų. (Kaip atsakė?)
3. O Uršulė pasiliko prie lopšio, užmiršdama savo nusivylimus ir susitaikydama su likimu. (Kaip pasiliko?)

PASITIKRINKITE, KO IŠMOKOTE PER MOKSLO METUS
Taikydami per mokslo metus išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite praleistas raides.
Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus.
Sukirčiuokite pabrauktus žodžius.

Ir čia jis pirmą katą gyvẽnime pamãtė gyvą juodaodį – negrą garbanotais juodo avinėlio plaukas. Báltos
kélnės, šviesūs gėlėti marškinia dar labiau ryškino to jáuno ir linksmo afrikiečio juodumą. Su juo kartu ėjo šviesiaplaukė, plikabambė merginà, „iš kãspino pasisiùvusi sau sijonėlį“, kaip sakydavo mokanti siūti Algio mamà.
Jiedu artėjo ne šiaip sau žingsniuodami, o tiesiog šokdam, įmantriai raitydami kojas ir skėsčiodami
rañkomis. Kai ta linksmoji porà stabtelėjo, Sigitas pastebėjo, kad ir negras, ir ta šviesiaplaukė tùri užsidėję
ausinès. Tikriáusiai per savo grotuvėlius abu girdi tą pačią melodiją.
Juodaodis ángliškai kažkõ paklausė.
– Koks tavo vardas? – lietùviškai pakartojo mergina.
– Sigitas, – atsakė tas, šį sykį nemeluodamas.
– O kiek tau metų?
– Aštuoneri.
Jis dar kartą nevalingai sukūkčiojo ir susigėdęs nuleido akis. Tada juodaodis(,) nustojęs bliksėti baltais dantimis(,) atsegė nuo diržo savo grotuvą ir padavė Sigitui. Paskui uždėjo ant galvos jam ausines. Mergina pamokė,
ką jis turi paspausti, kad išgirstų į juostelę įrašytą muziką.
– Tau bus ne taip liūdna sėdėti, – pasakė ji, ir jiedu (,) susikibę rankomis (,) nuėjo. Juodaodis atsigrįžęs dar
pamojo Sigitui, o šis pralinksmėjęs taip pat jam kilstelėjo ranką.
Jis dar niekad nebuvo girdėjęs taip įstabiai skambančios muzikos. Vienoj ausinėj skambėjo dainininko balsas, kitoj orkestras, dunksėjo, tvinkčiojo žemi garsai. Iš tiesų nelengva buvo nusėdėti (,) klausantis tokios žvalios, ritmingos melodijos.
Kazys Saja. ...kurio nieks nemylėjo

Puikiai padirbėjote! Iki pasimatymo aštuntoje klasėje!
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