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1.

Taisyklingos tarties reikalavimai
ir svarbiausios kirčiavimo taisyklės
–– Mokymosi tikslai
Išmoksite praktiškai taikyti taisyklingos tarties reikalavimus ir pagrindines kirčiavimo taisykles.

–– Stebime
Perskaitykite mikrobiologės Giulios Enders knygos „Žarnyno žavumynai“ ištrauką ir atsakykite į klausimus, atlikite užduotis.
Põ msų óda ištisa kažkàs dẽdasi: tẽka, pumpúoja, siubia, gniáužia,
pratrksta, remontúoja i stãto š naũjo. Visà išmani òrganų kománda
bendradarbiáuja tap tobula i veiksmngai, kàd suáugusiam žmógui pe
vãlandą rekia maždaũg tiẽk enegijos, kek šito vãtų elèktros lempùtei.
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2.
3.

Daugelis pasaulio kalbų turi pastovų kirtį, kai visada kirčiuojamas pirmasis (latvių, estų, čekų) arba priešpaskutinis (lenkų) skiemuo. Lietuvių,
rusų, anglų kalbose kirčiuotas gali būti bet kuris skiemuo. Žiūrėdami į
tekstą suskaičiuokite dviskiemenius ar daugiaskiemenius žodžius, kurių
kirtis yra gale, priešpaskutiniame ar tolesniame nuo galo skiemenyje.
Nustatykite, kuriame skiemenyje žodžiai kirčiuojami dažniausiai.
Kurie iš šių skiemenų tariami trumpai ir ilgai? Kokiais kirčio ženklais pažymėti trumpieji ir ilgieji skiemenys? Kodėl ilgieji skiemenys kirčiuojami
trejopai?

–– Aiškinamės
Sakytinei kalbai svarbu gera tartis ir taisyklingas kirčiavimas. Todėl kalbėdami ir skaitydami viešai stenkitės taisyklingai kirčiuoti ir laikykitės tarties reikalavimų.
Prieš pradėdami kartoti svarbiausius tarties reikalavimus, prisiminkite, ką apie kirčiavimą sužinojote žemesnėse klasėse. Pradėkite nuo kirčio
apibrėžimo. Žodžio kirtis – tai raiškesnis vieno skiemens ištarimas. Jis padeda skirti žodžius: kalbà – kaba, mès – mẽs, pláutis – plaũtis, ar jų formas:
trs – trỹs, mãmą – su mamà, gùli – gul. Ryškesnis skiemuo vadinamas kirčiuotu. Kirčiuoti trumpieji skiemenys tariami trumpai ir žymimi kairiniu
kirčio ženklu: ktas, kitàs. Kirčiuoti ilgieji skiemenys tariami ilgai, tačiau
skirtingai, nes turi dvi priegaides: kláusimas – klaũsymas. Jei stipriau ištariama skiemens pradžia, priegaidė yra tvirtapradė. Ji dažniausiai žymima
dešininiu kirčio ženklu: kláusimas, láisvė. Tik dvigarsių il, im, in, ir ir ul,
um, un, ur ar tarptautinių žodžių ol, om, on, or tvirtapradė priegaidė žymima kairiniu kirčio ženklu: plnas, kùrmis, fòndas. Jei stipriau ištariama skiemens pabaiga, priegaidė yra tvirtagalė. Ji žymima riestiniu kirčio ženklu:
klaũsymas, lavas.
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Kirčiuotų skiemenų pagrindas
Trukmė

Trumpasis

Tarimo
būdas

Trumpasis

Kirčio
ženklas

Kairinis

Skiemens
pagrindas

Ilgasis
Tvirtapradis
Dešininis

a

ą

e

ę

Kairinis

ai,au al,
am,
an, ar
ei, ie el, em,
en, er

ė
i

Pavyzdys

Tvirtagalis
Riestinis
a, ą

ai, au

e, ę

ei, ie

al,
am,
an, ar
el, em,
en, er

ė

y, į
uo

il, im,
in, ir

y, į

ul, um,
un, ur,
ui
ol, om,
on, or

ū, ų

u

ū, ų

o

o

sofà

lóva láisvė kálnas lgas,
kòlba

il, im,
in, ir
uo, ui

ul,
um,
un, ur

o
nãmas vakas

vagis

Prisiminkite būtiniausius taisyklingos tarties reikalavimus.
Pagrindiniai taisyklingos tarties reikalavimai
Tarties reikalavimas

Pavyzdys

Skirti trumpuosius balsius nuo
ilgųjų kirčiuotuose ir nekirčiuotuose
skiemenyse.

ràstų – rstų, siùsti – sisti, sòdą – sõdą,
sūnùs – snūs, gývas – gyvnas, režmas
(valdymo forma) – rėžmas (brėžimas)

Skirti balsius e, ė, o nuo sutaptinių
dvibalsių ie, uo kirčiuotuose ir nekirčiuotuose skiemenyse.

rėkia – riekia, grėbti – griebti,
seną – sieną, pešimas – piešimas,
odą – uodą, kopimas – kuopimas

Skirti dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių
áušta – aũšta, ántis – añtis, várpas –
tvirtapradę priegaidę nuo tvirtagalės. vapas, vérsiu – vesiu, kéltis – ketis
(pėdos pakilimas)
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Tarties reikalavimas

Pavyzdys

Laikytis kietųjų ir minkštųjų priebalsių tarimo taisyklių: c, l tariami minkštai prieš e, ė, i ir kitus minkštuosius
priebalsius, bet kitur – kietai.

koncertas, procesas, smulkmena,
smulkmė, šašlykas – caras, asfaltas,
paltus, palto

Rengiantis kalbėti viešai pravartu prisiminti vieną iš svarbiausių lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklių – priešpaskutinio skiemens taisyklę. Jeigu
priešpaskutinis (antrasis nuo galo) skiemuo yra trumpasis arba tvirtagalis, tai
žodžio gale kirčiuojame:
 daugiskaitos galininką,
 vienaskaitos įnagininką su vienskiemene galūne -(i)a, -e, -(i)u,
 vienaskaitos vietininką su vienskiemene galūne -e,
 vienaskaitos vardininką su galūne -a.
Pažiūrėkite į lentelę, kaip kirčiuoti antros ir ketvirtos kirčiuotės žodžių
dokumeñtas (2), pelis (2), gėl (4), pastà (2) minėtus linksnius.
Priešpaskutinio skiemens taisyklė
Atraminė forma Dgs. G.
(Vns. V., G.)
(ką?)

Vns. Įn.
(kuo?)

Vns. Vt. (-e)
(kur?)

dokumeñtas

dokumentùs

dokumentù

dokumentè

pelis

peiliùs

peiliù

glę

gėlès

gėlè

pãstą

pastàs

pastà

Vns. V. (-a)
(kas?)

pastà

Ši taisyklė netaikoma, jei kaitomojo pirmos arba trečios kirčiuotės
žodžio priešpaskutinis skiemuo yra tvirtapradis: vókas (3) – vókus, su vóku;
selą (1) – selas, su sela.
Remiantis žodžio galo taisykle, kirčiuotas paskutinis žodžio skiemuo,
kurio pagrindą sudaro ilgasis balsis arba dvigarsis, dažniausiai tariamas
tvirtagališkai ir žymimas riestiniu kirčio ženklu (gerkl, plauka, mišk,
dubuõ). Tik daugiskaitos naudininkas žodžio gale turi tvirtapradę priegaidę
(mokiniáms).
Jei dėl kirčiavimo abejojate, pasitikrinkite žodynuose. Ten nurodomos
kirčiuotės 1, 2, 3 (3a, 3b), 4, pvz.: výras, sena (1), bãtas, rankà (2), lángas, galvà
(3), mškas, dainà (4). Remdamiesi šiais modeliais galite kirčiuoti kitus žo-
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džius: rañkoje – vãzoje (2), su gálva – su Letuva (3a), gálvas – pãtarles (3b).
Kirčiavimą galima patikrinti ir elektronine kirčiuokle http://donelaitis.vdu.lt/.

–– Įtvirtiname
1

Taisyklingai perskaitykite žodžių poras ir paaiškinkite žvaigždute pažymėtų porų tarimą.

3.2. Žvaigždute pažymėti žodžiai turi tvirtagalę priegaidę. Sukirčiuokite
juos. Kurį dvigarsio dėmenį pažymėsite riestiniu kirčio ženklu?

3.3. Paskutiniame sakinyje sukirčiuokite visus žodžius, kirčiuojamus gale.

4 	Sukirčiuokite junginiuose esančių žodžių linksnius. Kur galite, taikykite priešpaskutinio skiemens taisyklę. Priegaidė atraminėje
formoje pažymėta.

Mšis – mùšis, lnas – lýnas, pajùto – pójūtis, pasùko – pósūkis,
užkàsti – užksti*, iñdas – ndas (tautybė), šldo – šitas, lginti – igis,
mnti (pedalus) – miñti (mįslę), gnti (šalį) – giñti (šalin), láisvė – lasvas,
kláusimas – klaũsymas, sáulė – Saũlius*, káltas – katas, senẽlė – sienẽlė,
siekmas – sekmas*, sẽka – skmę, vẽja – vjas, vienódas – vienuõlis,
óbelį – obuolỹs*, vikas – vike*, páltas – pálte, smùlkus – smulkm,
Váldas – Vãlius.
2

Nurodykite šių žodžių kirčiuotus skiemenis. Kurie kirčiuoti skiemenys yra trumpieji, kurie ilgieji? Kas sudaro jų skiemens pagrindą? Kokiu kirčio ženklu jį reikia žymėti?
Kirmėlė, smegenys, dukterys, visų, jaunas, jausmas, savo, telefonas,
tikras, dovana, eina, visiems.

3

5

Garsiai perskaitykite Giulios Enders knygos „Žarnyno žavumynai“ ištrauką ir atlikite užduotis.
Kas sekundę inkstai kuo švariausiai filtruoja žmogaus kraują –
kur kas geriau už kavos filtrą – ir dažniausiai jie dirba tą darbą visą
gyvenimą. Mūsų plaučiai* suprojektuoti taip* gudriai*, kad iš tiesų* energiją naudojame tik įkvėpdam. Iškvepiame tiesiog savaime. Jei būtume
permatomi, pamatytume, kaip* gražiai* jie* atrodo: tarsi* prisukamas
automobiliukas stambiu planu, ir dar toks minkštas ir plautiškas*. Tuo
metu, kai kažkuris iš mūsų sėdi sau mintydamas*: „Niekas manęs nemyli“, širdis dirba jam septyniolikatūkstantąją visos paros pamainą, – ir
po tokių minčių ji tikrai turi teisę pasijusti ignoruojama.
3.1. Paryškinti žodžiai turi tvirtapradę priegaidę. Sukirčiuokite juos. Kurį
dvigarsio dėmenį pažymėsite dešininiu, kurį kairiniu kirčio ženklu?
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Riebalų bòmba – kaba apie riebalų bombas; lidną ir tỹlų basą –
girdėjau vien liūdnus ir tylius balsus; didngas žỹgis – pasakojo apie
didingus žygius, tókį pãtį žiūrõvą – prisiminė tokius pačius žiūrovus;
svabūs kláusimai – aptarė svarbius klausimus.
Apsaugnis tiñklas – gaubia apsauginiu tinklu; tarptautnė konfereñcija – supažindino su tarptautine konferencija; puõšnų kostiùmą –
pasipuošė puošniu kostiumu; ketas grustas – padengė kietu grumstu;
septiñtas troleibùsas – važiavo septintu troleibusu.
Vrškinimo trãktas – atsiranda virškinimo trakte; organzmas –
lieka organizme; ùždaras pasitarmas – dalyvavau uždarame pasitarime;
vsas projèktas – mãtoma visame projekte; katalògas – ieškojo katalogè.
Imùninę sistèmą – veikiamà imuninė sistema; įžlią karikatrą –
nupieštà įžūli karikatūra, veną turbną – nesisuka viena turbina.
Prisiminkite, kad vardažodžių kirčiuotės nustatomos pagal daugiskaitos naudininko ir galininko kirčio vietą. Iš pasirinkto teksto
išrašykite sakinių su 1, 2, 3, 3a, 3b, 4 kirčiuotės žodžiais. Sakinius
padiktuokite draugui ir paprašykite tuos žodžius sukirčiuoti.
Kartu aptarkite kirčiavimą.

–– Apibendriname
6

Perskaitykite tekstą, parengtą pagal knygą „Žarnyno žavumynai“, ir atsakykite į klausimus, atlikite užduotis.
Visi norime apsisaugoti nuo nematomų pavojų (2). Skaitydami laik‑
raščius* ir žurnalus* sužinome apie gripo virusus*, viskam (1) atsparius*
mikrobus* ar kitokius (1) skandalus*. Susidūręs su krize*, vienas valgo
salotas* (plg. salõtą), kitas prausiasi po dušu*, trečias internete* ieško
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dezinfekcinių valiklių. Žmonės baimę priima skirtingai. Smerkti jų
elgesį (3b) būtų paprasčiausia, bet svarbiau suprasti, iš kur kyla toji baimė.
Iš baimės kilusi higiena* (plg.
higiẽną) stengiasi viską nuvalyti
arba nužudyti. Nelabai žinome, ką
valyti, bet galvojame veikiau apie
blogus (4) dalykus*(plg. dalỹkas).
Tačiau de fakto1 nuvalome viską –
ir tai, kas bloga, ir tai, kas gera.
Juk 95 procentai bakterijų nepavojingos (1). Kuo aukštesni higienos
standartai, tuo daugiau alerginių
ligų. Net ir blogosios bakterijos gali
išeiti į naudą, kol organizme * su
jomis vyksta treniruotės (2). Pavojinga tik tada, kai bakterijų atsiranda
per daug, kai jos randa tobulas (3a) sąlygas (3a): uždarą patalpą, drėgną
šilumą ir virtuvę (2) retsykiais skaniai pavalgyti. Primiñsiu keturis būdus*(plg. bdas), kurie neleis bakterijoms veistis: plovimą, džiovinimą,
valymą ir tinkamos (3b) temperatūros (2) palaikymą.
6.1. Pirmame sakinyje nustatykite kirčiuotus trumpuosius ir ilguosius skiemenis.

6.2. Remdamiesi kirčiuote sukirčiuokite žodžių formas, esančias tekste.
6.3. Kurie žvaigždute pažymėti žodžiai paklūsta priešpaskutinio skiemens
taisyklei? Sukirčiuokite juos.

6.4. Paskutiniame sakinyje raskite žodžius, turinčius tvirtagalę priegaidę.

Veiksmažodžių
kirčiavimas
–– Mokymosi tikslai
Mokysitės kirčiuoti asmenuojamuosius žodžius ir priešdėlinius veiksmažodžius.

–– Stebime
Perskaitykite svarstymus apie draugystę ir atsakykite į klausimus, atlikite užduotis.
Niekas nenori gyventi be draugų. Nors ir turėtų visas gėrybes, ilgainiui
draugystės trūktų. Nenoriu likti be draugų ir aš. Bičiuliais vadinu tuos, su
kuriais užaugau, daug patyriau ir išgyvenau. Šiandienos žmonės vis dažniau
draugais vadina tuos, kurie elektroninėje erdvėje išdrįsta spustelti mygtuką:
„pridėti prie draugų“, o „draugystės“ sąvoką vien sieja su bendramoksliais
arba laisvalaikio kompanija. Ką tu vadini savo draugais? Ko nenori prie jų
priskirti?

Kuriems žodžiams taikėte žodžio galo taisyklę?

6.5. Nustatykite paryškintų žodžių priesagas. Pasakykite daugiau tokią
priesagą turinčių žodžių.

1 De fakto (lotyniškai de facto – iš tikrųjų) – posakis, reiškiantis faktinę situaciją, realybę.
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Šiuose sakiniuose kartojami du asmenuojamieji veiksmažodžiai vadinti
ir nenorėti. Nustatykite jų laiką, skaičių ir asmenį.
Kuris iš besikartojančių žodžių kirčiuojamas nepastoviai? Persirašykite
į sąsiuvinį visas formas. Kirčiuotus skiemenis nuspalvinkite skirtingai:
viena spalva kamiene, kita – galūnėje.
Kuris iš žodžių turi pastovųjį kirtį? Persirašykite į sąsiuvinius visas formas. Kirčiuotą skiemenį nuspalvinkite. Aptarkite pastebėtą kirčiavimo
dėsningumą.

–– Aiškinamės
Veiksmažodžių kirčiavimas nesudėtingas. Asmenuojamiems veiksmažodžiams tinka priešpaskutinio skiemens taisyklė, kurią devintoje
klasėje mokėtės taikyti vardažodžiams. Jeigu priešpaskutinis (antrasis
nuo galo) skiemuo yra trumpasis arba tvirtagalis, tai kirtis šoka į galūnę:
 esamojo laiko vienaskaitos 1-ajame ir 2-ajame asmenyje,
 būtojo kartinio laiko vienaskaitos 1-ajame ir 2-ajame asmenyje.
Pažiūrėkite į lentelę, kaip kirčiuoti žodžių nèšti, laikýti, sùkti minėtas
formas.
Priešpaskutinio skiemens taisyklė

Ši taisyklė netaikoma, jei kaitomojo žodžio priešpaskutinis skiemuo
yra tvirtapradis (dainúoja – dainúoju, dainúoji) ar kirčiuotas tolesnis negu
priešpaskutinis skiemuo (gárbina – gárbinu, gárbini).
Remiantis šia taisykle, lengva nustatyti ne tik kirčio vietą įvairiose žodžio
formose, bet ir antrajame nuo galo skiemenyje kirčiuotų asmenuojamųjų
žodžių priegaidę. Jeigu kirtis pastovus, priegaidė yra tvirtapradė: bgu, bgi –
bga; mýliu, mýli – mýli; gróju, gróji – grója. Jeigu kirtis šokinėja, priegaidė yra
tvirtagalė arba skiemuo trumpas: pykaũ, pyka – pỹko; buvaũ, buva – bùvo.
Dauguma bendraties priesagų yra tvirtapradės: juokáuti, gyvénti,
budti, skaitýti, miegóti, dainúoti, gamnti. Visos veiksmažodžio išvestinės
asmenuojamosios formos yra padarytos iš bendraties. Jos išlaiko kirčio vietą
ir priegaidę: draugáuti – draugáudavo, draugáusiu, draugáutų, draugáuk. Tik
būsimojo laiko 3-iojo asmens forma kirčiuojama pagal žodžio galo taisyklę
ir visada bus tvirtagalė, jei tariama ilgai: draugaũs, skaitỹs, bet lýti – ls,
supti – supùs.
Atskirai reikia aptarti kai kurių priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimą. Kartais jų priešdėlis yra kirčiuojamas (pérneša, àtkuria, sùpila, nùsuka),
o kartais ne (padainúoja, atgrãso, iškláusia). Veiksmažodžiai su priešdėliu
per- visada kirčiuojami priešdėlyje: pérkelti, pérkelia, pérkėlė. Įsidėmėkite,
kad esamojo laiko veiksmažodžiai su galūne -ia, turintys tvirtagalę šaknį be
balsių kaitos, kirčio į priešdėlį neatitraukia: neplaũkia (neplaũkti, nèplaukė),
papuõšia (papuõšti, pàpuošė). Veiksmažodžių, turinčių balsių kaitą, kirčiuojamas priešdėlis: àtremia (rẽmia, rmė).

Vienaskaita

Priešdėlinių veiksmažodžių su galūne -ia kirčiavimas

Laikas

Esamasis

Žodžio sudėtis

Asmuo

3 (atraminis)

1

2

Schema

Pavyzdys

nẽša

nešù

neš

Pavyzdys

lako

laikaũ

laika

sùka

sukù

suk

Laikas

Būtasis kartinis

Asmuo

3 (atraminis)

1

2

Pavyzdys

nẽšė

nešiaũ

neše

lakė

laikiaũ

laike

sùko

sukaũ

suka
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Priešdėlis

Šaknis (~)

Galūnė

)

Skaičius

£

¬
pa
su
at
nu

ruõš
riẽč
plaũk
piẽš

ia

Jeigu sunku nustatyti veiksmažodžių priegaidę, reikia pasitikrinti žodynuose, kur rasite tris pagrindines (bendraties, esamojo ir būtojo kartinio
laiko trečiojo asmens) formas. Patartina veiksmažodžių kirčiavimą tikrintis
naudojant ir elektroninę kirčiuoklę.
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–– Įtvirtiname
1

Jéi kambarỹ nėrà grind
Añt j kreidà nepiẽši tù.
Õ jéi bè dùrų kambarỹs
Ta nepabes niẽks  durs.

Sukirčiuokite esamojo ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžius.
Priegaidė atraminėje formoje pažymėta.
Dãžo – dažau, dažai; kláusia – klausiu, klausi; klaũso – klausau,
klausai; mýli – myliu, myli; mgsta – mėgstu, mėgsti; kviẽčia – kviečiu,
kvieti; msto – mąstau, mąstai; dsta – dūstu, dūsti; výsto – vystau,
vystai; núomoja – nuomoju, nuomoji, žiri – žiūriu, žiūri.
Gýrė – gyriau, gyrei; bagė – baigiau, baigei; sėdjo – sėdėjau,
sėdėjai; klė – kėliau, kėlei; stmė – stūmiau, stūmei; skélbė – skelbiau,
skelbei; ruõšė – ruošiau, ruošei; grójo – grojau, grojai; liẽtė – liečiau,
lietei, pỹko – pykau, pykai.

2

Perskaitykite humoristo Juozo Erlicko eilėraštį „Jei nėra, tai
nėra“ aiškiai tardami garsus ir atlikite užduotis.
Jéi kambarỹ nėrà kėds –
Ta niẽks añt jõs i nesėds.
Jéi kambarỹ nėrà n stãlo –
Añt jõ niẽks nestatỹs bokãlo.
Jéi kambarỹ nėrà i lùbų –
Nekláidžios mùsė teñ nutpus.
Jéi kabary nėrà nèt senos –
Neatsires  j n venas.
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3.1. Išrinkite būsimojo laiko formas. Nustatykite jų asmenį, šalia parašykite
bendratį ir sukirčiuokite. Kodėl kai kurios būsimojo laiko 3-iojo asmens
formos neišlaiko bendraties priegaidės?
3.2. Sukirčiuokite išrinktų veiksmažodžių liepiamosios nuosakos 2-ąjį asmenį. Kuo remdamiesi kirčiavote?
3.3. Žodyne nurodoma, kad žodis „lùbos“ (4, 2) gali būti kirčiuojamas dvejopai. Kurį kirčiavimo variantą antrame posme pasirinko poetas? Atsakymą pagrįskite.

Remdamiesi atvirkštine priešpaskutinio skiemens taisykle, sukirčiuokite šių žodžių atramines formas.
Bržiu, brži – brėžia; paneigiù, paneig – paneigia; gýniau, gýnei – gynė; įteikiù, įteik – įteikia; nebaigiù, nebaig – nebaigia; liūdžiù,
liūd – liūdi; tnau, tnai – tūno; šlúoju, šlúoji – šluoja; puošiù, puoš –
puošia; klpau, klpai – klūpo; gúodžiau, gúodei – guodė; pažstu,
pažsti – pažįsta; tyljau, tyljai – tylėjo, šóviau, šóvei – šovė, tyliù,
tyl – tyli, bgau, bgai – bėgo.

3

Jéi kambarỹ nėrà žmogaũs –
Ta niẽks sù juõ ir nedraugaũs.
Õ jéigu kabario išvs nėrà –
Ta réiškia: niẽks jõ niẽkad i neràs.

4

Taisyklingai perskaitykite veiksmažodžius, kurie šnekamojoje
kalboje dažnai kirčiuojami priešdėlyje. Atsakykite į klausimą ir
atlikite užduotis.
Panegia, apleñkia, sukviẽčia, įvekia, papuõšia, išsiuñčia, atsiskledžia, sutekia, nebagia, patekia, nežadžia, atkrepia, apreñgia, atsiliẽpia,
pašaũkia.
4.1. Kaip kirčiuojamas šių veiksmažodžių esamojo laiko vienaskaitos 1-asis
ir 2-asis asmuo?
4.2. Iš pateikto žodžių sąrašo išsirinkite veiksmažodžių ir su esamojo laiko
formomis sugalvokite septynis anketinius klausimus, pvz., Ką darai, kai
pašauki / nežaidi / aplenki ...?
4.3. Dirbdami poromis pasinaudokite klausimais ir paprašykite draugo
į juos atsakyti. Įvertinkite, ar priešdėlinius veiksmažodžius draugas
kirčiuoja taisyklingai.
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–– Apibendriname
5

I žurnalisto klausimas.
Atsakymas. Draugystė yra turtas. Ji atveria širdis. Draugaudamas
aš pats išsiskleidžiu. Aš suteikiu draugui saugumo. Kviečiu rizikuoti ir
teikiu galimybę būti drąsiam. Tiesa, jauni žmonės kartais užsiskleñdžia.
Gerai jaũsdamiesi tarp draugų jie pasislepia nuo suaugusiųjų. Kartais,
laikýdamiesi nuošaliai, jie slepia nusivylimus.
II žurnalisto klausimas.
Atsakymas. Paauglystėje jauni žmonės ruošiasi palikti įgytą šeiminę
žemę ir ieško, kur galėtų įsišaknyti. Šį laikotarpį reikia péreiti pačiam
ir rasti savojo gyvenimo prasmę. Tėvai neretai iš vaikų girdi: „Ieškau*
gyvenimo idealo, siekiu* to, kas tobula, aš jus palieku* ir išvykstu* gyventi
savarankiškai.“ Vieni jauni žmonės, pasiryžę paaukoti savo asmeninį
komfortą, įsitraukia į kilnią veiklą, kiti nori įvesti daugiau tvarkos ir
įsipareigoja organizuotam judėjimui, o treti užsiveria, praradę viltį ką
nors nuveikti.
III žurnalisto klausimas.
Atsakymas. Man asmeniškai labai pasisekė. Kai buvau trylikos,
panorau stoti į jūrų karininkų mokyklą. Tėtis pasakė: „Pastikiu tavimi – jei nori*, įgyvendink savo svajonę.“ Tik vėliau supratau*, kad šis
pritarimas kvėpė mane gyvenimui. Būčiau tikrai nesipriešinęs kvietimui
paláukti. Tėčio pasitikėjimas manimi sutvrtino mano pasitikėjimą
savimi. Galėjau* tvirtai priimti šį iššūkį, o vėliau ir kitus.
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5.1. Sukirčiuokite visus pirmos pastráipos veiksmažodžius. Nurodykite,

Visame pasaulyje išplitusios „Arkos“ bendruomenės namuose
kartu gyvena protiškai neįgalūs ir sveikieji žmonės. Jie priima
vieni kitus kaip dovaną. Raiškiai perskaitykite „Arkos“ įkūrėjo
Žano Vanjė atsakymus į žurnalisto klausimus. Atlikite užduotis.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6

kuriems veiksmažodžiams taikėte priešpaskutinio skiemens taisyklę.
Sukirčiuokite žvaigždute pažymėtus žodžius ir, remdamiesi atvirkštine
priešpaskutinio skiemens taisykle, šių žodžių trečiąjį asmenį.
Aptarkite paryškintų priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimą. Parašykite
veiksmažodžio pereiti priešdėlio per- analogų ir sukirčiuokite.
Parašykite veiksmažodžių draugauti, -auja, -avo, įsišaknyti, -ija, -ijo,
įgyvendinti, -dina, -dino priesagų analogų ir sukirčiuokite.
Pagrįskite teiginį, kad esamojo ir būtojo laiko vienaskaitos 1-ojo ir 2-ojo
skiemens kirčiavimas priklauso nuo 3-iojo asmens kirčio vietos ir priegaidės.

Pašnekovo Žano Vanjė atsakymams trūksta žurnalisto klausimų.
Jie gali būti išplėstiniai tarsi pašnekesys. Žurnalistas klausdamas
gali pristatyti situaciją, komentuoti. Suformuluokite šiuos klausimus. Pridėkite ir savo klausimą. Sukirčiuokite veiksmažodžius.
Jei reikia, naudokitės elektronine kirčiuokle ar žodynais. Neaiškias vietas aptarkite su mokytoju.
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Kirčiavimo įgūdžių
įtvirtinimas
–– Mokymosi tikslai
Susipažinsite su sudėtingesniais kirčiavimo atvejais – dalyvių, padalyvių, pusdalyvių ir prieveiksmių kirčiavimu.

–– Stebime
Perskaitykite rašytojo Valdo Papievio mintis ir atsakykite į klausimus,
atlikite užduotis.

FONETIKA IR KIRČIAVIMAS

Ėjmas – ta màno nama. Jiẽ tikresn ùž namùs, tùrinčius pãmatus, stógą
i senas. Nama, tùrintys pãmatus, stógą i senas, yrà tariam. Sustójęs a
įsikręs, praràsi namùs. Namuosè gãlima bti, bèt negãlima juosè įsikùrti.
Jiẽ – tk lakinas preglobstis, tikreji tàvo nama – eti. Eti i eti. Eti bè
gãlo.  šiuõs tàvo namùs niẽkas nepasikėsiñs, j niẽkas sugriáuti n sudẽginti
negãli. I mẽs juosè nesurandam. Mẽs juosè kap añt akračio lnijos tùpintis
paũkštis – nutõlstantis, priartjus taikkliui.
Žiñgsniai tasi vins plaktukù kas, ka įžeñgs  miestẽlį, nesustodam
praes prõ bažnýčią, ka sliñks pale panorãminį vazdą vẽriančią akmen
tvõrą.
1.
2.

3.

Kurie pažymėti veiksmažodžiai yra dalyviai, padalyviai ir pusdalyviai?
Iš kurios veiksmažodžio formos – bendraties, esamojo, būtojo kartinio
laiko – jie padaryti? Persirašę veiksmažodžius, šalia nurodykite pamatinę formą ir ją sukirčiuokite.
Nustatykite, kurios išvestinės veiksmažodžio formos išlaikė pamato
kirčio vietą ir kirtį, o kurios neišlaikė ir kaitant kirtis atsirado galūnėje
arba kamiene.

–– Aiškinamės
Išvestinių veiksmažodžių formų kirčiavimas priklauso nuo veiksmažodžio darybos ir asmenuotės. Prisiminkite asmenuotes, kurios nustatomos
pagal esamojo laiko trečiojo asmens galūnę: 1-oji asmenuotė su galūne -(i)a
(perka), 2-oji su galūne -i (myli), 3-ioji su galūne -o (mato).
Veikiamieji dalyviai ir padalyviai išlaiko kirtį ir priegaidę tų formų,
iš kurių yra padaryti: sãko – sãkantis, sãkanti ir sãkant; sãkė – sãkęs, sãkiusi
ir sãkius. Visais atvejais kirtis yra pastovus: sãkančio, sãkančiam, sãkantį,
sãkančiu, sãkančiame, sãkantys, sãkančių, sãkantiems, sãkančius, sãkančiuose.
Neveikiamieji dalyviai kirčiuojami dvejopai. Vieni išlaiko pamatinio
veiksmažodžio kirčio vietą ir kirčiuojami pastovia pagal 1-ąją kirčiuotę
(mãtomas (1), mãtomiems, mãtomuose), o kiti kirčio vietos neišlaiko ir kirčiuojami nepastovia (piktas (4), pirktems, pirktùs; pekamas (3b) perkamems,
pekamus). Susipažinkite su jų daryba ir kirčiavimu.
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Neveikiamųjų dalyvių kirčiavimas

Įvardžiuotinių esamojo laiko dalyvių,
padarytų iš 1 kirčiuotės dalyvių, kirčiavimas

Pamato
Kirčiavimas Pamatinis
Pavyzdys
kirčio vietos
veiksmažodis
išlaikymas

Išlaikoma

Pastovus
(pagal
1 kirčiuotę)

peka
pikti
láukti

pekamas, perkamà (3b)
piktas, pirktà (4)
láuktas, lauktà (3)

Dviskiemenis
2-osios
asmenuotės

mýli

mýlimas, mylimà (3a)

Dviskiemenis
3-iosios
asmenuotės

mãto

mãtomas, mãtoma (1)

Daugiaskiemenis

skaičiúoja skaičiúojamas,
skaičiúoti skaičiúojama (1)
skaičiúotas,
skaičiúota (1)
mylė́ti
mylė́tas,mylė́ta (1)
matýti
matýtas, matýta (1)

Įvardžiuotiniai dalyviai dažniausiai kirčiuojami pagal tą patį modelį
kaip ir paprastieji: pastovųjį (skaičiúojantis – skaičiúojantysis, skaičiúojančioji;
matýtas – matýtasis, matýtoji) ir nepastovųjį (piktas – pirktàsis, pirktóji; pekamas – perkamàsis, perkamóji). Tik įvardžiuotiniai esamojo laiko veikiamosios
rūšies dalyviai, padaryti iš dviskiemenių, ir neveikiamosios rūšies dalyviai,
padaryti iš 1-osios kirčiuotės paprastųjų dalyvių, gali būti kirčiuojami ne tik
pastovia, bet ir kaitant turėti skirtingą kirčio vietą (kamiene arba galūnėje).
Susipažinkite su jų daryba ir kirčiavimu.

Veikiamoji

(pagal
3 ir 4
kirčiuotę)

Dviskiemenis
1-osios
asmenuotės

Pamatinis dalyvio
veiksmažodis

Darybos
pakopos

Pastovus
kirtis kaitant

Nepastovus
kirtis kaitant

Dviskiemenis
1-osios asmenuotės

drba –
drbantis (1)

drbantysis,
drbančioji

dirbantỹsis,
dirbančióji

Dviskiemenis
2-osios asmenuotės

tki –
tkintis (1)

tkintysis,
tkinčioji

tikintỹsis,
tikinčióji

gýdantysis,
gýdančioji

gydantỹsis,
gydančióji

Dviskiemenis
gýdo –
3-iosios asmenuotės gýdantis (1)
Daugiaskiemenis

Neveikiamoji

Neišlaikoma Nepastovus

Rūšis

skaičiúoti –
skaičiúojantis (1)

Dviskiemenis
gýdo –
3-iosios asmenuotės gýdomas (1)
Daugiaskiemenis

gyvẽna –
gyvẽnamas (1)

skaičiúojantysis,
skaičiúojančioji
gýdomasis,
gýdomoji

gydomàsis,
gydomóji

gyvẽnamasis,
gyvẽnamoji

gyvenamàsis,
gyvenamóji

Pusdalyviai kirčiuojami dviem būdais. Susipažinkite su jų daryba ir
kirčiavimu.
Pusdalyvių kirčiavimas
Pamato kirčio
Kirčiavimas Pamatinė
vietos išlaikymas
bendratis

Pavyzdys

Išlaikoma

Pastovus

Daugiaskiemenė rašýti rašýdamas, rašýdama,
rašýdami, rašýdamos

Neišlaikoma

Nepastovus

Dviskiemenė

pikti pikdamas, pirkdamà,
pirkdam, pikdamos

Prieveiksmiai kirčiuojami įvairiai. Svarbūs yra prieveiksmiai su priesaga
-(i)ai, kurių kirčio vieta sutampa su pamatinio būdvardžio (dalyvio) naudininko kirčio vieta: pigems – pigia, baltems – balta, riebems – riebia, sūrems –
sūria, saldems – saldžia ir laimngiems – laimngai, mãtomiems – mãtomai.
Išimtys: gretai (nors greitems); prieveiksmiai su galūne -us, o šaknyje su
ilguoju balsiu ar dvigarsiu (ryškùs – rỹškiai, drąsùs – drsiai, tingùs – tiñgiai,
tylùs – tỹliai); prieveiksmiai iš neveikiamųjų dalyvių (negiamai, suprañtamai,
tiñkamai, rekiamai, nemókamai). Kai kuriuos prieveiksmius galima kirčiuoti
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pasirinktinai: įdomia ir įdõmiai, malonia ir malõniai, paslaugia ir paslaũgiai, patogia ir patõgiai, pavydžia ir pavỹdžiai, sąmonngai ir smoningai,
sąžinngai ir sžiningai, teistai ir téisėtai. Kirčiavimo rekomendacijas galima
rasti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos puslapyje www.vlkk.lt.

–– Įtvirtiname
1

Sukirčiuokite išvestines veiksmažodžių formas ir paaiškinkite.
Nepuõšia – nepuošiamas, nepuošiama, nepuošiant; vẽda – vedamas,
vedama, vedant; pràkalba – prakalbantis, prakalbanti, prakalbant; paskélbia – paskelbiantis, paskelbianti, paskelbiant; pértraukia – pertraukiantis,
pertraukianti, pertraukiant; apskùsti – apskustas, apskusta, apskusdamas,
apskusdama; pértraukti – pertrauktas, pertraukta, pertraukdamas, pertraukdama; láukti – lauktas, laukta, laukdamas, laukdama, laukdami,
laukdamos; vẽžė – vežęs, vežusi, vežus; nẽšė – nešęs, nešusi, nešus.

2
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Vienaskaita

Daugiskaita

V.

nemókamas,

nemokamà

nemokam, 	

nemókamos         

K.

nemókamo,

nemokamõs

nemokam, 	

nemokam

N. nemokamám,

nemókamai

nemokamems, nemokamóms

G. nemókamą,

nemókamą

nemókamus,

nemokómas

Įn. nemókamu,

nemókama  

nemokamas,

nemokamoms

Vt. nemokamamè,

nemokamojè

nemokamuosè, nemokamosè

4

Į Valdo Papievio romano „Vienos vasaros emigrantai“ ištrauką
įrašykite prieveiksmių su priesaga -(i)ai. Sukirčiuokite juos. Kuo
remdamiesi kirčiavote – pamatinio žodžio naudininku, žodynais,
elektronine kirčiuokle ar Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
rekomendacijomis?

Garsiai perskaitykite žodžių junginius su įvardžiuotiniais neveikiamosios rūšies dalyviais ir atlikite užduotis.
Šnekamóji kalbà, menamóji kalbà, klausiameji sakinia, tariamóji
núosaka, laukiamàsis kambarỹs, nuródomieji ir skiriameji ženkla, nemokam pókalbiai, vaizdúojamasis mẽnas, sprogstamóji mẽdžiaga, geriamàsis vanduõ, ramnamieji váistai, válgomoji druskà, kratomoji gumà.
2.1. Parašykite pamatinį esamojo laiko veiksmažodį ir paprastą vyriškosios
ir moteriškosios giminės dalyvį. Juos sukirčiuokite. Kurie įvardžiuotiniai
dalyviai išlaiko paprastojo kirčio vietą? Kodėl?
2.2. Kuriuos žodžius kirčiuotumėte kitaip? Aptarkite šių žodžių kirčiavimą.
2.3. Sugalvokite 7 panašius pavyzdžius ir sukirčiuokite. Kirčiavimą pasitikrinkite naudodamiesi elektronine kirčiuokle.

3

114

Garsiai perskaitykite išlinksniuotą dalyvį nemókamas, nemokamà (3a) ir su skirtingais linksniais parašykite 7 sakinius.
Taisyklingai kirčiuodami perskaitykite sakinius draugui.
Įvertinkite, ar draugas skaitydamas nesuklydo.

Yra miestų, kuriuose . . . . . . . . . . . . . . . gimstame, yra miestų, į kuriuos
studijuoti . . . . . . . . . . . . . . . išvažiuojame, yra miestų, iš kurių . . . . . . . . . . . . . . .
išsikraustome ir į kuriuos . . . . . . . . . . . . . . . įsikraustome, yra miestų, kuriuose
. . . . . . . . . . . . . . . gyvena mūsų draugai, yra miestų, kuriuose mes neturime nė
vieno pažįstamo, yra miestų, kuriuos mes per atostogas su kelionių
...............
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vadovais . . . . . . . . . . . . . . . aplankome, yra tokių, į kuriuos niekada nenuvyksime
ir kuriuos . . . . . . . . . . . . . . . pažinsime tik iš žemėlapiuose pažymėtų vardų, – yra
mums artimesnių ir visai svetimų miestų, yra begalės visokių miestų,
kuriuose . . . . . . . . . . . . . . . gyvena įvairių spalvų, įvairiomis kalbomis . . . . . . . . . . . . . . .
šnekantys žmonės, ir tarp tų tūkstančių, dešimčių tūkstančių miestų
yra vienui vienas, vienintelis miestas, kuris yra tavo, kurį susirasti – tai
susirasti save.

5.1. Remdamiesi kirčiuotėmis taisyklingai sukirčiuokite neveikiamosios

5.2.

5.3.

–– Apibendriname
5

5.4.

Raiškiai perskaitykite tekstą, parengtą pagal Valdo Papievio romaną „Vienos vasaros emigrantai“, ir pasirinkite tinkamą kirčiavimo variantą. Atsakykite į klausimus, atlikite užduotis.

5.5.
5.6.

1. Miẽstai – kap žmónės. 2. (Ỹra, Yrà) miẽstų, kuriuõs dár nepérvažiavęs tučtuojau (pamišti, pamiršt), lýg išvs j btum nemãtęs*.
3. Yrà miẽstų, kuriuõs tù įsimýli i kuriẽ įsimýli tavè. 4. Yrà miẽstų,
kuri žmónės, táu rẽgis, (nuskriaũsti, nuskriaust). 5. Yrà miẽstų, kuri
gyvéntojams tù pavýdi, kláusdamas savs, kodl táu nebùvo (lémta,
lemtà) gmti čià. 6. Yrà miẽstų, kuriuosè nèt gyvéndamas jautesi svẽtimas, o yrà toki, põ kuriuõs váikštant* táu ródosi, kàd es mylimų (3a)
draug namuosè.
7. Veną diẽną juokais js pasikrkštijo (venos, vienõs) vãsaros emigrántu. 8. Tadà n (nujaũsti, nujaust) nenùjautė, jóg šs miẽstas j tap
užbus. 9. Išsigaũbiančių árkų, Efelio bókšto, naktyjè švỹtinčio* kap
š šiaudẽlių nupinto (3) lietùviško sõdo, miẽstas j tap pavegs, kàd š
emigránto nelauktai netikėtai tàps imigrántu. 10. I nè vienõs vãsaros, õ daũgelio mẽtų. 11. Paskui įsitkins, kàd js – jokià išimts.
12. Ilgainiui susipažiñs sù nè venu, čià atvažiãvusiu* i staiga pajùtusiu*, kàd išvažiúot (nebegal, nebegãli). 13. Manỹs, kàd vis jiẽ, nèt
venas kto nepažstantys*, sudãro bendrúomenę. 14. Žinójimas, kàd š,
tegu niẽkur neužregistruota (1) i niekadà nesusirenkanti*, tk núojautų
i numãnymų saistoma (1), egzistúoja, sunkias akmirksniais j guõs.
15. I vs dėltõ manỹs, kàd geriaũ btų šiõ miẽsto nepažnęs*: jamè
trks nam, bèt võs parvažiãvęs  namùs, is ilgtis palikto (3b) miẽsto.
16. Negals palkti pasáulių, kuri, lakui bgant*, šiamè miestè prisikus.
17. Atródys, nè js pasiriñko š miẽstą, õ miẽstas pasiriñko j. 18. I š
ties, kàs g k pasrenka: miẽstai mùs a mẽs – miestùs?
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5.7.

6

rūšies dalyvius. Parašykite ir sukirčiuokite jų vyriškąją ir moteriškąją
vienaskaitos vardininko, įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, vietininko formas.
Žodyne pateikiami veiksmažodžio saistyti kirčiavimo variantai: saistýti,
sasto, sastė ir sáistyti, sáisto, sáistė. Kuriuo pamatiniu žodžiu rėmėtės
kirčiuodami 14 sakinio dalyvį?
Nustatykite, ar žvaigždute pažymėtos veikiamosios rūšies formos ir
padalyviai išlaiko pamato kirtį ir priegaidę. Pamatinį žodį sukirčiuokite.
Koks 5 ir 6 sakinyje esančių pusdalyvių kirčiavimas – pastovus ar nepastovus? Kaip nustatėte?
Kodėl giminiškus veiksmažodžius nepervažiavęs (2 sakinys) ir parvažiavęs (15 sakinys) kirčiuojame skirtingai?
Argumentuotai paaiškinkite 9 sakinyje esančio veikiamosios rūšies
dalyvio išsigaubiančių kirčiavimą.
Sukirčiuokite paryškintus prieveiksmius. Kuo rėmėtės kirčiuodami?
Kirčiavimą pasitikrinkite elektroninėje kirčiuoklėje ar žodyne.

Pasidalykite į grupes ir sudarykite sąrašą miesto ypatumų, kurie
traukia žmones įsikurti ar apsistoti mieste. Raskite argumentų.
Gautus rezultatus pristatykite klasei.
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3 SKYRIUS

Skyriaus
apibendrinimas
–– Mokymosi tikslai
Įtvirtinsite kirčiavimo įgūdžius ir įvertinsite savo žinias. Aptarsite
interviu žanrą ir mokysitės imti interviu.

1

Garsiai perskaitykite interviu ištrauką su knygos „Dora lyderystė“ autoriumi Aleksandru Havardu. Atsakykite į klausimus, atlikite užduotis.

FONETIKA IR KIRČIAVIMAS

Lyderio valdžia kyla iš autoriteto, kuris įgyjamas* ugdant* dorybes. Negana vien norėti daryti gera, negana išpažįstamų* vertybių. Norint* žinoti, kaip
daryti gera, ir nepritrūkti jėgų, reikia ugdytis proto, širdies ir valios dorybes.
Štai kodėl šiandien tokia svarbi dorybėmis grįsta lyderystė.
Knygoje jūs primenate tai, ką esame beveik pamiršę*. Jūs kalbate apie
dorybes, antai apie nuolankumą – tai kiek netikėta.
Drąsa, savitvarda, teisingumas laikytinos* svarbiausiomis dorybėmis.
Vadinasi, privalai pirmiausia jas išsiugdyti. Paskui prireikia didžiadvasiškumo
ir nuolankumo. Be šių proto ir valios dorybių neprabyla širdis. Nuolankumas
lyderiaujant yra tarnavimo žmonėms dalis, padedanti jiems tapti didiems. Jei
tu vedi žmones, jie išsiskleidžia. O jei vedami* žmonės neauga, tu juos klaidini.
Tad vesti kitus yra moralinė veikla, kurioje įgyvendinama žmogiška prigimtis.
Jeigu to nesieki, tu meluoji.

Kokia yra jūsų asmeninė (2) lyderystės (2) patirtis? Kokių lyderių esate
sutikęs?
Kiekvieno žmogaus didybė (1) priklauso nuo jo asmenybės (1), temperamento (2), charakterio. Esu sutikęs daugybę didžių žmonių. Politikoje didis
žmogus yra tas, kuris skleidžia naujas idėjas (1), sukelia pokyčius, sako tiesą
(4). Verslininko didybė – tai troškimas kitus žmones (3) padaryti didžius ir
turtingus.
Nesakyčiau, kad yra koks nors lyderio stilius, kurį turėtum kopijuoti.
Lyderystė – tai buvimas savimi. Tu privalai gerai pažinti save – savo ribas ir
stiprybes. Tik tada gali būti lyderiu, nepaisančiu*, ar kiti daro tą patį. Lyderis
eina savo keliu. Lyderystė, apie kurią kalbu, yra skirta* kiekvienam (3).
Paprastai lyderystę siejame su galia, troškimu (2) valdyti kitus.
Kas skiria galios siekį nuo lyderystės?
Ką galvojate apie naująją kartą?
Žiniasklaida nuolat rašo apie lyderius, bet dažniausiai jie tėra tik bosai,
o ne lyderiai! Jie turi formalią valdžią, bet ne visada autoritetą. Lyderystė nėra
tapati valdžiai. Arba kitaip sakant, lyderio valdžia nėra jam suteiktoji galia. Tai
ne pozicija, užrašyta* ant vizitinės kortelės.
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Intensyvia vesdamas* lyderỹstės mókymus visamè pasáulyje, mataũ,
kàd jaunóji kartà yrà nuostab. Jaunmas gẽba džiugia pasiaukóti i nóri
supràsti lyderỹstę kap žmogaũs msiją. Jaunuõliai aktyvia eško, k darýti,
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pažnus sàvo trkumus i tãlentus, pasáulio ššūkius, kap tinkamai itis
atsakomýbės ùž gyvẽnimą, kap sąžinngai tarnáuti kitems. Jiẽ drsiai
svajója, kàd laimngai judtų pirmỹn.

3.2. Imdami interviu, žurnalistai siekia gauti informacijos, analizuoja problemą, nori išsiaiškinti reiškinį, sužinoti nuomonę, pristatyti ar papasakoti
apie žmogų ir pan. Koks šio interviu tikslas? Kokia pokalbio tema? O gal
temų daugiau?
3.3. Žurnalistas interviu gali pateikti kaip tiksliai užrašytą dialogą ar kalbinto žmogaus monologą. Taip pat gali laisvai perpasakoti pokalbį,
papildyti savo įspūdžiais, aprašyti aplinkybes, pateikti savo nuomonę.
Kaip parengtas šis interviu?
3.4. Apibūdinkite interviu struktūrą (pavadinimas, pristatomasis įvadas,
klausimai, atsakymai, intarpai, pabaiga), aplinkybes, kryptį, etiketo
paisymą, kalbos gyvumą, sakinių pobūdį.

1.1. Remdamiesi nurodyta kirčiuote taisyklingai sukirčiuokite žodžių for1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

mas tekste.
Kaip tekste tarėte žodžius lyderystė, didybė, kiekvieno, pokyčius, išsiskleidžia, iššūkius? Kokių tarties reikalavimų reikia paisyti?
Sukirčiuokite ir nustatykite žvaigždute pažymėtas išvestines veiksmažodžio formas. Kuria pamatine forma remiamasi jas kirčiuojant?
Kurios paryškinto dalyvio grstas, grįstà (4) linksnių formos kirčiuojamos
pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę? Parašykite ir sukirčiuokite jas.
Išrinkite iš A. Havardo atsakymo į trečią klausimą visus 2-ojo ir 3-iojo
asmens veiksmažodžius. Išasmenuokite jų (išskyrus beasmenį veiksmažodį prireikia) esamojo laiko vienaskaitą ir sukirčiuokite.
Paaiškinkite paskutiniame A. Havardo atsakyme paryškintų prieveiksmių kirčiavimą. Kokiu pamatinio žodžio linksniu galima remtis kirčiuojant?
Įvertinkite elektronine kirčiuokle sukirčiuotą paskutinį pašnekovo atsakymą. Kuriuos žodžius kirčiuotumėte kitaip ir kodėl? Kurį taisyklingo
kirčiavimo variantą jūs renkatės kalbėdami: sąžinngai ar sžiningai?
Pagrįskite teiginį, kad veiksmažodžio kirčiavimo sistemai svarbios
bendraties, esamojo ir būtojo kartinio laiko 3-iojo asmens formos.
Pagrįskite teiginį, kad priešpaskutinio skiemens taisyklė netaikoma,
jei asmenuojamojo žodžio priešpaskutinis dėmuo yra nekirčiuotas,
tvirtapradis ar kirčiuotas tolesnis nuo galo skiemuo.

2

Aptarkite skaitytame tekste išsakytas mintis. Raskite vietas,
kurios vertos dėmesio, su kuriomis sutinkate, dėl ko abejojate,
kam prieštaraujate. Jei turite atspausdintą tekstą, galite žymėti
sutartiniais ženklais: !, V, ?, X.

3

Prisiminkite, kas yra būdinga interviu žanrui, ir aptarkite skaitytą interviu ištrauką.
3.1. Interviu – žurnalisto pokalbis su kuriuo nors asmeniu, skirtas viešai

4

Pasirenkite pokalbiui apie lyderystę ir paimkite interviu iš klasės
draugo. Remkitės patarimais, kaip ruoštis interviu.

4.1. Iš lapelių šūsnies išsitraukite klasės draugo vardą, kuris bus jūsų interviu pašnekovas. Pagalvokite, ką žinote apie jį.

4.2. Užrašykite jam skirtus septynis klausimus, kurie gali būti anketiniai,
pašnekesių, su situacijos pristatymu, klausėjo komentaru. Penki klausimai turi būti pagrindiniai, susiję su tema, o du klausimai – papildomi.
Neužduokite klausimų, į kuriuos galima atsakyti „taip“ ar „ne“, kurių
atsakymus žinote iš anksto. Klausimai turi jums rūpėti. Jie turi atskleisti
charakterį, skatinti diskusijas.
4.3. Pagalvokite, kaip imdami interviu fiksuosite medžiagą – darysite garso,
vaizdo įrašą, užsirašysite. Priemones aptarkite kartu su mokytoju.
4.4. Raskite tinkamą vietą pokalbiui.
4.5. Sugalvotus klausimus užduokite klasės draugui. Atidžiai klausykitės
pašnekovo, neleiskite savo mintims nuklysti. Nesiblaškykite. Sekite
pokalbio kryptį ir reaguokite. Jeigu kas jus sudomino, paprašykite papasakoti plačiau. Jei ko nesupratote, pokalbio pabaigoje perklauskite.
Baigę imti interviu paklauskite, gal pašnekovas norėtų ką nors pridurti.
Padėkokite ir išsaugokite įrašą.

–– Įsivertiname

spaudai. Kodėl kalbama su Aleksandru Havardu? Kuo jis įdomus? Koks
žurnalisto ir pašnekovo vaidmuo?
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