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LITERATŪROS 
VADOVĖLIAI 
5–8 KLASEI

Baltos lankos, juodos avys,
kas išmano, tas jas gano.
- LIETUVIŲ LIAUDIES MĮSLĖ
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• Literatūros vadovėliai 5–8 klasei parašyti pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016 m.).
• Parenkant tekstus, rengiant užduotis, atsižvelgta į tarptautinius Lietuvos mokinių skaitymo pasiekimus (PISA tyrimas).

Ugdyti skaitytoją, gebantį suprasti, interpretuoti, kritiškai vertinti skaitomus grožinius, publicistinius ir vaizdinius tekstus • Sudominti skaity-
mu, siūlant mokiniams įdomius, aktualius tekstus, diskusijas apie juose svarstomas vertybes, keliamas problemas, idėjas • Išlavinti gebėjimą 
skaityti atidžiai, gilinantis ne tik į lengvai pastebimus dalykus, bet ir į reikšmingas detales, užuominas, perkeltines reikšmes – taip patirti skai-
tymo malonumą, atradimo džiaugsmą • Skatinti tyrinėti, lyginti įvairius tekstus, remiantis savarankiškai rasta informacija • Ugdyti mokinių 
kūrybiškumą, kritinį mąstymą, siūlant įvairių tipų ir žanrų tekstų kūrimo užduočių • Ugdyti bendrąsias kompetencijas, siūlant apmąstyti teks-
tuose deklaruojamas idėjas, vertybes, dirbti pasirenkant įvairias mokymosi formas (individualiai, poromis ar grupėmis), įsivertinti pažangą.

AT I D A U S  S K A I T Y M O
M E T O D I K A  

Atidaus skaitymo gebėjimai ugdomi sistemiškai: iš pradžių mokoma(si) lėtai, nuosekliai skaityti, o 
vėliau – suvokti skaitomų tekstų sąsajas su įvairiais socialiniais, kultūriniais kontekstais:
1 etapas. Detalus skaitymas. Po pirmojo skaitymo tekstas pakartotinai skaitomas ir aptariamas suskai-
dant jį į mažesnius epizodus. Toks skaitymas ypač naudingas silpnesniems ir dėmesį sunkiai sukau-
piantiems mokiniams.
2 etapas. Apibendrinimas. Mokymasis apibendrinti, remiantis aptartomis detalėmis, lyginti skaitomą 
tekstą su kitais padeda geriau suvokti teksto visumą, įžvelgti tekstų ryšius.
3 etapas. Skaitymo ir rašymo integravimas. Remiantis skaitymo patirtimi, aptartais pavyzdžiais, moko-
masi kurti įvairių tipų ir žanrų tekstus. 
4 etapas. Tyrimas. Įvairių tekstų (žodinių, vaizdinių, garsinių), kontekstų tyrinėjimas, remiantis aptar-
tais tekstais ir savarankiškai rasta papildoma informacija.

N U O S E K L A U S  S K A I T Y M O 
U Ž D U O Č I Ų  S I S T E M A

Siekiant ugdyti ilgojo skaitymo gebėjimus, siūloma skaityti ir aptarti ne tik didesnės apimties kūrinių 
ištraukas, bet ir visą kūrinį, remiantis vadovėlyje pateiktomis užduotimis.

Diskusijų užduotys provokuoja mokinius svarstyti jiems aktualius klausimus, kuriuos kelia literatū-
ra, skatina išsakyti savo nuomonę, ją pagrįsti, apmąstyti savo patirtį, ieškoti problemų sprendimų.

Tyrimų užduotys, reikalaujančios savarankiškai rasti reikalingą informaciją, naudojantis įvairiais 
spausdintais, elektroniniais šaltiniais, ją atrinkti, sisteminti, lyginti, vertinti, plečia kultūrinį akiratį, 
ugdo analitinius, kūrybinius, kritinio mąstymo gebėjimus.

Kiekvieno skyriaus pradžioje siūloma patiems mokiniams kelti mokymo(si) tikslus, o jo pabaigoje – 
įsivertinti, apmąstyti savo pasiekimus.

Siekiama ugdyti savarankišką skaitytoją, gebantį taikyti įvairias skaitymo strategijas:
• Pateikiamos įvairios lentelės, schemos, padedančios geriau sisteminti, lyginti, sieti, apibendrinti ap-
tariamus dalykus.
• Mokiniai skatinami mokytis savarankiškai formuluoti nežinomo teksto suvokimo klausimus, 
vertinti vieni kitų atsakymus.

S K A I T Y M O  S T R AT E G I J O S

K O  S I E K I A M A

K A I P  S I E K I A M A  T I K S L Ų

L I T E R AT Ū R O S  K L A S I K A  I R 
Š I U O L A I K I N I A I  T E K S T A I

Ugdymo turinys struktūruojamas laikantis teminio principo – formuluojamos mokiniams įdomios, 
aktualios skyrių temos.

Turinio branduolį sudaro pagal amžių mokiniams aktualūs, estetiškai vertingi ir įdomūs skirtingo po-
būdžio privalomi, rekomenduojami programiniai ir autorių parinkti tekstai. 

Greta programinių tekstų vadovėlių autoriai rekomenduoja skaityti įvairių šalių, ypač šiuolaikinių lie-
tuvių autorių, grožinius, publicistinius, vaizdinius, garsinius tekstus, padedančius, jų nuomone, vaiką 
sudominti literatūra. Šie tekstai padeda geriau pažinti save ir supantį pasaulį, teikia daugiau galimy-
bių diskutuoti, kritiškai vertinti aptariamus dalykus. Autorių atrinktus kūrinius mokytojas gali savo 
nuožiūra naudoti mokymo procese, atsižvelgdamas į mokinių skaitymo interesus ir gebėjimus. Di-
desnė tekstų pasiūla – daugiau galimybių individualizuoti ir diferencijuoti mokymą(si), atsižvelgiant į 
mokinių interesus ir skirtingus pasiekimus.
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G I TA N A  N O T R I M A I T Ė - M U Z I K E V I Č I E N Ė ,  I N G A  G R E S I E N Ė ,  S AU L I U S  Ž U K A S

Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur 

Liutauras Degėsys. „Vaiduoklis“  
 „Dainelė apie užtrauktuką“  
Sigitas Geda. „Vakaras prie televizoriaus“ 
6. Kai pasijunti suaugęs  
Vytautė Žilinskaitė. „Viso pasaulio tetos“ 
(ištrauka)  
7. Savęs atradimas  
Ieva Simonaitytė. „O buvo taip“ (ištrauka) 
8. Gyvybės paslaptys  
Rėjus Bredberis. „Pienių vynas“ (ištrauka)  

III skyrius. MOKYKLA IR DRAUGAI 

Vaikystės patirtys III – Žmogaus ryšio su 
žmogumi vertė; Veikėjų vidinis pasaulis  

1. Ar tikrai nesinori mokytis?  
Viljamas Sarojanas. „Tėti, tu keistuolis“ 
(„Mokykla“)  
2. Kodėl verta eiti į mokyklą  
Edmondas de Amičis. „Širdis“ (ištrauka)  
3. Iš mokyklos istorijos  
„Odė rykštei“
Vytautas Jakelaitis. „Mokytojai ir mokiniai“ 
(ištraukos)  
Geto mokykla
4. Apie nuostabų mokytoją  
Rimvydas Stankevičius. „Mokytojo dienai“  
5. Eilėraščiai apie mokyklą  
Paulina Žemgulytė. „Į mokyklą“  
Sigitas Poškus. „Keistumai“  
6. Nesupratingi mokytojai  
Frensė Hodžson Bernet. „Mažoji princesė“ 
(ištrauka)  
7. Žaidimas atskleidžia gyvenimo vertybes  
Petras Cvirka. „Vaikų karas“  
8. Pirmosios meilės   
Pėteris Hertlingas. „Benas myli Aną“ (ištrauka)  
9. Mokykliniai pokštai  
Ėrichas Kestneris. „Skrajojanti klasė“ (ištrauka)  

IV skyrius. MOKYKLA BE MOKYKLOS – 
KASDIENĖ IŠMINTIS  

1. Vaizdingi posakiai, arba frazeologizmai  
2. Kodėl darbšti kaip bitė, o gudri kaip 
lapė?  
Bitė darbininkė  
„Bitės“  
„Kas yra bičiulis?“  
„Bitės ginklas“  

Janina Degutytė. „Bitutė“  
Jonas Mekas. „Ramu“  
Lapė gudruolė  
Ezopas. „Varna ir lapė“  
 „Lapė ir vynuogės“  
Džanis Rodaris. „Lapė fotografė“  
3. Pasakojimai-pamokos apie žvėris ir 
žmones  
Ezopas. „Povas ir gervė“  
 „Žiogas ir skruzdės“  
 „Nendrė ir alyvmedis“  
 „Nesutarią žemdirbio vaikai“  
 „Žmogus ir liūtas“  
 „Keleiviai ir lokys“  
 „Piemens juokai“  
Simonas Stanevičius. „Žmogus ir levas“  
„Levas ir žmogus“  
4. Liaudies „protų mūšiai“  
Mįslės  
5. Linksmosios poezijos pamokos  
Sigitas Geda. „Vaikai po lelijom“  
Vladas Braziūnas. „Kuosa Kro nuklauso vaiko 
mintis“  
6. Kalbos linksmybės  
Vytautas Kernagis  
Mindaugas Valiukas. „Štilis“  
7. Juokas – dalykas rimtas  
Anekdotai

2 dalis

I skyrius. TIESA – DRĄSA?

Nesenstanti pasakų išmonė I – Universali 
pasakų išmintis  

1. Gudrauk, kad išliktum  
„Gudri mergina“  
„Kaip čigonas žaltį priveikė“  
„Giltinė kūma“  
 „Tėvo auka“  
2. Melai ir pokštai  
Melų pasakos   
Juokų pasaka  
Kazys Boruta. „Jurgio Paketurio klajonės“ 
(ištrauka)  
3. Kai viskas apvirsta aukštyn kojom  
Užgavėnių persirengėliai  
Venecijos karnavalas  
4. Melo trumpos kojos  
„Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“  
„Vargšas ir besotis“  
„Auksinis kalnas“  
5. Kai lieki be kaukės  
„Apie du brolius – sukčių ir teisingą“  
„Jokūbas ir žvejys“  
6. Stebuklai  
„Stebuklingas akmeniukas“  
„Troškimų akmenėlis“  
„Kalade paverstas jaunikaitis“  
„Devyniabrolė“  

II skyrius. KITOKIOS PASAKOS

Nesenstanti pasakų išmonė II – 
Literatūrinės pasakos  

1. Pasaka virsta drama  
Aldona Liobytė. „Devyniabrolė“ (ištrauka)  

LITERATŪROS VADOVĖLIŲ 5 IR 6 KLASEI TURINYS 

LITERATŪRA 5 KLASEI
1 dalis

I skyrius. TĖTI, MAMA, JŪS NUOSTABŪS... 

Vaikystės patirtys I – Šeima ir namai; 
Namų teikiamas saugumas; Vaiko santykis 
su artimaisiais  

1. Svajonės apie tėvus  
Astrida Lindgren. „Mijo, mano Mijo“ (ištrauka)  
2. Pamestinuko dalia  
Čarlzas Dikensas. „Oliverio Tvisto nuotykiai“ 
(ištrauka)  
3. Pokalbis apie didelės šeimos gyvenimą  
Vanda Juknaitė. „Tariamas iš tamsos“ 
(ištraukos)  
4. Svajonė apie didelę šeimą  
Bitė Vilimaitė. „Daug vaikų“  
5. Kokie tėvai yra, kokie galėtų būti  
Gendrutis Morkūnas. „Vasara su Katšuniu“ 
(ištrauka)  
6. Eilėraščiai apie tėvus ir vaikus   
Valdemaras Kukulas. „Vienatvė“  
Judita Vaičiūnaitė. „Gėlė“  
Juozas Erlickas. „Kas užvis geriausia“  
7. Vaiko atsidavimas  
Juozas Tumas-Vaižgantas. „Pragiedruliai“ 
(ištrauka)   
8. Džiugus buvimas kartu   
Viljamas Sarojanas. „Tėti, tu keistuolis“ 
(„Lietus“)  

II skyrius. KAI LIEKAM VIENI  

Vaikystės patirtys II – Stiprinantys ir 
skaudūs išgyvenimai; Pirmosios doros 
pamokos ir atsakomybė  

1. Aš ir kiti  
Bitė Vilimaitė. „Kačiukas“ 
2. Skaudžios vaikystės patirtys  
Jonas Biliūnas. „Kliudžiau“  
3. Nebe žaidimai...  
Džeimsas Fenimoras Kuperis. „Paskutinis 
mohikanas“ (ištrauka)  
4. Kai nugali baimę  
Antanas Vaičiulaitis. „Vakaras sargo namely“  
5. Pasilikus namuose  
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2. Pasaka virsta poezija  
„Eglė žalčių karalienė“  
Salomėja Nėris. „Eglė žalčių karalienė“ 
(ištrauka)  
3. „Auksinės žuvelės“ tema kitaip  
Sigitas Poškus. „Žvejys ir marių didžuvė“  
4. „Košės puodo“ tema kitaip  
Janošas. „Saldi košė“  
5. Keisti pasauliai  
Milošas Macourekas. „Gamtos pažinimas ir 
Vaterlo nugalėtojai“  
6. Juokai ne dėl juokų  
Hansas Kristianas Andersenas. „Nauji karaliaus 
drabužiai“  
7. Kas pasaulyje svarbiausia?  
Oskaras Vaildas. „Laimingasis princas“  
Oskaras Milašius. „Saulėgrąža“  

III skyrius. DRAUGYSTĖS STEBUKLAS

Nuotykiai brandina ir suburia draugus  

1. Kaip tampama draugais  
Astrida Lindgren. „Ronja plėšiko duktė“ 
(ištrauka)  
2. Nuotykiai suburia draugus  
Džoana Rouling. „Haris Poteris ir išminties 
akmuo“ (ištrauka)  
3. Draugą nelaimėje pažinsi  
Eleanora Hodžman Porter. „Poliana“ (ištrauka)  
4. Kai draugai nuvilia  
Bitė Vilimaitė. „Čiuožyklos muzika“  
5. Draugystė padeda išgyventi  
Vilė Vėl. „Kaip mes išgarsėjome“ (ištrauka)  
6. Kaip gera su draugais nuotykiauti  
Markas Tvenas. „Tomo Sojerio nuotykiai“ 
(ištrauka)  
Juozas Erlickas. „Vasara su Tomu Sojeriu“  

  
LITERATŪRA 6 KLASEI

1 dalis

I skyrius. VAIZDUOTĖS PASAULIAI

1. Kaip ištrūkti iš realybės 
Judita Vaičiūnaitė. „Elnias“ 
Donaldas Kajokas. „Nuo karuselės rato 
atitrūkęs...“ 
2. Kelionė erdve 
Luisas Kerolis. „Alisa Veidrodžio karalystėje“ 
(ištrauka) 
3. Kelionė laiku 
Filipa Pirs. „Tomo vidurnakčio parkas“ 
(ištrauka) 
4. Sustabdyti laiką ir likti vaiku 
Džeimsas Metjus Baris. „Piteris Penas“ 
(ištrauka) 
5. Sustingęs laikas 
Natali Babit. „Amžinieji Takiai“ (ištrauka) 
6. Stebuklingoji išmintis 
Maiklas Vaitas. „Tolkinas. Biografija“ (ištrauka) 
Džonas Ronaldas Ruelis Tolkinas. „Hobitas, arba 
Ten ir atgal“ (ištrauka) 
7. Burtų galia 
Diana Vin Džons. „Keliaujanti Haulo pilis“ 
(ištrauka) 

8. Virtualybė ir tikrovė 
Ursula Poznanski. „Erebas“ (ištrauka) 
Rebeka Una. „Atjunk“ (ištrauka) 
Aidas Marčėnas. „Apie rašymą“ 

II skyrius. KILMĖS MITAI. DIEVAI, DVASIOS 
IR ŽMONĖS 

1. Senovės graikų įsivaizduotas pasaulis 
„Pasaulio sukūrimas“ 
„Senovės graikų dievų kartos“ 
„Aukso amžius: žmonės ir dievai“ 
„Likimas“ 
„Niūrioji Hado, arba požemių, karalystė“ 
„Achilas“ 
„Skamandro pyktis“ 
„Odisėjas kaip Niekas prieš kiklopą“ 
Siuzana Kolins. „Bado žaidynės“ (ištrauka) 
2. Pasaulio sukūrimas lietuvių sakmėse 
„Kaip atsirado žemė“ 
„Saulė, Mėnulis ir Žemė“ 
„Žmogaus sukūrimas“ 
„Velnio žmogus“ 
„Žmogaus ligos“ 
3. Lietuvių mitologinės būtybės 
Perkūnas ir velnias 
„Velnias po velėna“ 
„Mergos, pasileiskit sijonus“ 
„Nepažadintas velnias“ 
„Rupūžė kišenėje“ 
Vėjas 
„Sužeistas vėjas“ 
Rimvydas Stankevičius. „Pūgos durys“ 
(ištrauka) 
Laima ir Giltinė 
„Laimių lėmimas“ 
„Giltinės liežuvis“ 
„Mirtis ir priežastis“ 
Laumės 
„Laumės ir kūdikis“ 
„Laumiukas“ 
„Laumių kultuvėlės“ 
Judita Vaičiūnaitė. „Laumiukė“ 
Aitvaras 
„Aitvaro išperinimas“ 
Raganos ir kitos būtybės 
„Raganų žirniai“ 
„Pagadinta karvė“ 
„Siaubūnas“  
Maro deivės 
„Maro deivės“ 
„Cholera karietoj“ 
Žaidžiame baimę: šiurpės 
„Juodi kaspinai“ 
„Atiduok širdį“ 
„Rūsyje“ 
4. Padavimai apie Lietuvos vietoves 
„Tauralaukio akmuo“ 
„Valatkonių velnio akmuo“ 
„Platelių ir Dusios ežerų vardai“ 
„Drevernos kalnas“ 
„Kupiškio piliakalnis“ 
„Čičinsko kalnas“ 
Maironis. „Baladė apie Čičinską“ (ištrauka) 
„Gandingos piliakalnis“ 
„Biržų pilis“ 

5. Kuo valdovai prilygsta dievams? 
„Pasakojimas, kaip Kernius suteikė Lietuvai 
vardą“ 
„Vilniaus įkūrimas“ 
Balys Sruoga. „Giesmė apie Gediminą“ 
6. Žodžio galia: prakeiksmai ir užkalbėjimai 
Marcelijus Martinaitis. „Sužeisto vaiko 
užkalbėjimas“ 
 
2 dalis

I skyrius. MŪSŲ KULTŪROS HEROJAI 

1. Išrasti lietuvišką knygą 
Martynas Mažvydas. „Katekizmo“ prakalba 
2.  Pradėti saugoti gimtąją kalbą 
Mikalojus Daukša. „Prakalba į malonųjį 
skaitytoją“ (ištraukos) 
3. Išrasti literatūrą 
Kristijonas Donelaitis. „Metai“ (ištrauka iš „Pava-
sario linksmybių“) 
Rimantas Černiauskas. „Iš tamsos“ (ištrauka) 
4. Pamatyti gamtos grožį 
Antanas Baranauskas. „Anykščių šilelis“ 
(ištraukos) 
5. Apginti savo raštą 
Pranas Mašiotas. „Abėcėlė draudžiama“ 
 „Pirmieji Šalniaus žygiai“ 
 „Sūnus nueina tėvo pėdomis“ 
Mara Zalytė. „Penki pirštai“ (ištrauka) 
6. Atrasti praeitį 
Maironis. „Milžinų kapai“ 
7. Sukurti himną 
Vincas Kudirka. „Tautiška giesmė“ 
Karlis Baumanis. „Dieve, laimink Latviją!“ 
Frydrichas Pacius ir Johanas Voldemaras Janse-
nas. „Mano tėvyne, mano džiaugsme ir laime“ 
Maironis. „Lietuva brangi“ 
8. Piešiame Lietuvos peizažą 
Jonas Aistis. „Peizažas“ 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. „Raigardas“ 
 „O virš tų krantų, virš to mylimo   
Nemuno“ (laiško broliui ištrauka) 
Gintaras Grajauskas. „Kaip apeiti Klaipėdą“ 
(ištrauka) 

II skyrius. GYVENIMO IŠBANDYMAI 

1. Teisė į gyvybę ir laisvę 
Lois Lauri. „Suskaičiuotos žvaigždės“ (ištrauka) 
2. Gyvybės kaina 
Sonja Hartnet. „Sidabrinis asiliukas“ (ištrauka) 
3. Netektis 
Katerina Paterson. „Tiltas į Terabitiją“ 
(ištraukos) 
4. Noras būti kartu 
Šatrijos Ragana. „Irkos tragedija“ (ištraukos) 
5. Atrasti žmogų... 
Bitė Vilimaitė. „Kada piešime perlinę vištelę?“ 
6. Ar tikrai esi kitoks? 
Alanas Maršalas. „Aš moku 
šokinėti per balas“ (ištrauka) 
Saulius Šaltenis. 
„Atminimo cukrus“ 
7. Prabėganti vaikystė 
Nijolė Miliauskaitė-Bložienė. 
„Vaikų skonis“ 
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�Skyriaus pradžia, 
mokymosi uždavinių 
pristatymas

�Klausimai atidžiam teksto skaitymui kviečia 
atidžiau perskaityti kūrinį, stabtelėti prie svar-
baus dialogo ar aprašymo, atpažinti reikšmin-
gas detales, išsiaiškinti sunkiau suprantamus 
žodžius ar posakius. Tai padeda ruoštis plates-
niam ir išsamesniam teksto aptarimui – antrajai 
klausimų ir užduočių daliai „Apibendriname“

�Teksto epi-
zodas, susijęs 

su pateikiamu 
klausimu

�Susipažinimas 
su autoriumi

�Kad būtų 
lengviau dirbti su 
tekstu, jis suskirs-
tytas į epizodus, 
kurie sužymėti 
numeriais

�Kūrinio 
pristatymas, 
jei skaitoma 
ištrauka. Skai-
tymo gairės

Karuselė sukasi ratu, o tu sėdi ant žirgo ar elnio, laikaisi už jo ragų ir, regis, visiškoj užmaršty skrieji į tolius... Kodėl gi mums taip svarbu bent retkarčiais ištrūkti iš kasdienybės, persikelti į svajonių, sapnų, pasakų, apskritai vaizduotės pasaulį?Skaitydami šį skyrių stebėsime, į kokį pasaulį persikelia literatūros kūrinių veikėjai, klausime, kokios to pasaulio gyve-nimo taisyklės, kaip jos dera su mūsų gyvenimo vertybėmis. Bandysime susišnekėti su to pasaulio gyventojais, pažinti jų gyvenimo būdą. O jis mus nustebins, netgi pamokys. Juk vie-no iš Amžinųjų Takių pasakyti žodžiai priverčia rimtai susimąs-tyti net apie tai, ar amžinasis gyvenimas yra tokia jau didelė vertybė...
Keičiasi veikėjai ir veiksmo aplinka, bet klausimai visur lieka panašūs: kas yra žmoniškumas, draugystė, meilė, atjauta, pagalba silpnesniajam. Persikėlus į kitą pasaulį, dar labiau išryškėja mūsų pasaulio vertybės, žmogaus gyvenimo tikslai ir prasmė. Į tą kitą pasaulį nebūtina plaukti, leistis į požemį ar 

dar kaip nors keliauti. Galima judėti laiku – į praeitį ar ateitį. Praėjusieji laikai ir įsivaizduojama ateitis taip pat tikrins mūsų gyvenimo vertybes: kas yra smerkiama, kam pritariama, kas teikia vilties, o kas įkūnija blogio jėgas.Kur riba tarp tikroviško ir išgalvoto vaizduotės pasaulio? Šiandieninės technologijos tarsi nutrina tą ribą. Prie kompiu-terio ekrano sėdintis žmogus gali būti visiškai įtraukiamas, panardinamas į pasakišką aplinką. Kartais jis ima nebesupras-ti, kur yra – namuose, savo kambaryje, ar jau tapo bevaliu kompiuterinio žaidimo veikėju.Iš ko atpažįstame, kad regime tikrovišką vaizdą ar sapno, pasakos aplinką? Kokios detalės tai atskleidžia? Būna ir taip – detalės visiškai tikroviškos, bet jų derinys, veikėjai, veiksmo aplinkybės priverčia suabejoti, ar tai tikrovė. Šie ir panašūs klausimai lydės skaitant be galo skirtingus ir labai įdomius šio skyriaus pasakojimus.
Atidžiai skaitydami pirmojo skyriaus tekstus ir atlikdami užduotis, jūs ugdysitės šiuos gebėjimus:� suprasti, kaip kuriamas pasaką primenantis, fantastinis pasakojimas;
� apibūdinti veiksmo laiką ir vietas, persikėlimą iš vienos vietos į kitą;
� aptarti veikėjų išvaizdą, jų charakterį;� aptarti veikėjų poelgius, jų priežastis;� apibūdinti pasakotoją ar eilėraščio kalbantįjį ir jo  kalbėjimo būdą;
� rašyti pasakojimą apie susitikimą su nepaprastomis būty-bėmis;
� rašyti samprotavimą apie laiką.

Vaizduotės pasauliai

I skyrius
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Anglų rašytojas Luisas Kerolis  

(1832–1898 m.) visame pasaulyje 

žinomas kaip fantastinių knygų 

apie Alisą, kuri pateko į Stebuklų 

šalį ir Veidrodžio karalystę, auto-

rius. L. Kerolis rašė ne tik vaikams, 

bet ir suaugusiesiems, buvo gana 

žinomas fotografas, anglikonų 

pastorius, matematikas, logikas.

ALISA VEIDRODŽIO KARALYSTĖJE

Knygos ištraukoje pasakojama, kaip Alisa patenka į Veidrodžio kara-
lystę. Skaitydami atkreipkite dėmesį, kokiu būdu patenkama į šią šalį, 
kas joje taip pat, o kas kitaip negu mums įprastame gyvenime.

Bet grįžkime prie Alisos pokalbio su kačiuku.
– Juoduli, žaidžiam, kad tu – Juodoji Karalienė. Man regis, jei atsi

sėstum ir sukryžiuotum rankas, būtum visai kaip ji. Na, pabandyk, būk 
gerutis! – Alisa paėmė nuo stalo Juodąją Karalienę ir pastatė priešais 
kačiuką, kad tas nusižiūrėtų, ką reikia daryti. Tačiau nieko nepavyko, 
pasak Alisos, tik dėl to, kad kačiukas nesudėjo kaip reikiant kojyčių. 
Todėl, norėdama nubausti kačiuką, Alisa iškėlė jį prieš veidrodį – tegul 
pasižiūri, koks ožiuotas.

– Jei tuoj pat nepasitaisysi, – pridūrė ji, – aš įmesiu tave į namą už 
veidrodžio! Ar patiktų? Žinai, Juoduli, jei neplepėtum tiek daug, o pa
siklausytum, aš papasakočiau tau, kaip įsivaizduoju tą namą. Kamba
rys, kuris matyti veidrodyje, yra visai toks pat kaip ir mūsų svetainė, 
tik baldai priešingai sustatyti. Užlipusi ant kėdės, matau jį visą, išskyrus 
mažą kamputį už židinio. Ak, kad galėčiau pažvelgti ir į tą kamputį! 
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Baisiai įdomu, ar žiemą veidrodyje kūrenasi ugnis. Šito niekaip žmo
gus nesuprasi; tik kai mūsų židinys ima rūkti, dūmai matyti ir aname 
kambaryje. Bet gal čia kokia apgaulė, kad visi manytų ten ugnį esant? 
Na, o knygos panašios į mūsų, tik žodžiai iš kito galo parašyti. Aš žinau, 
nes kartą buvau priglaudusi vieną knygą prie veidrodžio, tada aname 
kambaryje taip pat kažkas priglaudė savo knygą.

– Ar tau, Juoduli, patiktų gyventi veidrodžio name? Kažin, ar ten 
duotų tau pieno? O gal veidrodžio pienas netinka lakti? Šit, Juoduli! 
Ten toliau koridorius. Jei plačiai atversi mūsų svetainės duris, išvysi 
veidrodžio koridoriaus lopelį. Žiūrėk, jis labai panašus į mūsiškį, bet 
toliau, kur nematyti, gali būti visai kitoks. Ak, Juoduli, kaip būtų puiku, 
jei galėtume patekti į namą veidrodyje! Ten, be abejo, pilna nuostabiau
sių dalykų! Įsivaizduok, kad kaip nors ten pakliūvam. Žaidžiam, kad sti
klas virsta švelniu šydu ir mudu prasmunkam pro jį. O, jis iš tiesų darosi 
panašus į miglą! Visai nesunku bus praeiti. – Šitai sakydama, Alisa 
jau buvo užsirepečkojus ant židinio, nors nė pati nepajuto, kaip ten 
atsidūrė. Veidrodis iš tikrųjų ėmė tirpti nelyginant sidabrinis ūkas.

Dar akimirka, ir Alisa, prasmukusi pro stiklą, lengvai nušoko į veid
rodžio kambarį. Pirmiausia ji pasižiūrėjo, ar kūrenasi židinys, ir labai 
apsidžiaugė radusi tikrą, taip pat smagiai kaip ir jų židinyje traškančią 
ugnį. „Čia bus šilta kaip ir namuose, – pamanė ji, – dargi šilčiau, nes 
niekas manęs nevarys nuo ugnies. Tai bus juoko, kai namiškiai pama
tys mane čia, veidrodyje, o negalės pasiekti!“

Alisa ėmė dairytis ir nusprendė, kad tai, kas matyti iš senojo kam
bario, visai paprasta ir neįdomu, bet visa kita – neapsakomai skiriasi. 
Pavyzdžiui, paveikslai ant sienos šalia židinio atrodo kaip gyvi, o laik
rodis ant židinio atbrailos (žinote, veidrodyje matyti tik užpakalinė jo 
pusė) netgi turi senioko veidą, kuris išsišiepė jai.

„Šis kambarys ne toks tvarkingas kaip anas“, – pamanė Alisa paste
bėjus keletą šachmatų figūrėlių židinio pelenuose. Bet tučtuojau ap
stulbusi iš nuostabos parpuolė keturpėsčia ir ėmė jas apžiūrinėti. Šach
matų figūros vaikštinėjo susikibusios poromis.

– Štai Juodasis Karalius ir Juodoji Karalienė, – sušnabždėjo Alisa 
(mat bijojo juos išgąsdinti), – o ten – Baltasis Karalius ir Baltoji Ka
ralienė sėdi ant semtuvėlio krašto. Antai du bokštai drožia susikibę už 
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2. KELIONĖ ERDVE
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1. Aptarkite 1 ir 2 posmuose aprašytą žmogaus savijautą.  
Kaip atskleidžiama tokia jo būsena? [1, 2]

2. Su kuo palyginamas žmogaus pasakojimas? Kodėl? [2]
3. Kuriuo asmeniu imama šnekėti 3 posme? Kuo save kaltina 

kalbantysis? [3]
4. Kas, anot kalbančiojo, būtų teisinga? [3]
5. Apie kokį vakarykštį įvykį pasakoja žmogus? Kaip kalbantysis 

vertina savo gebėjimą dirbti tokį žemdirbio darbą? [4]
6. Kaip kalbantysis perteikia savo neviltį dėl nepavykstančio 

darbo? Koks posakis geriausiai išreiškia jo bejėgiškumą? [4, 5]
7. Kaip pasielg̃ia įpykęs žmogus? Kaip vėjas reaguoja į tokį žmo-

gaus elgesį? [6]
8. Po kurio laiko nuo įvykio ir kur žmogų aplanko liesasis  

senis? [7]
9. Kaip senis atrodo? Koks jo apsilankymo tikslas? [7]

10. Kas kalba 8 posme? Ką žmogui siūlo ir ko paprašo? [8]
11. Kam skirta dūdelė, kurią senis prašo pūstelėti? [8]
12. Kas įvyko, papūtus dūdelę? Kas ištiko žmogų? [9]
13. Ką sakosi suprantąs žmogus? [10]
14. Kaip žmogus vertina jam skirtą bausmę? [10]

Aptariame tekstą

10  Dabar jau suprantu – tai būta vėjo.
 Pataikė mano peilis jam į veidą.
 Tad nubaudė griežtai, kaip ir derėjo.
 Bet vis dar dūksta, vis dar neatleido.

Apibendriname

1. Abiejuose tekstuose apie sužeistą vėją raskite pasakotojo, 
žemdirbio ir vėjo žodžius. Pasiskirstę vaidmenimis, raiškiai 
juos perskaitykite. Palyginkite šių tekstų pasakojimo vaizdin-
gumą, veikėjų charakterius. 

2. Palyginkite pasakojimą apie grūdų vėtymą sakmėje ir eiliuo-
tame pasakojime. Kuo jie panašūs ir kuo skiriasi? 

3. Kaip ir kur žmogus susitinka su seniu sakmėje ir eiliuotame 
pasakojime? Kuo skiriasi šie susitikimai?

4. Kaip manote, kodėl eiliuotame pasakojime senis pats ieško 
peilio savininko ir siūlo jį grąžinti?

5. Kokį nusižengimą padarė žmogus sakmėje ir eiliuotame pasa-
kojime? Kada jis pats tai supranta? 

6. Kaip žmogus vertina jam skirtą bausmę sakmėje ir kaip eiliuo-
tame pasakojime?

7. Kaip manote, ar jau nubaustas žmogus gali tikėtis atleidimo? 
Kuriame pasakojime tai aiškiau išsakoma? 

8. Tai dieviškojo ir žmogiškojo pasaulio susidūrimas. Koks jis 
žmogui? Kokias išvadas turėtų padaryti žmogus?

9. Pasvarstykite, ar sutampa sakmės ir eiliuoto pasakojimo  
pa g rindinės mintys.

Kaip suprasti?

Aptardami graikų mitus, minėjome dievybes moiras. Jos lemia 
ne tik žmonių, bet ir dievų likimus. Mokslininkų teigimu, senovės 
baltai tikėjo, kad žmogaus dalią lemia likimo, laimės ir gimdymo 
deivė Laima, o jos sesuo Giltinė – žmogaus likimą jo gyvenimo 
pabaigoje.

LAIMA IR GILTINĖ

�Klausimai platesniam ir išsamesniam 
teksto aptarimui, juose kviečiama kalbėti 
apie teksto visumą, nagrinėjami veikė-
jai, jų santykiai, pasakojimo pobūdis, 
lyginami tos pačios ar artimos temati-
kos tekstai, svarstomos tekste keliamos 
problemos, kviečiama vertinti aptariamus 
dalykus, remtis savąja patirtimi

 LITERATŪROS VADOVĖLIŲ 5 IR 6 KLASEI STRUKTŪRA 
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�Šioje rubrikoje pristato-
mos naujos sąvokos, api-

būdinami literatūros žanrai 
ir pan. Tai padeda suprasti 

skaitomą tekstą. Visos vado-
vėlyje vartojamos sąvokos 

pateiktos knygos pabaigoje 
esančiame žodynėlyje

�„Voratinklis“ ir įsivertinimo 
užduotys, skatinančios dar 

kartą apžvelgti skyriaus me-
džiagą ir įsivertinti, ką naujo 

mokiniai sužinojo, išmoko, 
kokius gebėjimus išsiugdė

�Rašymo 
užduotys

�Klausimai, 
kviečiantys 
diskutuoti, 

išsakyti savo 
nuomonę

�„Voratinklio“ ženkliukas, įsivertinimo  
etape padedantis sugrįžti prie jau  
atliktų užduočių, atsakytų klausimų

�Užduotys, skatinan-
čios pasidomėti ir su-
žinoti daugiau. Jos gali 
būti atliekamos savaran-
kiškai, dirbant poromis 
arba grupėje
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2.2. Antrame posme vartojamas įasmeninimas – negyvam dalykui 

suteikiama gyvo asmens ypatybė: sakoma, kad parke brai-

džiojo vienatvė, nors vienatvė braidžioti negali. Kaip supranta-

te, kas dar, be arkliuko, naktį vaikščioja parke? 

3.1. Kaip manote, kas ir kam pateikia klausimą paskutiniame pos-

me? Kodėl užduodamas toks klausimas?

3.2. Kas ir kaip atsako į tą klausimą?

3.3. Ką įsivaizduojate vieną paskui kitą išgirdę ir sugretinę paskuti-

niame posme įvardytus daiktavardžius? Kas juos sieja?

Apibendriname

1. Aptarkite šiame eilėraštyje aprašyto veiksmo vietą ir laiką. 

Kur, kada ir kiek laiko vyksta veiksmas? Kuo eilėraštyje 

svarbus rūkas? 

2. Palyginkite laiką J. Vaičiūnaitės eilėraštyje ir šiame eilėrašty-

je. Kuo ypač skiriasi abiejų eilėraščių erdvė?

3. Palyginkite J. Vaičiūnaitės eilėraščio elnią su šio eilėraščio 

arkliuku. Kuo jie panašūs ir kuo skiriasi?

4. J. Vaičiūnaitės eilėraštyje buvo kalbama apie karuselės elnio 

greitį, šuoliavimą, skriejimą ratu. O čia matome nuo karuse-

lės rato „atitrūkusį“, „vaikščiojantį“ arkliuką. Kaip tai supran-

tate? Ar jis jau negali arba nebenori svaigiai suktis? Kodėl 

jis pereina iš žaidimų, karuselės pasaulio į realybės, žmonių 

pasaulį?

5. Kaip manote, ar naktį parko rūke vaikščiojantis arkliukas 

jaučiasi toks pat vienišas kaip ir eilėraščio kalbantysis, arba 

lyrinis „aš“? Ką žmogui galėtų priminti, kuo paguosti karuse-

lės arkliukas? Kaip žmogui padeda karuselės elnias J. Vaičiū-

naitės eilėraštyje? Kuo skiriasi šių dviejų eilėraščių žmonių 

siekiai? 

6. J. Vaičiūnaitės eilėraštyje sukimasis karusele siejamas su 

persikėlimu į svajonių erdvę. O ką galėtų reikšti karuselės 

„išardymas“ D. Kajoko eilėraštyje? 

7. Kaip manote, kas galėtų būti D. Kajoko eilėraščio lyrinis „aš“? 

Pagrįskite savo nuomonę.

Diskusija 

Kodėl ne tik vaikai, bet ir suaugusieji mėgsta sūpuokles ir karuseles? 

Ko jos suteikia žmogaus gyvenimui? Ar galima teigti, kad kai kurie 

suaugusieji ilgisi to, ką patyrė sukdamiesi ar supdamiesi vaikystėje?

Tyrimas 

  Patyrinėkite, kaip laikui bėgant keitėsi sūpuoklės ir (ar) karuselės, 

kokie atrakcionai jas keitė. Pasiteiraukite apie tai tėvų ar senelių. 

  Raskite besisupančių savo artimųjų nuotraukų ir paklausinėkite, 

ką jiems primena nuotraukose įamžinti momentai. Įdomiausias 

nuotraukas ir (ar) pasakojimus pristatykite klasėje.

Įsivaizduokite, kad jums suteikta galimybė sukurti didžiulį 

atrakcionų ar pramogų parką. Pateikite jo projektą (nupieškite, 

pakomentuokite) arba vaizdingai aprašykite, koks jis būtų. 

Pagalvokite, kur jis būtų įkurtas, kokiam pramogautojui skirtas, 

kokios būtų siūlomos pramogos ir kokie atrakcionai.

Rašome tekstą
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Įsivaizduokite, kad, patyrę laivo, lėktuvo ar kitos transporto 
priemonės katastrofą, ar kokiu kitu būdu patenkate į šalį, 
kurios gyventojai jus nustebina išvaizda ir elgesiu. Aprašykite savo pažintį su jais. Jums padės toliau pateikiami klausimai.
� Kur, kada, su kokia transporto priemone jūs vykote?
� Kas nutiko jums ir kitiems jūsų bendrakeleiviams?
� Iš kokių detalių supratote, kad vieta, kurioje atsidūrėte, 

kitokia negu jūsų gyvenamoji? Ką matote, jaučiate, girdite, 
užuodžiate?

� Ką susitinkate joje? Kaip atrodo sutikti padarai? Kaip jie 
maitinasi? Kaip elgiasi tarpusavyje? Kaip elgiasi su jumis?

� Ar suprantate jų kalbą? Kas jai būdinga? Sudarykite trumpą jų vartojamų žodžių sąrašą.
� Papasakokite, kaip su jais susikalbate.
� Kas yra svarbu šiems padarams? Ką jie vertina? Iš ko tai 

suprantate?
� Kuo jus žavi (ar liūdina), stebina jų papročiai?
� Kaip jūs elgiatės su nepažįstamaisiais? Sukurkite situaciją, 

kuri leistų jums užmegzti su jais tarpusavio santykius.
� Sugalvokite įvykį, kuris leidžia jums įgyti jų palankumą.
� Kaip toliau klostosi jūsų santykiai?
� Ar grįžtate namo? Jei taip, kokiu būdu?
� Ar jūs pasikeičiate po šio nuotykio? Papasakokite, iš ko tai 

suprantate jūs ir iš ko kiti. 
Atliekant šią užduotį, jums gali padėti skaitytos knygos ir 
filmai, pasakojantys apie keliones laiku ar erdve.

Rašome tekstą
Įsivertiname

2. Aptariu veikėjų 
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4. S
uprantu, k

aip 

kuria
mas p

asaką  

prim
enantis

  

fantasti
nis  

pasakojim
as

5. Apibūdinu  
pasakotoją ir jo 
kalbėjimo būdą 

6. Apibūdinu  

eilėraščio kalbantįjį ir 

jo kalbėjim
o būdą
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1. Aptariu veiksmo laiką 
ir vietas, persikėlimą iš 

vienos vietos į kitą

3. A
pibūdinu  

veikėjus, jų išvaizdą 
ir charakterį

1. Ar pavyksta aptarti veiksmo laiką ir vietas, persikėlimą iš vienos vietos į kitą? Atsakykite į 2 klausimą p. 25 (Apibendriname Luiso Kerolio „Alisa Veidrodžio karalystėje“) ir 7 klausimą p. 89 (Apibendri-name Džono Ronaldo Ruelio Tolkino „Hobitas, arba Ten ir atgal“).2. Ar jums suprantami veikėjų poelgiai ir jų priežastys? Atsakykite į 13 klausimą p. 63 (Apibendriname Natali Babit „Amžinieji Takiai “) ir 14 klausimą p. 116 (Apibendriname Ursulos Poznaski „Erebas“).3. Kaip sekasi apibūdinti veikėjus, jų išvaizdą ir charakterį? Atsakykite į 1 klausimą p. 38 (Apibendriname Filipos Pirs „Tomo vidurnakčio parkas“) ir 5 klausimą p. 99 (Apibendriname Dianos Vin Džons  „Keliaujanti Haulo pilis“).
4. Ar pavyksta nusakyti, kaip kuriamas pasaką primenantis fantastinis pasakojimas? Atsakykite į 6 ir 11 klausimus p. 39 (Apibendriname Filipos Pirs „Tomo vidurnakčio parkas“) ir 15–16 klausimus p. 132 (Apibendriname Rebekos Unos „Atjunk“).

I I  s k y r i u s K I L M Ė S  M I T A I .  D I E V A I ,  D V A S I O S   I R  Ž M O N Ė SK I L M Ė S  M I T A I .  D I E V A I ,  D V A S I O S   I R  Ž M O N Ė S I I  s k y r i u s
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1. Aptarkite 1 ir 2 posmuose aprašytą žmogaus savijautą.  
Kaip atskleidžiama tokia jo būsena? [1, 2]

2. Su kuo palyginamas žmogaus pasakojimas? Kodėl? [2]
3. Kuriuo asmeniu imama šnekėti 3 posme? Kuo save kaltina 

kalbantysis? [3]
4. Kas, anot kalbančiojo, būtų teisinga? [3]
5. Apie kokį vakarykštį įvykį pasakoja žmogus? Kaip kalbantysis 

vertina savo gebėjimą dirbti tokį žemdirbio darbą? [4]
6. Kaip kalbantysis perteikia savo neviltį dėl nepavykstančio 

darbo? Koks posakis geriausiai išreiškia jo bejėgiškumą? [4, 5]
7. Kaip pasielg̃ia įpykęs žmogus? Kaip vėjas reaguoja į tokį žmo-

gaus elgesį? [6]
8. Po kurio laiko nuo įvykio ir kur žmogų aplanko liesasis  

senis? [7]
9. Kaip senis atrodo? Koks jo apsilankymo tikslas? [7]

10. Kas kalba 8 posme? Ką žmogui siūlo ir ko paprašo? [8]
11. Kam skirta dūdelė, kurią senis prašo pūstelėti? [8]
12. Kas įvyko, papūtus dūdelę? Kas ištiko žmogų? [9]
13. Ką sakosi suprantąs žmogus? [10]
14. Kaip žmogus vertina jam skirtą bausmę? [10]

Aptariame tekstą

10  Dabar jau suprantu – tai būta vėjo.
 Pataikė mano peilis jam į veidą.
 Tad nubaudė griežtai, kaip ir derėjo.
 Bet vis dar dūksta, vis dar neatleido.

Apibendriname

1. Abiejuose tekstuose apie sužeistą vėją raskite pasakotojo, 
žemdirbio ir vėjo žodžius. Pasiskirstę vaidmenimis, raiškiai 
juos perskaitykite. Palyginkite šių tekstų pasakojimo vaizdin-
gumą, veikėjų charakterius. 

2. Palyginkite pasakojimą apie grūdų vėtymą sakmėje ir eiliuo-
tame pasakojime. Kuo jie panašūs ir kuo skiriasi? 

3. Kaip ir kur žmogus susitinka su seniu sakmėje ir eiliuotame 
pasakojime? Kuo skiriasi šie susitikimai?

4. Kaip manote, kodėl eiliuotame pasakojime senis pats ieško 
peilio savininko ir siūlo jį grąžinti?

5. Kokį nusižengimą padarė žmogus sakmėje ir eiliuotame pasa-
kojime? Kada jis pats tai supranta? 

6. Kaip žmogus vertina jam skirtą bausmę sakmėje ir kaip eiliuo-
tame pasakojime?

7. Kaip manote, ar jau nubaustas žmogus gali tikėtis atleidimo? 
Kuriame pasakojime tai aiškiau išsakoma? 

8. Tai dieviškojo ir žmogiškojo pasaulio susidūrimas. Koks jis 
žmogui? Kokias išvadas turėtų padaryti žmogus?

9. Pasvarstykite, ar sutampa sakmės ir eiliuoto pasakojimo  
pa g rindinės mintys.

Kaip suprasti?

Aptardami graikų mitus, minėjome dievybes moiras. Jos lemia 
ne tik žmonių, bet ir dievų likimus. Mokslininkų teigimu, senovės 
baltai tikėjo, kad žmogaus dalią lemia likimo, laimės ir gimdymo 
deivė Laima, o jos sesuo Giltinė – žmogaus likimą jo gyvenimo 
pabaigoje.

LAIMA IR GILTINĖ

• SKAITMENINĖS VADOVĖLIŲ VERSIJOS 

• ILGALAIKIAI PLANAI 

• PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA

www.e-lankos.lt
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Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur 

I N G A  G R E S I E N Ė ,  G I TA N A  N O T R I M A I T Ė - M U Z I K E V I Č I E N Ė , 
DA I VA  S T U K I E N Ė ,  N I J O L Ė  TO L E I K Y T Ė ,  S AU L I U S  Ž U K A S

Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur 

 „Rūta žalioj“ 
 Veronikos Povilionienės pasakoji mas apie  
 sunkų rugiapjūtės darbą    
 „Pūtė vėjas“    
 Kristijonas Donelaitis. „Metai“ 
 (ištrauka)    
 Romualdas Granauskas. „Vidurdienio

dalgis“    
KALENDORINĖS ŠVENTĖS 
Kalėdos. 
„Vai ir atbėga 
baikštus elnelis“ 
Velykos. „Supkit meskit mane jauną“    
Rasos. „Kupolėle, kas tave skynė“    
SVARBIAUSI GYVENIMO ĮVYKIAI    
Juozas Erlickas. „Vėjiniai malūnai“    
Gimimas. „Jūs mano kūmužėliai“    

„Eisva mudu abudu“    
Vestuvės. „Vai, žydėk, žydėk“    
 „Beauštanti aušrelė“    
 „Dukros atsisveikinimas“    
Mirtis. „Motule širdele“,    
  „Skylė“. „Dūšelės“ (ištraukos)    
3. Šiuolaikinės liaudies dainų versijos 
Marcelijus Martinaitis. „Padainuok man“    
Pokalbis su Eirimu Velička ir Gediminu Žiliu 
„Trys minutės tylos: sidabrinis laukas be takų“    
Grupės „Atalyja“ albumas „Močia“    
Gyvata. „Pavasario dienelę“    
Integruota literatūros ir muzikos pamoka   
    
2 dalis

III skyrius. KAIP GINAMA LAISVĖ?    

1. Seniai seniai...    
Gedimino Kajėno interviu su Daiva Vyčiniene 
„Apie vidinės gelmės paieškas sutartinėse“ 
(ištraukos)    
„Sudaičio“    
„Vai, lėkė gulbių“    
„Tadas Kosciuška – JAV didvyris, pralaimėjęs 
Lenkijos ir Lietuvos sukilimą prieš Rusiją“ 
(ištrauka)    
„Kad Kosciuška jojo“    
Mykolas Pranciškus Karpavičius. „Piliečio pa-
mokslinė kalba“ (ištraukos)    

LITERATŪRA 7 KLASEI
1 dalis

I skyrius. AR LENGVA AUGTI?

1. Kas aš esu? – akistatos su tėvais
Aldona Liobytė. „Sunki mama“   
Fiodoras Dostojevskis. „Jaunuolis“ (ištrauka)   
Saulius Šaltenis. „Amžinai žaliuojantis klevas“   
2. Mano atspindys daugybėje veidrodžių    
Ilona Ežerinytė. „Sutikti eidą“ (ištraukos)    
Vladimiras Železnikovas. „Baidyklė“ (ištrauka)   
Kazys Binkis. 
 Autobiografija    
 „Atžalynas“ (ištraukos)    
 Kazys Binkis apie „Atžalyną“    
 Pokalbis su Gerardu Binkiu „Kazio Binkio 
įkvėpti“ (ištrauka)  
3. Kelias savęs link  
Vytautas Mačernis.   
 Laiškai (ištraukos)  
 Ciklo „Metai“ sonetai  
 Trioletai  
4. Kaip gyventi toliau?..  
Antuanas de Sent-Egziuperi. 
„Mažasis princas“ (ištraukos) 
Rėjus Bredberis. „Pienių vynas“ (ištrauka) 

II skyrius. DAINOS ANKSČIAU IR DABAR   

1. Kodėl žmonės dainuoja?    
Veronika Povilionienė: „Laimingas 
žmogus – tai aš“    
Pokalbis su tautosakininke Danute Krištopai-
te: „Vasaros dainos ilgam išlikdavo atminty“ 
(ištraukos)    
Anketa liaudies dainininkui    
2. Metų ratas. Darbai ir šventės    
BUITIS IR DARBAI    
Pranas Mašiotas. „Ir aš mažas buvau“  
(ištraukos)    
Juozas Baltušis. „Parduotos vasaros“  
(ištraukos) 
Ganymas. „Saulele motule“    
Arimas. „Aš išdainavau“    
Rugiapjūtė. „Bėkit, bareliai“  

Julijus Slovackis. „Lietuvių legiono giesmė“    
Alfonsas Dodė. „Paskutinė pamoka“    
2. Ką atsimena proseneliai ir seneliai?    
Bronius Krivickas. „Apie laisvės kovą ir didvy-
riškumą“    
„Kai kovoj kelies tu į ataką“    
„Palinko liepa šalia kelio“    
Juozas Lukša-Daumantas. „Laiškai mylimo-
sioms“ (ištrauka)    
Diana Glemžaitė. „Nebelauki manęs“    
„Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko 
dienoraštis“ (ištraukos)    
„Skylė“ ir Rimvydas Stankevičius. 
„Minutė prieš“    
3. Ką atsimena tėvai?    
Bernardas Brazdžionis. „Šaukiu aš tautą“    
Valentinas Sventickas. „Ką prisiminiau apie 
Bernardą Brazdžionį“ (ištraukos)    
Interviu su Darijumi Martineliu: „Dainuojanti 
revoliucija – paslėptas Lietuvos istorijos 
brangakmenis“    
Mindaugo Peleckio interviu su Vaclovu Augus-
tinu: „Man pasaulis – kelias, man pasau lis – upė“ 
(ištraukos) 
„Antis“. „Lietuvos valstybė“    
„Bix“. „Tarp Europos ir Honkongo“    
Vanda Juknaitė. „Baltijos kelio klausimu“ 
(ištraukos)    
Justinas Marcinkevičius ir Eurika Masytė. 
„Laisvė“    
Kęstutis Genys. „Pabudome ir kelkimės“    
Henrikas Nagys. „Vilniaus baladė“    

IV skyrius. KODĖL ŽMONĖS KELIAUJA?   
 

1. Kodėl išeinama iš namų?    
Danielis Defo. „Robinzonas Kruzas“ (ištrauka)    
Ėrichas Kestneris. „Kenigsbruko gatvė ir aš“ 
(ištrauka)    
Danutė Kalinauskaitė. „Ilga kaip šimtmečiai 
diena“ (ištraukos)
2. Žymieji XX a. pradžios lietuvių keliautojai 
Matas Šalčius. „Svečiuose pas 40 tautų“
(ištrauka) 
Antanas Poška. „Nuo Baltijos iki Bengalijos. 
Pas faraonų palikuonis“ (ištrauka)
Gerimantas Statinis. „Pasiklydęs Amazonijoje. 
Mato Šalčiaus klajonių pėdsakais“ (ištraukos)
3. Ta pati, bet kitokia šalis?..
Liutauras Degėsys. „Kelionė į ten ir atgal“ 
(ištraukos)    
Juozas Tumas-Vaižgantas. „Amerikoje“ 
(ištraukos)
Jonas Mekas. „Laiškai iš Niekur“ (ištraukos) 
4. Kodėl kopiama į kalnus?    
Akselis Miuntė. „Knyga apie San Mikelę“ 
(ištraukos)    
Vladas Vitkauskas. „Aukščiau pasaulio viršukal-
nių“ (ištrauka)    

„Everestas – manoji lemtis“ (ištraukos)
5. Kurianti kelionė
Jurga Ivanauskaitė. „Kelionių alchemija“ 
(ištraukos)
Gedimino Kajėno interviu „Paulius Normantas: 
„Mano namai – tai amžinas kelias“ 

LITERATŪROS VADOVĖLIŲ 7 IR 8 KLASEI TURINYS 
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Paulius Lai Vėjus Normantas. „Baltas“ 
(ištraukos) 
6. Kelionė-nekelionė    
Haiku Vilniui knyga (ištraukos)
Rytis Zemkauskas. „Tekstai keliaujantiems 
troleibusais ir autobusais“ (ištrauka)
Bernardas Brazdžionis. „Per pasaulį keliauja 
žmogus“

LITERATŪRA 8 KLASEI
1 dalis

I skyrius. MEILĖS SPALVOS

1. Kažkoks ilgesys...    
Janina Degutytė. „Meilei“    
Paulius Širvys. „Ateisiu tylią naktį“    
Antanas Vaičiulaitis. „Tarp šieno pradalgių“    
Birutė Pūkelevičiūtė. „Mergaitėms“    
2. Ką reiškia mylėti?    
Lukas Miknevičius. „Mano mergaitė“    
Daina Opolskaitė. „Ir vienąkart, Riči“ (ištrauka)    
Senasis Testamentas. „Giesmių giesmė“ 
(III giesmė, Gg 4, ištrauka)    
Vytautas Stankus. „Budėjimas“    
Romualdas Granauskas. „Žolė“    
Bronius Radzevičius. „Per menka auditorija“ 
Otfrydas Proisleris. „Krabatas, arba Treji metai 
užburtame malūne“ (ištraukos)    
3. Garsiausi pasaulio įsimylėjėliai    
Judita Vaičiūnaitė. „Džuljetos amžius“ 
(ištrauka) 
Viljamas Šekspyras. „Romeo ir 
Džuljeta“ (ištraukos)    
4. Legendinės lietuvių meilės istorijos    
Kazys Boruta. 

„Baltaragio malūno byla“ (ištraukos)    
„Baltaragio malūnas“ (ištraukos)    

Maironis. „Jūratė ir Kastytis“    
5. Blėstanti meilė...    
Antanas Miškinis. „Elegantiškai sninga“     
Salomėja Nėris. „Be bažnyčios, be altorių...“    
Elena Karnauskaitė. „Laiškų rašymo menas“    

II skyrius. ATMINTIES JĖGA

1. Nepaleidžianti praeitis    
Maironis. „Trakų pilis“    
Žaumė Kabrė. „Prisipažįstu“ (ištraukos)    
2. Vienijanti atmintis    
Simonas Daukantas    
Adomas Mickevičius. „Gražina“ (ištraukos)    
Vincas Krėvė-Mickevičius. 
„Milžinkapis“ (ištraukos)    
Džeimsas Kriusas. „Mano prosenelis, 
herojai ir aš“ (ištraukos)    
Sigitas Parulskis. „Biblioteka“ 
Jurga Šeduikytė. „Seniai toli“ 
Šventinis Bankuchenas. 
„Lietuvos istorijos repas“
3. Kas atsitinka netekus atminties?
Homeras. „Odisėja“ (ištrauka)

Lois Lauri. „Siuntėjas“ (ištraukos)
Čingizas Aitmatovas. „Ilga kaip šimtmečiai 
diena“ (ištraukos) 

2 dalis

III skyrius. KAI PRIEINI RIBĄ

1. Kaip suprasti, kas vyksta aplinkui    
Antanas Škėma. „Karuselė“    
Antonis Doras. „Neregimoji šviesa“ (ištraukos)    
Ana Frank. „Dienoraštis“ (ištraukos)    
Icchokas Meras. „Kai nebenori valgyti...“    
2. Ar galima pasipriešinti istorijos 
aplinkybėms?    
Dalia Grinkevičiūtė. „Lietuviai prie Laptevų  
jūros“ (ištraukos)    
Rūta Šepetys. „Tarp pilkų debesų“ (ištraukos)    
Joana Ulinauskaitė-Mureikienė. „Liki-
mo išbandymai“ (ištraukos)    
3. Kasdienybės iššūkiai    
Harpera Ly. „Nežudyk strazdo giesmininko“ 
(ištrauka)
Bronius Radzevičius. „Žmogus sniege“ 
Laura Varslauskaitė. „Mano didelis 
mažas aš“ (ištraukos)
Vanda Juknaitė. „Tariamas iš tamsos“ (ištrauka)    
Sigitas Parulskis. „Siena“    

IV skyrius. JUOKO ATSPALVIAI

1. Ką gali juokas? 
Džeimsas Kriusas. 
„Timas Taleris, arba Parduotas juokas“ 
(ištraukos)
Džeromas Klapka Džeromas. 
„Trise valtimi (neskaitant šuns)“ 
(ištrauka)    
Vytautė Žilinskaitė. 
„Humoro vakaras“    
2. Humoras    
Jurgis Kunčinas. „Stiprus matematikos treje-
tas ir Ėrichas Marija...“    
Rimantas Kmita. „Pietinia kronikas“ (ištrauka)    
3. Satyra    
Ilja Ilfas, Jevgenijus Petrovas. „Dvylika kėdžių“ 
(ištrauka)    
Petras Cvirka. „Frank Kruk“ (ištrauka)    
4. Ironija    
Romenas Gari. „Aušros pažadas“ (ištrauka)    
Saulius Šaltenis. „Riešutų duona“ (ištraukos)    
Vladas Šimkus. „Tobulas eilėraštis“    
5. Juokas iš absurdo    
Daniilas Charmsas. „Stalius Kušakovas“    
 „Skrynia“    
Juozas Erlickas. „Kaip aš mečiau rūkyti“    
 „Kaip gamtoje, taip ir prie stalo“    
 „Gyvenimas ant lovos“ (ištrauka)    
6. Komedija    
Petras Vaičiūnas. „Patriotai“ (ištraukos)    
7. Kuo juokavimas skiriasi nuo patyčių?
Unė Kaunaitė. „Laiškai Elzei“ (ištrauka) 
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• SKAITMENINĖS VADOVĖLIŲ VERSIJOS 

• ILGALAIKIAI PLANAI 

• PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA

www.e-lankos.lt
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MEILĖS SPALVOS                                                
    11

10          
I SKYRIUS

Paulius Širvys

Paulius Širvys (1920–1979) gimė Padustė̃lyje, Dusetų̃ valsčiuje. Tai vienas 

skaitytojų itin mylimų lietuvių poetų, yra parašęs ir knygą vaikams. P. Šir-

vys kariavo Antrajame pasauliniame kare, grįžęs iš jo dirbo redaktoriumi 

įvairiuose leidiniuose.

Poetas debiutavo 1954 m. rinkiniu „Žygio draugai“. Fronto patirtis išliko 

viena pagrindinių jo kūrybos temų. Kita svarbi jo eilėraščių tema – meilės 

išgyvenimai. Nemažai P. Širvio eilėraščių yra virtę dainomis.

ATEISIU T YLIĄ NAKTĮ

Skaitydami eilėraštį, atkreipkite dėmesį į 

įvairius pasikartojimus, pagalvokite, kuo eilė-

raštis primena dainą.

Vilhelmo Purvyčio paveikslas

„Peizažas su beržais“, 1910 m.

1 Ateisiu 

 Tylią naktį 

 Tyliau 

 Užu šešėlį, 

 Kai vaikščioja 

 Po smėlį 

 Žali beržų 

 Šešėliai. 

2 Ateisiu 

 Žalią naktį 

 Aušrų šilkais 

 Apsegti 

 Ir pasakų 

 Pasekti: 

3 Kaip vaikščioja 

 Po smėlį 

 Žali 
 Beržų šešėliai. 

4 Ateisiu 

 Naktį tamsią, 

 Kai gūdžiai 

Kaip suprasti?

  Románsu vadinamas jausmingas, melodingas eilėraštis meilės tema. Tokiuo-

se eilėraščiuose paprastai kalbama apie jaunystę, atsiskyrimą nuo mylimosios 

ar mylimojo, ištikimybę, ilgesį, kraštutines, dramatiškas situacijas (viskas arba 

nieko, meilė arba mirtis ir pan.). 

  Palyginti su lietuvių liaudies dainomis, kuriose apie meilę kalbama labai san-

tūriai, gražiais, švelniais žodžiais, romansuose daugiau aistros, veikėjų santykiai 

aud ringesni. Šios dainos susijusios su literatūra. Į Letuvą jos atėjo iš Europos. 

Ten šis žanras susiformavo Renesanso laikais. 

  Viktorija Daujotytė apie romansus taip rašo: „Svarbu išsilieti, išsidainuoti 

taip, kad ašaros plauktų upeliais, o plaukdamos plautų amžinas meilės žaizdas, 

atviras ar slaptas. Būtent tokią galią turi romansas, dainuojamasis eilėraštis.“

 Šunys amsi 

 Ir tavo mintys 

 Tamsios. 

5 Ateisiu 

 Aš tą naktį 

 Tau žiburio uždegti 

 Ir pasakų 

 Pasekti: 

6 Kaip vaikščioja 

 Po smėlį 

 Žali 
 Beržų šešėliai. 

7 Ateisiu 

 Trankią naktį, 

 Kada griaustiniai 

 Darda. 

8 Tik pasakyki, 

 Kur esi, 

 Tik pasakyk 

 Man savo 

 Vardą. 

Aptariame tekstą

1.1. Kuriuo asmeniu ir kuriuo veiksmažodžių laiku 

kalba eilėraščio lyrinis subjektas? 

1.2. Kada ir kokiu būdu žadama ateiti? 

1.3. Kaip konkretizuojamas tylios nakties ypatingu-

mas? 

1.4. Kokia paralelė ryškėja 1-ame posme? Kokie pojū-

čiai ją padeda atskleisti ir kurti?

1.5. Ką apie eilėraščio kalbantįjį ir jo nuotaiką padeda 

suprasti rimai: šešėlį – smėlį? Ką bendro šiame 

eilėraštyje turi šešėlis ir smėlis? 

1.6. 1-ame posme nuolat kartojama priebalsė „l“. 

Perskaitykite visus žodžius su šia priebalse. Toks 

priebalsių kartojimas vadinamas aliterãcija.  

Kaip manote, ką išreikšti padeda aliteracija 

šiame posme? 

Diskusija 

Kas yra pigi meilė? Kokia meilė būtų prie-

šinga pigiai? Remdamiesi savo kultūrine pa-

tirtimi, pateikite vienokios ir kitokios meilės 

pavyzdžių.

4. Kaip meilė turėtų pakeisti mylintįjį? Atsakymą 

pagrįskite tekstu.

Diskusija 

Ar mylint mylimajam ar mylimajai reikia 

atiduoti viską? Ar gali meilė būti dalijama 

po truputį? 

5. Apibūdinkite eilėraščio kalbančiąją.

Rašome tekstą

Savaip pratęskite J. Degutytės eilėraščio eilu-

tes. Kaip dar gali būti išaukštinta meilė:

Jeigu tu ateisi,

Tai ateik kaip...

6. Kuriam pasakojimų apie meilę etapui priskirtu-

mėte šį eilėraštį?

MEILĖS SPALVOS114 115I SKYRIUS

Savarankiškai perskaitę XXX–XXXVII skyrius, atsakykite į klausimus:
�	Kaip elgėsi ir jautėsi Girdvainis, praradęs obuolmušius?
�	Ką jis sutiko nakčia po pokalbio su Visgirda ir ką suprato? Kuo baigėsi jųdviejų 

pokalbis? 
�	Ką Girdvainis sužino iš Jurgučio? Ką šis patarė Girdvainiui?
�	Kodėl po tos nakties Girdvainis nuėjo tiesiai per laukus užsikimšęs ausis?
�	Kas nutiko Baltaragio žirgams?
�	Kaip jautėsi, ko laukė Jurga?
�	Kas ją išgąsdino sergančią ir ką apie tai manė Baltaragis? Ar galima tą ūksmą 

laikyti pranašišku ženklu?
�	Kokios paslaugos Baltaragis paprašė Juodvalkio?

Tyrimas 
Kam tautosakoje ar siaubo pasa-
kojimuose naudojamos sidabrinės 
kulkos?
�	Kaip savo dienas baigė Raupys?
�	Ko Pinčukas pamokė Šešelgą ir kaip šiam 

sekėsi laikytis jo patarimų?

�	Kaip Baltaragis panaudojo sidabrinę 
kulką?

�	Raskite daugiau pasakojimų, kino filmų 
apie sidabrines kulkas. Ką jie turi bendro 
su šiuo K. Borutos romano epizodu?

�	Parenkite apie tai trumpą pranešimą ir 
pristatykite bendraklasiams.

Savarankiškai perskaitę XXXVIII–XLIII skyrius, atsakykite į klausimus:
�	Ko iš Uršulės tikėjosi ir ko jos prašė pašautas Pinčukas? Ką ji jam atsakė?
�	Kaip Uršulė keršijo davatkyno gyventojoms ir kas jai už tai nutiko?
�	Ką papasakojo Uršulė, atlikdama viešą išpažintį? Kas juokinga ir kas graudu jos 

pasakojime? 
�	Ko, baigusi išpažintį, paprašė Uršulė ir kas jai buvo atsakyta?
�	Kaip elgėsi žmonės Uršulę išvedant iš kaimo?
�	Kaip su Uršule pasielgti buvo sumanęs zakristijonas Benjaminas ir kodėl jam 

tai nepavyko?
�	Ką parapijos paribyje besipešantiems vyrams patarė netikėtai pasirodęs ponai-

čiukas?
�	Kaip savo gyvenimą baigė Uršulė?
�	Ką dalyvavusieji ją skandinant suprato apie ponaičiuką? 
�	Kaip jautėsi ir kaip buvo nubausti Bernardas ir Benjaminas po jos žūties?
�	Koks pasakotojo požiūris į Uršulę ir šią situaciją?
�	Kaip Pinčuką pergudrauti bandė Visgirda?
�	Kas nutiko Šešelgai ir kodėl? 

  O pasilikę pirkioje vienu du, Baltaragis su 
Anupru pasižiūrėjo vienas į kitą, nežinodami, 
ką čia daryti ir kokią išeitį rasti.

  Paskui išbėgusią Jurgą beviltiškai nuspengė 
užtrenktos seklyčios durys, ir langai sutirtėjo, 
nukrėsdami šiurpuliu seną trobą.

  Ak, ta jaunystė!
  Kokia ji išdidi ir nesukalbama. Niekada ji 

neklausė ir neklausys senių išminties, o nueis 
savo keliais, kur širdis ją veda.

5  Atsiduso Baltaragis, panarinęs galvą ir žiū-
rėdamas į žemę, o Anupras pasikrapštė pypkę 
ir priėjo prie žiburio ugnelės įsižiebti.

  – Taigi, – tarė, užtraukdamas dūmą. – Nie-
ko nepadarysi, kai vienas paklydęs, o kito šir-
dis įžeista. Kaip juos suvesi? Nueis kiekvie- 
nas sau.

  – Palauk, – pertarė pakildamas Baltaragis. –  
Neprarask vilties pirma laiko. Aš geriau savo 
dukterį pažįstu. Bandysiu perkalbėti. Ne ak- 
meninė jos širdis.

  – Ir aš taip manau, – pritarė Anupras, pa-
leisdamas dūmą. – Reikia juos suvesti, nes ki-
taip nei vienas, nei antras nesuras išeities.

  Nuėjo Baltaragis pas dukterį į seklyčią, bet 
nesusikalbėjo. Taip ir kitaip bandė prakalbin-
ti ir nuraminti, bet Jurga tylėjo, užsikniaubusi 
ant palangės, tik jos pečiai krūpčiojo, o per 
veidus riedėjo ašaros.

  Paglostė Baltaragis dukters pečius, pabu-
čiavo į kaktą, palinkėjęs labos nakties, ir su-
grįžo atgal į pirkią pas Anuprą, kuris sėdėjo 
susimąstęs ir panarinęs galvą, prislėgtas sun-
kaus rūpesčio. Prisėdo šalia jo Baltaragis, atsi-
dusdamas ir nė žodžio nepratardamas. Anup- 
ras pakėlė galvą, pasižiūrėjo ir suprato viską 
be žodžių.

Aptariame tekstą

1. Ką Anupras suprato iš pokalbio su  
Girdvainiu? [1]

2. Kokius dvejopus jausmus išgyvena Jurga, paži-
nusi Anupro balsą? [2]

3. Apie kokią pagalbą kalba Anupras ir ko reikia, 
kad ji būtų įmanoma? [2]

4. Perskaitykite vietą, kur Anupras aiškina savo 
reikalą. Ką, anot jo, vienintelė gali Jurga? [3]

5. Ką ji turinti padaryti? Pacituokite. [3]
6. Jurga Anuprui atsako, kelissyk kartodama „nie-

kados“. Kokį įspūdį sukuria šis pakartojimas? Ko 
Jurga nedarys „niekados“? [4]

7. Kaip jautėsi tai sakydama Jurga? Kokios detalės 
atskleidžia jos būseną? Kokius prieštaringus 
jausmus ji patiria? [4]

8. Kaip ji elgėsi po to ir kaip tai vertina pasako-
tojas? Pacituokite jo komentarus. Kokiomis 
retorinėmis figūromis jie išsakomi? [4]

9. Ką apie susiklosčiusią situaciją mano Anupras su 
Baltaragiu? [5]

10. Ko ėmėsi Baltaragis ir kaip jam sekėsi? Kodėl? [5]
11. Kokius jausmus išgyveno Anupras? [5]

Diskusija 
Ar mylintis ir įžeistas žmogus turi stengtis 
pergalėti save taip, kaip Anupras patarė 
Jurgai?

Kadras iš miuziklo „Velnio nuotaka“

ATMINTIES JĖGA
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II SKYRIUS

2 integruotos muzikos, istorijos ir  lietuvių literatūros pamokos
Jurga Šeduikytė – ne vieną apdovanojimą Lie-tuvoje ir už jos ribų pelniusi šiuolaikinė dainų atlikėja, kompozitorė ir aktorė, kurios domė-jimasis ir rūpinimasis tautos praeitimi bei... dabartimi atsiskleidžia dainoje ,,Seniai toli“.

Jurga Šeduikytė
Seniai toli
Klausydami šios dainos, žiūrėdami jai skirtą vaizdo klipą ir skaitydami jos žodžius, atkreipkite dėmesį į tai, kas ir kaip kalbama, rodoma apie praeitį, kokia yra dabartis ir kaip jos susijusios.

1 Seniai toli 
	 žemės	lopšyje	
 kalbėjo dievai 
 ir gimė žmonės-ąžuolai 
 jų didį aidą balsų 
 iki šiol 
 mena girios 
2 gintaro juodo sparnai 
 ne vieną jų nunešė – 
 verkė dievai drąsiųjų 
 moterys grąžė rankas
 bet skausmą plovė lietum  ir slėpė danguj 
 nerimo debesy ir aš augu 

Kadras iš dainos „Seniai toli“ vaizdo klipo, dailininkas Antanas Skučas

Aptariame tekstą

1.1. Kuriuo laiku ir kieno vardu kalbama eilėraščio pradžioje?
1.2. Ką ir kur veikė lyrinis subjektas?1.3. Kaip apibūdinama biblioteka? Kokios jos detalės išryškinamos?

1.4. Kokius jausmus išgyvena lyrinis subjektas biblio-tekoje? Įvardykite ir paaiškinkite tai nusakančias metaforas.
1.5. Kas atrodė lyriniam subjektui? Ką tai išryškina?2.1. Kas nutiko į pavakarę?
2.2. Kuo ypatingas priėjęs vyriškis? 2.3. Kas sakoma apie vyriškio tartį? Kas iš tiesų tokiu būdu ryškinama?

3.1. Kuo ypatingas prekiautojo siūlomas laikrodis: iš ko jis pagamintas, koks jo pavadinimas?3.2. Kaip turėtų pasikeisti gyvenimas įsigijus laikrodį?3.3. Kaip pasikeis prekiautojo gyvenimas pardavus laikrodį? Ką ir kada jis galės atsiminti?3.4. Kur ir kokiu būdu 1943 metais jis bus varomas? Kaip pabrėžiamas jo beteisiškumas ir koks istori-nis įvykis šitaip nusakomas?
3.5. Išsiaiškinkite, ką reiškia tarptautiniai žodžiai „patetika“, „patetiškas“. Kaip paaiškintumėte šį lyrinio subjekto komentarą?

Apibendriname

1. Nuo ko svaigsta lyrinis subjektas bibliotekoje? 2. Kuo ypatingas bibliotekos vaizdas? Pasvarstyki-te, kas apskritai yra biblioteka, kaip ji susijusi su laiku.
3. Kaip manote, kodėl pabrėžiama, kad bibliotekos lankytojas yra vienas patalpoje?
4. Kokios laiko nuorodos minimos eilėraštyje? Kaip manote, kada įvyksta lyrinio subjekto ir vyriškio susitikimas ir ar jis yra realus?

5. Apibūdinkite lyriniam subjektui pasirodžiusį vyriškį. Išrašykite ir paaiškinkite detales, kuriomis nusakoma vyriškio tautybė. Kaip tam pasitelkia-mi stereotipai?

6. Kodėl prekiautojui svarbu parduoti būtent laikro-dį (atkreipkite dėmesį į laikrodžio pavadinimą, kuris išvertus iš italų kalbos reiškia „vienintelis“). Kieno metafora jis tampa?
7. Kodėl laikrodžio pardavėjas ima kalbėti  patetiškai?
8. Kas yra bendro tarp bibliotekos lankytojo ir prekiautojo, kaip pamažu naikinamas jų priešin-gumas ar skirtingumas (atkreipkite dėmesį ir į jų laiko patyrimą)?

9. Kuo šis S. Parulskio tekstas primena novelę? Kas jį leidžia laikyti eilėraščiu? 

Diskusija
Kodėl svarbu prisiminti ir tuos praeities momentus, kurie nėra malonūs, susiję su tragiškais įvykiais?

Rašome tekstą

Remdamiesi šiuo eilėraščiu, sukurkite novelę. Kokių dar istorinių veikėjų vizijos galėtų aplan-kyti vienišą bibliotekos skaitytoją? Kokį daiktą tie veikėjai galėtų pasiūlyti, ką tas daiktas galėtų priminti?

Tyrimas
Du eilėraščiai
Perskaitykite Kornelijaus Platelio eilėraštį „Susitikimas prieblandoje“ ir patyrinėkite, ką jis turi bendro su aptartu S. Parulskio tekstu, kuo nuo jo skiriasi.
�	Aptarkite K. Platelio eilėraštį: iš kur, kaip ir koks pasirodo berniukas? Kaip susiduria du pasauliai ir ką tuo metu patiria lyrinis subjektas? Ką pasakoja berniukas? Ką išgyvena lyrinis subjektas ir ką berniukas? Kokia jiems atrodo rūmų biblioteka?
�	Kuo S. Parulskio eilėraštis primena K. Pla-telio eilėraštį: kokie pasauliai susiduria viename ir kokie kitame eilėraštyje? Ką šie 

susidūrimai jums atskleidžia? Kuo panaši eilėraščių kompozicija? 
�	Kaip manote, kodėl S. Parulskis savo eilėraščio epigrafu pasirinko K. Platelio eilėraščio eilutę?
�	Kaip K. Platelio eilėraštis padeda suvokti S. Parulskio eilėraštį?
�	Parenkite apie tai trumpą pranešimą ir pristatykite bendraklasiams.

10. Baroko laikotarpiu buvo populiarūs natiurmortai su kaukole, smėlio laikrodžiu, žvake ir pan. Jie buvo vadinami vãnitais (lot. vanitas – tuštybė). Atidžiai įsižiūrėkite į 187 p. esantį Fransua van Daleno paveikslą „Vanitas vis dar gyvas“. Kas jį leidžia sieti su S. Parulskio eilėraščiu „Biblioteka“? Kokių naujų reikšmių įgyja šis eilėraštis, siejamas su minėtu paveikslu?

3 rankose puokštė gėlių ir kardas  dažnai nušvietus žaibui kelią  matau, kur eit, žinau: 
4 tik ši žemė saugo 
 nuo laisvės tuščios 
 tik savo, ne kito 
 kojom remiuos 
 tik girioj išauga
 tvirti ąžuolai
 mano širdy
 kalbas dievai...
5 tik ši žemė saugo 
 nuo laisvės tuščios 
 tik savo, ne kito 
 kojom remiuos 
 tik girioj išauga
 tvirti ąžuolai
 mano širdy
 kalbas dievai...

�Šioje rubrikoje pristatomos naujos 
sąvokos, apibūdinami literatūros žanrai 
ir pan. Tai padeda suprasti skaitomą 
tekstą. Visos vadovėlyje vartojamos 
sąvokos pateiktos knygos pabaigoje 
esančiame žodynėlyje

�Susipa ž ini mas su autoriumi

�Kūrinio pristatymas, 
jei skaitoma ištrauka. 
Skaitymo gairės

�Teksto epizodas, susijęs 
su pateikiamu klausimu

�Užduotys, skatinančios 
pasidomėti ir sužinoti dau-

giau. Jos gali būti atlieka-
mos savarankiškai, dirbant 

poromis arba grupėje
�Rašymo užduotys

�Greito atsakymo kodai 
(QR kodai), kuriuos nufoto-
grafavus išmaniuoju telefonu 
galima pasiklausyti dainos ar 
pažiūrėti vaizdo įrašą

�Kad būtų 
lengviau dirbti su 
tekstu, jis suskirs-
tytas į epizodus, 
kurie sužymėti 
numeriais

 LITERATŪROS VADOVĖLIŲ 7 IR 8 KLASEI STRUKTŪRA 
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Įsivertiname

Komiško vaizdavimo būdai:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………

Komizmas – …………….……………….……………….……………….…

Humoras – ….….….

draugiško pajuokavimo ir piktdžiugiško, pašai-
paus juoko?

11. Kamilės poelgis juokingas kai kuriems klasės 
draugams, bet turi dramatiškų pasekmių jai 
pačiai. Pasvarstykite, kaip šiame pasakojime 
susipynę juokas ir tragizmas. Kaip manote, ar čia 
apskritai reikėtų kalbėti apie komizmą?

Diskusija
Psichologai, kultūros tyrinėtojai teigia, kad 
mūsų visuomenėje labai silpna juoko (hu-
moro) kultūra. Pastebima, kad socialiniuose 
tinkluose, televizijos humoro ir kitose laido-

se ar net visų mėgstamuose animaciniuose 
serialuose patyčios dažnai suprantamos 
kaip humoras, juokavimas. 
Kuo juokavimas skiriasi nuo patyčių? 
Argumentuodami remkitės savo patirtimi, 
televizijos humoro laidų, bendravimo socia-
liniuose tinkluose pavyzdžiais.

Rašome tekstą

Parašykite samprotavimo rašinį tema „Koks gali 
būti juokas?“ Remkitės savo patirtimi, skaitytais 
šio skyriaus kūriniais.

�	Naudodamiesi žiniomis apie juoką, baiki-
te pildyti šią schemą. Greta literatūros ter-
minų nurodykite bent po vieną literatū-
ros kūrinį, kuriuo remdamiesi galėtumėte 
juos paaiškinti.

�	Remdamiesi skaitytais kūriniais, paaiš-
kinkite, kas, jūsų supratimu, yra humoro 
jausmas. Ar svarbu jį ugdytis? Kodėl?

�	Kurie šio skyriaus kūriniai jums geriausiai 
padėjo suvokti, kas yra juokas ir ką jis 
gali? Suformuluokite penkis svarbiausius 
teiginius apie juoką ir juos aptarkite su 
savo klasės draugu ar dirbdami grupėmis.

�	Kuriuos šio skyriaus kūrinius suprasti 
buvo sunkiausia? Kodėl? Kaip šią proble-
mą sprendėte? Ar pavyko?

�	Kokią šio skyriaus rašymo užduotį jums 
pavyko atlikti geriausiai? Kodėl? 

�	Kurį savo rašto darbą dar norėtumėte 
tobulinti? Remdamiesi tuo, ką išmokote, 
numatykite darbo tobulinimo gaires ir jį 

perrašykite. Darbo rezultatą aptarkite su 
mokytoju ir jį vertinusiu klasės draugu.

�	Parenkite geriausių klasės rašto darbų, 
tyrimų, vaidinimų nuotraukų apie juoką 
parodą ir ją pristatykite mokykloje.

�	Prisiminkite, kokius tikslus suformulavo-
te skyriaus pradžioje. Įsivertinkite, kaip 
pavyko juos įgyvendinti.
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Savarankiškai perskaitę XXX–XXXVII skyrius, atsakykite į klausimus:
�	Kaip elgėsi ir jautėsi Girdvainis, praradęs obuolmušius?
�	Ką jis sutiko nakčia po pokalbio su Visgirda ir ką suprato? Kuo baigėsi jųdviejų 

pokalbis? 
�	Ką Girdvainis sužino iš Jurgučio? Ką šis patarė Girdvainiui?
�	Kodėl po tos nakties Girdvainis nuėjo tiesiai per laukus užsikimšęs ausis?
�	Kas nutiko Baltaragio žirgams?
�	Kaip jautėsi, ko laukė Jurga?
�	Kas ją išgąsdino sergančią ir ką apie tai manė Baltaragis? Ar galima tą ūksmą 

laikyti pranašišku ženklu?
�	Kokios paslaugos Baltaragis paprašė Juodvalkio?

Tyrimas 
Kam tautosakoje ar siaubo pasa-
kojimuose naudojamos sidabrinės 
kulkos?
�	Kaip savo dienas baigė Raupys?
�	Ko Pinčukas pamokė Šešelgą ir kaip šiam 

sekėsi laikytis jo patarimų?

�	Kaip Baltaragis panaudojo sidabrinę 
kulką?

�	Raskite daugiau pasakojimų, kino filmų 
apie sidabrines kulkas. Ką jie turi bendro 
su šiuo K. Borutos romano epizodu?

�	Parenkite apie tai trumpą pranešimą ir 
pristatykite bendraklasiams.

Savarankiškai perskaitę XXXVIII–XLIII skyrius, atsakykite į klausimus:
�	Ko iš Uršulės tikėjosi ir ko jos prašė pašautas Pinčukas? Ką ji jam atsakė?
�	Kaip Uršulė keršijo davatkyno gyventojoms ir kas jai už tai nutiko?
�	Ką papasakojo Uršulė, atlikdama viešą išpažintį? Kas juokinga ir kas graudu jos 

pasakojime? 
�	Ko, baigusi išpažintį, paprašė Uršulė ir kas jai buvo atsakyta?
�	Kaip elgėsi žmonės Uršulę išvedant iš kaimo?
�	Kaip su Uršule pasielgti buvo sumanęs zakristijonas Benjaminas ir kodėl jam 

tai nepavyko?
�	Ką parapijos paribyje besipešantiems vyrams patarė netikėtai pasirodęs ponai-

čiukas?
�	Kaip savo gyvenimą baigė Uršulė?
�	Ką dalyvavusieji ją skandinant suprato apie ponaičiuką? 
�	Kaip jautėsi ir kaip buvo nubausti Bernardas ir Benjaminas po jos žūties?
�	Koks pasakotojo požiūris į Uršulę ir šią situaciją?
�	Kaip Pinčuką pergudrauti bandė Visgirda?
�	Kas nutiko Šešelgai ir kodėl? 

  O pasilikę pirkioje vienu du, Baltaragis su 
Anupru pasižiūrėjo vienas į kitą, nežinodami, 
ką čia daryti ir kokią išeitį rasti.

  Paskui išbėgusią Jurgą beviltiškai nuspengė 
užtrenktos seklyčios durys, ir langai sutirtėjo, 
nukrėsdami šiurpuliu seną trobą.

  Ak, ta jaunystė!
  Kokia ji išdidi ir nesukalbama. Niekada ji 

neklausė ir neklausys senių išminties, o nueis 
savo keliais, kur širdis ją veda.

5  Atsiduso Baltaragis, panarinęs galvą ir žiū-
rėdamas į žemę, o Anupras pasikrapštė pypkę 
ir priėjo prie žiburio ugnelės įsižiebti.

  – Taigi, – tarė, užtraukdamas dūmą. – Nie-
ko nepadarysi, kai vienas paklydęs, o kito šir-
dis įžeista. Kaip juos suvesi? Nueis kiekvie- 
nas sau.

  – Palauk, – pertarė pakildamas Baltaragis. –  
Neprarask vilties pirma laiko. Aš geriau savo 
dukterį pažįstu. Bandysiu perkalbėti. Ne ak- 
meninė jos širdis.

  – Ir aš taip manau, – pritarė Anupras, pa-
leisdamas dūmą. – Reikia juos suvesti, nes ki-
taip nei vienas, nei antras nesuras išeities.

  Nuėjo Baltaragis pas dukterį į seklyčią, bet 
nesusikalbėjo. Taip ir kitaip bandė prakalbin-
ti ir nuraminti, bet Jurga tylėjo, užsikniaubusi 
ant palangės, tik jos pečiai krūpčiojo, o per 
veidus riedėjo ašaros.

  Paglostė Baltaragis dukters pečius, pabu-
čiavo į kaktą, palinkėjęs labos nakties, ir su-
grįžo atgal į pirkią pas Anuprą, kuris sėdėjo 
susimąstęs ir panarinęs galvą, prislėgtas sun-
kaus rūpesčio. Prisėdo šalia jo Baltaragis, atsi-
dusdamas ir nė žodžio nepratardamas. Anup- 
ras pakėlė galvą, pasižiūrėjo ir suprato viską 
be žodžių.

Aptariame tekstą

1. Ką Anupras suprato iš pokalbio su  
Girdvainiu? [1]

2. Kokius dvejopus jausmus išgyvena Jurga, paži-
nusi Anupro balsą? [2]

3. Apie kokią pagalbą kalba Anupras ir ko reikia, 
kad ji būtų įmanoma? [2]

4. Perskaitykite vietą, kur Anupras aiškina savo 
reikalą. Ką, anot jo, vienintelė gali Jurga? [3]

5. Ką ji turinti padaryti? Pacituokite. [3]
6. Jurga Anuprui atsako, kelissyk kartodama „nie-

kados“. Kokį įspūdį sukuria šis pakartojimas? Ko 
Jurga nedarys „niekados“? [4]

7. Kaip jautėsi tai sakydama Jurga? Kokios detalės 
atskleidžia jos būseną? Kokius prieštaringus 
jausmus ji patiria? [4]

8. Kaip ji elgėsi po to ir kaip tai vertina pasako-
tojas? Pacituokite jo komentarus. Kokiomis 
retorinėmis figūromis jie išsakomi? [4]

9. Ką apie susiklosčiusią situaciją mano Anupras su 
Baltaragiu? [5]

10. Ko ėmėsi Baltaragis ir kaip jam sekėsi? Kodėl? [5]
11. Kokius jausmus išgyveno Anupras? [5]

Diskusija 
Ar mylintis ir įžeistas žmogus turi stengtis 
pergalėti save taip, kaip Anupras patarė 
Jurgai?

Kadras iš miuziklo „Velnio nuotaka“

�Klausimai platesniam ir išsamesniam teksto apta-
rimui, juose kviečiama kalbėti apie teksto visumą, 
nagrinėjami veikėjai, jų santykiai, pasakojimo pobū-
dis, lyginami tos pačios ar artimos tematikos tekstai, 
svarstomos tekste keliamos problemos, kviečiama 
vertinti aptariamus dalykus, remtis savąja patirtimi

�Klausimai ir užduotys 
kūrinio daliai, kurios nėra 
vadovėlyje �Klausimai, kviečian-

tys diskutuoti, išsakyti 
savo nuomonę

�Įsivertinimo užduo-
tys skatina dar kartą 

apžvelgti skyriaus 
medžiagą ir įsivertinti, 
ką naujo mokiniai su-

žinojo, išmoko, kokius 
gebėjimus išsiugdė

ATMINTIES JĖGA
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II SKYRIUS

2 integruotos muzikos, istorijos ir  

lietuvių literatūros pamokos

Jurga Šeduikytė – ne vieną apdovanojimą Lie-

tuvoje ir už jos ribų pelniusi šiuolaikinė dainų 

atlikėja, kompozitorė ir aktorė, kurios domė-

jimasis ir rūpinimasis tautos praeitimi bei... 

dabartimi atsiskleidžia dainoje ,,Seniai toli“.

Jurga Šeduikytė

Seniai toli

Klausydami šios dainos, žiūrėdami jai 

skirtą vaizdo klipą ir skaitydami jos žodžius, 

atkreipkite dėmesį į tai, kas ir kaip kalbama, 

rodoma apie praeitį, kokia yra dabartis ir kaip 

jos susijusios.

1 Seniai toli 

	 žemės	lopšyje	

 kalbėjo dievai 

 ir gimė žmonės-ąžuolai 

 jų didį aidą balsų 

 iki šiol 

 mena girios 

2 gintaro juodo sparnai 

 ne vieną jų nunešė – 

 verkė dievai drąsiųjų 

 moterys grąžė rankas

 bet skausmą plovė lietum 

 ir slėpė danguj 

 nerimo debesy ir aš augu 

Kadras iš dainos „Seniai toli“ vaizdo klipo, 

dailininkas Antanas Skučas

Aptariame tekstą

1.1. Kuriuo laiku ir kieno vardu kalbama eilėraščio 

pradžioje?

1.2. Ką ir kur veikė lyrinis subjektas?

1.3. Kaip apibūdinama biblioteka? Kokios jos detalės 

išryškinamos?

1.4. Kokius jausmus išgyvena lyrinis subjektas biblio-

tekoje? Įvardykite ir paaiškinkite tai nusakančias 

metaforas.

1.5. Kas atrodė lyriniam subjektui? Ką tai išryškina?

2.1. Kas nutiko į pavakarę?

2.2. Kuo ypatingas priėjęs vyriškis? 

2.3. Kas sakoma apie vyriškio tartį? Kas iš tiesų tokiu 

būdu ryškinama?

3.1. Kuo ypatingas prekiautojo siūlomas laikrodis: iš 

ko jis pagamintas, koks jo pavadinimas?

3.2. Kaip turėtų pasikeisti gyvenimas įsigijus laikrodį?

3.3. Kaip pasikeis prekiautojo gyvenimas pardavus 

laikrodį? Ką ir kada jis galės atsiminti?

3.4. Kur ir kokiu būdu 1943 metais jis bus varomas? 

Kaip pabrėžiamas jo beteisiškumas ir koks istori-

nis įvykis šitaip nusakomas?

3.5. Išsiaiškinkite, ką reiškia tarptautiniai žodžiai 

„patetika“, „patetiškas“. Kaip paaiškintumėte šį 

lyrinio subjekto komentarą?

Apibendriname

1. Nuo ko svaigsta lyrinis subjektas bibliotekoje? 

2. Kuo ypatingas bibliotekos vaizdas? Pasvarstyki-

te, kas apskritai yra biblioteka, kaip ji susijusi su 

laiku.

3. Kaip manote, kodėl pabrėžiama, kad bibliotekos 

lankytojas yra vienas patalpoje?

4. Kokios laiko nuorodos minimos eilėraštyje? Kaip 

manote, kada įvyksta lyrinio subjekto ir vyriškio 

susitikimas ir ar jis yra realus?

5. Apibūdinkite lyriniam subjektui pasirodžiusį 

vyriškį. Išrašykite ir paaiškinkite detales, kuriomis 

nusakoma vyriškio tautybė. Kaip tam pasitelkia-

mi stereotipai?

6. Kodėl prekiautojui svarbu parduoti būtent laikro-

dį (atkreipkite dėmesį į laikrodžio pavadinimą, 

kuris išvertus iš italų kalbos reiškia „vienintelis“). 

Kieno metafora jis tampa?

7. Kodėl laikrodžio pardavėjas ima kalbėti  

patetiškai?

8. Kas yra bendro tarp bibliotekos lankytojo ir 

prekiautojo, kaip pamažu naikinamas jų priešin-

gumas ar skirtingumas (atkreipkite dėmesį ir į jų 

laiko patyrimą)?

9. Kuo šis S. Parulskio tekstas primena novelę? Kas jį 

leidžia laikyti eilėraščiu? 

Diskusija

Kodėl svarbu prisiminti ir tuos praeities 

momentus, kurie nėra malonūs, susiję su 

tragiškais įvykiais?

Rašome tekstą

Remdamiesi šiuo eilėraščiu, sukurkite novelę. 

Kokių dar istorinių veikėjų vizijos galėtų aplan-

kyti vienišą bibliotekos skaitytoją? Kokį daiktą 

tie veikėjai galėtų pasiūlyti, ką tas daiktas 

galėtų priminti?

Tyrimas

Du eilėraščiai

Perskaitykite Kornelijaus Platelio eilėraštį 

„Susitikimas prieblandoje“ ir patyrinėkite, 

ką jis turi bendro su aptartu S. Parulskio 

tekstu, kuo nuo jo skiriasi.

�	Aptarkite K. Platelio eilėraštį: iš kur, kaip ir 

koks pasirodo berniukas? Kaip susiduria 

du pasauliai ir ką tuo metu patiria lyrinis 

subjektas? Ką pasakoja berniukas? Ką 

išgyvena lyrinis subjektas ir ką berniukas? 

Kokia jiems atrodo rūmų biblioteka?

�	Kuo S. Parulskio eilėraštis primena K. Pla-

telio eilėraštį: kokie pasauliai susiduria 

viename ir kokie kitame eilėraštyje? Ką šie 

susidūrimai jums atskleidžia? Kuo panaši 

eilėraščių kompozicija? 

�	Kaip manote, kodėl S. Parulskis savo 

eilėraščio epigrafu pasirinko K. Platelio 

eilėraščio eilutę?

�	Kaip K. Platelio eilėraštis padeda suvokti 

S. Parulskio eilėraštį?

�	Parenkite apie tai trumpą pranešimą ir 

pristatykite bendraklasiams.

10. Baroko laikotarpiu buvo populiarūs natiurmortai 

su kaukole, smėlio laikrodžiu, žvake ir pan. Jie 

buvo vadinami vãnitais (lot. vanitas – tuštybė). 

Atidžiai įsižiūrėkite į 187 p. esantį Fransua van 

Daleno paveikslą „Vanitas vis dar gyvas“. Kas jį 

leidžia sieti su S. Parulskio eilėraščiu „Biblioteka“? 

Kokių naujų reikšmių įgyja šis eilėraštis, siejamas 

su minėtu paveikslu?

3 rankose puokštė gėlių ir kardas 

 dažnai nušvietus žaibui kelią 

 matau, kur eit, žinau: 

4 tik ši žemė saugo 

 nuo laisvės tuščios 

 tik savo, ne kito 

 kojom remiuos 

 tik girioj išauga

 tvirti ąžuolai

 mano širdy

 kalbas dievai...

5 tik ši žemė saugo 

 nuo laisvės tuščios 

 tik savo, ne kito 

 kojom remiuos 

 tik girioj išauga

 tvirti ąžuolai

 mano širdy

 kalbas dievai...

�Klausimai atidžiam teksto skaitymui kviečia atidžiau perskaityti 
kūrinį, stabtelėti prie svarbaus dialogo ar aprašymo, atpažinti 

reikšmingas detales, išsiaiškinti sunkiau suprantamus žodžius ar 
posakius. Tai padeda ruoštis platesniam ir išsamesniam teksto 

aptari mui – antrajai klausimų ir užduočių daliai „Apibendriname“

www.e-lankos.lt

• SKAITMENINĖS VADOVĖLIŲ VERSIJOS 

• ILGALAIKIAI PLANAI 

• PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA

• KALBOS PAŽINIMO UŽDUOČIŲ 
ATSAKYMAI



LIETUVIŲ
KALBOS
VADOVĖLIAI
IR PRATYBOS 
5 IR 6 KLASEI

Kalboje tauta pasisako, kas esanti,  
ko verta. Tautos kalboje yra išdėta  
visa jos prigimtis – istorija,  
būdo ypatybės, siela, dvasia. 
– J. JABLONSKIS
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• Lietuvių kalbos vadovėliai 5 ir 6 klasei parašyti pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016 m.).
• Stengtasi susisteminti visą reikalingą teorinę medžiagą, kad nereikėtų nieko papildomai ieškoti po internetą, kuriame gausu klaidų ir 
prieštaringų požiūrių. Mokinys, praleidęs pamoką, galės savarankiškai mokytis namuose. 
• Vadovėliai parankūs tėvams, kurie nori padėti savo vaikui mokytis lietuvių kalbos.
• Lietuvių kalbos pratybos 5 ir 6 klasei atitinka kalbos vadovėlių turinį ir padeda įtvirtinti kalbos žinias, praktiškai jas taikyti.

• Ugdyti asmenybę, gebančią kūrybiškai pasinaudoti kalbos išgalėmis 

• Sudominti mokinius, pakurstyti jų smalsumą, žadinti asociatyvų mąstymą 

• Padėti suprasti kalbos sistemą 

• Ugdyti taisyklingos kalbos, kalbėsenos įgūdžius 

• Ugdyti gebėjimus kurti įvairių tipų sakytinius ir rašytinius tekstus

• Skatinti naudotis įvairiais spausdintais ir elektroniniais šaltiniais, ieškant informacijos, tyrinėjant kalbos reiškinius

V A D O V Ė LY J E P R AT Y B O S E

 I Š B A N D Y T I  M E T O D A I

Kalbamasi su vaiku, primenant jam tai, ką jis jau žino, ir sužadinant 
norą klausinėti, sužinoti daugiau (ši medžiaga pateikiama pilkame 
fone, ji nėra privaloma).

Grįžtama prie sisteminio kalbos mokymo(si). Teorinė medžiaga 
pateikiama dedukciniu metodu: iš pradžių paaiškinama teorija, po 
to atliekamos praktinės užduotys. 

Mokiniai mokosi ne iš klaidų, o girdėdami ir skaitydami taisyklinga 
kalba sukurtus tekstus. Atsisakyta klaidų taisymo užduočių, nes 
sistemos pažeidimo esmei suprasti dažnai reikia daug didesnio 
išmanymo, nei jo turi penktokas ar šeštokas.

Nuosekliai įtvirtinamos ir stiprinamos kalbos sistemos 
žinios:  nuo kalbos žinių taikymo prie teksto kūrimo užduočių.

  Į T R A U K I A N Č I O S  U Ž D U O T Y S

Kalbos sistemos žinių taikymo.

Sakytinių ir rašytinių tekstų kūrimo. Mokomasi pasakoti, aprašyti, 
samprotauti, diskutuoti.

Informacijos radimo, remiantis įvairiais spausdintais ir elektroni-
niais šaltiniais.

Savo kalbinės aplinkos tyrinėjimo.

Įsivertinimo.

Pažymėti, atpažinti, pabraukti, atrinkti, įrašyti, sugrupuoti, 
paaiškinti, pateikti pavyzdžių, sunumeruoti, susieti, sujungti, 
išplėsti, iliustruoti, suvaidinti, palyginti, ištaisyti.

Kurti pasakojimus, aprašymus, dialogus, eilėraščius, sakmes, SMS 
žinutes, elektroninius laiškus, receptus, reklaminius šūkius, klausi-
mynus, instrukcijas, kelionių maršrutus, pranešimus.

Mokomasi įsivertinti pasiekimus, apmąstyti rezultatus, numatyti, 
ko dar reikėtų pasimokyti.

M O K Y T I S  N U T E I K I A N Č I O S  I L I U S T R A C I J O S

Nuotaikingi piešiniai padeda geriau suprasti  ir įsiminti teorinę 
medžiagą, atlikti kūrybines ir žinių taikymo užduotis.

Lentelės, piešiniai, šablonai, trafaretai padeda grupuoti, sisteminti 
kalbos žinias, kūrybiškai jas taikyti.

S Ą S A J O S  S U  L I T E R AT Ū R O S  V A D O V Ė L I A I S

Kalbos užduotys parengtos remiantis literatūros vadovėliuose 
esančiais tekstais.

K A I P  S I E K I A M A  T I K S L Ų

K O  S I E K I A M A
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V a d o v ė l i s     k l a s e i5

baltos lankos

I R E N A  S M E TO N I E N Ė
DA I VA  M I C K E V I Č I E N Ė ,  U G N Ė  T R E P Ė N A I T Y T Ė - B Y R Ė

Kaina 12,50 Eur Kaina 4,50 Eur Kaina 12,50 Eur Kaina 4,50 Eur 

 LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIŲ IR PRAT YBŲ 
 5–6 KLASEI TURINYS IR STRUKTŪRA 

V. KALBOS DALYS 
• Kalbos dalių sistema
• Daiktavardis 
• Daiktavardžio giminė ir skaičius 
• Bendriniai ir tikriniai daiktavardžiai 
• Daiktavardžio linksniai 
• Daiktavardis sakinyje 
• Prielinksniai ir polinksniai 
• Būdvardis • Būdvardžio giminė ir skaičius 
• Būdvardžio linksniavimas 
• Įvardžiuotinės būd vardžio formos 
• Būdvardžių laipsniai 
• Būd vardis sakinyje 
• Būdvardžio daiktavar dėjimas 
• Jungtukas 
• Ko išmokome? • Įsivertinimas 

VI. SINTAKSĖ IR SKYRYBA 
• Sakinys. Sakinių rūšys • Žodžių junginiai 
• Sujungiamieji žodžių junginiai. Vienarūšių 
sakinio dalių skyryba 
• Vientisinis sakinys. Sakinio dalys
• Pagrindinės sakino dalys 
• Antrininkės sakinio dalys. Papildinys 
• Aplinkybė • Pažyminys • Sudėtinis sakinys
• Sudėtinių sakinių skyryba. Jungtukiniai ir 
bejungtukiai sakiniai 
• Sudėtinių sakinių skyryba. Sujungiamieji 
sakiniai • Sudėtinių sakinių skyryba. Prijungia-
mieji sakiniai 
• Kreipinio skyryba • Dialogo skyryba 
• Ko išmokome? • Įsivertinimas 

L I E T U V I Ų  K A L B A  6 K L A S E I

I. KALBA KAIP VISUOMENINIS
KULTŪRINIS REIŠKINYS 
• Kalba – pasaulio pažinimo priemonė. Žmonių 
ir gyvūnų kalba 
• Kalbos kilmė 
• Daugiareikšmiai žodžiai 
• Žodžių vartojimas perkeltine reikšme 
• Vardų ir pavardžių kilmė 

L I E T U V I Ų  K A L B A  5 K L A S E I

I. KALBOS TURTAI IR VIEŠASIS
BENDRAVIMAS 
• Kalba. Tauta. Valstybė 
• Leksika 
• Žodis – ženklas 
• Senieji ir naujieji žodžiai 
• Antonimai 
• Sinonimai 
• Frazeologizmai 
• Viešasis ir privatusis bendravimas 
• Įsivertinimas 

II. KARTOJIMAS
• Pagrindinės galūnių rašybos taisyklės
• Pagrindinės skyrybos taisyklės 
• Įsivertinimas 

III. FONETIKA IR KIRČIAVIMAS
• Kalbos padargai. Lietuvių kalbos garsai 
• Garsas ir raidė 
• Balsiai ir dvibalsiai 
• Priebalsiai 
• Priebalsių supanašėjimas 
• Kietieji ir minkštieji priebalsiai 
• Mišrieji dvigarsiai 
• Skiemuo 
• Kirtis. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas 
• Priegaidės. Ilgųjų skiemenų kirčiavimas 
• Ko išmokome? • Įsivertinimas 

IV. ŽODŽIO SANDARA IR RAŠYBA
• Reikšminės žodžio dalys ir jų žymėjimas
• Šak nis 
• Nosinių raidžių rašyba šaknyje 
• Galūnė 
• Priešdėlis. Nosinių raidžių rašyba priešdėlyje 
• Priebalsių supanašėjimas ir susiliejimas prieš-
dėliuose ir dūriniuose 
• Priesaga 
• Priebalsių supanašėjimas ir susiliejimas 
priesagose 
• Kamienas • Ko išmokome? • Įsivertinimas 

•Vietovardžių kilmė 
• Standartinė kalba ir tarmės 
• Įsivertinimas 

II. KARTOJIMAS 
• Tartis ir kirčiavimas 
• Rašyba 
• Kalbos dalys 
• Įsivertinimas 

III. FONETIKA, KIRČIAVIMAS IR RAŠYBA
• Tarptautiniai žodžiai 
•  -e ir -(i)a rašyba tarptautiniuose žodžiuose 
• Priebalsio [j] tarimas ir rašyba tarptautiniuose 
žodžiuose 
• Tarptautinių žodžių trumpasis [o] 
• Kaitomi ir nekaitomi tarptautiniai žodžiai, jų 
kirčiavimo ypatumai 
• Žodžio galo kirčiavimas 
• Ko išmokome?
• Įsivertinimas 

IV. ŽODŽIŲ SANDARA IR RAŠYBA 
• Paprastieji žodžiai ir dariniai 
• Žodžių darybos būdai 
• Vediniai • Dūriniai 
• Darybinė žodžio reikšmė 
• Giminiški žodžiai. Žodžių lizdas 
• Ko išmokome? • Įsivertinimas 

V. KALBOS DALYS 
Daiktavardis 
• Tikrinių sudėtinių pavadinimų rašyba 
• Priesaginiai daiktavardžiai 
• Priešdėliniai daiktavardžiai 
• Dūriniai • Galūnių vediniai 
Būdvardis 
• Kokybiniai ir santykiniai būdvardžiai 
• Būdvardžių laipsniai, jų rašyba 
• Įvardžiuotiniai būd vardžiai 
• Priesaginiai būdvardžiai 
• Priešdėliniai būdvardžiai 
• Dūriniai
• Galūnių vediniai 
Veiksmažodis 
• Bendrosios ypatybės • Pagrindinės veiks-
mažodžio formos • Veiksmažodžių šaknies 
balsių kaita ir rašyba • Nosinių raidžių rašyba 
veiksmažodžių šaknyse • Veiksmažodžio laikai 
• Veiksmažodžio nuosakos • Veiksmažodžių 
asmenavimas • Priesaginiai veiksmažodžiai 
• Priešdėliniai veiksmažodžiai • Sangrąžiniai 
ir beasmeniai veiksmažodžiai • Veiksmažodis 
sakinyje • Ko išmokome? • Įsivertinimas 

VI. SINTAKSĖ IR SKYRYBA 
• Veiksnio raiška sakinyje 
• Tarinio raiška sakinyje 
• Papildinio raiška sakinyje 
• Aplinkybių raiška sakinyje 
• Pažyminio raiška sakinyje 
• Sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba 
• Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba 
• Tiesioginės kalbos skyryba 
• Ko išmokome? • Įsivertinimas 
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Paprastieji žodžiai ir dariniaiKuo skiriasi paprastieji žodžiai ir dariniai?16.1. Parungtyniaukite, kuris sudarys daugiau žodžių su šaknimis juod-, sen-, kaim-, meil-.

Juod-: 

 ;

sen-: 

 ;

kaim-: 

 ;

meil-: 

 .

16.2. Iš paprastųjų žodžių sudarykite galimų darinių.
Medis – 

 ;

vanduo – 

 ;

kelias – 

 ;

saldus –  

 ;

lengvas – 

 .

16.3. Suskirstykite žodžius į paprastuosius žodžius ir darinius.

1. Rankovė, ranka, parankė, rankinukas, rankininkas.
2. Klaida, klaidingas, klaidinti, paklydėlis.
3. Galvoti, galvelė, galva, pagalvė, galvūgalis.
4. Viršyti, viršininkas, viršutinis, viršus, paviršius.Paprastasis žodis

Darinys

16.4. Paaiškinkite penkių pasirinktų darinių reikšmes.

IV skyrius
Žodžių sandara ir rašyba
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Žo D Ž i o  s a n D a r a  i r  r a š y b a

18.4. Susiskirstykite į grupes ir parašykite žodžių vedinių, kuriais pavadiname:

1) klasėje esančius dalykus: 

 ;

2) pro klasės langus matomus dalykus: 

 .

18.5. Sunkiausios rašybos vedinius galite perkelti į klasės stendą.

Dūriniai

Ką mokslininkai laiko bene svarbiausiu dūrinių darybos elementu?

19.1. Atsakykite į klausimus vartodami dūrinius.

Koks paltas saugo nuo lietaus? –  .
Kas peles ėda? –  .
Kas dūmus traukia? –  .
Kaip vadinamas kalnas, jei ant jo stovi pilis? –  .
Kaip vadinamas takelis šalia gatvės? –  .
Kaip vadinama gėlė, kuri žydi rugiuose? –  .

19.2. Pažymėkite dūrinių šaknis ir nuspalvinkite jungiamąją balsę (jei ji yra). Parašykite, iš 
kokių žodžių junginių sudaryti šie dūriniai.

Grėbliakotis –  ; musmirė –  ; 
žuvėdra –  ; gandralizdis –  ; 
galvosūkis –  ; kaklaraištis –  ; 
vandensvydis –  ; ilgaplaukis –  ;
skeltalūpis –  ; raudonžemis –  ; 
keturkampis –  ; angliakasys –  ;
dienotvarkė –  ; galvotrūkčiais –  ;
kūlverstis –  ; juodvarnis –  ; 
dailyraštis –  ; galvūgalis –  ; 
viršukalnė –  .
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�Vadovėlio skyriaus 
pradžia, turinys, 

mokymosi uždavinių 
pristatymas

�Pratybų 
skyriaus 
tema

�Mokymosi 
klausimas

�Žinių taikymo 
užduotys 73
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 w

Šiame skyriuje iŠ pradžių pakartosime, ko penktoje kla-

sėje mokėmės apie žodžių sandarą ir naujų žodžių da-

rybos būdus. mokysimės atskirti paprastuosius žodžius 

ir darinius, kurti naujus žodžius. Gilinsimės į žodžių 

darybos reikŠmę, sudarinėsime žodžių lizdus. uGdysime 

Gebėjimą bendradarbiauti, ieŠkoti informacijos įvairiuose Šaltiniuose. 

tobulinsime raŠybos įGūdžius.

Gimtąją kalbą mylėti – vadinas, pirmiausia žiūrėti, kad ji skleistųsi 
visa savo esme: jai būdingu skambėjimu, žodžių sandara ir kaityba, 
žodžių junginiais ir prasmėmis.

Vanda Z ab orskaitė

IV skyrius
Žodžių sandara  
ir rašyba
§ 19. Paprastieji žodžiai ir dariniai
§ 20. Žodžių darybos būdai
§ 21. vediniai  
§ 22. Dūriniai
§ 23. Darybinė žodžio reikšmė 
§ 24. Giminiški žodžiai. Žodžių lizdas
§ 25. ko išmokome?
 Įsivertinimas

�Pratybų 
skyriaus 
pradžia

52

i V  s Kyr i U s

21.3. Pasiskirstykite į grupes ir, remdamiesi vadovėlio medžiaga, schema pavaizduokite 

vienos žodžių grupės darybos lizdą.

A  Ranka, rankovė, rankelė, rankutė, rankinukas, rankininkas, parankė, apyrankė, rankogalis.

B  Juokas, juoktis, juokingas, pasijuokti, juokelis, pajuoka, juokauti, juokdarys, juokinga, juo-

kingai, juokingesnis, juokingiau.

C  Skurdus, skurdžius, skursti, skurdžiai, skurdesnis, skurdu, skurdžiau, nuskurdėlis, nuskur-

dinti, nuskursti, poskurdis.
Įsivertinimas

1. Vienu brūkšniu pabraukite paprastuosius žodžius, dviem – darinius. (10 taškų, už klaidą 

atimamas 1 taškas.)1. Rudenėlis aukso šarvais apsidengęs. (S. N.) 2. Tik pienė pagriovy iškėlusi saulytę. (J. D.)  

3. Tik žydi ilgesio gėlė. (V. M.) 4. Pro skylėtas baltas paklodes kils ir šiaušis dirvos varputys.  

(S. N.) 5. Pasaulis liejasi ir kvepia liūdnam mėnulio spinduly. (H. R.)

surinkau taškų ...........2. Pažymėkite reikšmines žodžio dalis, pamatinio žodžio šaknį nuspalvinkite. (10 taškų, už 

klaidą atimamas 1 taškas.)
Sužinoti, naujiena, jausmai, potvynis, saulutė, liepsnoti, pakraštys, padangė, meilumas, 

pažiba.

surinkau taškų ...........3. Įrašykite praleistas raides. Pažymėkite žodžių šaknį ir pabraukite jungiamąją balsę.  

(20 taškų, už klaidą atimama pusė taško.)

1. Gal__laukė, virš__kalnė, vid__dienis, tarp__ragė, med__nešis, gal__dienis.

2. Šal__gatvis, šal__kelė, ugn__kalnis, aukšt__kalnė, ak__stata, ak__mirka, ak__brokštas, 

ab__pusis, dv__prasmis.

3. Galv__galis, koj__galis.

4. Dail__raštis, darb__metis, prek__vietė, šalt__metis, sald__medis.

5. Daug__reikšmis, daug__lypis, ugn__kuras, tams__akis, lyg__dienis, daug__aukštis.

6. Žem__lapis, saul__tekis, up__takis, pel__kautai, saul__grąža.

surinkau taškų ...........
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§

24.2. Iš „Lietuvių kalbos žodyno“ (geriausia iš elektroninio – http://
www.lkz.lt) išrinkite visus žodžių dirbti ir daina giminiškus žo-
džius. ant a3 formato lapo pavaizduokite vieno ir kito dary-
bos lizdą. surenkite savo darbų parodą.

Kartais žodžiai būna labai panašūs, bet darybiškai niekaip nesusiję. 
Jie sutapę atsitiktinai, pavyzdžiui, karvė ir karvelis, Perkūnas ir kūnas.

25. Ko išmokome?

Žodžių daryba – tai naujų žodžių darymas tam tikrais būdais iš 
jau esamų žodžių. Darybos atžvilgiu žodžiai skiriami į paprastuosius ir 
darinius. 

Paprastieji žodžiai tiesiog pavadina įvairius dalykus, nenurody-
dami jų ryšio su kitais, pavyzdžiui: kelti, saulė, ugnis, žmogus, gėlė, rasti, 
gauti, geras, uoga, namas. Šie žodžiai nėra iš nieko padaryti.

Dariniai ne tik ką nors pavadina, bet ir nurodo ryšį su kitu dalyku. 
Darinio reikšmė paaiškinama remiantis kitu žodžiu. Pavyzdžiui: 

artojas – tas, kuris aria; 
uogauti – rinkti uogas; 
valgykla – vieta, kur valgoma. 

Žodis, kuriuo remiasi darinys, vadinamas pamatiniu žodžiu.

Priešdėlinė daryba – kai prie pamatinio žodžio pridedamas prieš-
dėlis: 

ranka – apyrankė, 
sukti – pasukti, 
ilgas – pailgas.

Priesaginė daryba – kai darybos elementas yra priesaga: 
namas – namelis,  
darbas – darbininkas, 
uoga – uogauti.
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3. Žinau panašių, bet darybiškai nesusijusių žodžių: ...

Leksinė  ir darybinė žodžio reikšmė – ne tas pat: leksinė ...,  
o darybinė ...

III. Įvertinkite savo mokymosi rezultatus.

                      Kaip sekasi?

  Ką reikia mokėti

 Puikiai, galiu 
pamokyti kitus

 Yra spragų, 
teks pasimokyti 
savarankiškai

 Nesuprantu, 
reikia pagalbos!

Skirti paprastuosius  
žodžius ir darinius

Pasidaryti priešdėlių 
vedinių, skirti juos nuo 
galūninių vedinių

Pasidaryti įvairių kalbos 
dalių priesaginių vedinių

Iš tam tikrų kalbos dalių 
pasidaryti galūnių vedinių

Suprasti dūrinių sandarą, 
taisyklingai vartoti jungia-
muosius balsius

Skirti leksinę ir darybinę 
žodžio reikšmę

Suprasti, kas bendra  
giminiškiems žodžiams

Sudaryti žodžių lizdą

 Savo draugui ... (vardas) padėsiu padaryti šiuos dalykus: ...
 Tai daryti geriausia šitaip: ...

 Savarankiškai išmoksiu ... (temos).
 Mokydamasis pasitelksiu ... (knygos, žinynai, interneto svetainės ir t. t.).

 Paprašysiu, kad padėtų ... (mokytojas, jo padėjėjas, tėvai, draugai ir t. t.).
 Man reikia tokios jų pagalbos: ...

�Vadovėlio 
skyriaus me-
džiagos api-

bendrinimas, 
kartojimas

�Skyriaus įsivertinimo užduo-
tys vadovėlyje ir pratybose
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§

§ 22.  D Ū r I n I a I

21.2. Pasiskirstykite į grupes. kiekviena grupė tegu sugalvoja ir už-
rašo po dešimt vedinių. tada apsikeiskite jais su kita grupe. 
nustatykite gautų žodžių pamatinius kamienus. ar gerai at-
likta užduotis, tikrina vedinius sugalvojusi grupė. 

22. Dūriniai
 
Jau žinome, kad dviejų žodžių (šaknų ar kamienų) dariniai 
vadinami sudurtiniais žodžiais, arba dūriniais. tai daugiau-
sia daiktavardžiai ir būdvardžiai: kalnakasys (kalną kasti), 
ratlankis (rato lankas), mėlynakis (mėlynų akių), raudonplau-
kis (raudonų plaukų).
 
Dūriniuose labai svarbu ir galūnė. Mokslininkai sako, kad tai 

bene svarbiausias dūrinių darybos elementas. Įsidėmėkite, kad dū-
riniuose antrojo žodžio galūnė pasikeičia: 

garo laivas – garlaivis,  tinklo raštas – tinklaraštis, 
pipirinė mėta – pipirmėtė,   pilies vieta – piliavietė. 

® Ar atpažįstate žodžius? Pamėginkite ir patys tokių nupiešti.

22.1. Iš žodžių junginių sudarykite dūrinius.
Garą traukti – _________,  šalia gatvės – _________,
bendras turtas – _________,  vienas kiemas – _________,
arbatos žolė – _________,  trečia diena – _________.

Dūrinio dėmenų sandūros balsiai ir tariami, ir rašomi: ilgaau
sis, žvairaakis, trumpaaulis. Priebalsius veikia asimiliacija, vadinasi, 
pirmojo kamieno priebalsis tariant arba suskardėja (šlapdriba), arba 
suduslėja (medkotis), arba susilieja (švarraštis), arba visai išnyksta 
(pusšimtis). Jau žinome, kad norėdami taisyklingai parašyti turime 
pakeisti žodį taip, kad aiškiai girdėtume supanašėjusį priebalsį. 

22.2. Paaiškinkite, ką reiškia ir iš ko susideda šie dūriniai.
Paukštgaudys, zuikbaravykis, puodkėlė, sausšala, piktdagis, 

priešžiemis, šėmmargis, tarppirštis, pusseserė, juodaakis.

Daugelio dūrinių dėmenis jungia balsės:
a – aklavietė, i – blauzdikaulis, u – tarpuragė,
(i)a – angliakasys, y – dailyraštis, ū – galvūgalis.
ė – saulėtekis, o – ledonešis, 

Jungiamosios balsės e nėra! Po minkštosios priebalsės prieš 
jungiamąją balsę rašome minkštumo ženklą: velniaraistis, piliakal
nis, saldžialiežuvis.

22.3. Įrašykite reikiamą jungiamąją balsę.
Gandr__lizdis, angl__kasys, žem__lapis, blauzd__kaulis, 

dail__raštis, saldž__balsis, led__nešis, med__nešis, galv__ga-
lis, kair__rankis.

Dūriniai, kurių dėmenys nebeaiškūs arba aptrupėję, rašomi pagal 
tarimą, pavyzdžiui: neklaužada, smaližius, kažin, kaži, dievaži, tit
nagas.

�Vadovėlio 
tema

�Teorinė 
medžiaga

�Iliustracijos ko-
mentaras arba su ja 

susijusi užduotis

�Žinių taikymo 
užduotys

�Papildoma 
informacija 
smalsiems
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Maža garbė svetimom kalbom kalbėti,  
didi gėda savos gerai nemokėti.
– J. JABLONSKIS
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Kalbos pažinimo ir vartojimo užduotimis siekiama įtraukti mokinius į aktyvų mokymąsi, kad jie suvoktų 
kalbą ir kaip socialinį kultūrinį reiškinį. 
Siūloma mokytis kalbos indukciniu būdu. Kiekvieną poskyrį sudaro keturių pakopų užduotys. 

I pakopa („Stebime“) – reiškinio supratimas: tema pradedama užduotimis, skatinančiomis prisiminti 
turimas žinias, kelti hipotezes susidūrus su nežinomu dalyku. 
II pakopa („Aiškinamės“) – teorinių žinių plėtimas ir stiprinimas. 
III pakopa („Įtvirtiname“) – mokymasis taikyti įgytas teorines žinias atliekant skirtingo sudėtingumo 
praktines užduotis.
IV pakopa („Apibendriname“) – išmoktos medžiagos apibendrinimas.

Skyrių ir poskyrių pabaigoje – apibendrinimo ir įsivertinimo užduotys.
Pateikiama įvairių užduočių:

• kalbos sistemos žinių taikymo 
• įvairių tipų tekstų skaitymo ir kūrimo taikant skaitymo ir rašymo strategijas 
• informacijos ieškojimo, analizavimo, sisteminimo, vertinimo 
• savo kalbinės aplinkos pažinimo ir tyrinėjimo

• Lietuvių kalbos dviejų dalių vadovėliai 7 ir 8 klasei parašyti pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą 
(2016 m.).
• Turinys parengtas atsižvelgiant į mokinių amžių ir poreikius, kompleksinį jų veiklos pobūdį, siekiant ugdyti programoje numatytas kompe-
tencijas.
• Formuojamas požiūris, kad kalbos taisyklių mokymasis yra ne tikslas, o priemonė įvairiems komunikavimo tikslams pasiekti.

• Ugdyti ne tik formalųjį, bet ir funkcinį raštingumą
• Skatinti kritiškai mąstyti, mokantis įvairių skaitymo ir rašymo strategijų 
• Lavinti vaizduotę, kūrybingumą kuriant įvairius sakytinius ir rašytinius tekstus 
• Sudaryti galimybę mokytis kalbos naudojantis skaitmeninėmis technologijomis 
• Ugdyti mokėjimo mokytis ir socialinę kompetenciją, vertybines nuostatas 

S I S T E M I N I S  I R 
K O M U N I K A C I N I S 
M E T O D A S

Sisteminio ir komunikacinio metodo derinimas padeda mokytis nuosekliai ir aktyviai, t. y. susiformuoti 
žinių sistemą ir ją taikyti įvairioje praktinėje veikloje. Mokiniai turtina ir plečia savo žodyną, išmoksta 
taisyklingai vartoti gramatines formas ir konstrukcijas, sintaksiškai nagrinėti sakinius, taikyti rašybos ir 
skyrybos taisykles, laikytis tarties ir kirčiavimo normų, kurti įvairius tekstus.

I N T E G R A C I J A

Vadovėliai parengti atsižvelgiant į vidinius dalyko ryšius ir sąsajas su kitais mokomaisiais dalykais, socio-
kultūriniu kontekstu. Jų turinį sudaro kalbos pažinimo ir kalbos vartojimo skyriai, integraciniais ryšiais 
susiję su 7 ir 8 klasės literatūros vadovėliais.

Kalbos pažinimo skyrių siūloma mokytis nuosekliai, o kalbos vartojimo skyriuose pateikiamą medžiagą 
naudingiau planuoti lanksčiai, atsižvelgiant į literatūros pamokose numatytą kalbinę veiklą.

M O K Y M O S I  M E D Ž I A G A

Orientuojantis į skirtingus mokymosi stilius, teorinė medžiaga („Aiškinamės“) pateikiama siekiant žodi-
nės ir vaizdinės informacijos dermės: lentelės, schemos, paveikslai padeda geriau suprasti teoriją, gra-
matinių kategorijų ryšius.

Kalbos pažinimo užduotys parengtos remiantis per literatūros pamokas skaitomais ir aptariamais teks-
tais, pateikiama ir su šiuolaikinio gyvenimo realijomis susijusių įvairios paskirties tekstų. 

Žodinę informaciją papildo istorinė, dokumentinė vaizdo medžiaga, siekiant plėsti mokinių kultūrinį 
akiratį, formuoti vertybines nuostatas.

Mokiniai mokosi skaityti ir aptarti ne tik žodinius, bet ir vaizdinius tekstus (komiksus, siužetinius paveiks-
lėlius, animacinius filmus), suprasti įvairias schemas.

Siūloma išbandyti naujų kalbos technologijų (tartuvo, morfologinio anotatoriaus, kirčiuoklės, tekstynų) 
teikiamas galimybes, naudotis skaitmeniniais žodynais, klausytis garso įrašų www.e-lankos.lt.

U Ž D U O Č I Ų  S I S T E M A

K O  S I E K I A M A

K A I P  S I E K I A M A  T I K S L Ų
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LIETUVIŲ KALBA 7 KLASEI
I dalis

I. KALBA KAIP SOCIALINIS IR KULTŪRINIS 
REIŠKINYS 
• Indoeuropiečių kalbų šeima ir baltų kalbos 
• Latvių kalba • Seniausi rašytiniai lietuvių 
kalbos šaltiniai • Lietuvių kalbos žodynai 
• Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas

II. 6 KLASĖS KURSO KARTOJIMAS
• Kalbos dalys, jų daryba • Sakinio dalys 
• Pagrindinės skyrybos taisyklės • Linksniuoja-
mųjų kalbos dalių galūnių rašyba • Veiksmažo-
džio laikų ir nuosakų rašyba • Nosinių raidžių 
rašyba • Pagrindinės tarimo ir kamieno rašybos 
taisyklės • Pagrindinės tarptautinių žodžių 
tarimo ir kamieno rašybos taisyklės • Skyriaus 
apibendrinimas ir įsivertinimas

III. FONETIKA, KIRČIAVIMAS IR RAŠYBA 
• Trumpųjų ir ilgųjų skiemenų kirčiavimas  
• Daugiskaitos naudininko taisyklė • Prieveiks-
mių kirčiavimas • Kirčiavimo žodynas ir elekt-
ro ninė kirčiuoklė • Skyriaus apibendrinimas ir 
įsivertinimas 

IV. MORFOLOGIJA IR RAŠYBA
• Įvardis • Įvardžio reikšmė ir gramatiniai 
požymiai • Įvardžių skyriai • Įvardžių links-
niavimas, rašyba ir kirčiavimas • Įvardžių 
vartojimo ypatumai • Skyriaus apibendrinimas 
ir įsivertinimas 

KALBOS VARTOJIMAS (I) 
• Kaip bendrauti • Kaip klausytis • Kaip kalbėti 
• Kaip diskutuoti • Kaip ieškoti informacijos 
• Kaip pristatyti pranešimą

II dalis

IV. MORFOLOGIJA IR RAŠYBA 
Skaitvardis 
• Skaitvardžio reikšmė ir gramatiniai požymiai 
• Skaitvardžių skyriai • Dauginių ir kuopinių 
skaitvardžių daryba, vartojimas • Skaitvardžių 
kaitymas, rašyba ir kirčiavimas • Kelintiniai 

skaitvardžiai ir jų įvardžiavimas • Skaitvardžių 
rūšys pagal sandarą • Skyriaus apibendrinimas 
ir įsivertinimas 
Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos 
• Asmenuojamosios ir neasmenuojamosios 
veiksmažodžio formos: panašumai ir skirtumai  
• Dalyvio reikšmė ir gramatiniai požymiai 
• Dalyvių rūšys • Veikiamųjų dalyvių daryba, 
linksniavimas ir vartojimas • Neveikiamųjų 
dalyvių daryba, linksniavimas ir vartojimas
• Dalyvis sakinyje • Dalyviniai tariniai • Dalyvi-
niai pažyminiai • Sangrąžiniai ir įvardžiuotiniai 
dalyviai, jų rašyba, vartojimas • Padalyvio 
gramatiniai požymiai, daryba ir vartojimo 
ypatumai • Pusdalyvio gramatiniai požymiai, 
daryba ir vartojimo ypatumai • Aplinkybės, 
reiškiamos dalyviu, pusdalyviu ir padalyviu 
• Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas 
Prieveiksmis 
Prieveiksmio reikšmė ir gramatiniai požymiai
• Prieveiksmių skyriai ir daryba • Prieveiks-
mių laipsniavimas ir vartojimas • Skyriaus 
apibendri nimas ir įsivertinimas 

V. SINTAKSĖ IR SKYRYBA
• Vientisinių ir sudėtinių sakinių skyryba ir sin-
taksinis nagrinėjimas • Išplėstų kreipinių varto-
sena ir skyryba • Tiesioginės kalbos skyryba
• Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas 

KALBOS VARTOJIMAS (II)
Kaip skaityti • Kaip rašyti • Kaip tobulinti rašinį 

LIETUVIŲ KALBA 8 KLASEI
I dalis

I. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS 
REIŠKINYS
• Dabartinė lietuvių kalbos situacija • Žodžių 
istorija • Kalbotyros šakos • Skyriaus apiben-
drinimas ir įsivertinimas

II. 7 KLASĖS KURSO KARTOJIMAS
• Kalbos dalių rašyba • Nosinių raidžių rašyba 
žodžių kamiene • Veiksmažodžio neasmenuoja-
mųjų formų gramatiniai požymiai, daryba ir ra-
šyba • Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas

III. FONETIKA, KIRČIAVIMAS IR RAŠYBA
• Kirčiuočių sistema • Kai kurių linksnių kirčio 
vietos nustatymas pagal kirčiuotę • Tarptauti-
nių žodžių kirčiavimas • Naudojimasis kirčiavi-
mo žodynais ir elektroninėmis kirčiuoklėmis
• Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas

IV. MORFOLOGIJA IR RAŠYBA
• Prielinksnio reikšmė, kilmė ir daryba • Jung-
tuko reikšmė ir vartojimas • Dalelytės reikšmė, 
vartojimas ir rašyba • Kalbos dalių gramatinių 
požymių kartojimas ir apibendrinimas • Kalbos 
dalių reikšmė grožiniame tekste • Skyriaus 
apibendrinimas ir įsivertinimas

V. SINTAKSĖ IR SKYRYBA
• Sintaksės ir skyrybos samprata • Žodžių jun-
ginys • Prijungiamieji žodžių junginiai  
• Žodžių junginių ryšiai • Sakinys • Sakinių 
rūšys • Vientisiniai sakiniai, jų rūšys • Sakinio 
dalies samprata • Veiksnys, jo reiškimo būdai 
• Tarinys, jo reiškimo būdai • Papildinys, jo 
reiškimo būdai • Aplinkybės, jų rūšys, reiškimo 
būdai • Pažyminys, jo rūšys ir skyryba • Viena-
rūšės sakinio dalys, jų skyryba • Aiškinamosios 
sakinio dalys, jų skyryba • Lyginamieji posakiai, 
jų skyryba • Įterpiniai, jų vartojimas ir skyryba 
• Kreipinys, jo vartojimas ir skyryba • Skyriaus 
apibendrinimas ir įsivertinimas

II dalis

I. KAIP BENDRAUTI?
• Kaip mes bendraujame?
Bendravimas žodžiu
• Kokių būna pokalbių? • Pokalbis telefonu
• Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas
Bendravimas raštu
• Kasdienis bendravimas raštu • Dalykinis 
bendravimas raštu
Bendravimas skaitmeninėje erdvėje
• Norime greičiau skaityti, greičiau rašyti 
• Skaitmeninio bendravimo kalba • Tikra – 
netikra skaitmeniniame bendravime

II. KAIP SUPRASTI IR KURTI SKIRTINGŲ 
STILIŲ TEKSTUS?
• Kas yra stilius? • Funkciniai stiliai • Mokslinis 
stilius • Publicistinis stilius • Meninis stilius
• Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas

III. KAIP TAPTI GERU SKAITYTOJU? 
• Skaitymo malonumas • Skaitymas balsu 
• Skaitymas popieriuje ir ekrane • Skaitymo 
būdai ir strategijos • Skyriaus apibendrinimas 
ir įsivertinimas

IV. KAIP VIEŠAI KALBĖTI?
• Minčių pagrindimo ir perteikimo būdai viešo-
joje kalboje • Klausymasis ir atsakas • Skyriaus 
apibendrinimas ir įsivertinimas

V. KAIP RAŠYTI?
• Rašymo procesas • Citavimas • Aprašymo 
kūrimas ir redagavimas • Pasakojimo kūrimas 
ir redagavimas • Samprotavimo kūrimas ir 
redagavimas • Skyriaus apibendrinimas ir 
įsivertinimas

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIŲ 7–8 KLASEI 
TURINYS IR STRUKTŪRA 
J U D I TA  D Ž E Ž U L S K I E N Ė ,  VA I VA  PAV I LO N I E N Ė , 
S AU L I U S  Ž U K A S ,  N I J O L Ė  TO L E I K Y T Ė 

Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur Kaina 11,00 Eur 
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1 Įvardžio reikšmė ir  

gramatiniai požymiai

MOKYMOSI TIKSLAI

• Gilinsitės į įvardžių rodomąją reikšmę. 

• Aiškinsitės įvardžio gramatinius požymius.

STEBIME

Perskaitykite mįsles ir atlikite užduotis. 

A Kabo kabikas, žiūri žiūrikas. Jei kabikas nekabėtų, tai žiūrikas nežiū-

rėtų.

B Keturi ant keturių. Keturi laukia keturių. Keturi atėjo, keturi nuėjo, 

keturi liko. 

 Kas ten atsitiko?

ketvirtas skyrius

52

AIŠKINAMĖS

Skaitvardžiai yra nevienodos sandaros. Jie gali būti papras-tieji ir sudėtiniai. Panagrinėkite schemą.

SKAITVARDŽIŲ RŪŠYS PAGAL SANDARĄ

Kadangi paprastuosius ir sudurtinius skaitvardžius jau anksčiau ap-tarėme, dabar įdėmiau panagrinėkime sámplaikinius skaitvardžius. 
Vartojant samplaikinius skaitvardžius, svarbu:• atpažinti kiekinius ir kelintinius skaitvardžius (jie linksniuojami skirtingai);

• prisiminti, kaip linksniuojami paprastieji ir sudurtiniai skaitvardžiai; • prisiminti, kaip linksniuojami įvardžiuotiniai skaitvardžiai. Įsidėmėkite, kaip linksniuojami samplaikiniai kiekiniai ir samplaiki-niai kelintiniai skaitvardžiai.

Paprastieji
Turi vieną kamieną. 
vienas, viena, du, dvi, 
trys, keturi, dešimt, 
šimtas, tūkstantis…

Sudurtiniai
Sudaryti iš dvie-
jų paprastųjų 
skait vardžių.

Sudaryti iš  
skaitvardžio ir 
veiksmažodžio.

dvidešimt,  
trisdešimt…

vienuolika,  
dvylika

Samplaikiniai
Sudaryti iš kelių  
paprastųjų skai-
tvardžių.

Sudaryti iš 
paprastųjų ir 
sudurtinių skai-
tvardžių.

šimtas keturi, 
trys tūkstančiai, 
du šimtai 
pirmas, viena 
trečioji…

penkiasdešimt 
šeši, du tūkstan-
čiai septyniolik-
tas...

Sudėtiniai
Turi daugiau kaip 
vieną kamieną.

130 131

ketvirtas skyrius

ĮTVIRTINAME

1. Iš pateiktų sangrąžinių veiksmažodžių padarykite veikiamosios  

rūšies būtojo kartinio laiko dalyvius. Pavyzdys: apsivilkti – apsivilkęs, 

apsivilkusi. Šių žodžių gali prireikti atliekant tolesnes užduotis. 

Apsivilkti, užsimauti, užsidėti, įsisegti, užsirišti, susijuosti, pasika-
binti, apsiauti.

2. Pasirinkite 2.1. arba 2.2. užduotį ir ją atlikite. Vartokite sangrąžinius 

dalyvius.

2.1. Pasidomėkite legendinės roko grupės „Antis“ istorija. Ko ji siekė 

savo teatralizuotais koncertais? Pažvelkite į nuotraukas ir parašyki-

te penkis sakinius, kaip apsirengęs „Anties“ dainininkas. Kodėl, jūsų 

nuomone, jis taip apsirengęs? 

Pavyzdys: Karo dalyvį vaizduojantis dainininkas yra įsisegęs...  

2.2. Pažaiskite žaidimą „Kuo tu šiandien apsirengęs?“ Sustokite po du 

nugara ir pasakykite, kaip šiandien apsirengęs jūsų draugas. Tuomet 

draugas pasakoja, kaip jūs apsirengęs. Jeigu draugas ko nors nepa-

sako, priminkite: „Ką aš užsirišęs (užsirišusi) ant kaklo? Ką įsisegęs 

(įsisegusi) į atlapą?“

3. Į sakinius įrašykite tinkamą įvardžiuotinio neveikiamosios rūšies bū-

tojo laiko dalyvio formą.

1. Auginame ........................ augalus (kurie gydo). 2. Nesimokėme  
........................ ženklų (kurie įspėja). 3. Gerkite ........................ vaistus 
(kurie ramina). 4. Įsijunkite ........................ kompiuterį (kurį nešiojatės).  
5. Duokite indą ........................ vandeniui (kurį geriate). 6. Palaukite šiame 
ligoninės ........................ (kabinetas, kuriame ligoniai laukia). 7. Išneški-
te  ........................ medžiagas (kurios sprogsta). 8. Atsivėsino ........................ 
gėri mais (kurie gaivina). 9. Pasiruoškite ........................ darbui (kurį rašys).

4. Per literatūros pamoką skaitėte partizanų dainą „Palinko 

liepa šalia kelio“. Perrašydami tekstą apie šią dainą, atli-

kite užduotis.

Ši daina drausta sovietų laikais. Ji primena romansą – jausmingą kū-
rinį, kuriame kalbama apie atsiskyrimą nuo ……….. (vns., mot. g., K.) ar 
……….. (vns., vyr. g., K.). ……….. (vns., mot. g., G.) ir ……….. (vns., vyr. 
g., G.) kankina ilgesys. Nors ……….. (vns., vyr. g., V.) ir patiria daugybę 
dramatiškų situacijų, nors su ……….. (vns., mot. g., G.) nesusitinka, o be 
jos ……….. (vns., vyr. g., N.) gyventi be galo sunku, ……….. (dgs. vyr. 
g., K.) ištikimybė lieka amžiams. Klausydamiesi partizanų dainos „Palin-
ko liepa šalia kelio“, atkreipkite dėmesį į dviejų temų – meilės tėvynei ir 
……….. (vns., mot. g., N.) – sąsają. Kaip šis romansas gretina dvi ……….. 
(dgs., mot. g., G.)?

4.1. Įrašykite sudaiktavardėjusio įvardžiuotinio dalyvio mylimasis, 

mylimoji nurodytas formas.

4.2. Darsyk pasiklausykite dainos ir atsakykite į paskutiniame teksto 

sakinyje užduodamą klausimą.

gydomuosius

sangrąžiniai ir įvardžiuotiniai dalyviai,  
jų rašyba, vartojimas
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4
MOKYMOSI TIKSLAI

• Apibendrinsite prieveiksmio gramatinius požymius, rašybą ir 
vartojimo ypatumus.

Skyriaus  
apibendrinimas ir  
įsivertinimas

APIBENDRINAME

1. Perrašydami sakinius, įrašykite praleistas prieveiksmių raides ir atliki-

te užduotis.

1. Vien fizinių pastangų, kad patekčiau į Himalajus ir sėkmingai su-
grįžčiau, man nebūtų užtekę. 2. Net keli_yk1 tą priešpietį mainėsi Himala-
jų orai – saulė ir ūkanos, vėjas ir visiška ramybė. 3. Kopėjai judėjo kaip au-
tomatai (tą būseną ka_kada2 aprašė vienas žymiausių pasaulio alpinistų). 

pirmas skyrius

26

APIBENDRINAME

5.     Susipažinkite su įdomiais latviškais posakiais ir patarlėmis. Pa- 

klausykite jų ir pakartokite. Atlikite užduotis.

A Kas pirmais brauc*, tas pirmais maļ*.

Kas pirmas eina, tas pirmas mala miltus.

B Prāts debesīs*, deguns pelnos*.

Protas – debesyse, nosis – pelenuose.

C Ne mana cūka*, ne mana druva.

Ne mano kiaulės, ne mano pupos.

D Neskati* vīru pēc cepures*.

Nespręsk apie vyrą pagal kepurę.

E Melns darbs – balta maize.

Juodas darbas – balta duona.

5.1. Naudodamiesi latvių–lietuvių kalbų žodynu, parašykite žvaigž-

dute pažymėtų žodžių vienaskaitos vardininko linksnį arba bendratį. 

5.2. Perskaitykite ir aptarkite lietuviškus posakių atitikmenis.

5.3. Susiekite latviškus posakius ir jų paaiškinimus.

A
B

C
D

E

1

1. Veikdamas greitai, įgyji pranašumą prieš kitus.

2. Nespręsk apie žmogų pagal išvaizdą.

3. Ne mano reikalas.

4. Dirbti sunku, tačiau dėl atlygio verta.

5. Ne visas svajones pavyksta įgyvendinti. 

R92 G131 B161

C68 M41 Y24 K2

Pantone: 647 U

HEX:5C83A1

R61 G91 B118

C82 M60 Y36 K16

Pantone: 320 U

HEX:3D5B76

R101 G198 B205

C56 M1 Y20 K0

Pantone: 318 U

HEX:65C6D
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ĮSIVERTINAME

6. Atsakykite į klausimus. 

Ką nauja sužinojau apie... Ką dar norėčiau sužinoti apie...

• kirčiuotus skiemenis?  • kirčiuotus skiemenis?

• kirčio ženklus?   • kirčio ženklus?

• kirčiuoklę?   • kirčiuoklę?

7. Apmąstykite, kaip sekėsi taikyti priešpaskutinio kirčiuoto skiemens  

taisyklę. 

7.1. Sąsiuvinyje nusibraižykite koordinačių ašis ir pažymėkite, ar moka-

te kirčiuoti vardažodžius, taikydami priešpaskutinio skiemens kirčiavi-

mo taisyklę.

7.2. Sąsiuvinyje nusibraižykite koordinačių ašis ir pažymėkite, ar moka-

te kirčiuoti veiksmažodžius, taikydami priešpaskutinio skiemens kirčia-

vimo taisyklę.

skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas

-1-2-3-4-5

1 2 3 4 5

-1

-2

-3

-4

-5

1

2

3

4

5

Kirčiuoti paprasta ir lengva

Kirčiuoti sudėtinga ir sunku

Kirčiavau savarankiškai

Prireikė pagalbos

�• Kalbos užduočių 
pagrindas – per literatūros 
pamokas skaitomi tekstai.
• Ugdomi komunikavimo 
gebėjimai. • Mokiniai turi 

suprasti ne tik žodinę, bet 
ir vaizdinę informaciją

�Greitojo atsakymo kodas (QR kodas) leis pasi-
klausyti užduočiai atlikti reikalingo garso įrašo

�Temos apiben-
drinimo užduotys 
(„Apibendriname“). 
Mokomasi taikyti 
kalbos žinias kuriant 
įvairius tekstus 

�Teorinė medžiaga („Aiškina-
mės“) aiškinama pasitelkiant 

pavyzdžius, iliustracijas, žemė-
lapius, schemas, lenteles

�Skyriaus 
įsivertinimo 
užduotys

�Užduotys prieš mokymąsi („Stebime“) 
susijusios su kasdieniu gyvenimu, kultūra, lite-
ratūra. Aktualizuojamos mokinių turimos žinios

�Užduotys padeda 
prisiminti ir įtvirtin-

ti viso skyriaus ar 
poskyrio medžiagą

�Taip žymimos 
užduotys, susijusios su 
literatūros vadovėliais

�Mokymosi tikslai

�Praktinės užduotys teorinei 
medžiagai įtvirtinti („Įtvirtiname“)

�e. – nuoroda į skai-
tmeninę ugdymo prie-
monę www.e-elankos.lt 
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APIBENDRINAME IR ĮSIVERTINAME
3. Raskite informacijos užduotims atlikti. Galimos užduotys iš literatūros vadovėlio I dalies:
• Sentencijos „Quo vadis“ kilmė, reikšmė ir vartojimas (p. 93);
• Kaip filosofija apibrėžiama skirtinguose žodynuose ir kituose šalti-

niuose? (p. 126);• Kokių vaidybinių ir animacinių filmų, spektaklių yra sukurta pagal 

„Mažąjį princą“? (p. 126);• Raskite šiuolaikinės šienapjūtei skirtos technikos nuotraukų (p. 152);

• Pasidomėkite rūtų darželių tradicija, apie tai paklausinėkite vyresnių 

artimųjų (p. 168);• Raskite lietuvių liaudies patarlių ir dainų apie anytą ir marčią (p. 192).

kaip ieškoti informacijos

4. Ar žinote...
1. Kur ir kaip ieškoti knygos, jei yra žinomas kūrinio auto-

rius ir pavadinimas?
Taip / Ne

2. Ką galima rasti knygos turinyje?
Taip / Ne

3. Kurioje enciklopedijos temoje – istorijos, kalbos, literatū-
ros, mokslo, paveldo – reikia ieškoti žinių apie abėcėlę? 

Taip / Ne
4. Kaip reikėtų vertinti reklamose pateikiamą informaciją? Taip / Ne

5. Kodėl spaudą reikia skaityti kritiškai?
Taip / Ne

6. Kiek reikšminių žodžių galima išsirinkti, ieškant informa-
cijos internete?

Taip / Ne
7. Kas gali skelbti informaciją internete?

Taip / Ne

8. Kaip reikia vertinti internete randamą informaciją? Taip / Ne

9. Ką daryti surinkus labai daug medžiagos?
Taip / Ne

10. Ką daryti, jei medžiagos nerandate?
Taip / Ne

5. Išsiaiškinę atsakymus į 4 užduoties klausimus, įvertinkite savo gebėji-

mus rinkti informaciją. Ką jau labai gerai ar pakankamai gerai moka-

te? Ko dar reikėtų pasimokyti?
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LITERATŪROS 
VADOVĖLIAI 
9–10 KLASEI

Kalba yra didis, tautos statytas 
paminklas. 
– J. JABLONSKIS
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• Literatūros vadovėliai 9 ir 10 klasei parašyti pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016 m.).
• Rengiant užduotis, remtasi PISA skaitymo rezultatų pasiekimais ir rekomendacijomis, kaip siekti geresnių rezultatų.

Ugdyti gebėjimus savarankiškai, kūrybiškai interpretuoti, kritiškai vertinti skaitomus grožinius, publicistinius ir vaizdinius tekstus • Motyvuoti 
skaityti, siūlant diskutuoti apie tekstuose deklaruojamas vertybes, keliamas problemas, idėjas • Išlavinti gebėjimą skaityti atidžiai, gilinantis 
į reikšmingas detales, kūrybos proceso ir kūrinio radimosi aplinkybes • Plėsti kultūrinį akiratį, skatinant tyrinėti, lyginti įvairius tekstus ir 
kontekstus • Ugdyti kūrybiškumą, siūlant kurti įvairių tipų sakytinius ir rašytinius tekstus • Ugdyti bendrąsias kompetencijas – asmeninę, 
kultūrinę ir socialinę pilietinę, siūlant apmąstyti tekstuose deklaruojamas idėjas,  vertybes, savo patirtį 

L I T E R AT Ū R O S  K L A S I K A  I R 
Š I U O L A I K I N I A I  T E K S T A I

Ugdymo turinys pateikiamas derinant chronologinį ir teminį principus.

Turinio branduolį sudaro programiniai tekstai (privalomi ir rekomenduojami), į kuriuos žvel-
giama kaip į estetinę ir dorovinę vertybę.

Greta programinių klasikos tekstų vadovėlių autoriai rekomenduoja skaityti ir šiuolaikinius 
grožinius, publicistinius, mokslo populiarinimo, vaizdinius, garsinius tekstus, padedančius, jų 
nuomone, geriau suprasti nagrinėjamų kūrinių kontekstus, kultūros tradicijos gyvybingumą 
ir jos nuolatinį atsinaujinimą, apmąstyti, kaip istoriškai kinta tautinės tapatybės samprata.

AT I D U S  S K A I T Y M A S

Atidaus skaitymo gebėjimai ugdomi mokant(is) lėtai, nuosekliai skaityti: nuo detalaus vieno 
teksto aptarimo užduočių pereinama prie apibendrinimo, tekstų lyginimo, įvairių kultūrinių, 
socialinių kontekstų tyrinėjimo, kad mokiniai įžvelgtų juose literatūrinės ir visuomeninės 
minties pokyčius.

Siūloma lyginti tos pačios ar skirtingų epochų tekstus įvairiais aspektais: tematikos, proble-
matikos, veikėjų, raiškos ir pan., juos vertinti, įžvelgti sąsajas ar skirtybes. 

Siekiant integruotai ugdyti medijų raštingumo gebėjimus, skaitomi ir analizuojami ne tik 
žodiniai, bet ir garsiniai, vaizdiniai tekstai, jie lyginami įvairiais aspektais.

N U O S E K L A U S  S K A I T Y M O 
U Ž D U O Č I Ų  S I S T E M A

Skirtingo sunkumo tekstų suvokimo ir rašymo užduotys – galimybė diferencijuoti ir indivi-
dualizuoti mokymąsi.

Siekiant ugdyti ilgojo skaitymo gebėjimus, siūloma skaityti ir aptarti ne tik didesnės apimties 
kūrinių ištraukas, bet ir visą kūrinį, remiantis vadovėlyje pateiktomis užduotimis.

Diskusijų užduotys provokuoja mokinius svarstyti jiems aktualius klausimus, kuriuos ke-
lia literatūra, apmąstyti savo gyvenimo ir literatūrinę, kultūrinę patirtį, ieškoti problemų 
sprendimų.

Tyrimų užduotys, reikalaujančios savarankiškai rasti reikalingą informaciją, naudojantis įvai-
riais spausdintais, elektroniniais šaltiniais, ją atrinkti, sisteminti, lyginti, vertinti, plečia kultūri-
nį akiratį, ugdo analitinius, kūrybinius, kritinio mąstymo gebėjimus.

Savarankiško skaitymo gebėjimai ugdomi sudarant galimybes analizuoti klasėje neaptartus 
tekstus, patiems mokiniams formuluoti klausimus, vertinti vieniems kitų atsakymus.

Įsivertinimo užduotys kiekvieno skyriaus pabaigoje skatina apmąstyti savo pasiekimus, kelti 
tolesnius mokymosi tikslus.

K A I P  S I E K I A M A  T I K S L Ų

K O  S I E K I A M A
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Kaina 14,90 Eur 

I R E N A  K A N I Š AU S K A I T Ė ,  N I J O L Ė  Š E R V E N I K A I T Ė ,  LO R E TA  M AČ I A N S K A I T Ė ,
A L I U S  AV Č I N I N K A S ,  S AU L I U S  Ž U K A S

Kaina 10,90 Eur 

LITERATŪRA 9 KLASEI

1 skyrius. KNYGA – POKALBIS  
SU SAVIMI IR KITU

Kodėl verta skaityti knygas? 
„Palauk, palauk! – Negaliu, negaliu!“ 
(interviu su Umbertu Eku ištrauka) 
Justeinas Gorderis. „Sofijos pasaulis“ (ištrauka) 
Ėrichas Fromas. „Turėti ar būti“ (ištrauka) 
Kaip skaitomos knygos veikia mus 
ir mūsų gyvenimą? 
Romualdas Granauskas. „Trečias gyvenimas“  
(novelė „Laimingiausioji vasara“) 
„Jei žmogus nori gerai gyventi, jis turi skaityti 
knygas“ (interviu su Andriumi Mamontovu 
ištrauka) 
Kaip iš knygų suprantame savo  
ir kito patirtį?
Vanda Juknaitė. „Išsiduosi. Balsu“ (ištraukos) 
Markas Hedonas. „Tas keistas 
nutikimas šuniui naktį“ (ištrauka) 
Kodėl knygos nesensta?
Ėrichas Marija Remarkas. „Trys draugai“ 
(ištraukos) 

2 skyrius. ŽMOGUS IR TĖVYNĖ 

Tradicinė pasaulio samprata 
Norbertas Vėlius. „Senovės lietuvių religija  
ir mitologija“ (ištraukos) 
Sigitas Geda. „Giesmė apie Pasaulio medį“ 
Asmens ir tautos ryšys 
Vanda Zaborskaitė. „Apie kalbą“, „Apie tautą“  
(ištraukos) 
Janina Degutytė. „Aš – tavo“, „Gimtoji kalba“ 
Kas sieja žmogų su tėvyne? 
Vydūnas. „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietu-
vių santykių“ (ištrauka) 
Viktorija Daujotytė. „Apie tėvynę“ (ištraukos) 
Kas formuoja tautinę tapatybę? 
Algirdas Julius Greimas. „Būti lietuviu“

Vytautas Kavolis. „Gyvasis lietuviškumas“ 
(ištrauka) 
Liūnė Sutema. „Nebėra nieko svetimo“ 
Ričardas Gavelis. „Jauno žmogaus memuarai“  
(ištrauka) 

3 skyrius. KŪRYBA ŽMOGAUS GYVENIME 

Kūrybinio pašaukimo paslaptys 
Henrikas Radauskas. „Paprastos dainos“,
„Pasaka“ 
Aidas Marčėnas. „Ars poetica“ 
Raineris Marija Rilkė. „Laiškai jaunam rašytojui“  
(ištrauka) 
Bernardas Brazdžionis. „Karalius ir poetas“ 
Kūryba kaip meilės raiška 
Ignas Šeinius. „Kuprelis“ (ištraukos) 
Vaizduotės ir saviraiškos svarba 
Regimantas Tamošaitis. „Žmogus be kūrybos –  
kaip medis be lapų“ (ištraukos) 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Laiškai 
Sofijai (ištraukos) 
Meno ir tikrovės, kūrėjo ir  
visuomenės santykis 
Marcelijus Martinaitis. „Taip atsitinka kuriant...“  
(ištraukos) 
Marius Ivaškevičius. „Stilius plius“ (ištrauka) 
Liudvikas Jakimavičius. „Retinimas kirtavietėje“  
(ištrauka) 
Oskaras Vaildas. „Doriano Grėjaus portretas“  
(ištraukos) 

4 skyrius. DIALOGAS SU TRADICIJA:  
MITAS, TAUTOSAKA, LITERATŪRA 

Etninės kultūros savitumas 
Kas yra etninė kultūra?
Bendruomeniškumo ilgesys
Senosios ir šiuolaikinės kultūros sandūra
Tautosakos kūrinių kontekstai
„Saulala sadina, lylia“
Tautosakos bruožai 
„Aušt aušrelė švytuodama“, „Kelkitės, broleliai 
raitūnėliai“

Lietuvių tautosakos rūšys ir žanrai 
Mitai aiškina pasaulį
Mitų pėdsakai tautosakoje 
Tikėti ar netikėti sakmėmis? 
Erdvės ir laiko slinktys
Pasaulio sukūrimas
Gintaras Beresnevičius. „Lietuvių religija  
ir mitologija“ (ištrauka) 
„Kaip atsirado žemė“
„Žmogaus sukūrimas“, „Žmogaus ligos“, 
„Uždegtas miškas“ 
Dalios samprata
„Laimių lėmimas“, „Vištakojė ir Gaidžiakojė“,  
„Laumės verpėjos“ 
Salomėja Nėris. „Sidabrinės uogos“ 
Padavimų atmintis
„Bitinėlio ežeras“, „Kaip atsirado Paršežerio 
ežeras“, „Gimtinės bala“, „Švendubrės akmuo“, 
„Velnio tiltas ties Rumšiškėm“, „Velnio nuvilktas 
akmuo“, „Akmeniu pavirtusi nuotaka“
Kilmės mitų svarba bendruomenės tapatybei 
„Sakmė apie pagonišką paklydimą, kaip Sovijų  
dievu vadina“
Gintaras Beresnevičius. „Sovijaus religinė refor-
ma“ (ištraukos)
Simonas Daukantas. „Būdas senovės lietuvių, 
kalnėnų ir žemaičių“ (ištrauka)
Lietuvių kilmės iš romėnų teorija
Platusis Lietuvos metraščių sąvadas 
(„Apie Romos kunigaikštį Palemoną ir kaip 
jis įsikūrė Žemaitijoje“)
Pasakos gyvybė
Kam reikalingos pasakos?
Apie ką kalbama pasakose?
Pasakų sekimas liaudies tradicijoje
Elementarioji pasakos struktūra
„Karalaitė ant stiklo kalno“
Herojė moteris ir jos stiprybės šaltiniai
„Eglė žalčių karalienė“ 
Vytautas Kavolis. „Archajinis lietuvių kultūros 
sluoksnis“ (ištrauka)
Literatūros ryšys su tautosaka
Kazys Saja. „Po to, kai jie pavirto medžiais“ 
(ištrauka)
Liaudies daina ir dainiškoji poezija
Liaudies pasaulėjautos raiška dainose 
„Gale lauko lazdynėlis“ 
Kodėl žmonės dainuoja
Dainų lyrizmas
„Ar vėjužis pūtė“
Lietuviškos vestuvės ir vestuvinės dainos
„Vai, žydėk, žydėk“, „Sesele mūsų“
Daina ir lietuvių poezija
Antanas Strazdas. „Strazdas“ 
Antanas Vienažindys. „Ilgu ilgu man ant svieto“
Dainiškoji lyrika XX amžiuje
Paulius Širvys. „Autobiografija“ (ištraukos) 
„Kai brendu naktimi“
Marcelijus Martinaitis. „Kai sirpsta vyšnios 
Suvalkijoj“ 
Jonas Strielkūnas. „Žiedas vėjuotą rudens 
dieną“

5 skyrius. TAPATYBĖS RAIŠKA  
LITERATŪROJE

LITERATŪROS VADOVĖLIŲ 9 IR 10 KLASEI TURINYS 

Kaina 10,90 Eur 
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Kas lemia individo apsisprendimą?
Žemaitė. „Marti“ (ištraukos)
Vincas Krėvė. „Skerdžius“ (ištraukos)
Tautinės tapatybės atramos
Kristijonas Donelaitis. „Metai“ (ištraukos)
Ieva Simonaitytė. „Aukštujų Šimonių likimas“  
(ištraukos)
Įsipareigojimas tautinei  
bendruomenei
Vincas Kudirka. „Iš mano atsiminimų keletas  
žodelių...“ (ištrauka)
Vytautas Kavolis. „Kudirkos epochos ženklai“  
(ištraukos)
Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Dienoraštis  
(ištraukos)
Romualdas Granauskas. „Šventųjų gyvenimai“  
(novelė „Liūdnosios upės“)
Algirdas Landsbergis. „Žodžiai, gražieji žodžiai“  
(ištraukos)
Dalia Staponkutė. „Iš dviejų renkuosi trečią“  
(esė „Kartais ir maištas gydo“)

LITERATŪRA 10 KLASEI

1 skyrius. NUO NARSOS PRIE DORYBĖS 

Dievai ir herojai 
NEDIDELIO KRAŠTO DIDELIS PALIKIMAS
PASAKOJIMAI APIE DIEVUS IR HEROJUS 
Michailas Gasparovas. „Su skydu ir už skydo“  
(ištrauka) 
MITŲ SIUŽETAI IR JŲ INTERPRETACIJOS 
„Prometėjas“ (atpasakojo Vanda Markovska) 
Vincas Mykolaitis-Putinas. „Prometėjas“ XIV, XV 
„Dedalas ir Ikaras“ (atpasakojo Vanda Markovska)
„Sizifas“ (atpasakojo Vanda Markovska)
„Narcizas“ (atpasakojo Nikolajus Kunas)
„Orfėjas ir Euridikė“ 
(atpasakojo Vanda Markovska) 
Henrikas Radauskas. „Bronzinio Orfėjo daina“ 
HOMERAS – EUROPOS LITERATŪROS  
PRADININKAS
„Iliada“ VI, XXII, XXIV 
(ištraukos) 
„Odisėja“ I, X, XII, XXI 
(ištraukos) 
Kazys Bradūnas. „Odisėjas 
buvo nekantrus“ 
Konstantinas Kavafis. „Itakė“ 
Valia rinktis 
PAVOJINGIAUSI TIE, KURIE KLAUSIA
Platonas. „Sokrato apologija“ 
(I ir III kalbos ištraukos)
SENOVĖS GRAIKŲ TEATRAS
Sofoklis. „Antigonė“ 
Marija Meilė Kudarauskaitė. „Patarnavimai 
karaliui. Karalienė iš Žemaitijos“
Laisvo žmogaus laikysenos 
Tukididas. „Peloponeso karo istorija“ 
(Periklio kalbos ištraukos)
Kvintas Horacijus Flakas. Trečioji giesmių  
knyga, II [„Jaunimui“] 
Nijolė Sadūnaitė. Gynimosi kalbos ir paskutinio 
žodžio ištraukos 
Sigitas Geda. „Žodis Lietuvai“ (ištraukos)

Justinas Marcinkevičius. „Amžinam gyvenimui“
Vytautas Landsbergis. Kalba JTO Generalinės 
Asamblėjos 46-ojoje sesijoje

2 skyrius. BIBLIJA IR JOS TRADICIJA

Šventojo Rašto samprata 
Piteris Rolinzas. Kaip išversti Žodį 
Senojo Testamento vaizdiniai  
ir herojai literatūroje 
APIE KŪRIMĄ
Pradžios knyga. 
Pirmas pasakojimas apie 
kūrimą  (Pr 1,1–31; 2,1–4) 
Bernardas Brazdžionis. 
„Argi ne Tu“ 
Julius Sasnauskas.
 „Kaip buvo pradžioje...“  
(esė „Dieviškasis žaidimas“ ištraukos) 
TRAPI ŽMOGAUS PRIGIMTIS
Pradžios knyga. Kainas ir Abelis (Pr 4,1–16) 
Džordžas Gordonas Baironas. „Kainas“ 
(ištrauka)
„Kainas ir Abelis“ – vienos šeimos gyvenimo 
šešios dienos“ (interviu su Loreta Liausaite 
ištraukos)
Pradžios knyga. Babelio bokštas (Pr 11,1–9) 
ŽMOGAUS STIPRYBĖS IŠBANDYMAS
Pradžios knyga. Abraomo auka ir bandymas 
(Pr 22, 1–19) 
Kazys Bradūnas. „Atidarau duris“, „Kol vakaro  
saulė dar švyti“, „Maratono kelyje“ 
IŠGIEDOTA BIBLIJA 
Psalmynas. Dovydo psalmė (Ps 8) 
Psalmynas. Koracho sūnų giesmė (Ps 42)
Bernardas Brazdžionis. „Keleivio malda“ 
Naujojo Testamento pasakojimai;  
jų interpretacija literatūroje 
APIE MEILĘ 
Evangelija pagal Matą. Priešų meilė (Mt 5, 
38–48)
Jonas Biliūnas. „Lazda“
Andrius Navickas. „Asmens orumas: retorika  
ir praktika“
Pirmas laiškas korintiečiams. Himnas meilei  
(1 Kor 13)
PALYGINIMAIS IŠREIKŠTA IŠMINTIS
Evangelija pagal Matą. Dešimt talentų 
(Mt 25, 14–30)
Evangelija pagal Luką. Sūnus palaidūnas  
(Lk 15, 11–32)
Vytautas Mačernis. „Žiemos sonetai“ 29, 31

3 skyrius. VIDURAMŽIAI IR JŲ VAIZDAVIMAS 
LITERATŪROJE 

Šviesieji viduramžiai 
SIMBOLIŲ PASAULIS
Dantė Aligjeris ir „Dieviškoji komedija“
„Pragaras“ (ištraukos)
„Rojus“ (ištraukos)
RITERYSTĖS IDEALAI
„Rolando giesmė“ (ištraukos)
„Tristanas ir Izolda“ (ištrauka)
GAIVALIŠKOS SIELOS NUBUDIMAS

O Fortuna 
Fransua Vijonas. „Laiškas draugams“
Riteris pakitusiame pasaulyje
Migelis de Servantesas Saavedra ir jo herojus 
Don Kichotas 
„Išmintingasis bajoras Don Kichotas 
Lamančietis“ (ištraukos)
Algirdas Julius Greimas. „Cervantes ir jo  
Don Kichotas“ (ištraukos)
Vytautas Mačernis. „Žiemos sonetai, 18. 
Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis“
Lituaniae pars
PIRMIEJI RAŠTAI IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ
Gedimino laiškas Liubeko, Rostoko, Štralzundo, 
Greifsvaldo, Ščecino ir Gotlando miestiečiams 
(ištrauka)
Didžiojo kunigaikščio Vytauto laiškas Šven-
tosios Romos Imperijos valdovui Zigmantui 
(ištrauka)
Vytauto laiškas Jogailai 
BALIO SRUOGOS DRAMA 
„MILŽINO PAUNKSMĖ“ 
Balys Sruoga ir poetinė drama „Milžino paunks-
mė“ (ištraukos)
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS DRAMA  
„MINDAUGAS“ 
Justinas Marcinkevičius ir jo prieštaringas 
herojus „Mindaugas“ (ištraukos)

4 skyrius. TRADICINIŲ VERTYBIŲ  
PATIKRINIMAS LITERATŪROJE 

Gėrio ir blogio akistata 
VILJAMAS GOLDINGAS. CIVILIZACIJA  
IR BARBARYBĖ 
„Musių valdovas“ (ištraukos)
ICCHOKAS MERAS IR ROMANAS IŠ  
ĮSIPAREIGOJIMO
„Lygiosios trunka akimirką“ 
(ištraukos)
JUOZO GRUŠO TRAGIKOMEDIJA
„Meilė, džiazas ir velnias“ 
(ištraukos)
DŽORDŽAS ORVELAS. 
TOTALITARIZMO KRITIKA
„Gyvulių ūkis“ (ištraukos)
Žaidimas su tradicija 
KETURVĖJININKŲ SAMBŪRIS
Kazys Binkis. Eilėraščiai 
POSTMODERNUS ŽAIDIMAS 
KULTŪROS ŽENKLAIS 
Kostas Ostrauskas. „Jūratė ir Kastytis“ 
Umbertas Ekas. „Rožės vardas“ (ištraukos)

www.e-lankos.lt

• SKAITMENINĖS VADOVĖLIŲ VERSIJOS 

• ILGALAIKIAI PLANAI 

• PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA

• KALBOS PAŽINIMO UŽDUOČIŲ 
ATSAKYMAI
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Šventojo Rašto samprata  2 skyrius  

L i t e r at ū r a  X k L a sė

127127

B i B li j a  

i r j o s t r a d i ci j a

Šventojo RaŠto sampRata

senojo testamento vaizdiniai  

iR heRojai liteRatūRoje

naujojo testamento pasakojimai;  

jų inteRpRetacija liteRatūRoje

2
skyrius

2 skyrius  BIBLIJA IR JOS TRADICIJA Naujojo Testamento pasakojimai; jų interpretacija literatūroje  2 skyrius  

L i t e r at ū r a  X k L a sė L i t e r at ū r a  X k L a sė

162 163

Naujojo Testamento pasakojimai; 
jų interpretacija literatūroje

Kitaip nei Senasis Testamentas, kuriam sudaryti prirei
kė trylikos šimtmečių (apie XII a. pr. Kr. – I a. po Kr.), 

Naujasis Testamentas radosi maždaug per penkiasdešimt 
metų (50–100 po Kr.). Šios naujos tikėjimo knygos auto
riams Senasis Testamentas buvo dieviškasis apreiškimas. 
„Naujasis Testamentas slypi Senajame; Senasis išaiškėja 
Naujajame“, – sako šventasis Augustinas. 

Naujojo Testamento turinį sudaro Istorinės knygos 
(Evan gelijos, Apaštalų darbai), Išminties knygos (Laiškai) 
ir Pranašo knyga (Apreiškimas Jonui). Iš jų svarbiausios 
Evangelijos, užrašytos keturių evangelistų – Mato, Mor
kaus, Luko ir Jono. Jų autorystę patvirtina istorijos šaltiniai. 
Evangelijos nėra Jėzaus Kristaus biografijos, nors biogra
finės medžiagos jose esama. Tai ir ne apsakymai ar poe
mos, nors susideda iš pasakojamųjų ir eiliuotų tekstų, o kai 
kurie siužetai puikiai tinka grožinei prozai ir kinui. Evan
gelijos nėra ir formalios ataskaitos, nors jose surašyta, ką 
Jėzus kalbėjo ir ko mokė. Turbūt tiksliausiai jų savitą žanrą 

nusako pats graikiškas žodis εὐαγγέλιον: tai džiugi žinia, 
geroji naujiena apie žmonijos atpirkimą Jėzaus Kristaus 
auka, išgelbėjimą nuo amžinosios mirties.

Naujasis Testamentas, neretai pavadinamas Dievo laiš
kais žmonėms, yra daugelio įvairių amžių šventųjų, mąsty
tojų, menininkų įkvėpimo šaltinis. Atradę šią knygą, žmo
nės stebisi Dievo žodžio paprastumu ir įtaigumu. Pasak 
šventojo Augustino, Evangelijų „žodžiai negausūs, bet 
reikšmingi; matuok juos ne skaičiais, o svoriu“.

Apie meilę
• Ar įmanoma mylėti savo priešą?
• Kas bendra tarp meilės ir orumo?
• „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs 
vienas kitą mylėtumėte“ (Jn 13,34)

EVANGELIJA PAGAL MATĄ

Pirmõsios Evangelijos – Evangelijos pagal Matą – auto
riaus hebrajiškas vardas reiškia Dievo dovaną. Iš pradžių 
Levis Matas dirbo muitininku – Ròmos imperijos mokesčių 
rinkėju. Tai negarbinga profesija: kas gi gerbs žmogų, api
plėšinėjantį tautiečius okupanto naudai; be to, kai kurie 
muitininkai dar versdavosi lupikavimu, todėl buvo laiko
mi gobšuoliais. Mt 9,9 skaitome: „Jėzus pamatė muitinėje 
sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ 
Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.“ Taigi Jėzus į artimiausių se
kėjų būrelį priėmė žmogų, visų laikomą nusidėjėliu. Čia 
ir glūdi evangelinės žinios prasmė ir paradoksas: malonė 
skirta nusidėjėliui, kuris taps pavyzdžiu kitiems, kaip pri
imti Dievo gailestingumą, stebuklingai perkeičiantį žmo
gaus širdį.

Evangelijoje pagal Matą dažniau nei kitose prisimena
mos Senojo Testamento pranašystės, išsipildančios atėjus 
į pasaulį Jėzui – išpranašautajam Mesijui. Pačiu svarbiausiu 
ne tik Evangelijos pagal Matą, bet viso Naujojo Testamen
to tekstu laikomas Kalno pamokslas, kurį Jėzus pasakė 
savo viešos tarnystės pradžioje, dar gimtojoje Galilėjoje. 
Kalno pamoksle išdėstyti būsimos krikščionybės dorovi
niai pagrindai: vertybės, bendravimo normos, požiūris į 
turtą, gyvenimo tikslą, pamaldumą ir t. t.

Priešų meilė
mt 5, 38–48

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis 
už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], 
bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir 
kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marški
nius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti my
lią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš 
tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą 
ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir 
melskitės už savo persekiotojus1, kad būtumėte savo dan
giškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogie
siems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. 
Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? 
Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai 

1 Kai kuriuose rankraščiuose: „Mylėkite savo priešus, gera da ry
kite tiems, kurie jūsų nekenčia, melskitės už savo persekiotojus ir 
šmeižėjus.“

savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pa
gonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas 
yra tobulas.

KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Akis už akį ir dantis už dantį – Senojo Testamento cita

ta. Šią nuostatą matome Išėjimo ir Kunigų knygoje, vadi
nasi, Jėzus cituoja Įstatymą, kurį Dievas davė patriar chui 
Mozei ant Sinajaus kalno. Neabejotina, kad tai nurody
mas izraelitų teisėjams, kurie vadovaujasi tolygaus at
pildo principu. Kokią naują nuostatą siūlo Jėzus? Paci
tuokite ir paaiškinkite savais žodžiais.

2. Atkreipkite dėmesį, kad kalbama ne apie blogį ar piktą
sias jėgas, o apie piktą žmogų; verčiant tiesiogiai – nesi
priešink tam, kuris yra piktas. Pasvarstykite, koks sąvo
kų blogis ir piktas žmogus skirtumas.

3. Ar žodžiai mylėkite savo priešus ir melskitės už savo per-
sekiotojus pažeidžia senąjį Įstatymą?

4. Remdamiesi tekstu, įrodykite, kad Jėzus nemoko dve
jopos moralės  – vienokios artimui ir kitokios priešui. 
O kas yra mūsų artimas?

5. Iš kurių žodžių matyti, kad Dievo meilė – nesirenkanti, 
lygiai tenkanti ir geriems, ir blogiems žmonėms? 

6. Jėzaus mokyme įžvelgiame du raginimus: pirmas – pa
syviai nukęsti, nesipriešinti piktam žmogui; antras  – 
aktyviai mylėti. Paaiškinkite savais žodžiais, kas yra ak
tyvi meilė Evangelijos kontekste.

7. Anglikonų kunigas Džonas Stotas (John Stott, 1921–
2011) garsus pasaulyje išsamiais Biblijos komentarais.  

Kozimo Roselio (Cosimo Rosselli) „Kalno pamokslas“, 1481–1482 m.

Christiano Rolfso (Christian Rohlfs) medžio ir vario raižinys „Kalno 
pamokslas“, 1916 m.
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Remdamasis Mt 5,38–48, jis sako, kad Jėzus iš visų savo sekėjų reikalauja asmeniško santykio su piktadariais, grįsto ne teisingumu, o ... Pabaikite Biblijos tyrėjo mintį; pasvarstykite, kuris žodis labiausiai atitinka Evangelijos nuostatą.

Diskutuojame
8.  Kreitono ( JAV) universiteto profesorė, rašytoja Temora Vitni (Tamora Whitney, g.  1961 m.)  ir žydų kilmės rusų poetas, eseistas Josifas Brodskis (1940–1996) savitai ir įdomiai interpretuoja Mt 5,38–48. Perskaitykite ir padiskutuokite, kuriai nuomonei labiau pritartumėte ir kodėl.

Pažvelgę į šias Evangelijos eilutes atidžiau, suprantame, kad ne
same raginami vien aklai paklusti. Liepdamas atsukti kitą skruos
tą, Jėzus kviečia mus pažvelgti į savo skriaudėją, atsigręžti į jį. Juk 
kai šeimininkas muša tarną ar vergą, tai nemato, ką jis muša. Bet 
jei žmogus atsigręžia veidu, atsukdamas kitą skruostą smūgiui, 
skriaudikas yra priverstas pažvelgti į savo auką ir atpažinti jos 
žmogiškumą. Atsukti kitą skruostą nėra nusižeminimo veiksmas, 
tai greičiau netgi tam tikras pasipriešinimas.

Cituojamos ištisai, šios eilutės iš tiesų nelabai susijusios su 
nesmurtiniu ar pasyviu pasipriešinimu, su principu neatsakyti 
tuo pačiu ar už blogį atsilyginti gėriu. Šių eilučių prasmė – toli 
gražu ne raginimas būti pasyviam, mat jos sako, kad blogis dėl 
savo pertekliaus gali būti suabsurdintas; jos sako, kad blogio pre
tenzijas galima nužeminti iki absurdo visišku nuolankumu, kuris 
nuvertina patiriamą žalą. Taip auka įgauna itin aktyvią poziciją, 
dvasinio agresoriaus poziciją.

Todėl kito skruosto atsukimas turėtų būti sąmoningas, šaltas, 
apgalvotas sprendimas. Jūsų galimybė laimėti, kad ir kokia men
ka, visiškai priklauso nuo to, ar gerai įsisąmoninote, ką darote. 
Atkišdami priešui skruostą, turite žinoti, kad tai tėra jūsų išban
dymo, kaip ir citatos, pradžia, ir privalote nusiteikti nueiti visą 
kelią – visas tris Kalno pamokslo eilutes.

9.  Ne tik religiniuose raštuose, bet ir įvairiuose straipsniuose, esė vis dar aptinkame žodį fariziẽjai. Jėzaus laikų Judėjoje fariziejai – tai religinė politinė srovė, kurios nariai reikalavo smulkmeniškai laikytis Mozės Įstatymo ir jo tradicinio aiškinimo. Jėzui buvo nepriimtinas fariziejų formalus, pavyzdinis religingumas, jis priekaištavo jiems dėl meilės ir atjautos stokos. Ilgainiui fariziejais imta vadinti veidmainius  šventeivas.
Pasikvieskite etikos, tikybos mokytoją ir surenkite diskusiją „Ar fariziejiška dvasia tebegyva?“.

10. Skaityta Josifo Brodskio citata – tai kalbos, pasakytos 1984 m. JAV Masačusetso valstijos Viljamso koledže, ištrauka.
10.1. Pasvarstykite, kokia proga buvo sakoma ši kalba.10.2. Kokias gyvenimo nuostatas siūlo poetas Josifas 

Brodskis?

Jonas Biliūnas
Joną Biliūną (1879–1907) daugelis skaitytojų prisimena 

kaip graudaus apsakymo „Kliudžiau“ autorių. Pasakoda-
mas apie nelaimingą, visų atstumtą katytę, kurią žaisda-
mas nušauna berniukas, rašytojas sutelkia dėmesį į tai, ką 

išgyvena, apie ką mąsto nuskriaustas arba pats netyčia 
kitą nuskriaudęs žmogus. Žinomiausiuose Jono Biliūno 
apsakymuose „Brisiaus galas“, „Ubagas“, „Vagis“, „Lazda“ 
plėtojamos kaltės, skriaudos, nuoskaudos temos. Be apsa-
kymų ir apysakos „Liūdna pasaka“, rašytojas yra paskelbęs 
ir publicistinių straipsnių. Viename iš jų kreipiasi į jaunuo-
sius rašytojus: „Jeigu norime būti tikrais rašytojais, patys 
turėkime jautrias širdis ir mokėkime giliau pažiūrėti į širdis 
žmonių.“ Šios nuostatos jis laikėsi visoje savo kūryboje, to-
dėl vadinamas lyrinės ir psichologinės prozos pradininku 
lietuvių literatūroje.

LAZDA

Mano draugo pasakojimas

Dabar gimtasai mano sodžius stovi ant kalnelio, netoli Šventósios – plikumoj, po kurią vėjas smėlį nešioja; tik iš žiemių šalies tęsiasi nuo jo toli toli miškai ir iš šonų kur ne 

Jonas Biliūnas

�Skyriaus 
tema ir 
poskyriai

�Įvadinis tekstas, kuriame 
pateikiama kūrinio anali-

zei reikalinga kontekstinė 
informacija

�Poskyrio 
pavadinimas

�Probleminiai klausimai, 
sudominantys, aktyvinantys 

mokinių mąstymą, nurodantys 
tekstų skaitymo kryptis

�Autoriaus 
pristatymas

�Greta antikos, 
Biblijos, viduram-
žių tekstų patei-
kiamos klasikinės, 
modernios jų 
interpretacijos 
literatūroje
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Naujojo Testamento pasakojimai; 
jų interpretacija literatūroje

Kitaip nei Senasis Testamentas, kuriam sudaryti prirei
kė trylikos šimtmečių (apie XII a. pr. Kr. – I a. po Kr.), 

Naujasis Testamentas radosi maždaug per penkiasdešimt 
metų (50–100 po Kr.). Šios naujos tikėjimo knygos auto
riams Senasis Testamentas buvo dieviškasis apreiškimas. 
„Naujasis Testamentas slypi Senajame; Senasis išaiškėja 
Naujajame“, – sako šventasis Augustinas. 

Naujojo Testamento turinį sudaro Istorinės knygos 
(Evan gelijos, Apaštalų darbai), Išminties knygos (Laiškai) 
ir Pranašo knyga (Apreiškimas Jonui). Iš jų svarbiausios 
Evangelijos, užrašytos keturių evangelistų – Mato, Mor
kaus, Luko ir Jono. Jų autorystę patvirtina istorijos šaltiniai. 
Evangelijos nėra Jėzaus Kristaus biografijos, nors biogra
finės medžiagos jose esama. Tai ir ne apsakymai ar poe
mos, nors susideda iš pasakojamųjų ir eiliuotų tekstų, o kai 
kurie siužetai puikiai tinka grožinei prozai ir kinui. Evan
gelijos nėra ir formalios ataskaitos, nors jose surašyta, ką 
Jėzus kalbėjo ir ko mokė. Turbūt tiksliausiai jų savitą žanrą 

nusako pats graikiškas žodis εὐαγγέλιον: tai džiugi žinia, 
geroji naujiena apie žmonijos atpirkimą Jėzaus Kristaus 
auka, išgelbėjimą nuo amžinosios mirties.

Naujasis Testamentas, neretai pavadinamas Dievo laiš
kais žmonėms, yra daugelio įvairių amžių šventųjų, mąsty
tojų, menininkų įkvėpimo šaltinis. Atradę šią knygą, žmo
nės stebisi Dievo žodžio paprastumu ir įtaigumu. Pasak 
šventojo Augustino, Evangelijų „žodžiai negausūs, bet 
reikšmingi; matuok juos ne skaičiais, o svoriu“.

Apie meilę
• Ar įmanoma mylėti savo priešą?
• Kas bendra tarp meilės ir orumo?
• „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs 
vienas kitą mylėtumėte“ (Jn 13,34)

EVANGELIJA PAGAL MATĄ

Pirmõsios Evangelijos – Evangelijos pagal Matą – auto
riaus hebrajiškas vardas reiškia Dievo dovaną. Iš pradžių 
Levis Matas dirbo muitininku – Ròmos imperijos mokesčių 
rinkėju. Tai negarbinga profesija: kas gi gerbs žmogų, api
plėšinėjantį tautiečius okupanto naudai; be to, kai kurie 
muitininkai dar versdavosi lupikavimu, todėl buvo laiko
mi gobšuoliais. Mt 9,9 skaitome: „Jėzus pamatė muitinėje 
sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ 
Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.“ Taigi Jėzus į artimiausių se
kėjų būrelį priėmė žmogų, visų laikomą nusidėjėliu. Čia 
ir glūdi evangelinės žinios prasmė ir paradoksas: malonė 
skirta nusidėjėliui, kuris taps pavyzdžiu kitiems, kaip pri
imti Dievo gailestingumą, stebuklingai perkeičiantį žmo
gaus širdį.

Evangelijoje pagal Matą dažniau nei kitose prisimena
mos Senojo Testamento pranašystės, išsipildančios atėjus 
į pasaulį Jėzui – išpranašautajam Mesijui. Pačiu svarbiausiu 
ne tik Evangelijos pagal Matą, bet viso Naujojo Testamen
to tekstu laikomas Kalno pamokslas, kurį Jėzus pasakė 
savo viešos tarnystės pradžioje, dar gimtojoje Galilėjoje. 
Kalno pamoksle išdėstyti būsimos krikščionybės dorovi
niai pagrindai: vertybės, bendravimo normos, požiūris į 
turtą, gyvenimo tikslą, pamaldumą ir t. t.

Priešų meilė
mt 5, 38–48

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis 
už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], 
bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir 
kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marški
nius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti my
lią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš 
tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą 
ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir 
melskitės už savo persekiotojus1, kad būtumėte savo dan
giškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogie
siems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. 
Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? 
Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai 

1 Kai kuriuose rankraščiuose: „Mylėkite savo priešus, gera da ry
kite tiems, kurie jūsų nekenčia, melskitės už savo persekiotojus ir 
šmeižėjus.“

savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pa
gonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas 
yra tobulas.

KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Akis už akį ir dantis už dantį – Senojo Testamento cita

ta. Šią nuostatą matome Išėjimo ir Kunigų knygoje, vadi
nasi, Jėzus cituoja Įstatymą, kurį Dievas davė patriar chui 
Mozei ant Sinajaus kalno. Neabejotina, kad tai nurody
mas izraelitų teisėjams, kurie vadovaujasi tolygaus at
pildo principu. Kokią naują nuostatą siūlo Jėzus? Paci
tuokite ir paaiškinkite savais žodžiais.

2. Atkreipkite dėmesį, kad kalbama ne apie blogį ar piktą
sias jėgas, o apie piktą žmogų; verčiant tiesiogiai – nesi
priešink tam, kuris yra piktas. Pasvarstykite, koks sąvo
kų blogis ir piktas žmogus skirtumas.

3. Ar žodžiai mylėkite savo priešus ir melskitės už savo per-
sekiotojus pažeidžia senąjį Įstatymą?

4. Remdamiesi tekstu, įrodykite, kad Jėzus nemoko dve
jopos moralės  – vienokios artimui ir kitokios priešui. 
O kas yra mūsų artimas?

5. Iš kurių žodžių matyti, kad Dievo meilė – nesirenkanti, 
lygiai tenkanti ir geriems, ir blogiems žmonėms? 

6. Jėzaus mokyme įžvelgiame du raginimus: pirmas – pa
syviai nukęsti, nesipriešinti piktam žmogui; antras  – 
aktyviai mylėti. Paaiškinkite savais žodžiais, kas yra ak
tyvi meilė Evangelijos kontekste.

7. Anglikonų kunigas Džonas Stotas (John Stott, 1921–
2011) garsus pasaulyje išsamiais Biblijos komentarais.  

Kozimo Roselio (Cosimo Rosselli) „Kalno pamokslas“, 1481–1482 m.

Christiano Rolfso (Christian Rohlfs) medžio ir vario raižinys „Kalno 
pamokslas“, 1916 m.
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Jonas Mekas
LAIŠKAI IŠ NIEKUR

Trečias laiškas
(ištrauka)

Visi nori tik į priekį eiti. Bet aš manau, šiandieną yra daug 
gudriau eit atgal. Žiūrėt, ieškot, ką praradom. Ką praradom 
su savo visa „pažanga“. O praradom ne tik daug: galimas daik
tas, kad mes esam praradę viską: orą, vandenį, žemę, upes, 
upelius, medžius, gėles, dainas, nekaltumą, tikėjimą į viską, 
kas šventa.

Labai lengva eiti į priekį: nereikia galvoti, nes eini su mi
nia – su televizija, su technologija, kompiuteriais, Amèrika... 
Eini į priekį ne su galva, bet tik kad kiti jau eina į priekį. 
Aklai, kaip visos avys eina, taip ir aš einu...

Bet viena avis ėjo prieš srovę, atgal... į senas, žalias pie
vas. Avis dar sapnavo, dar prisiminė...

Kai ta avis priėjo prie Šiauli, prie savo senos pievelės, 
ta avis atrado, kad žolė jau buvo mirus. Ji taipogi rado ten 
tokį žmogutį, semiantį alyvą į indelį iš upelio – iš upelio, iš 
kurio ji, avelė, gerdavo tyrą vandenį ir iš kurio to žmogiuko 
tėvai vidurvasary malšindavo savo troškulį. Dabar jis virė 
košę su to upelio alyva.

Tai ta avis nutarė pasidaryt jaunu, nauju lietuviu ir pra
dėt lėtai tą pievą ir tą upelį, ir tą žemę valyti – savo vaikams... 
geriukams11... Gudri buvo avis, ir darbšti, ir atkakli – ji buvo 
palaiminta Šventos Teresės. Vakarais ji klausydavo bitlų mu
zikos. Tai ji šitaip kalbėjo tam žmogiukui:

Ne, žmogeli. Aš tikiu, kad Rojus dar nėra visai prarastas. 
Rojus priklauso nuo mūsų pačių: ar jo norim, ar jo neno

11 Gėriukas, geriukas (rytų aukštaičių tarmės žodis) – avies jau
niklis, ėriukas.

rim. Visur, aplinkui, yra Rojaus gabaliukai. Ir mes ne tik kad 
turim juos apsaugoti: mes turim juos auginti, puoselėti. A, 
Rojus priklauso nuo mūsų pačių!

Taip kalbėjo avelė žmogui, kuris graibstė alyvą iš upelio. 
Aš tai žinau, nes atsitiktinai praėjo National Geographic žur
nalo fotografas ir padarė nuotrauką savo rugpjūčio nume
riui, mačiau. Bet avelės nėra toj nuotraukoj. Šventą avelę gali 
matyti tik tie, kurie ja tiki... kaip aš...

Įsivertiname
1. spontaniškas rašymas.

1.1. raštu atsakykite į klausimus, kiekvienam atsakymui 
skirdami ne daugiau kaip penkias minutes.
•	Kuris	Biblijos	tekstas	jums	įdomiausias?	Kodėl?
•	Kuris	meno	(literatūros,	dailės,	muzikos)	kūrinys	
labiausiai	įsiminė	kaip	Biblijos	interpretacija?

•	Ką	supratote	skaitydami	šio	skyriaus	kūrinius?	
1.2.	Apibendrinkite	atsakymus.	Kurie	mėgsta	statistiką,	

t.	 y.	 kiekybinių	 duomenų	 rinkimą,	 apdorojimą	 ir	
ana	lizę,	gali	sudaryti	atsakymų	diagramą	ir	pateikti	
klasės	draugams	interpretuoti.	

2.	 Įvertinkite	 savo	darbo	 įgūdžius	 ir	 gebėjimus.	Rezulta-
tus	aptarkite	su	mokytoju.	Išskirkite	tris	pasisekusius	ir	
du	tobulintinus	dalykus.

Darbo įgūdžiai, gebėjimai 3 taškai 2 taškai 1 taškas

SKAITYMAS
Vertinti skaitomo teksto 
turinį ir raišką
Kelti ir svarstyti problemas, 
pagrįsti savo požiūrį
Apibendrinti, daryti išvadas, 
kelti hipotezes
RAŠYMAS
Sklandžiai formuluoti  
pastraipos pagrindinę mintį
Rasti bent du argumentus 
pagrindinei minčiai pagrįsti
Remtis Biblijos tekstais, 
cituoti
Pateikti grožinės literatūros 
pavyzdžių
Apibendrinti pastraipą
KALBĖJIMAS
Sudominti klausytojus, 
atkreipti jų dėmesį
Derinti tekstą ir vaizdinę 
medžiagą 
Kalbėti aiškiai, sklandžiai, 
nuosekliai

 

Dievo Avinėlis Kroãtijos Pòrečo miesto bazilikoje, VI a.

�Užduotys:
1) Teksto analizės klausimai. Mokomasi atidžiai 

skaityti tekstą, lyginti jį su kitais 
2) Diskusijos. Mokomasi pagrįsti savo nuomo-

nę, viešai kalbėti
3) Rašymo užduotys. Mokomasi kūrybiškai ir 

kritiškai apmąstyti skaitytus kūrinius, rašant 
įvairių tipų ir žanrų tekstus

4) Tyrimai. Mokomasi savarankiškai rasti, siste-
minti, vertinti informaciją, tyrinėti žodinius 
ir vaizdinius tekstus, juos lyginti

5) Apibendrinamosios užduotys. Mokomasi 
daryti išvadas remiantis kūrinio visuma, jo 
kontekstu, kitais skaitytais tekstais

�Kūrinio 
pristatymas

�Schemos, lentelės padeda 
struktūruoti, sisteminti, lyginti 
tekstuose aptariamus dalykus

�Skyriaus 
įsivertinimo 

užduotys

2 skyrius  BIBLIJA IR JOS TRADICIJA

L i t e r at ū r a  X k L a sė
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1.1. Patyrinėkite apsakymo kompozicijos schemą; ras
kite skirtingų pasakojimų (dabar, seniau  – pasa
kotojo vaikystėje, dar seniau – jo tėvo jaunystėje) 
ribas.

1.2. Atpasakokite kurią nors  – pasakotojo dabarties, 
jo vaikystės ar tėvo jaunystės – istoriją.

1.3. Rašytojui svarbiau ne pavaizduoti įvykį, o atskleis
ti, kaip į jį reaguojama. Pasirinkite vieną iš prisi
minimų ir, remdamiesi tekstu, papasakokite, kaip 
veikėjai reaguoja į ponų ir prievaizdo elgesį. 

2. Palyginkite, kokį prievaizdą Dumbraucką prisimena 
pa sakotojas ir kokį tėvas.3. Kaip prievaizdas atsiduria pasakotojo tėvų namuose?

4. Kaip manote, ar dovanodamas tėvui lazdą Dumbrauc
kas prisiminė, jog kadaise šia lazda jo vos neužmušė? 
Gal lazdos dovanojimas – atsiprašymas ar... pasityčio
jimas? Atsakydami remkitės tekstu.5. Kodėl istoriją apie lazdą tėvas papasakoja tik prievaiz

dui išvykus?6. Kaip į tėvo pasakojimą reaguoja vaikai? Kodėl šitaip?
7. Tėvas, kadaise įbaugintas ponų ir jų tarnų, su apmau

du prisimena patirtą skriaudą, bet neleidžia išmesti 
lazdos, nieko nekaltina, tik liūdnai šypsosi. Remda
miesi tekstu, įrodykite, kad liūdna tėvo šypsena – pa
grindinis apsakymo motyvas.8. Pasvarstykite, ko šypsosi tėvas. Galbūt apsakyme yra 

užuominų? Paieškokite jų ir pakomentuokite.
9. Paaiškinkite, kas, jūsų manymu, yra orumas, koks žmo

gus yra orus. Pasitikrinkite šių žodžių reikšmę „Dabar
tinės lietuvių kalbos žodyne“. Pasvarstykite, ar Jono 
Biliūno apsakymo veikėją – pasakotojo tėvą – galima 
laikyti oriu žmogumi. Argumentuokite.

10. Prisiminkite Senojo Testamento pasakojimą apie pa
saulio kūrimą: žmogus sukurtas pagal Dievo paveiks
lą. Psalmėse irgi pabrėžiama, kad žmogus – savo ran
kų darbų šeimininkas, Dievas visa padėjo prie jo kojų. 
Paaiškinkite, kaip būtų galima šį Jono Biliūno apsa  ky
mą susieti su Senojo Testamento pasakojimu ir Kalno 
pamokslo ištrauka. 

11. Garsus politikas, Didžiõsios Britãnijos premjeras Ant
rojo pasaulinio karo metais Vinstonas Čerčilis (Wins ton 
Leonard Spencer Churchill, 1874–1965)  yra pasakęs: 
„Niekas nepajėgs jūsų pažeminti be jūsų sutikimo.“ Pa
aiškinkite šią mintį ir pateikite savų pavyzdžių.

Andrius NavickasŽurnalistas Andrius Navickas (g. 1972 m.) – viešųjų dis 
kusijų dalyvis, Garbingesnės žiniasklaidos iniciatyvos drau
gijos narys. Šios draugijos internetinė svetainė skirta po
kalbiams apie žurnalistų etiką.

Asmens orumAs: retorikA ir prAktikA
Prieš du tūkstančius metų krikščionybės paskelbta žinia, 

kad kiekvienas esame neįkainojamai brangus, nes nešioja-
mės savyje Dievo paveikslą, ir mūsų vertė nepriklauso nuo 
socialinio statuso, turto, lyties, priklausomybės kuriai nors 
tautai, net nuo mūsų tikėjimo ar elgesio, bet yra dovana, 
buvo viena svarbiausių mąstymo revoliucijų žmonijos isto-
rijoje. Jos radikalumui net iš tolo negali prilygti Prancūzjos 
revoliucija, įtikinėjusi, kad tai ji „išrado“ brolybės šūkį. 

Per du tūkstančius metų žmonija labai daug sužinojo 
apie pasaulį, apie žmogaus kūno sandarą, bet, atrodo, pa-
miršo vieną „smulkmeną“ – kas yra žmogus.Benediktinų vienuolis, teologas Jonatanas Diūringas (Jo

nathan Düring, g. 1960 m.) atkreipia dėmesį, kad žodis „as-
muo“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio personare, reiškian-
čio „suskambėti, būti išgirstam“. Tokia žodžio kilmė atveria 
platų asociacijų lauką.Žmonija – tai melodija, o kiekvienas žmogus – unikali 

nata. Viena vertus, tik melodijoje nata iš tiesų išsiskleidžia, 
kita vertus, kiekviena nata „laiko“ visą dermę. Išmeskime 
bent vieną, ir tai, kas atrodė nuostabus sąskambis, virs ka-
kofonija. Kita vertus, skambančiai natai reikia ausies, kuri ją 
girdėtų. Taip pat ir asmuo gali išgyventi savo unikalų skam-
besį tik dėl kitų. Be santykio asmuo tampa neišsiskleidusiu 
pumpuru ir negali pabėgti nuo nevisavertiškumo jausmo.

Šv. popiežius Jonas Paulius II sakė, kad palaimintoji 
Motina Teresė padovanojo šių dienų pasauliui naujas akis. 
Mes pamatėme tuos, kuriuos buvome atpratę matyti: pa-
liegėlius, varguolius, visa tai, kas šių laikų pasauliui tebuvo 
nereikšmingos dalelės, skiedros.

Dabar
(pasakotojas, suaugęs žmogus, prisimena)

Pasakotojo vaikystė

Tėvo jaunystė

Pasakotojo vaikystė

Dabar
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LIETUVIŲ 
KALBOS 
VADOVĖLIAI 
IR TESTAI 
9 IR 10 KLASEI

Skaitymas – didelis malonumas 
kultūringam žmogui.
- JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS
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• Lietuvių kalbos vadovėliai 9 ir 10 klasei – tai šiuolaikiškos, patrauklios kalbinio ir komunikacinio ugdymo priemonės, parengtos pagal 
Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016 m.).
• Patartina vadovėliais naudotis lanksčiai, kūrybiškai, atsižvelgiant į užsibrėžtus tikslus ir konkrečios klasės poreikius.
• Lietuvių kalbos testai 9 ir 10 klasei parengti kaip papildoma mokymosi priemonė. Testai padeda mokiniams įgyti tvirtesnius fonetikos, mor-
fologijos, sintaksės ir skyrybos pagrindus, taip pat atidžiai, kritiškai skaityti tekstus, kūrybiškai taikyti lietuvių kalbos žinias.

• Ugdyti sakytinio ir rašytinio komunikavimo gebėjimus • Sužadinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalbos istorija ir šiandien vykstančiais kalbi-
niais pokyčiais • Padėti suprasti kalbą kaip sistemą, mokyti taikyti įgytas žinias įvairiose komunikacinėse situacijose • Skatinti naudotis įvairiais 
spausdintais ir elektroniniais šaltiniais • Ugdyti gebėjimus suprasti, kritiškai vertinti įvairius žodinius ir nežodinius pranešimus • Ugdyti ben-
drąsias kompetencijas, siūlant įvairias mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo ir įsivertinimo strategijas

M E T O D A I

Derinami sisteminis ir komunikacinis kalbos mokymosi metodai: 1–5 sky-
riuose supažindinama su lietuvių kalbos sistema (daugiausia sintakse), į 
juos integruotos kalbos vartojimo temos (skyrius „Kalbos vartojimas“). 

Kalbos sistemos dalykų mokomasi indukciškai – iš pradžių mokiniams siū-
loma paanalizuoti gramatinį reiškinį rišliame tekste („Stebime“), remiantis 
turimomis žiniomis, ir tik po to pateikiama teorinė medžiaga („Aiškinamės“), 
kuri padeda plėsti ir stiprinti žinias.

Išanalizavę gramatinį reiškinį, mokiniai mokosi kurti sakytinius ir rašytinius 
tekstus, pasirinkę tinkamas strategijas ir raiškos priemones. 

T E K S T I N Ė  I R  V A I Z D I N Ė  M E D Ž I A G A

Vadovėliuose siekiama žodinės ir vaizdinės informacijos dermės:
• Atliekant užduotis, siūlomi skaityti estetiškai vertingi, skirtingų stilių ir 
žanrų tekstai. Jie atitinka mokinių amžių, yra jiems aktualūs.
• Kad mokiniai geriau suprastų teorinę medžiagą, įsimintų esminius daly-
kus, informacija pateikiama nuosekliai ir sistemiškai.
• Mokiniai skatinami išbandyti naujas skaitmenines technologijas: morfologinio 
anotatoriaus, kirčiuoklės, tekstyno teikiamas galimybes.

U Ž D U O Č I Ų  S I S T E M A 

Siūloma kelių pakopų užduočių sistema orientuota į nuoseklų mokymąsi ir 
išsamų pažinimą:
I pakopa. Reiškinio supratimas, remiantis turimomis žiniomis („Stebime“).
II pakopa. Teorinių žinių plėtimas ir stiprinimas („Aiškinamės“).
III pakopa. Žinių taikymas atliekant praktines užduotis („Įtvirtiname“).
IV pakopa. Išmoktos medžiagos apibendrinimas („Apibendriname“).
V pakopa. Įsivertinimas.

Pateikiamos užduotys, ugdančios gebėjimus taikyti kalbos žinias, anali-
zuoti, kritiškai, kūrybiškai mąstyti, vertinti skirtingus požiūrius:
• Kalbos sistemos žinių taikymo. • Negrožinių tekstų suvokimo. • Sakytinių 
ir rašytinių tekstų kūrimo. • Informacijos radimo spausdintuose ir elektroni-
niuose šaltiniuose. • Savo kalbinės aplinkos pažinimo, tyrinėjimo. 

M O K Y M O S I  S T R AT E G I J O S

Mokiniams siūloma išmokti strategijų, kurios padeda tobulinti savo kalbi-
nius gebėjimus, siekti geresnių mokymosi rezultatų:
• kaip tobulinti savo juodraštį; • kaip planuoti ir sakyti viešąją kalbą; • kaip 
išmokti įdėmiai skaityti; • kaip įvertinti savo rašinį; • kaip pasirengti tiriama-
jam darbui.

K A I P  S I E K I A M A  T I K S L Ų

K O  S I E K I A M A
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V A D O V Ė LY J E T E S T U O S E

Nuosekliai įtvirtinamos ir stiprinamos kalbos sistemos ži-
nios: nuo kalbos žinių taikymo prie teksto kūrimo užduočių.

• Testai sudaryti kaip kompleksinės užduotys, kuriomis in-
tegruojamos įvairios kalbos pažinimo, skaitymo, rašymo 
veiklos.
• Kalbos pažinimo ir vartojimo užduotims parinkta vertin-
gų ir aktualių klasikos, šiuolaikinės literatūros, publicisti-
kos, mokslo populiarinimo tekstų.
• Sąsiuvinyje yra įvairių tipų tekstų kūrimo užduočių, siūlančių 
pasakoti istorijas, aprašyti aplinką, samprotauti įvairiomis te-
momis, praktiškai taikyti lietuvių kalbos žinias.
• Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami testai gali būti 
kaip mokymosi įsivertinimo arba kaip apibendrinamojo 
vertinimo užduotys.
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J U D I TA  D Ž E Ž U L S K I E N Ė ,  R E G I N A  K AČ I N S K I E N Ė ,  M A R I J A  M I K N E V I Č I E N Ė

Kaina 12,90 Eur Kaina 5,50 Eur 

LIETUVIŲ KALBA 9 KLASEI
 

1. Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys
 

• Kalbų ir kultūrų įvairovė
• Kalbos kitimas 
• Bendrinės kalbos formavimasis ir dabartinė 
lietuvių kalbos padėtis 
• Senieji lietuvių kalbos paminklai ir tarmės 
• Skyriaus apibendrinimas

 2. 8 klasės kurso kartojimas 

• Aktyvus klausymasis 
• Taisyklingos tarties reikalavimai 
• Fonetinė, morfologinė ir tradicinė rašyba
• Kalbos dalių gramatiniai požymiai
• Veiksmažodžių neasmenuojamosios formos
• Sakinio dalys
• Vientisinio sakinio sandara ir skyryba
• Tiesioginės kalbos, kreipinių, įterpinių skyryba 
• Sudėtinio sakinio sandara ir elementarioji 
skyryba 
• Skyriaus apibendrinimas 

 
 3. Fonetika ir kirčiavimas

• Priegaidės • Vardažodžių kirčiavimas
• Daiktavardžių kirčiuotės
• Kirčiavimo įgūdžių įtvirtinimas 
• Skyriaus apibendrinimas  

 4. Morfologija ir rašyba

• Veiksmažodžių valdomi linksniai
• Dalies kilmininkas
• Dvejybiniai linksniai
• Dalyvis, pusdalyvis ir padalyvis 
• Skyriaus apibendrinimas  

 5. Sintaksė ir skyryba

• Sudėtinių sakinių rūšys 
• Prijungiamųjų sakinių sandara 

• Šalutiniai veiksnio ir papildinio sakiniai 
• Šalutiniai tarinio ir pažyminio sakiniai 
• Šalutiniai aplinkybių sakiniai
• Prijungiamieji daugiadėmeniai sakiniai
• Šalutinių sakinių skyryba
• Šalutinių sakinių sintaksiniai sinonimai 
• Sujungiamųjų sakinių rūšys ir skyryba 
• Sujungiamųjų sakinių sintaksiniai sinonimai 
• Bejungtukių sakinių prasminiai ryšiai ir skyryba
• Bejungtukių sakinių sintaksiniai sinonimai
• Skyriaus apibendrinimas  

Kalbos vartojimas 
(integruotas į 1–5 skyrius)
• Internete randamos medžiagos vertinimas 
(1 sk.) 
• Pasirengimo viešajai kalbai etapai (1 sk.). 
Viešosios kalbos plano sudarymas ir repetavi-
mas (1 sk.) 
• Viešosios kalbos vertinimo schema (1 sk.) 
• Klausymosi gebėjimų lavinimasis (2 sk.)
• Juodraščio rašymas (3 sk.) 
• Juodraščio tobulinimas (3 sk.)
• Rašinio vertinimo schema (3 sk.)
• Įdėmiojo skaitymo strategija (3 sk.)
• Mokslinio stiliaus ypatumai (3 sk.)
• Administracinių dokumentų rašymas (4 sk.). 
Administracinio stiliaus ypatumai (4 sk.)
• Funkciniai stiliai (5 sk.)

 
LIETUVIŲ KALBA 10 KLASEI

 

1. Kalba kaip socialinis kultūrinis reišk inys

• Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai 
• Pagrindiniai lietuvių kalbos tyrėjų darbai 
• Kalbos tiriamojo darbo principai
• Skyriaus apibendrinimas

2. 5–9 klasės kurso kartojimas
 

• Žodžių junginys ir sakinys
• Vientisinis sakinys 
• Sudėtinis sakinys

• Vientisinio ir sudėtinio sakinio skyryba
• Kalbos dalių funkcijos sakinyje
• Galūnių rašyba
• Kalbos dalių darybos sintaksiniai aspektai
• Žodžių daryba ir formų daryba
• Žodžių kamieno rašyba
• Skyriaus apibendrinimas

3. Fonetika ir kirčiavimas

• Taisyklingos tarties reikalavimai ir svarbiau-
sios kirčiavimo taisyklės
• Veiksmažodžių kirčiavimas
• Sudėtingesni kirčiavimo atvejai
• Skyriaus apibendrinimas

4. Morfologija ir rašyba

• Žodžio gramatinių formų parinkimas
• Taisyk linga formų vartosena
• Skyriaus apibendrinimas

5. Sintaksė ir skyryba
 

• Mišrieji sudėtiniai sakiniai, jų skyryba
• Tiesioginė, netiesioginė kalba ir citavimas
• Citatos, jų skyryba • Sakinių skirstymas
• Veiksnio raiška • Tarinio raiška
• Papildinio raiška • Pažyminio raiška
• Aplinkybių raiška
• Kalbamųjų santykių raiška
• Atskiriamosios konstrukcijos, jų skyryba
• Išskiriamosios konstrukcijos, jų skyryba
• Skyriaus apibendrinimas

Kalbos vartojimas 
(integruotas į 1–5 skyrius)
• Pasirengimas kalbos tiriamajam darbui (1 sk.) 
• Kalbos tiriamojo darbo rezultatų pristatymas 
(1 sk.)
• Viešųjų kalbų rūšys (1 sk.) 
• Kalbėtojo atmintinė (1 sk.)
• Viešosios kalbos vertinimo schema (1 sk.)
• Patarimai, kaip imti interviu (3 sk.)
• Bendrieji stilingos kalbos reikalavimai (4 sk.)
• Kalbos normų laikymosi vertinimas (4 sk.)
• Publicistinio stiliaus ypatumai (5 sk.)
• Straipsnio rašymas (5 sk.)
• Juodraščio tobulinimas (5 sk.)
• Rašto darbo vertinimo schema (5 sk.) 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIŲ IR TESTŲ 
9 IR 10 KLASEI TURINYS IR STRUKTŪRA 
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Kaina 12,90 Eur Kaina 5,50 Eur 

www.e-lankos.lt

• SKAITMENINĖS VADOVĖLIŲ VERSIJOS 

• ILGALAIKIAI PLANAI 

• PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA

• KALBOS PAŽINIMO UŽDUOČIŲ 
ATSAKYMAI
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�Poskyrio
pavadinimas

�Tekstas su 
stebimu kalbos 
elementu 

�Užduotys, 
padedančios 
suprasti stebi-
mą elementą

�Lentelės su 
pavyzdžiais 

arba schemos
�Teorinė 

dalis

�Pratimai teorinei 
medžiagai įtvirtinti

�Skyriaus tema 
ir turinys

�Skyriaus 
medžiagos 
apibendrinimas 
ir įsivertinimas

�Užduotys poskyrio 
medžiagai apibendrinti

29

�Skyriaus (įsi)vertinimo 
lentelė

�Skyrių apibendrinančio 
testo užduotys

�Testo pavadinimas



30

LITERATŪROS VADOVĖLIAI 11 IR 12 KLASEI

LITERATŪROS VADOVĖLIS 
11 KL., I D.
I. Kanišauskaitė, M. Mikala-
jūnas, E. Patiejūnienė, 
N. Šervenikaitė, S. Žukas

Kaina 12,90 Eur

LITERATŪROS VADOVĖLIS 
12 KL., I D.
I. Kanišauskaitė, L. Mačians-
kaitė,  D. Satkauskytė,  
N. Šervenikaitė,  D. Vaitiekū-
nas, S. Žukas

Kaina 12,90 Eur

LITERATŪROS VADOVĖLIS 
12 KL., II D.
I. Kanišauskaitė, L. Mačians-
kaitė,  M. Mikalajūnas,  
D. Satkauskytė, N. Šerveni-
kaitė, D. Vaitiekūnas, S. Žukas

Kaina 12,90 Eur

LITERATŪROS VADOVĖLIS 
11 KL., II D.
D. Satkauskytė, I. Kanišaus-
kaitė, M. Mikalajūnas, 
N. Šervenikaitė, S. Žukas

Kaina 12,90 Eur

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS 
11–12 KLASEI

„ŽMOGUS IR KALBA“. 
LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVĖLIS 11–12 KL.
G. Notrimaitė-Muzikevičienė,  
S. Parulskis,  J. Pribušauskaitė, 
M. Ramonienė, S. Žukas

rašytojų  
gyvenimas  
ir kūryba
kontekstai
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SLIETUVIŲ
LITERATŪROS

KONSPEKTAS ABITURIENTUI

Leidyklos „Baltų lankų“ vadovėliai“ išleisti 
literatūros vadovėliai ir chrestomatijos 11–12 klasėms:

www.baltulankuvadoveliai.lt9 789955 237440

ISBN 978-9955-23-744-0

ISBN 978-9955-23-744-0

abiturientui

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
KONSPEKTAS ABITURIENTUI. 
RAŠYTOJŲ GYVENIMAS IR 
KŪRYBA. KONTEKSTAI
O. Baumilienė, I. Kanišauskaitė, 
L. Mačianskaitė, M. Mikalajūnas, 
E. Patiejūnienė, D. Satkauskytė, 
N. Šervenikaitė, D. Vaitiekūnas, 
S. Žukas  

LIETUVIŲ LITERATŪROS KONSPEKTAS 
ABITURIENTUI

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 11 IR 12 KLASEI

PO TRUPUTĮ 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS KITAKALBIAMS

Trečiasis lietuvių kalbos vadovėlio kitakalbiams „Po truputį“ 
leidimas. Trys vadovėlio knygos – Mokinio knyga, Pratybų 
sąsiuvinis ir Mokytojo knyga – padės ne tiek pažinti lietu-
vių kalbą, kiek išmokti sklandžiau ją vartoti – kalbėti, rašyti, 
skaityti ir suprasti tekstus iš klausos.
Mokinio knyga – tai remiantis B1 lygio lietuvių kalbos varto-
jimo poreikiais atrinkta ir susisteminta gramatikos, leksikos, 
komunikacinių intencijų raiškos mokymo medžiaga. 
Pratybų sąsiuvinis – tai Mokinio knygos tąsa, kurioje pateik-
ta kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo, gramatikos ir 
leksikos vartojimo, tarties gebėjimus ir įgūdžius ugdančių 
pratimų įvairovė. 
Mokytojo knyga – tai gairės mokytojams, į ką reikėtų atkreip-
ti dėmesį mokant tiek kalbos, tiek sociokultūros dalykų. Taip 
pat čia pateikiami ir pratimų atsakymai. 

R I TA  M I G AU S K I E N Ė,  M E I LU T Ė  R A M O N I E N Ė,  LO R E TA  V I L K I E N Ė
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Pavyzdys: Mergaitė žaidžia su maža, linksma sese.

1. Vaikas nori ........................
..........................

........ ledų.

2. Tėvas šeštadienį susitiks su savo .........................
..........................

....... draugu.

3. Ateikite pas mus .........................
..........................

....... valandą.

4. Žinau, kad tu mėgsti ......................
..........................

.......... rožes.

5. Rytoj su draugu žiūrėsime .........................
..........................

....... filmą.

6. Penktadienį eisiu į .......................
..........................

......... muziejų.

7. Noriu puodelio .........................
..........................

....... kavos.

8. Atsiprašau, ar turite .........................
..........................

....... kriaušių?

1. Kada susitiks Mikas ir Lina? ........................
.........................

.........................
.........................

..................

2. Kur jie susitiks?  .......................
.........................

.........................
.........................

.........................
...............

3. Koks yra Mikas?  ........................
.........................

.........................
.........................

.........................
.............

4. Ką dėvės Mikas? ........................
.........................

.........................
.........................

.........................
.............

5. Kokia yra Lina? ........................
.........................

.........................
.........................

.........................
...............

6. Ką dėvės Lina?  .......................
.........................

.........................
.........................

.........................
................ ŠEŠTOJI  PAMOKA
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Pavyzdys: Aš, mašina. – Aš važiuoju mašina.

Pavyzdys: Aš, tu. – Aš kalbu su tavimi.

Pavyzdys: Šiandien aš rašau laišką. – Rytoj aš rašysiu laišką.

1. ė – ie  1 ........................
..., 2 ........................

..., 3 ........................
..., 4 ........................

...

2. o – uo  1 ........................
..., 2 ........................

..., 3 ........................
..., 4 ........................

...

3. i – ė               1 ........................
..., 2 ........................

..., 3 ........................
..., 4 ........................

...

4. ie – ei              1 ........................
..., 2 ........................

..., 3 ........................
..., 4 ........................

...

5. uo – au              1 ........................
..., 2 ........................

..., 3 ........................
..., 4 ........................

...

A

1. Kelias –  ................

2. Keliaus –  .............

3. Kalnas –  ..............

4. Kelnės – ...............

miestas, transportas, dviratis, mašina, autobusas, traukinys, lėktuvas,

važiuoti, skristi, laivas, šaligatvis, šviesoforas, restoranas, biblioteka,

baseinas, gamykla, turgus, sunkvežimis, atostogauti, pasivaikščioti

Jonas joja ir dainuoja, kad net kojos tabaluoja.

B

1. Mėsa –  ..................

2. Miestas –  ..............

3. Maistas –  ..............

4. Mąsto –  ................

C

1. Skaitykla – ...................

2. Skalbykla –  .................

3. Keitykla –  ....................

4. Valgykla –  ...................

Kaina 8,30 Eur 

Kaina 12,90 Eur 
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Tai naujo tipo lietuvių kalbos gramati-
ka, pristatanti kalbos gramatinę sandarą 
funkciniu aspektu. Į kalbos gramatinę 
sistemą žvelgiama kaip į kalbos išteklius, 
leidžiančius kurti prasmes vartojant lietu-
vių kalbą kaip susižinojimo, bendravimo 
priemonę. Tai gramatika, skirta kalbėtojui 
ar rašančiajam tekstą, kuriančiam kalbą.
Gramatikos adresatas – įvairių lygių, bet 
labiausiai – pažengusiųjų ir mokančių-
jų lietuviškai lygio mokiniai, kurie jau 
geba lietuviškai bendrauti, bet stokoja 
bendro gramatinės sandaros vaizdo, 
gramatinės sinonimikos. Gramatikoje 
stengtasi itin pabrėžti tokius gramatikos 
dalykus, kurie sudėtingi kitakalbiams, 
kurie nelengvai išmokstami, kuriuos 
vartojant pasitaiko tipiškų klaidų.

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
M E I LU T Ė  R A M O N I E N Ė,  J OA N A  P R I B U Š AU S K A I T Ė

Kaina 10,00 Eur Kaina 10,00 Eur 

PAPILDOMA MOKOMOJI LITERATŪRA

Kaina 10,00 Eur 

Kainos galioja nuo 2021 m. balandžio 2 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

MATEMATIKA VAIZDŽIAI IR PAŽINGSNIUI
PA D Ė K I M E  V A I K A M S  M O K Y T I S !

Matematika vaizdžiai ir pažingsniui – ir vaikams, ir tėvams. Spalvotos 
diagramos, paveikslėliai padės žingsnis po žingsnio įveikti programos 
temas ir suprasti matematiką kur kas geriau nei iki šiol.
Šis puikus vadovas apima visus programinius dalykus nuo skaičiavimo 
pagrindų iki geometrijos, nuo algebros iki statistikos, todėl jo padedami 
tėvai ir vaikai išspręs net sudėtingiausius uždavinius.
Matematika vaizdžiai ir pažingsniui įkvėps pasitikėjimo ir padės 
susidrau gauti su šiuo įdomiu mokslu!

GAMTOS MOKSLAI VAIZDŽIAI IR PAŽINGSNIUI
PA D Ė K I M E  V A I K A M S  M O K Y T I S !

Gamtos mokslai vaizdžiai ir pažingsniui – ir vaikams, ir tėvams. Spalvo-
tos schemos, paveikslėliai padės žingsnis po žingsnio įveikti programos 
temas ir kur kas lengviau suprasti biologiją, chemiją, fiziką.
Šis puikus vadovas apima tris mokslus – biologiją, chemiją ir fiziką, tad jo 
padedami tėvai ir vaikai perpras net sudėtingiausius gamtos reiškinius.
Gamtos mokslai vaizdžiai ir pažingsniui įkvėps pasitikėjimo, sudo-
mins, ir mokymasis taps malonia veikla.

Kaina 15,00 Eur 

Kaina 15,00 Eur 



 – 
SKAITMENINĖ
UGDYMO
PRIEMONĖ
VISKAS, KO REIKIA MOKYMUI(SI), –  
VIENOJE INTERAKTYVIOJE SKAITMENINĖJE 
APLINKOJE!
Interaktyvus, dinamiškas skaitmeninis turinys  
(1–12 klasei), padedantis mokyti(s) tiek klasėje,  
tiek nuotoliniu būdu.
Daugiau informacijos apie „Baltų lankų“ vadovėlių“ 
skaitmeninę mokymo(si) aplinką rasite 
www.e-lankos.lt.
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Atnaujintoje skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje www.e-lankos.lt rasite interaktyvų, dinamišką ir gyvą „Baltų lankų“ vadovėlių“ leidyklos 
skaitmeninį turinį (1–12 klasei), padėsiantį įveikti kylančius ugdymo iššūkius tiek klasėje, tiek ir mokant(is) nuotoliniu būdu.

S K A I T M E N I N Ė S
V A D O V Ė L I Ų
V E R S I J O S

Viskas, ko reikia mokymui(si), – vienoje interaktyvioje skaitmeninėje aplinkoje 
www.e-lankos.lt. Čia pateikiami visų klasių skaitmeniniai vadovėliai paįvairins mo-
kymo procesą – galima pasitelkti interaktyvią lentą, kompiuterį, planšetę bei kitus 
įrenginius ir vesti tradicines pamokas nuotoliniu būdu.

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba

M E T O D I N Ė 
M E D Ž I A G A

Pratybų užduotys, mokytojo knygos, papildoma mokomoji medžiaga atitinka šian-
dienines interaktyvumo tendencijas. Čia rasite kiekvienos klasės ilgalaikius planus, 
kuriuose pateikiama informacija padės užtikrinti sėkmingą ugdymo procesą.

V A D O V Ė L I Ų  T U R I N Į  
PA P I L D A N T I  
M O K O M O J I  M E D Ž I A G A

Skaitmeniniai vadovėliai papildyti tekstais apie rašytojus ir jų kūrybą, naujomis ir 
spausdinti skirtomis užduotimis, lentelėmis, kūrybos pavyzdžiais, nuotraukų galeri-
jomis, vaizdo bei garso įrašais, naudingomis internetinėmis nuorodomis.

G A L I M Y B Ė  K A U P T I 
A S M E N I N Į  A R C H Y V Ą

Kiekvienas vartotojas gali kaupti asmeninį archyvą – naudingų nuorodų, tekstinių 
dokumentų, nuotraukų ir kt. priedų banką, padedantį efektyviau išnaudoti pamo-
koms skirtą laiką.

Kiekvieną trečiadienį vyksta virtualūs skaitmeninės mokymo(si) aplinkos pristaty-
mai. Jų metu demonstruojami 1–12 klasės skaitmeniniai vadovėliai, mokymo(si) 
aplinkos funkcionalumas, taip pat atsakoma į visus rūpimus klausimus. 

Jeigu turite klausimų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu atsiliepimai@elankos.lt

Daugiau informacijos rasite www.e-lankos .lt

PA G A L B A

Skaitmeniniuose vadovėliuose pateikiami lietuvių kalbos pažinimo užduočių atsa-
kymai. Mokytojai gali sudaryti mokiniams galimybę patiems pasitikrinti ir įsivertinti, 
kaip atliko užduotis.

U Ž D U O Č I Ų 
AT S A K Y M A I

Tekstas Foto Video Zaidimas Audio

Atvartai Klausimai Uzduotys Pastabos Objektai Locked

Pasaulio pazinimas Gimtoji kalba Matematika Daile Muzika

Galerija URLSokis

Jungtis Jungties pvz. Jungties pvz. 2

Etika Other

Mano

Tekstas

Anglu kalba
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AKTUALUS,
INTERAKT Y VUS, 

PATOGUS NAUDOTI 
MOKYMO(SI)  

TURINYS
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RUOŠIUOSI ISTORIJOS EGZAMINUI
RUOŠIUOSI ISTORIJOS 
EGZAMINUI. 11 KLASĖ. 
PRAKTINĖS UŽDUOTYS
IR ATSAKYMAI
M. Tamošaitis
Rasite šaltinius, užduotis 
ir testus, apimančius 
laikotarpį nuo V a. iki XX a. 
pradžios. Tai priemonė 
pasitikrinti istorijos žinias 
ir gebėjimus savarankiškai.

Kaina 9,90 Eur

RUOŠIUOSI ISTORIJOS 
EGZAMINUI. 12 KLASĖ.
PRAKTINĖS UŽDUOTYS 
IR ATSAKYMAI 
M. Tamošaitis
Galėsite savarankiškai 
pasitikrinti istorijos žinias 
ir gebėjimus pagal 12 kla-
sės mokyklinių vadovėlių 
kursą nuo XX a. pradžios 
iki šių dienų. 

Kaina 9,90 Eur 

RUOŠIUOSI ISTORIJOS 
EGZAMINUI. KONSPEK-
TAS ABITURIENTUI 
M. Tamošaitis
Rasite glaustai aptartus 
svarbiausius Europos ir 
Lietuvos istorijos įvykius 
bei procesus nuo viduram-
žių iki šių dienų, taip pat 
trumpus istorinių asme-
nybių aprašus, patarimų, 
kaip atpažinti kontūrinius 
žemėlapius, ir kitos nau-
dingos informacijos.

Kaina 10,00 Eur 

ISTORIJOS VADOVĖLIS
11 KL., I D. 
M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS
11 KL., II D. 
M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ 
SĄSIUVINIS 11 KL., I D. 
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ 
SĄSIUVINIS 11 KL., II D.
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS 
12 KL., I D.  
M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ 
SĄSIUVINIS 12 KL., I D.
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ 
SĄSIUVINIS 12 KL., II D.
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS
12 KL., II D. 
A. Anušauskas, G. Kaselis, 
R. Kraujelis, S. Lukšys, 
A. Streikus, M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS 
7 KL., II D.
N. Kostinienė, 
M. Ščavinskas, 
M. Tamošaitis
Kaina 11,00 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS 
7 KL., I D.
N. Kostinienė, 
M. Ščavinskas, 
M. Tamošaitis
Kaina 11,00 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ
SĄSIUVINIS 
7 KL.
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ 
SĄSIUVINIS
8 KL.
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS 
8 KL., II D.
D. Karvelis, N. Kostinienė, 
S. Lukšys
Kaina 11,00 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS
8 KL., I D.
S. Lukšys, M. Ščavinskas, 
M. Vitkūnas 
Kaina 11,00 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS IR PRATYBŲ SĄSIUVINIS 7 KLASEI ISTORIJOS VADOVĖLIS IR PRATYBŲ SĄSIUVINIS 8 KLASEI

ISTORIJOS VADOVĖLIS
9 KL., I D.
R. Butvilaitė, D. Karvelis, 
N. Kostinienė, S. Lukšys,  
S. Pivoras, M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS
9 KL., II D.
S. Lukšys, S. Pivoras, 
M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ 
SĄSIUVINIS 10 KL.
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS
10 KL., I D.
M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS
10 KL., II D.
R. Kraujelis, A. Streikus, 
M. Tamošaitis
Kaina 12,00 Eur

ISTORIJOS PRATYBŲ 
SĄSIUVINIS 9 KL.
M. Tamošaitis
Kaina 4,50 Eur

ISTORIJOS VADOVĖLIS IR PRATYBŲ SĄSIUVINIS 10 KLASEIISTORIJOS VADOVĖLIS IR PRATYBŲ SĄSIUVINIS 9 KLASEI

ISTORIJOS VADOVĖLIS IR PRATYBŲ SĄSIUVINIAI 11 KLASEI

ISTORIJOS VADOVĖLIS IR PRATYBŲ SĄSIUVINIAI 12 KLASEI

ISTORIJOS VADOVĖLIAI IR PRATYBŲ SĄSIUVINIAI 7–12 KLASEI
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III dalis „Vasario 16-osios Lietuva“ apta-
ria du nepriklausomybės dešimtmečius, 
per kuriuos susi for mavo modernioji lietu-
vių tauta. Pasakojimas pradedamas atsklei-
džiant sudėtingas valstybės atsiradimo ir 
formavimosi sąlygas. Aptariamos pagrindi-
nės visuomenę modernizavusios švietimo 
ir žemės ūkio reformos, minimi ryškiausi to 
laikotarpio pasiekimai, rodantys nepriklau-
somybės pažadintas tautos kūrybines ga-
lias. Ši dalis baigiama dramatišku pasako-
jimu apie politines aplinkybes, nulėmusias 
Lietuvos valstybingumo praradimą.

IV dalis „Nuo teroro prie nuobodybės“ – 
sunkiausias Lietuvos istorijos tarpsnis: pir-
mos sovietinės okupacijos sukeltas šokas, 
Antrasis pasaulinis karas ir Holokaustas, 
antra sovietinė okupacija ir partizaninis 
pasipriešinimas. Iš pažiūros susitaikiusi 
su nelaisve ir svetimųjų valdžios primes-
tomis veidmainiškomis gyvenimo taisy-
klėmis, dar keturis dešimtmečius Lietuva 
laisvės viltį puoselėja pogrindyje. Ji prasi-
veržia sulig Sovietų Sąjungos pralaimėji-
mu Šaltajame kare.

V  dalis „Kovo 11-osios Lietuva“ skirta 
trims pastariesiems atgimusios Lietuvos 
dešimtmečiams. Prisimenamas kelias į ne-
priklausomybę, aptariami visuomenės 
pokyčiai atsivėrus pasauliui ir atsiradus 
galimybei laisvai keliauti, dirbti bet kurio-
je šalyje, ambicingas technologijų šuolis 
ir prisitaikymas gyventi laisvosios rinkos 
sąlygomis, įvertinama Lietuvos saugumo 
politika. Knyga baigiama savotišku visų 
dalių apibendrinimu, Lietuvos nueitą ke-
lią pristatant kaip sėkmės istoriją.

III dalis

II dalis „Nuo senosios prie naujosios Lietuvos“ – ilgasis XIX amžius, iki Pirmojo pa-
saulinio karo Lietuva tautų kalėjime, išbraukta iš Europos žemėlapio, bet nepraradusi 
tapatybės ir laisvės troškimo. Trys bajoriškosios Lietuvos sukilimai „už mūsų ir jūsų lais-
vę“ ir carinių represijų šuoruose bundanti valstietiškosios Lietuvos savimonė, užaugi-
nusi tautinės valstybės idėją. 
Knygoje bandoma parodyti, kaip per šį amžių pasikeitė tiek Lietuvos, tiek lietuvio  
supratimas. 

Istorikų Alfredo ir Mangirdo Bumblauskų knygos „Lietuvos istorija“ I  dalyje „Senoji 
Lietuva“ aprašomi pagrindiniai Lietuvos istorijos epizodai nuo pat priešistorės iki Abie-
jų Tautų Respublikos sunaikinimo 1795 metais. Pasakojimo branduolį sudaro svarbiausi 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo epizodai, suformavę pamatinę pilietišku-
mo sampratą: „Lietuvis yra tas, kuris myli laisvę ir gerbia Lietuvos Statutą.“ Mūsų šalies 
istorija skleidžiasi Europos istorijos kontekste. Daug dėmesio skiriama kasdieniam žmo-
nių gyvenimui (darbams ir šventėms, būstui, mitybai). Bene pirmą kartą dėmesys sutel-
kiamas į vaikus istorijoje: kokie senovėje buvo jų žaidimai, auklėjimo sistema, mokyklos 
ir elementoriai, kaip gyveno ir valdė mažamečiai kunigaikščiai ir karaliai. 
Senovės palikimas siejamas su dabartimi: pagonybės pėdsakai vietovardžiuose, reliktai 
šventėse, bibliniai ženklai, Užgavėnių kaukės, „Kaziuko“ širdys ir t. t. Taip pat apstu įdo-
mių, dar negirdėtų mūsų krašto istorijos faktų. Labai svarbią leidinio dalį sudaro iliustra-
cijos, žadinančios vaizduotę ir padedančios pasijusti praeityje tarsi čia ir dabar, o kelių 
disciplinų – istorijos, religijotyros, etnologijos, tautosakos, dailės, literatūros – integravi-
mas leidžia geriau suprasti istorinius procesus.

LIETUVOS ISTORIJA. PAAUGUSIŲ ŽMONIŲ KNYGA
A L F R E DA S  B U M B L AU S K A S ,  M A N G I R DA S  B U M B L AU S K A S

Kaina 20,00 Eur 

Kaina 20,00 Eur 

Daug dėmesio skiriama kasdieniam žmonių gyvenimui,  
skirtingų kultūrų sąsajoms, istorinių asmenybių likimams. 

IV dalis V dalis

2021 METAIS
IŠLEISIME 

TRIS NAUJAS
DALIS!



UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“

Gedimino pr. 28

LT-01104 Vilnius

Tel. (8 5) 208 0358

vadoveliai@elankos.lt

baltulankuvadoveliai

www.baltulankuvadoveliai.lt

PATOGU UŽSAKYTI!
Mokykloms ir kitiems juridiniams asmenims 
siūlome patogesnį leidinių užsakymą. 
Atsiskaitymo metu nurodžius bankinio
pavedimo atsiskaitymo būdą bus  
suformuota sąskaita ir suteikta  
atsiskaitymo už prekių krepšelį instrukcija.

Turite klausimų?  
Susisiekite telefonu (8 5) 208 0358 
arba el. paštu vadoveliai@elankos.lt

Jei užsakymo suma iki 30 Eur, 

taikomas 3 Eur pristatymo mokestis.


