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PRATARMĖ

Lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuviniai ŽODIS ŽODĮ VEJA skirti suaugu-
siesiems, siekiantiems išmokti lietuvių kalbą B1 / B2 lygiu. Šie sąsiuviniai parengti 
mokytis kartu su mokytoju, kuris galėtų paaiškinti žodžių reikšmes, jų vartosenos 
galimybes ir darybos modelius, tačiau yra galimybė dirbti ir savarankiškai, nes vado-
vėlio pabaigoje pateikiami sudėtingesnių užduočių atsakymai.

Leidinį sudaro dvi dalys, suskirstytos teminiais skyriais, pvz., Asmens tapatybė, 
Šeima, Profesijos ir t. t. Esant reikalui skyrių eiliškumą mokytojas gali keisti (atsi-
žvelgdamas į mokinių grupės poreikius). Kiekvienas skyrius pradedamas žodynėliu, 
sudarytu remiantis „Slenksčiu“. Daugelyje skyrių po žodynėlio pateikiami ir tai temai 
būdingų žodžių darybos modeliai. Toliau seka įvairaus sunkumo ir pobūdžio žodžių 
vartojimo užduotys. Jos eina sunkėjančia tvarka: naujų žodžių atpažinimas, žodžių 
siejimas su apibrėžtimis, žodžių junginių sudarymas, žodžių daryba ir laisvosios už-
duotys. Tačiau ir vėl mokytojui paliekama teisė pačiam pasirinkti užduočių seką, 
atsižvelgiant į besimokančiųjų kalbos mokėjimo lygį ir kitus veiksnius. Skyrius bai-
giamas kryžiažodžiu ir trumpais skaitiniais. Temų užduočių skaičius yra skirtingas, 
priklausomai nuo temos aktualumo, platumo ir sudėtingumo. 

Žodynėliuose žodžiai pateikiami pagal sisteminius ryšius, pvz., laidų vedė-
jas, vesti; dailininkas, piešti, tapyti. Veiksmažodžių duodamos trys pagrindinės for-
mos kartu su klausiamaisiais įvardžiais, parodančiais junglumą su kitais žodžiais, o 
skliausteliuose nurodomi tai temai būdingiausi priešdėliai, pvz., (nu-) piešti, piešia, 
piešė ką?; vesti, veda, vedė ką? Trečiosios linksniuotės daiktavardžių pateiktas ne tik 
vienaskaitos vardininko linksnis, bet ir vienaskaitos kilmininkas bei daugiskaitos var-
dininkas, pvz., iltis, ilties; iltys. Būdvardžiai dažniausiai pateikiami antonimų poromis. 
Be to, žodžiai iliustruojami vartosenos pavyzdžiais, paveikslėliais.

Kai kurių temų užduotyse siūloma paklausyti dainų ir įrašyti praleistus žodžius. 
Galbūt šias užduotis vertėtų atlikti su stipresne grupe. Mokytojas, pagal savo ga-
limybes, pats turėtų pasirūpinti užduotyse pateikiamų dainų įrašais (kompaktinių 
plokštelių sąrašas yra pateiktas sąsiuvinio gale po literatūros sąrašo).

Leidinio autorės nuoširdžiai dėkoja recenzentėms VU Lietuvių kalbos katedros 
docentei dr. Vilmai Zubaitienei ir Lituanistinių studijų katedros lektorei Joanai Pribu-
šauskaitei. Didelės padėkos už pagalbą ir supratingumą nusipelnė VU Lituanistinių 
studijų katedros docentė dr. Loreta Vilkienė ir dr. Inga Hilbig. Žinoma, vertingais pa-
tarimais leidiniui atsirasti padėjo visos Lituanistinių studijų katedros kolegės.

Norisi tikėti, kad ši medžiaga pravers tiek norintiems išmokyti, tiek norintiems 
išmokti lietuvių kalbą.

Geriausios kloties!
 Autorės
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vardas, pavardė Anketoje reikia parašyti savo vardą ir pavardę. 

pravardė 
Mūsų klasėje yra berniukas labai juodais plaukais, 
todėl jo pravardė – Juodis.

mergautinė pavardė
Dabar aš ištekėjusi, turiu vyro pavardę, 
o mano mergautinė pavardė buvo Liepaitė.

parašas
pasirašyti, pasirašo, pasirašė

Mums reikia jūsų parašo. Pasirašykite čia.

pasas, asmens tapatybės kortelė
Keliaujant po Europos Sąjungos šalis pasą turėti nebūtina, 
užtenka asmens tapatybės kortelės.

pažymėjimas
Aš turiu universiteto darbuotojo pažymėjimą, o studentai turi 
studento pažymėjimą.

asmens kodas Čia reikia įrašyti savo asmens kodą, kuris yra asmens tapatybės kortelėje.

vizitinė kortelė Gal turi savo gydytojo vizitinę kortelę?

gimimo data Prašom pasakyti savo gimimo datą. – 1990 09 19.

gimimo diena, gimtadienis Su gimimo diena!

lytis: 
vyras, 
moteris, moters; moterys

Anketoje reikia pažymėti savo lytį ir parašyti šeiminę padėtį.

šeiminė padėtis 
vedęs – nevedęs

vesti, veda, vedė ką?
Jis nevedęs, bet turi draugę.

ištekėjusi – netekėjusi
(iš-) tekėti, teka, tekėjo už ko?

Ji ištekėjusi už prancūzo. 

(su-) tuoktis, tuokiasi, tuokėsi Jie susituokė pernai. 

išsiskyręs, išsiskyrusi
(iš-) skirtis, skiriasi, skyrėsi

Jonas turėjo žmoną, bet dabar yra išsiskyręs.

našlys, našlė Antano žmona mirė, jis našlys. 

našlaitis, našlaitė 
(nu-) mirti, miršta, mirė

Tas berniukas našlaitis – jo tėtis mirė nuo ligos.

tauta Lietuviai yra nedidelė tauta, gyvenanti prie Baltijos jūros.

tautybė Jis sako, kad jo tautybė lenkas, bet yra Lietuvos pilietis.

pilietis
pilietybė

Ne visų šalių piliečiai gali turėti antrą pilietybę.

tėvynė 
gimtoji kalba

gimti, gimsta, gimė
(už-) augti, auga, augo

Mano tėvynė Lietuva – aš čia gimiau ir užaugau. 

Mano gimtoji kalba – lietuvių.

ASMENS TAPATYBĖ
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1. Raskite 9 žodžius ( ←  →  ↑  ↓ ).

Asmenų pavadinimai pagal gyvenamąją vietą

Kanada 
Europa 
Amerika

+  -ietis, -ė
→
→
→

kanadietis, -ė 
europietis , -ė 
amerikietis, -ė

Mūsų grupėje yra vienas kanadietis, 
o visi kiti europiečiai.

Prancūzija 
Ispanija 

+  -as, -ė
→
→

prancūzas, -ė 
ispanas, -ė

Futbolo varžybas laimėjo ispanai.

BET:
Lietuva 
Latvija 
Vokietija

+  -is, -ė
→
→
→

lietuvis, -ė 
latvis, -ė 
vokietis, -ė

Lietuviai ir latviai gerai sutaria.

N A R A P R A V A R D Ė P

N A Š L Y S R T P T L U A

S R L P A V A R D Ė A Ė R

A Ė L A I B A L T A U T A

P I L I E T I S I T Y L Š

B Y R S I T I A L Š A N A

T A U T Y B Ė V A R D A S

ŽODŽIŲ DARYBA

0. pravardė

1.  ....................................................

2.  ....................................................

3.  ....................................................

4.  ....................................................

5.  ....................................................

6.  ....................................................

7.  ....................................................

8.  ....................................................

9.  ....................................................
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2. Pažiūrėkite į valstybių ir jų sostinių pavadinimus. Prisiminkite, kaip padaromi gyventojų 
pavadinimai, ir juos įrašykite. Pasakykite informaciją apie save.

3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

0.  Madridas, Vilnius, Kaunas, Paryžius
1.  suomis, Danija, Švedija, Estija
2.  vardas, pavardė, profesija, pravardė
3.  vedęs, išsiskyrę, ištekėjusi, šeiminė padėtis
4.  Australija, amerikietis, anglas, austras
5.  asmens kodas, pravardė, gimimo data, parašas
6.  pasas, asmens tapatybės kortelė, vizitinė kortelė, pažymėjimas

ŠALIS SOSTINĖ GYVENTOJAS

Amerika (JAV) Vašingtonas  amerikietis

Anglija Londonas anglas

Austrija Viena

Bulgarija Sofija

Čekija Praha

Danija Kopenhaga

Estija Talinas

Graikija Atėnai

Ispanija Madridas

Italija Roma

Japonija Tokijas

Kanada Otava

Kinija Pekinas

Latvija Ryga

Lenkija Varšuva

Lietuva Vilnius

Norvegija Oslas

Prancūzija Paryžius

Rusija Maskva

Slovakija Bratislava

Suomija Helsinkis

Švedija Stokholmas

Šveicarija Bernas

Turkija Ankara

Vengrija Budapeštas

Vokietija Berlynas
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4. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir įrašykite žodžius. 
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anūkais, augo x 2, dirbti, eiti, gimė, gimė, ištekėjo, mirė, našlė, susirgo, studentas, sutiko, šeimą, vedė

gyvūnų, lietuviškos, Malūnininku, Miškiniu, pavadinti, pavardės, pavardžių, prancūzai, pravardę, pravardes, 
tautiško, tėvavardis x 2, tėvo, vadinamas, vardai, vardu, vienavardžiai, vietą

1. Ponas Vytautas (0) gimė prieš 70 metų Vilniuje.

2. Jis (1) ............................................... vienas šeimoje.

3. Kai Vytautui buvo 6 metai, jis pradėjo (2) ............................................... į mokyklą.

4. Kai Vytautas baigė mokyklą, jis studijavo Vilniuje, buvo universiteto (3) ............................................... .

5. Kai Vytautas baigė universitetą, jis pradėjo (4) ............................................... inžinieriumi.

6. Tada jis (5) ............................................... gražią merginą Jurgitą, kurią pamilo iš pirmo žvilgsnio.

7. Po metų Vytautas (6) ............................................... Jurgitą. 

8. Jurgita su džiaugsmu (7)  ............................................... už Vytauto.

9. Jurgitai ir Vytautui (8) ............................................... sūnus. Šeima buvo labai laiminga.

10.  Sūnus greitai (9)  .....................................  ir po 25 metų jau turėjo savo (10) ............................................... . 

11.  Jurgita ir Vytautas džiaugėsi savo (11) ............................................... .

12.  Po kiek laiko Vytautas labai (12) ............................................... ir (13) ............................................... . 

13.  Jurgita liko (14) ............................................... . 

5. Įrašykite žodžius.

  Kas mums „davė“ pavardes?

 Buvo laikai, kai žmonės neturėjo (0) pavardžių. Sakydavo: „Sveikas, storuli!“, „Štai ir žvairys!“ Iš pradžių 

atsirado žmonių (1) .................................... . O pavardės Europoje pirmiausia atsirado Italijoje (X–XI amžiais), iš 

italų jas perėmė kaimynai (2) ...................................., anglai, vokiečiai.

 Anglai su (3) .................................... pradėjo vartoti dar vieną žodį, kad atskirtų vieną žmogų nuo kito. 

Pavyzdžiui, mieste galėjo būti keli Dovydai, iš kurių vienas buvo tingus. Šis Dovydas buvo (4) ........................

Dovydu Tinginiu. Taip pat šalia tikro vardo sakydavo ir (5) .................................... vardą: Dovydas sūnus Jono. 

Žmones skyrė ir pagal jų gyvenamąją (6) ..................................... . Žmogų, kuris gyveno malūne, pradėjo vadinti 

(7) ...................................., kuris gyveno pamiškėje – (8) ..................................... .

 Iki 1387 m. krikščionybės įvedimo lietuviai buvo (9) ...................................., t. y. turėjo tik vardą. Tačiau 

vėliau tik vardo žmogui (10) .................................... nebeužteko. Prie vardo pradėjo dėti tėvo vardą, profesiją, 

(11) .................................... ir pan. Taip prasidėjo dabartinės mūsų (12) ..................................... . Lietuvių žodis 

„pavardė“ ir reiškia tai, kas yra po vardu.

 Pradžioje krikščioniškų vardų turbūt buvo nedaug – Jonas, Ona, Mykolas, Petras ir pan. Krikšto vardas buvo 

pridedamas prie seno, (13) .................................... vardo. Taip lietuvių tautiški vardai pavirto pavardėmis, o 

krikšto vardai – vardais.
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gimtoji, gyventojas, išmokti, kalbėti, kalbos, miestas, pasaulis, pasaulis, sala, sostinės, šalys, uostas, 
užsienis, valstybės, vengras, žmona

6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas.

  Pasaulio įdomybės

 Geografai sako, kad (0) pasaulyje yra 193 nepriklausomos valstybės. Kai kurios (1) ..............................

turi po kelias sostines. Pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikoje anksčiau buvo trys (2) .................................: 

Keiptaunas, Pretorija ir dabar jau nebelaikomas sostine Blumfonteinas. O Karibų jūros (3) ........................... 

Montserate yra 2 sostinės – Plimutas ir Bradas. Plimutas vadinamas sostine tik dėl to, kad tai vienintelis  

(4) ............................. visoje valstybėje.

 Pati mažiausia (5) ................................. valstybė yra Vatikanas. Ten gyvena apie 770 žmonių, tačiau nė vie-

nas iš jų nėra nuolatinis (6) ................................. .

 Brangiausias pasaulio (7) ................................. yra Angolos sostinė Luanda (arba Tokijas Japonijoje). O Bal-

tijos (8) ................................. brangiausia sostinė yra Ryga.

 Daugelis žmonių gali (9) ................................. bent dviem kalbomis. Tačiau yra žmonių, mokančių daug 

daugiau (10) ................................. . Pavyzdžiui, XIX a. gyvenęs italas Džiuzepė Mecofantis mokėjo 38 kalbas ir 

50 dialektų, nors niekada nebuvo išvykęs iš (11) ................................. Italijos. Paklaustas, kurią iš kalbų 

(12) ................................. buvo sunkiausia, Mecofantis atsakė: „Kinų, be abejo, kinų! Kol ją išmokau, sugaišau 

net šešias savaites!“

 Daugiausia (13) ................................. kalbų mokančiu žmogumi pasaulyje tarp dabar gyvenančiųjų laikomas 

(14) .................................. Ištvanas Dabis. Be gimtosios vengrų kalbos jis moka dar 103 kalbas. Jis puikiai kalba 

ir lietuviškai, nes jo (15) ................................., nors yra lenkė, gimė ir augo Lietuvoje. 

 Asmenį pasakydavo ir (14) ..................................... . Jono sūnus Povilas buvo vadinamas Povilu Jonaičiu, bet 

šio sūnų Petrą vadindavo jau Povilaičiu, o jo sūnų Antaną – Antanu Petraičiu. Vadinasi, (15) ..............................

nuo pavardės skyrėsi tuo, kad galiojo tik vienai kartai.

 Labai dažnai prie krikšto vardų pridėdavo (16) ...................................., iš kurių atsirado ir pavardės. Jos be-

veik visos (17) ..................................... kilmės ir labai įvairios. Tai – visokių (18) ..................................... vardai 

(Meška, Stumbras, Stirna), paukščių vardai (Balandis, Gaidelis, Žąsinas), žuvys, medžiai ir augalai (Alksnis, 

Žirnis), maistas, gėrimas (Ragaišis, Sula) ir t. t.

 Taigi pavardės Lietuvoje galutinai susiformavo apie XVIII a. pabaigą.

Pagal spaudą 
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Sveiki,

Aš esu Jonas. Aš gyvenu Vilniuje. Mano 

abu tėvai yra lietuviai. Aš dar neturiu 

savo šeimos, bet turiu draugę Jolantą. 

Jolanta gyvena Lietuvoje, bet yra ne lie-

tuvė, o lenkė. Ji puikiai kalba lenkiškai ir 

lietuviškai, dar angliškai ir vokiškai, nes 

studijuoja Vilniaus universitete vokiečių 

filologiją. Jolantos tėvai yra išsiskyrę. Ji 

gyvena su savo mama. Jolanta turi bro-

lį Paulių. Jis dabar gyvena Paryžiuje, nes 

iš ten yra jo žmona Žaklina. Paulius yra 

Prancūzijos pilietis. 

0. Jonas gyvena

1. Jonas yra 

2. Jolanta yra 

3. Jolantos mama yra 

4. Mama buvo 

5. Paulius yra 

6. Pauliaus žmona 

7. Paulius turi 

8. Pauliaus tautybė – 

A.  Prancūzijos pilietybę.

B.  išsiskyrusi.

C.  ištekėjusi.

D.  kalba prancūziškai.

E.  lenkas.

F.  lenkė.

G.  lietuvis.

H.  prancūzas.

I.   Lietuvoje.

J.  netekėjusi.

K.  nevedęs.

L.  studentė.

M. vedęs.

7. Perskaitykite tekstą. Sudarykite sakinius.

8. Užpildykite anketą apie šalia sėdintį žmogų. Papasakokite apie jį visiems.

ANKETA
1. Vardas 

2. Pavardė

3. Mergautinė pavardė

4. Gimimo data

5. Gimimo vieta

6. Nuolatinė gyvenamoji vieta

7. Pilietybė

8. Tautybė

9. Lytis

10. Šeiminė padėtis

11. Gimtoji kalba

12. Kitos kalbos

13. Profesija

14. Pomėgiai

15. Parašas

9. Baikite sakinius.

0. Vašingtonas yra  Amerikos sostinė. 1.  Rusas yra ............................................................................................ .

2. Vengrijos gyventojas yra .................................................. . 3.  Slovakai gyvena ................................................ .

4. Vilnius yra ..................................................... .  5. Suomis gyvena ..................................................................... . 

6. Kanados gyventojas yra ................................................ . 7. Turkijos gyventojai yra .......................................... .

8. Italijos sostinė yra ................................................. .  9. Pekinas yra .................................................................. .

10. Lietuvos valstybinė kalba yra .............................................................. .



12

ŽODIS ŽODĮ VEJA 1

LEKSIKA I

10. Paaiškinkite, kaip suprantate žodžius.

0. Gimimo data ir gimtadienis: Gimimo data yra diena, kada žmogus gimė, o gimtadienis – šventė.

1.  Pavardė ir pravardė:

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

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

2.  Našlys ir našlaitis: 

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

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

3.  Tautybė ir pilietybė: 

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

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

4.  Tėvynė ir tauta: 

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

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

5.  Asmens tapatybės kortelė ir vizitinė kortelė: 

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

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

11. Įrašykite anketos klausimus.

ANKETA

0.                           Vardas Dovilė

1. Lietuvos

2. 1974 09 14

3. Skaitymas, filmai, sportas

4. Moteris

5. Valančiūtė

6. Lietuvių k.

7. Lietuvė, rusė

8. Vilnius

9. Išsiskyrusi

10. Abramauskienė

11. Anglų, rusų, vokiečių k.

12. Matematikos mokytoja
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ASMENS TAPATYBĖ

***
 Galvojama, kad Europoje populiariausia pavardė kilusi iš kalvio amato pavadinimo. Čekijoje ir Slovakijoje 
daugybė Kovaržų ir Kovaržikų, Rusijoje – Kuznecų ir Kuznecovų, Ukrainoje – Kovalių, Kovalionkų, Lenkijoje – 
Kovalevskių, Vengrijoje – Kovascų, Vokietijoje – Šmitų, Suomijoje – Saplanenų, Anglijoje – Smitų. Sirijoje viena 
iš populiariausių pavardžių yra Habadas – arabiškai tai reiškia „kalvis“.

***
 Manoma, kad Lietuvoje šiuo metu gali būti apie 50–55 tūkstančiai skirtingų pavardžių. Populiariausios – 
Kazlauskai, Petrauskai, Stankevičiai, Jankauskai, Žukauskai, Butkai.

***
 Telšių rajone gyvena Romas Raktininkas. Visi linksmiausi Romo jaunystės nutikimai yra susiję būtent su 
raktais. Studijų metais studentai dažnai ateidavo pas jį paimti raktų, o tie, kurie pirmakursius pas „raktininką“ 
pasiųsdavo, juokdavosi.

***
 Kelmės rajone gyvenančio Vaclovo Daktaro linksmiausi nuotykiai taip pat susiję su jo pavarde. Jei apsilan-
kydavo pas gydytoją, medikai juokaudavo vadindami jį kolega arba klausdami, kodėl Daktaras pats neišsigydo.

12. Išspręskite kry žiažodį.

Horizontaliai
1. Nė viena ... nepamiršta savo 

didvyrių.
5. Sakoma, kad motery s yra 

silpnoji ..., o vyrai – stiprioji.
6. Mano ... – Lietuvos.
7. Man tėvai davė lietuvišką ... 

– Ugnė.
8. Mano draugė jau ..., bet dar 

neturi vaikų.

Vertikaliai
2. Dabar populiaru studijuoti ne 

savo ..., bet kitose šalyse.
3. Šiemet mano senelis šven-

čia septyniasdešimtąjį ...
4. Dar neturiu studento ..., to-

dėl negaliu imti knygų iš 
bib liotekos.

6. Dokumentus internete gali-
ma patvirtinti elektroniniu ...

7. Darius yra ..., turi sūnų ir du-
krą.

– Ar tu vaikystėje turėjai pravardę?
– Taip. Mikė Pūkuotukas.
– Čia todėl, kad buvai storuliukė?
– Ne. Čia todėl, kad draugai buvo kiaulės.

13. Nusišypsokite.
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šeima 

Mano šeima nedidelė: 

turiu mamą, tėtį, vieną brolį ir vieną seserį.

tėvas / tėtis / tėtė 

motina / mama

tėvai

brolis – sesuo / sesė
Mano brolis jau turi du vaikus: sūnų ir dukrą.

sūnus – duktė / dukra

sūnėnas – dukterėčia Aš turiu sūnėną ir dukterėčią.

nėščia
Mano sesuo nėščia, laukiasi dvynukų. 

Gydytojai sako, kad gimdys spalio mėnesį.
lauktis, laukiasi, laukėsi ko?

(pa-) gimdyti, gimdo, gimdė ką?

vaikas Kieme bėgioja daug vaikų.

kūdikis Kaimynų kūdikis ilgai verkia, gal kas atsitiko.

dvynys, -ė; dvyniai, dvynukai

krikštynos Kada bus jūsų dukros krikštynos?

senelis – senelė / močiutė Aš turiu dvi močiutes ir vieną senelį.

seneliai Mano seneliai gyvena prie jūros.

vaikaitis / anūkas, -ė Algis jau senelis – vakar jam gimė anūkas.

prosenelis, -ė
Aš turiu prosenelę – mano močiutės mama dar gyva. 

Kiti proseneliai jau mirę.
gyvas, gyva

miręs, mirusi

protėvis, protėviai Aš nežinau, ar mano protėviai buvo lietuviai.

patėvis – pamotė Pamotė mylėjo vyro vaikus: 

vieną posūnį ir dvi podukras.posūnis – podukra

įtėvis – įmotė Tomas dvejus metus gyveno vaikų globos namuose, 
bet dabar jau turi įtėvius.

įsūnis – įdukra Mes neturime savo vaikų, bet turime įsūnį.

giminė Mūsų giminė didelė, nes tėvai turi daug brolių ir seserų.

giminaitis: iš motinos / tėvo pusės Adomas yra mano giminaitis iš tėvo pusės.

dėdė – teta 
Rytoj važiuosime pas dėdę į svečius. Ten susitiksiu su pussesere.

pusbrolis – pusseserė

vyras – žmona
Susipažinkite, tai mano žmona Agnė. O čia mūsų žentas Tomas.

žentas – marti, marčios

uošvis – uošvė / anyta Vakar su anyta buvome spektaklyje.

vestuvės Šią vasarą buvo mano draugės vestuvės.

santuoka Jaunieji santuoką įregistravo Vilniaus santuokų rūmuose.

ŠEIMA. GIMINĖ
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ŠEIMA. GIMINĖ

1. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

0. motina, tėvas, sūnus, dukra, dėdė

1. patėvis, pamotė, posūnis, podukra, prosenelis

2. teta, dėdė, uošvė, pusbrolis, pusseserė

3. kūdikis, anyta, marti, žentas, uošvis

4. senelis, sūnėnas, močiutė, anūkė, vaikaitis

5. brolis, sesė, dukterėčia, pusseserė, sūnėnas

2. Užpildykite lentelę.

Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė

0. prosenelis prosenelė
1. močiutė
2. motina
3. vyras
4. teta
5. tėtė
6. sūnus
7. dukterėčia
8. patėvis
9. pusbrolis
10. anūkas
11. žmona
12. uošvė
13. žentas

3. Įrašykite žodžius. Vienu žodžiu yra daugiau.

anyta, dvynukai, kūdikį, marti, mirė, santuoka, skyrybų, uošvės, vaikai, vestuves, žentai, žmonių

 Pasaulyje gyvena daug įdomių (0) žmonių. Pavyzdžiui, laikraščiai rašo apie vieną amerikietę, kuri 

(1) ......................................... šventė net 22 kartus. Tačiau ji sako, kad tai dar ne pabaiga. Paskutinė  jos 

(su-) tuoktis, tuokiasi, tuokėsi Mes susituokėme pernai.

skyrybos Vaikai jaudinasi dėl tėvų skyrybų.

laidotuvės Negalėjau eiti į draugų susitikimą, nes buvau laidotuvėse. 

Palaidojome močiutės seserį. (pa-) laidoti, laidoja, laidojo ką?

karta Dažnai jaunoji karta konfliktuoja su senąja karta.

suaugęs, -usi Lietuvoje asmuo nuo 18 metų jau yra suaugęs.

vienmečiai, -ės Aš ir pusbrolis esame vienmečiai.

vienturtis, -ė Jonas vienturtis – neturi nei brolių, nei seserų.
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4. Įrašykite žodžius.

Iš vieno kiemo į mokyklą išeina dvylika 
mokinukų

    Rasa ir Kęstutis Baubliai šiais mokslo metais kasryt išly-

dės dvylika (0) vaikų, iš jų – tris pirmokus. 

Ši (1) .......................... globoja net aštuoniolika vaikučių. 

   Dideliam būriui vaikų prieš Rugsėjo 1-ąją buvo suor-

ganizuota dailės terapijos pamoka. (2) ............................... 

piešė, kaip pasitinka rugsėjį. Jų piešiniuose daug gėlių, 

už rankų susikibę (3) ..................................... ir seserys. 

Vienas iš vaikų pasakė, kad jam puikiai sekasi piešti ir 

(4) .................................. bus dailininkas. Visi buvo taip pasinėrę į spalvas, kad net užmiršo saldumynus. Mar-

garita, keturis (5) ..................................... auginanti mama, džiaugėsi puikia terapija mažiesiems. 

 Globoti vaikus ėmėsi visa Moliūnų (6) ..................................... . Prieš vienuolika metų tris savo vaikus užau-

ginę Dalė ir Donatas Moliūnai nusprendė globoti (7) ..................................... neprižiūrimus mažylius. Jie sako, 

kad kai (8) ................................. išėjo gyventi atskirai ir nutilo (9) ................................ juokas, atsirado tuštuma. 

Prieš ketverius metus prie Moliūnų prisijungė kartu gyvenanti dukra Rasa. Su (10) ............................ Kęstučiu 

Baubliu ji įkūrė šeimyną. Dabar Rasa kiekvieno savo (11) ................................. istoriją, poreikius, pomėgius, 

galimybes žino kaip savo (12) .................................. Gintarės. Mažiausias Baublių globotinis – keturių mėnesių 

(13) ................................., o septyniolikmetė Laura – (14) ....................................., ji nori studijuoti žurnalistiką. 

 Šeimynoje globojamieji turi viską, ko reikia laimingai (15) .....................................: jaukius kambarius, 

dviračius, lanko sporto ir muzikos mokyklas. Vaikai čia (16) ..................................... tik tikrųjų tėvelių. Todėl  

R. Baublienė žino, kad labai svarbu garantuoti laikinai globojamų vaikų (17) ................................. su biologiniais 

tėvais. 
Pagal spaudą

anūkų, bendravimą, broliai, dukros, kūdikis, pasiilgsta, suaugęs, sūnus, sūnūs, šeima, šeimyna, 
tėvų, vaikai, vaikystei, vaiko, vaikų, vyriausia, vyru

(2) .................................... su 63 metų vyru truko tik mėnesį: po 30 bendro gyvenimo dienų moteris jau norėjo 

(3) .................................... .

 Rekordininke galima vadinti ir vieną čilietę. Ji pagimdė 51 (4) .................................... . Net septynis kartus 

jai gimė (5) .................................... . Devyni vaikai (6) ...................................., o kiti 42 gyvena.

Pasaulyje būna ir labai keistų švenčių. Pavyzdžiui, viename Bulgarijos miestelyje švenčiama „Žentų diena“. 

Šventės metu vyksta karnavalas, kuriame dalyvauja ir (7) .................................... , ir uošvės. Žentai gauna dova-

nų, o (8) .................................... ruošia vakarienę. Tik neaišku, ar kur nors pasaulyje yra „Marčių ir anytų diena“. 

Lietuvių folklore galima rasti minčių, kad (9) .................................... anytai visada negera, o (10) ....................... 

marčiai – ne Dievo, o velnio dovana. 
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5. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas.

Pasaulio šeimos

 Gegužės 15-oji yra Tarptautinė (0) šeimos diena, pradėta minėti daugiau nei prieš 20 metų. Dabar dau-

gelyje šeimų Lietuvoje auga du ar trys (1) ......................................, o šeimos su keturiais vaikais jau laikomos 

(2) .................................. . Kinijoje vis dar galioja „vieno (3) ..................................“ įstatymas. 

 Tačiau yra ir labai didelių šeimų. Štai Indijoje gyvena didžiausia šeima (4) .................................. . Zionas 

Chanas yra vedęs 39 (5) .................................., turi 94 vaikus ir 33 (6) .................................. . Šeima gyvena 4 

aukštų ir 100 kambarių (7) .................................. . Viena iš žmonų sako, kad Z. Chanas ją pastebėjo rytinio pa-

sivaikščiojimo metu, o vėliau parašė raštelį, prašydamas (8) .................................. už jo. Vyras sako, kad tai dar 

ne viskas ir toliau ieško naujų (9) .................................. .

 O JAV gyvena ukrainiečių pora, kuri (10) ............................ 17 vaikų. „Kai Ukrainoje (11) ......................., 

šešis mėnesius negalėjome susilaukti (12) ............................... ir manėme, kad niekada jo neturėsime, – sakė 

tėvas Vladimiras. – Niekada nemaniau, kad turėsiu tokią didelę (13) .............................. .“ Jis tarnavo Ukrainos 

armijoje, kai žmona jam atsiuntė laišką, rašydama, kad (14) ................................. . „Negalėjau suprasti, kaip tai 

galėjo atsitikti. Aš armijoje, o ji – namuose (15) ..................................“, – juokėsi vyras.

Pagal spaudą

6. Baikite rašyti sakinius, žiūrėdami į paveikslėlį. 

0. Povilas yra Janinos vyras. 

1. Janina yra Laimos ir Algirdo ........................... .  

2. Laima yra Algirdo ............................................ .  

3. Paulius yra Laimos .......................................... .  

4. Vaida yra Algirdo ............................................. .  

5. Andrius yra Povilo ............................................ .  

6. Rita yra Janinos ............................................... .  

7. Saulius yra Andriaus ....................................... .  

8. Saulius yra Algirdo .......................................... .  

9. Martynas, Agota ir Matas yra Povilo ....................  .  

10. Rita yra Martyno ............................................ .  

11. Andrius yra Agotos ....................................... .  

12 Agota yra Mato .............................................. . 

13. Matas yra Agotos ......................................... .  

14. Martynas yra Mato ........................................ . 

15. Agota yra Martyno ........................................ .  

16. Paveikslėlyje yra .................................. kartos.

auginti, daugiavaikės, kūdikis, lauktis, moterys, namas, nėščia, pasaulis, susituokti, 
šeima, šeima, tekėti, vaikai, vaikaičiai, vaikas, žmonos

ŠEIMA. GIMINĖ



18

ŽODIS ŽODĮ VEJA 1

LEKSIKA I

7. Baikite sakinius.

0. Mama, tėvas ir vaikai yra viena šeima.

1. Mama ir tėvas savo vaikams yra ............................. . 2.  Mažas vaikas iki vienerių metų yra ........................... .   

3. Du tų pačių tėvų vaikai, kurie gimė tuo pačiu laiku, yra ........................................ . 4. Aušrai tiek pat metų, kiek 

ir jos draugui Simui – jie yra ..................................... . 5. Jurgio žmona laukiasi, ji yra ..................................... .  

6. Vyras, kurio žmona mirė, yra ........................................ . 7. Moteris, kuri turi vyrą, yra ........................................ .  

8. Jis buvo vedęs, bet dabar nebegyvena su žmona, yra oficialiai ........................................ . 9. Vienas Tomo 

senelis jau seniai miręs, bet kitas dar ........................................ . 10. Tomas neturi nei brolių, nei seserų. Jis yra 

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

8. Baikite sakinius.

0. Tėvo arba motinos brolis yra dėdė.

1. Tėvo arba motinos sesuo yra ..................................... . 2. Nauja tėvo žmona, bet ne motina, yra  

................................. . 3. Naujas motinos vyras, netikras tėvas, yra ..................................... . 4. Mamos arba tėvo 

mama yra ................................. . 5. Brolio arba sesers sūnus yra .......................... . 6. Brolio arba sesers duktė 

yra ..................................... . 7. Vyro tėvas yra ................................ . 8. Vyro motina yra ..................................... .  

9. Dukters vyras yra ............................................. . 10. Sūnaus žmona yra ............................................. .  

11. Sūnaus arba dukters vaikai yra ...................................... .

9. Paaiškinkite, kaip suprantate žodžius.

0. Žentas ir marti: Žentas yra dukros vyras, o marti – sūnaus žmona.

1. Podukra ir įdukra: 

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

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

2. Uošvė ir anyta: 

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

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

3. Patėvis ir įtėvis: 

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

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

4. Karta ir giminė: 

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

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

5. Vienmetis ir vienturtis: 

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

..................................................................................................................................................................................... .
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11. Nusišypsokite.

Horizontaliai
2. Procesas, kai atsisveikinama su 

negyvu žmogumi.
4. Šventė, kai vaikui duoda šventą 

vardą.
6. To paties amžiaus žmonės.
7. Sūnaus žmona.
10. Moteris, kuri laukiasi.
11. Dėdės dukra.

Vertikaliai
1. Brolio dukra.
3. Karta, gyvenusi prieš daugelį 
    metų.
5. Santuokos šventė.
8. Mažas vaikas (iki metų).
9. Dukters vyras.

– Tėveli, ar užaugęs galėsiu dary ti vis-
ką, neklausdamas mamos leidimo?
– Taip, sūneli.
– O kada tu, tėveli, užaugsi?

Kalbasi du berniukai:
– Įsivaizduok, mūsų seneliai neturėjo 
nei kompiuterių, nei interneto, nei te-
levizorių...
– Nenuostabu, kad jie jau mirę.

10. Išspręskite kry žiažodį.



20

ŽODIS ŽODĮ VEJA 1

LEKSIKA I

išsilavinimas: 

Mano išsilavinimas aukštasis.

Studijavau aukštojoje mokykloje – 

Vilniaus universitete.

vidurinis, aukštasis

aukštoji mokykla: 

universitetas, kolegija

akademija

(į-) stoti, stoja, stojo į ką? Kada įstojai į universitetą?

baigti, baigia, baigė ką? Aš baigiau Vilniaus universitetą, 

įgijau lietuvių filologijos specialybę.specialybė

įgyti, įgyja, įgijo ką?

lankyti, lanko, lankė ką? Pernai lankiau graikų kalbos paskaitas.

studentas
Studentauti patinka visiems studentams, 

bet ne visiems patinka studijuoti.
studijuoti, studijuoja, studijavo, ką?

studentauti, studentauja, studentavo

studijos: 
dieninės, vakarinės, ištęstinės

Dažniausiai studijos yra dieninės.

bakalaurantas – bakalauras

Aš studijuoju magistrantūroje, o mano draugas yra doktorantas.

magistrantas – magistras 

magistrantūra

doktorantas – daktaras

doktorantūra

fakultetas: 
filologijos, ekonomikos, teisės...

Kokiame fakultete tu studijuoji?

dekanas, prodekanas
Šiais metais rinksime kitą dekaną, kuris vadovaus fakultetui kelerius 

metus.

dekanatas Man reikia nueiti į dekanatą pasirašyti sutarties.

rektorius, prorektorius
Rugsėjo 1-ąją rektorius sakė sveikinimo kalbą.

rektoratas

privalomieji dalykai
Šį semestrą yra keturi privalomieji dalykai ir du pasirenkamieji.

pasirenkamieji dalykai

laisvieji dalykai Iki kada reikia pasirinkti laisvuosius dalykus?

kreditai Kiek kreditų už šį kursą?

paskaita Kelintą valandą rytoj prasideda paskaitos?

skaityti, skaito, skaitė ką? Šiandien paskaitą skaitys dėstytojas iš Danijos.

pratybos Šiandien per gramatikos pratybas kartojome veiksmažodžių laikus.

IŠSILAVINIMAS
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IŠSILAVINIMAS

seminaras Rytoj seminare turėsiu pristatyti referatą apie savo šalį.

auditorija Seminaras bus 124 auditorijoje.

semestras: 
Pavasario semestras prasidės vasario 1 d.

rudens, pavasario

sesija Žiemos sesijoje bus net septyni egzaminai.

egzaminas

Ar išlaikei matematikos egzaminą?

Neišlaikiau egzamino. Reikės perlaikyti po 2 savaičių.

išlaikyti, išlaiko, išlaikė ką?

neišlaikyti, neišlaiko, neišlaikė ko?

perlaikyti, perlaiko, perlaikė ką?

balas, taškas Jis labai gerai parašė testą – surinko 58 taškus iš 60.

pažymys Kokį pažymį gavai iš leksikos egzamino?

stipendija
Šį semestrą gausiu stipendiją, nes gerai išlaikiau egzaminus.

gauti, gauna, gavo ką?

vadovėlis Ar yra bibliotekoje leksikos vadovėlių?

kursas
Kokį kursą dėsto tas dėstytojas?

dėstyti, dėsto, dėstė ką?

konspektas

Ar konspektavai vakar istorijos paskaitą? Aš neturiu konspekto.konspektuoti, konspektuoja, 
konspektavo ką?

mokslininkas, -ė Į konferenciją rinkosi mokslininkai iš viso pasaulio.

mokslo darbas
kursinis, bakalauro ir magistro darbas

Apie ką rašai mokslo darbą?

Kokia tavo bakalauro darbo tema?

tyrinėti, tyrinėja, tyrinėjo ką?

Rytoj mūsų grupė ginsis bakalauro darbus.

rašyti, rašo, rašė ką?

(ap-) ginti(s), gina(si), gynė(si) ką?

diplomas Birželio 17 d. bus diplomų įteikimas.

dėstytojas, -a Kiek dėstytojų dirba naujoje katedroje?

mokslo laipsnis: 
magistras, daktaras, 
habilituotas daktaras Mano kolega gavo daktaro laipsnį.

gauti, gauna, gavo ką?

turėti, turi, turėjo ką?

pedagoginis vardas: 
docentas, profesorius

Dauguma dėstytojų turi docento vardą.
Gramatikos dėstytojas yra docentas.
Norint gauti profesoriaus vardą, reikia parašyti daug mokslo darbų.
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1. Pažymėkite +, kurie žodžiai gali būti kartu. Paaiškinkite, ką reiškia tokie žodžių junginiai.

senas prastas įdomus modernus reikšmingas

fakultetas +

profesorius

studentas

seminaras

mokslo darbas

universitetas

semestras

dalykas

diplomas

2. Raskite žodžių apibrėžtis. 

0. Aukštoji mokykla A. Dienos darbų tvarka.

1. Dėstytojas B. Laikas, kai kas nors kalba viena tema grupei žmonių.

2. Dienotvarkė B. Žmogus, kuris studijuoja universitete.

3. Mokslininkas D. Tam tikra mokymosi ar darbo sritis.

4. Paskaita E. Žmogus, kuris moko universitete.

5. Specialybė F. Žmogus, kuris moksliškai analizuoja norėdamas ką nors sužinoti.

6. Studentas G. Žmogus, kuris dirba mokslo darbą.

7. Tyrėjas H. Sąrašas, kuriame išvardyta, kada kas vyksta. 

8. Tvarkaraštis I.
Mokymo įstaiga, į kurią moksleiviai stoja mokytis po 
mokyklos. 
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3. Raskite žodžių apibrėžtis. Su kairėje pusėje esančiais veiksmažodžiais sugalvokite 
sakinių.

0. Įkurti A. Reguliariai eiti į paskaitas, treniruotes ir kt.

1. Išmokti B. Daryti, kad kitas ką nors mokėtų.

2. Dėstyti B. Ieškoti daugiau informacijos apie kokį nors dalyką.

3. Lankyti D. Daryti, kad pats kažką mokėtum, žinotum.

4. Mokėti E. Daug mokytis ir tada gerai ką nors žinoti.

5. Mokyti F. Mokytis aukštojoje mokykloje.

6. Mokytis G. Mokyti aukštojoje mokykloje.

7. Stoti H. Gebėti ką nors daryti.

8. Studijuoti I. Pradėti ko veiklą.

9. Tirti K. Darytis ko nors nariu, pvz., universiteto studentu.

1. ...................................................................................................................................................... ......................... .

2. ...................................................................................................................................................... ......................... .

3. ...................................................................................................................................................... ......................... .

4. ...................................................................................................................................................... ......................... .

5. ...................................................................................................................................................... ......................... .

4. Parinkite tinkamą žodį.

A. – Rasa, ar tu jau pradėjai (0) mokytis / mokyti tą eilėraštį, kur literatūros seminarui reikia? – Aš visą vakarą 

(1) mokau / mokausi, bet niekaip negaliu (2) išmokti / mokėti. Jeigu rytoj dar (3) nesimokysiu / nemokėsiu, 

neisiu į paskaitą.

B.  Aš (4) lankau / studijuoju Vilniaus universitete, įstojau prieš dvejus metus. Šiais metais pradėjau rašyti 

baigiamąjį darbą – (5) tiriu / lankau lietuvių kalbos deminutyvų vartojimą. Kiekvieną dieną daug (6) studijuoju / 

tiriu, o po paskaitų dar (7) lankau / mokau šokių treniruotes. Vaikystėje šokti mane (8) mokė / dėstė senelis, 

todėl ir dabar negaliu sustoti.
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5. Sudarykite žodžių junginius.

0. filologijos A. lituanistinę stipendiją

1. studentas B. kursas

2. laisvasis C. dekanas

3. fakulteto D. semestras

4. trečias E. diplomas

5. rudens F. fakultetas

6. universiteto baigimo G. darbas

7. gauti H. dalykas

8. mokslo I. magistrantas 

    Šiek tiek apie Vilniaus universitetą

     Vilniaus universitetą 1579 metais įkūrė vienuoliai jė-

zuitai. Jis yra viena (0) seniausių Rytų Europos aukštųjų 

(1) ................................. .

     Šiuo metu (2) ...................................................... yra 12 

(3) ............................ : Filologijos, Istorijos, Filosofijos, 

Medicinos ir kt. Visuose fakultetuose yra maždaug 80 

(4) ................................... . Be to, prie universiteto dirba 5 

(5) .................................................., o medicinos studentai 

(6) ................................... 26 klinikose ir universite-

tinėje ligoninėje. Ir tai dar ne viskas. Universitete  

(7) ................................. 16 įvairiausių studijų ir tyrimų  

(8) ................................., pavyzdžiui, Lyčių studijų centras, 

Orientalistikos, Judaistikos centras.

 Kiekvienais metais Vilniaus universitete (9) ................................. apie 19 000 (10) ................................ . Kai 

tiek daug studentų, žinoma, reikia ir daug (11) ....................................... . Universitete dirba maždaug 1 400 

(12) ................................. . Visi jie yra geri (13) ................................. . Pasaulyje žinomi net 184 garsūs Vilniaus 

universiteto (14) ................................. .

centrų, dėstytojų, fakultetų, institutai, katedrų, mokyklų, mokosi, pedagogų, praktikuojasi, profesoriai, 
seniausių, specialistai, studentų, universitete, veikia

6. Įrašykite žodžius. 
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7. Parašykite, kas tai yra.

0. Fakulteto vadovas – dekanas. 1. Universiteto vadovas – ...................................... . 2. Aukštojo mokslo įs-

taiga – ...................................... . 3. Žmogus, kuris moko universitete – ...................................... . 4. Žmogus, 

kuris dirba mokslo darbą – ...................................... . 5. Balas, kuris parodo, kiek studentas ar mokinys moka –  

...................................... . 6. Žmogus, kuris baigė doktorantūros studijas – ...................................... . 7. Doku-

mentas, kurį gauname, kai baigiame studijas – ...................................... . 8. Knyga, iš kurios mokomės kokios 

nors disciplinos – ...................................... . 9. Laikas aukštojoje mokykloje, kai kas nors kalba viena tema 

grupei žmonių – ...................................... . 10. Laikas semestro pabaigoje, kai studentai laiko egzaminus –  

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

8. Įrašykite žodžius.

 Kokias studijas pasirinkti?

 Dažnas (0) jaunuolis gyvenime save kankina klausimais, susijusiais su (1) ................................. ir ateitimi 

bent dukart: abitūros amžiuje ir būdamas absolventu. Kur (2) ....................................., kokią kryptį rinktis, kas 

man patinka? Kartais atsitinka, kad studijas ką tik baigęs (3) ....................................., nors ir turi daug jauna-

tviško entuziazmo ir nori kuo skubiau dirbti pasirinktoje (4) ......................................, ne visada randa darbą. 

 Todėl (5) .............................., baigiantiems mokyklas, labai svarbu žinoti, kokių perspektyvų jie gali tikėtis 

pasirinkę vieną ar kitą (6) ................................ kryptį. Pavyzdžiui, plėtojant šiuolaikines (7) ................................, 

didėja matematikos, informacinių technologijų, fizikos, (8) ................................... specialistų poreikis.

 Abiturientams pasirinkti padėtų susitikimai su (9) ................................... . Tokie susitikimai leidžia susipa-

žinti su (10) ..................................... karjeros galimybėmis, rasti atsakymus į rūpimus klausimus. Pamatę realią 

situaciją, jauni žmonės tampa (11) ............................... rinktis ne tai, kas populiaru, o tai, kas naudinga jiems 

patiems bei visai mūsų valstybei, jos (12) ................................. . Artimas (13) .................................. įstaigų ben-

dravimas ir bendradarbiavimas su verslo sektoriumi sudarytų galimybes nustatyti būsimų darbdavių lūkesčius 

ir galimybes (14) .................................. .

 Psichologai sako, kad jei žmonės rinktųsi (15) ...................................., kuri atitinka jų vidinius norus ir po-

linkius, jei darbe tikėtųsi patenkinti ne tik (16) .......................................... poreikius, būtų šiek tiek kitokia pras-

mė. Žmogus, atsakęs sau į klausimą, kas jam (17) .............................. yra svarbiausia, besistengiantis darbe 

parodyti savo kūrybiškumą, realizuoti savo (18) ................................, dirbs su meile, dėl to, tikėtina, bus labai 

geras (19) ............................. . Tokio žmogaus neturėtų sužlugdyti net (20) ................................ netektis, nes 

jam statusas nėra svarbiausias dalykas. 

Pagal spaudą

abiturientams, darbo, darbuotojas, chemijos, ekonomikai, finansinius, gyvenime, idėjas, 
jaunuolis, karjera, mokytis, motyvuoti, profesiją, profesinės, specialistas, srityje, studijų,  

studijuoti, švietimo, technologijas, verslininkais
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9. Išspręskite kryžiažodį. 

Horizontaliai

3. Žodžio „taškas“ sinonimas.
5. Aš studijuoju trečiame ... .
10. Mano ... aukštasis.
11. Aukštosios mokyklos dalis, kurioje mokomi vienos 

ar kelių panašių specialybių studentai.
12. Pinigai, kuriuos universitetas moka studentams.

Vertikaliai
1. Tas, kas studijuoja bakalaurą, yra ... .
2. Aukščiausias pedagoginis vardas.
4. Kambarys, kuriame būna paskaitos.
6. Aukštoji mokykla. 
7. Egzaminų laikas.
8. Egzamino ar testo rezultatas.
9. Rudens ar pavasario ... .
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10. Nusišypsokite. 

 Du policininkai patruliuoja gatvėje. Prie jų prieina užsienietis ir ima klausinėti, turbūt kaip kur nors nueiti. 

Klausia angliškai, vokiškai, itališkai – policininkai nieko nesupranta. Galų gale žmogelis numoja ranka ir nueina. 

Vienas policininkas taria:

– Oho, koks protingas, kiek kalbų moka...  

– Na, ir kas jam iš to? – paprieštarauja kitas.

***

 Sėdi universiteto valgykloje dėstytojas. Valgo. Ateina prie jo studentas, atsisėda. Dėstytojas negali patikė-

ti: čia dėstytojų stalas! Sako studentui:

– Žąsys ir kiaulės prie vieno stalo neėda. 

– Tada žąsys išskrenda, – ir studentas nueina prie kito stalo. 

 Dėstytojas susinervina: „Na, atkeršysiu tam akiplėšai per sesiją.“ 

 Ateina sesija. Studentas ramiai atsako į visus dėstytojo klausimus. Dėstytojas nervinasi – reikia 10 para-

šyti, bet ranka nekyla. 

– Galima paskutinį klausimą? Įsivaizduok – eini mišku ir du maišai padėti. Viename pinigai, kitame – protas.   

 Abu pilni, tokio pat svorio. Kurį renkiesi? 

– Pinigus, – atsako studentas. 

 Dėstytojas triumfuodamas atsako:

– Aš rinkčiausi protą. 

– Kam ko reikia, tas tą ir ima, – atsako mokinys. 

 Dėstytojas raudonas iš pykčio. Nerašo ranka 10 nors tu ką. Įrašo – „Kvailys“.

 Studentas, nepažiūrėjęs į knygelę, padėkoja ir eina namo. Namie atsiverčia, perskaito ir skambina dėstytojui. 

– Labas vakaras! Gerbiamas dėstytojau, jūs knygelėje pasirašėte, bet pažymį įrašyti tai pamiršote...

IŠSILAVINIMAS
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darbdavys, -ė Darbdaviai žada pakelti atlyginimus.

mokytojas, -a Mokytojo darbas nelengvas.

dėstytojas, -a Matematikos dėstytojas kantriai aiškino naują medžiagą.

teisininkas, -ė Mano brolis yra teisininkas, dirba teisme.

advokatas,  -ė Advokatas padeda klientui teismo proceso metu.

notaras, -ė Vaiko dokumentą turėjo patvirtinti notaras.

žurnalistas, -ė Jis yra žurnalistas, rašo straipsnius politikos tema.

laidų vedėjas, -a O Agnė yra laidų vedėja – 

veda laidas apie naminius gyvūnus.vesti, veda, vedė ką?

dailininkas, -ė

Dailininkas Modestas tapo savo nedidelėje dirbtuvėje.(nu-) piešti, piešia, piešė ką?

(nu-) tapyti, tapo, tapė ką?

fotografas, -ė Nuo vaikystės norėjau būti fotografas, todėl nusipirkau 

fotoaparatą ir pradėjau mokytis fotografuoti.(nu-) fotografuoti, fotografuoja, fotografavo ką?

dainininkas, -ė Operos dainininkas Petraitis jau baigia karjerą. Daug metų 

jis dainavo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.(pa-) dainuoti, dainuoja, dainavo ką?

šokėjas, -a Šokėja Karina parodė savo gabumus dar būdama vaikas. 

Ji pradėjo šokti ketverių metų.šokti, šoka, šoko

aktorius, -ė
Aktorė Vaiva Mainelytė vaidino filme „Velnio nuotaka“.

vaidinti, vaidina, vaidino

vertėjas, -a Vertėjas turi būti kūrybingas. 

Tomas verčia tekstus iš turkų kalbos į lietuvių kalbą.
(iš-) versti, verčia, vertė iš ko? į ką?

medikas, -ė Ar jūsų šalyje populiari mediko profesija?

gydytojas, -a Gydytojas sakė tris dienas gulėti lovoje ir gerti vaistus.

(iš-, pa-) gydyti, gydo, gydė ką? kuo?

vaistininkas, -ė Vaistininkas patarė pirkti šiuos vitaminus.

odontologas, -ė Gal galite rekomenduoti gerą odontologą Vilniuje? 

Reikia sutaisyti priekinius dantis.(pa-, su-) taisyti, taiso, taisė ką?

slaugytojas, -a Slaugytoja slaugo ligonį: 

paduoda vaistus, palydi į procedūras.slaugyti, slaugo, slaugė ką?

PROFESIJOS
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vairuotojas, -a, taksistas, -ė Vairuotojams žiemą darbas pasunkėja.

Vairuoti reikia labai atsakingai.
vairuoti, vairuoja, vairavo ką?

ūkininkas, -ė Geras ūkininkas pirmas ateina į darbą ir paskutinis iš jo 

išeina. Penkerius metus jis ūkininkavo šitame ūkyje.ūkininkauti, ūkininkauja, ūkininkavo

pardavėjas -a Turgaus pardavėjai kvietė pirkėjus pirkti.

kasininkas, -ė Man kasininkas pardavė bilietus ne į tas vietas, kurių 

prašiau...parduoti, parduoda, pardavė ką?

inžinierius, -ė Mano dėdė yra inžinierius statybininkas.

meistras, -ė Ieškau meistro, kuris galėtų sutaisyti pianiną.

mechanikas, -ė Pažįstu gerą mechaniką – visada remontuoja mano 

automobilį.(su-) remontuoti, remontuoja, remontavo ką?

santechnikas, -ė
Išsikvietėme santechniką, kad sutaisytų vandens čiaupą.

(su-) taisyti, taiso, taisė ką?

policininkas, -ė
Policininkas sankryžoje reguliavo eismą.

reguliuoti, reguliuoja, reguliavo ką?

siuvėjas, -a
Šį sijoną man pasiuvo teta. Ji yra siuvėja.

(pa-, su-) siūti, siuva, siuvo ką?

virėjas, -a Kavinė ieško virėjo.

Savaitgaliais pietus verda mano vyras.(iš-) virti, verda, virė ką? ko?

padavėjas, -a Palikau padavėjui arbatpinigių.

kirpėjas, -a
Aš paprašiau kirpėją, kad nukirptų plaukus trumpai.

(nu-, pa-) kirpti, kerpa, kirpo ką?

verslininkas, -ė Verslininkas nori išplėsti įmonės veiklą ir kitose šalyse.

sekretorius, -ė Sekretorė jau išsiuntė reikalingus dokumentus.

vadybininkas, -ė Įmonė ieško reklamos vadybininko.

kolega, -ė Rasa yra gera mano kolegė. Jonas taip pat geras kolega.

namų šeimininkas, -ė Aš namų šeimininkė – auginu du vaikus.

pensininkas, -ė Mano senelis jau pensininkas.
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1. Asmenų pavadinimai pagal profesiją ar atliekamą veiksmą

darbas
gydyti 
pardavė 

+
+
+

-ininkas, -ė
-tojas, -a
-ėjas, -a

→
→
→

darbininkas, -ė
gydytojas, -a
pardavėjas, -a

Darbininkai eina į susirinkimą.
Gydytojas sakė, kad po dviejų dienų būsiu sveikas.
Mano mama yra pardavėja.

2. Vietų pavadinimai

mokė + -ykla → mokykla Aš baigiau mokyklą prieš dešimt metų.

1. Parašykite, kas yra šie žmonės.

1.  .................................... 2.  .................................... 3.  ..................................... 4.  .....................................

5.  .................................... 6.  .................................... 7.  ..................................... 8.  .....................................

9.  .................................... 10.  ................................... 11.  ................................... 12.  ...................................

ŽODŽIŲ DARYBA
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2. Padarykite žmonių pavadinimų su priesagomis -ininkas, -ė. 
Pasakykite, ką veikia šie žmonės. 

0. darbas – darbininkas, darbininkė  

1. kalba - ............................................. .........................................................................................................

2. futbolas - ....................................... .........................................................................................................

3. smuikas - ........................................ .........................................................................................................

4. daina - ............................................. .........................................................................................................

5. kasa - .............................................. .........................................................................................................

6. ūkis - .............................................. .........................................................................................................

7. biblioteka - ..................................... .........................................................................................................

8. ......................................................... .........................................................................................................

Pasirinkite tris žodžius ir parašykite su jais sakinių.

0. Darbininkai gamykloje darbą pradeda 6 valandą.

1. .......................................................................................................... ..................................................................... .

2. ............................................................................................................ ................................................................... .

3. .............................................................................................................. ................................................................. .

16.  ................................... 17.  ................................... 18.  ................................... 19.  ...................................

13. ..................................................     14. ..................................................      15. ..................................................
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3. Padarykite žmonių pavadinimų su priesagomis -tojas, -a.  
 Pasakykite, ką veikia šie žmonės. 

4. Padarykite žmonių pavadinimų su priesagomis -ėjas, -a. 
Pasakykite, ką veikia šie žmonės. 

5. Padarykite vietų pavadinimų su priesaga -ykla. Baikite rašyti sakinius.

0. Mokytojas dirba mokykloje. 1. Virėjas dirba ……………………………….............. . 2. Studentai skaito kny-

gas ……………………………….............. . 3. Aš valau drabužius ……………………………….............. . 4. Meistras 

taiso batus ………………………………............... . 5. Kepėjas kepa duoną ………………………………............... .  

6. Toje ……………………………….............. dirba geri kirpėjai. 7. Siuvėjai siuva drabužius ………………………….............. 

0. gydyti – gydytojas, gydytoja  

1. mokyti – ........................................ .........................................................................................................

2. vairuoti – ....................................... .........................................................................................................

3. dėstyti – ........................................ .........................................................................................................

4. rašyti – .......................................... .........................................................................................................

5. skaityti – ....................................... .........................................................................................................

6. valyti – .......................................... .........................................................................................................

7. ....................................................... .........................................................................................................

0. pardavė – pardavėjas, pardavėja

1. virė – ............................................. .........................................................................................................

2. kepė – ........................................... .........................................................................................................

3. vertė – ........................................... .........................................................................................................

4. siuvo – .......................................... .........................................................................................................

5. kirpo – ........................................... .........................................................................................................

6. šoko – ........................................... .........................................................................................................

7. ....................................................... .........................................................................................................

0. mokė – mokykla

1. skaitė – ......................................................................

2. kepė – .........................................................................

3. kirpo – ........................................................................

4. siuvo – ........................................................................

5. taisė – ........................................................................

6. valė – ..........................................................................

7. valgė – ........................................................................



33

B1 / B2 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)

PROFESIJOS

6. Įrašykite žodžius.

   Mano profesija – žurnalistė

     Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad esu nyks-

tanti rūšis – laiminga lietuvė. Man patinka mano  

(0) darbas ir atlyginimas. Kai kažkada dariausi 

psichologinį testą, atsakymas buvo: „Jums ne-

patinka, kai kas nors (1) ..........................., kaip 

dirbti.“

     Po mokyklos studijavau (2) .............................., 

nes ši specialybė jau kelerius metus buvo mano 

svajonių specialybė. Tai geras darbas, nes nėra  

(3) ............................... . Niekada nežinau, kur tą 

dieną būsiu ar su kokiais žmonėmis (4) ......................... . Kartais reikia labai skubėti, bet malonu jausti, kad turi 

ką (5) ............................... pasakyti visai Lietuvai. Be to, būdama žurnalistė galiu prieiti prie muzikos žvaigždės 

ar garsaus (6) ................................. ir jį pakalbinti. Galiu pakalbėti net su (7) ................................ ir paklausti, 

kodėl aš tiek daug moku už šildymą.

 Žurnalistui geras (8) ................................. duoda ir darbo priemones. Turėtumėte gauti bent nešiojamąjį 

(9) ................................... . Jo užtenka ir darbui, ir (10) ..................................., ir laisvalaikiui. Žinoma, vadovas 

turėtų parūpinti ir (11) ................................ , mobilųjį internetą bei telefoną. 

 Tačiau žurnalisto darbe yra ir neigiamų dalykų, pavyzdžiui, sunkiai įsivaizduojama (12) ............................ . 

Jei esi redaktorius, ko galėtum siekti – vyriausiojo (13) ............................... pareigų? Čia nėra kelių laiptelių. 

Žurnalistai gal dar gali pretenduoti į laidų (14) ................................. ar tiesiog į populiaresnę žiniasklaidos prie-

monę, kurioje didesnis atlyginimas. 

 Nežinau, ar šis trumpas straipsnis padės kam nors apsispręsti būti žurnalistu, tačiau tai iš tiesų  

(15) ............................. darbas.

Pagal spaudą

.

aiškina, aktoriaus, bendrausiu, darbas, darbdavys, diktofoną, įdomus, karjera, kompiuterį, 
ministru, redaktoriaus, rutinos, studijoms, svarbaus, vedėjus, žurnalistiką
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dirbti, fotografas, fotografuoti, groti, kirpėjas, kirpykla, kirpti, meistras, ministerija, nešti, odontologas, 
paštininkas, pianistas, statybininkas, statyti, sutaisyti, taisyti, ūkininkas, vesti, viršininkas, žurnalistas

7. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir baikite sakinius. Kur reikia, pakeiskite žodžių formas.

1. Mano vardas Jonas. Aš esu kirpėjas. Aš dirbu  

naujoje ………............……………, kur ………….…….…………… 

daug garsių žmonių. Mano šeima yra labai didelė. Aš 

turiu net devynis brolius. 

2. Mano vyriausias brolis Povilas yra  ………………………… .  

Jis …………………….……… naujus namus.

3. Kito brolio vardas Jeronimas. Jis yra didelis 

………………….…………, dirba …………….……………… ir vi-

sada yra labai rimtas.

4. Brolis Antanas yra geras laikrodžių …………….……… . 

Jeigu jums reikia ………………….………… laikrodį, eikite 

pas Antaną. 

5. Mano brolis Vaclovas gyvena kaime. Jis yra  

…………............………...........…….…… . Jam visada patiko 

………………................…………… žemę.

6. Mūsų brolis Liudas yra labai protingas. Jis dirba 

……………….…………… . Liudas …………………….……… dan-

tis labai gerai.

7. Brolis Mykolas yra labai geros širdies. Jo profesi-

ja – …………............…….…………… . Kiekvieną rytą jis 

………………...…………… laiškus ir laikraščius žmonėms. 

8. Brolis Gintas yra ……………….............…….……… . Jis 

……………….…………… garsius žmones žurnalams.

9. Rokas visada mėgo daug skaityti ir kalbėti. Gal to-

dėl jo profesija – televizijos …………….….…………… . Jis 

…………….…….………… vakaro žinių programą.

10. Mūsų jauniausias brolis Saulius yra muzikos pa-

saulyje gerai žinomas ……………….….………… . Jis puikiai 

……………….……….…………… .

1.

3.

5.

7.

9.

10.

6.

8.

2.

4.
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8. Paskaitykite ir parašykite, apie kokias profesijas čia pasakojama.

0. Pardavėjas už pinigus žmonėms duoda maisto 

produktų, drabužių, statybos medžiagų ir t. t. Jis turi 

turėti informacijos apie šiuos daiktus, kad galėtų at-

sakyti į klientų klausimus. 

1. …………………………  žodžiu ar raštu perteikia už-

sienio kalba sakomą tekstą savo kalba. Jis gali būti 

tam tikrų temų ar sričių specializacijos.

2. …………………………  projektuoja naujus ar rekons-

truojamus pastatus: didelius ir mažus gyvenamuo-

sius ar kitos paskirties namus, jų interjerą ir kt., 

rengia dokumentus statyboms. 

3. …………………………  įvairiomis priemonėmis (tele-

vizija, radijas, spauda) informuoja visuomenę apie 

įvykius ir teikia profesionalius komentarus.

4. …………………………  kuria, gamina, kontroliuoja ir 

parduoda vaistus.

5. …………………………  padeda žmonėms, kai jie ser-

ga; pataria, ką daryti, kad nesirgtų; skiria įvairias 

procedūras ir vaistus.

6. …………………………  kasdien valo ir prižiūri tvar-

ką (biuruose, mokyklose, viešosiose sveikatos įstai-

gose): plauna langus, valo ir dezinfekuoja tualetus, 

tvarko patalpas po remonto. 

7. …………………………  dirba banke ar parduotuvėje. 

Jis atlieka įvairias pinigines operacijas.

8. …………………………  kuria barzdos ir plaukų stilių, 

plauna, kerpa ir dažo plaukus, daro šukuoseną, ma-

sažuoja galvą ir t. t.

9. …………………………  vaidina įvairius vaidmenis 

teatre, televizijoje, radijuje ar kine. Tai kartu ir sun-

kus darbas, ir menas.

10. …………………………  dirba administracinį ir orga-

nizacinį darbus skyriaus ar įmonės vadovui: planuo-

ja jo darbo grafiką, tvarko laiškus, rengia dokumen-

tus, organizuoja ir protokoluoja susirinkimus ir t. t.

11. …………………………  kuria įvairių rūšių drabužius: 

matuoja klientus, piešia, kerpa ir gamina rūbų dalis, 

pataria, kas labiau tinka. Taip pat gali daryti palapi-

nes, miegmaišius, patalynę ir pan.



36

ŽODIS ŽODĮ VEJA 1

LEKSIKA I

9. Įrašykite tinkamos formos veiksmažodžius su priešdėliais arba be jų. 

10. Į sakinius įrašykite veiksmažodžius. Skliausteliuose parašykite profesijos pavadinimą.

0. Jis sugebėjo paprastoje kaimo ligoninėje operuoti ir gydyti (gydytojas) ligonius.

1. Angelė visada norėjo  .........................................  (.....................................): auginti vištas, karves, turėti savo 

 daržovių, todėl ir gyveno visą gyvenimą kaime.

2. Konferencija buvo tarptautinė, todėl viską reikėjo  ............................ (...................................) į lietuvių kalbą.

3. Neverta pirkti automobilio, jeigu nemoki  .................................................................  (.....................................).

4. Daugelį mokyklų jau seniai reikia –  .............................................. (.....................................): perdažyti sienas, 

 pakeisti langus, sutvarkyti sporto salę.

5. Kažkas sugadino paveikslą! Reikės  ..................................................................  (.....................................) naują.

11. Sužinokite, kokios profesijos yra jūsų draugui artimi žmonės.
Kokia tavo mamos profesija? – (Ji yra) sekretorė. 
Kuo dirba tavo mama? – (Ji dirba) sekretore.

Žmogus Profesija Žmogus Profesija

mama brolis

tėvas senelis

sesuo senelė

nu-, pa-

0. Aš vakar tapiau (tapyti) paveikslą, kai tu man paskambinai. 

1. Gatvės dailininkas ...................................................................... (tapyti) mano portretą ir man jį padovanojo.

2. Ar gali ...................................................................... (piešti) man dramblį – aš nemoku. 

3. Kai tik turiu laisvą minutę, visada ką nors .......................................................... (piešti), kad nebūtų nuobodu. 

4. Mes chore ...................................................................... (dainuoti) lietuvių liaudies dainas.

5. Iš pradžių ................................................................. (dainuoti) „Ilgiausių metų“ ir tada padovanosime dovaną. 

6. Jis vakar labai daug ...................................................................... (dainuoti), dėl to šiandien skauda gerklę. 

7. Eikime rytoj į šokius – ...................................................................... (šokti). 

8. Mama per tris dienas mane ..................................................................... (gydyti) – šiandien ligos kaip nebūta. 

9. Aldona jau savaitę ...................................................................... (gydyti) sunkiai sergantį ligonį.

10. Odontologas pradėjo ...................................................................... (taisyti) vieną dantį, bet dar nebaigė –  

      reikės ir rytoj eiti. 

11. Jau kelias dienas neveikia mano laikrodis. Gal gali jį ...................................................................... (taisyti)? 

12. Kas tau ...................................................................... (siūti) tokį gražų kostiumą?

13. Siuvėja vis dar .................................................................... (siūti) man suknelę, bet šią savaitę turėtų baigti.

14. Grybus reikia truputį ...................................................................... (virti) ir tada kepti.

15. Prašom truputį ...................................................................... (kirpti) plaukus.
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12. Pakalbėkite grupėse po tris ir sužinokite, kas turėjo:

• daugiausia darbų,

• sudėtingiausią darbą,

• įdomiausią darbą,

• nuobodžiausią darbą.

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

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

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

 

13. Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos posakius.

1. Darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs.

2.  Devyni amatai, dešimtas badas.

3.  Darbas meistrą giria.

4.  Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk.

5.  Darbymetyje ir akmuo kruta.

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

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

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

Vardas Tautybė Profesija Šalis Miestas Kalba

1. Rimas Kaunas

2. Marija prancūzų, rusų

3. Rita Lenkija

4. Viktoras italas

5. Sigita Vilnius

6. Gvidas lakūnas

14. Darbas poromis. Perskaitykite vienas kitam A ir B (p. 197) tekstus ir užpildykite lentelę.
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15. Nusišypsokite. 

Įdomu, kodėl, kai rėki „Gaisras!“, atvažiuoja gaisrininkai, jei šauki „Gelbėkit!“, atskuba policininkai, o jei šauki 

„Galaktika pavojuje!“ – atvyksta tik sanitarai...

*** 

– Jonuk, kuo norėtum būti užaugęs? – klausia mokytoja. 

– Statybininku.

– O kodėl?

– Statyčiau apvalius namus.

– O kodėl apvalius?

– Kad kampe nestovėčiau...

*** 

Teisėjas:

– Už tai, kad ministrą išvadinote idiotu, jums skiriama 2 tūkstančių eurų bauda. Gal norėtumėte ką nors pri-

durti?

– Žinoma, bet manau, kad man neužteks pinigų.

*** 

Profesorius studentui:

– Pasirašysiu įskaitą, jeigu pasakysite, kokius du žodžius dažniausiai vartoja studentai.

– Aš nežinau...

– Teisingai! Duokite knygelę!

*** 

– Ei, tu! Ką, negirdėjai, kaip aš tau liepiau sustoti? – klausia policininkas vairuotojo.

– Girdėjau, tik man pasirodė, kad jūs pasakėte: „Laba diena, pone ministre“.

– Ir iš tikro, diena šiandien labai graži...

*** 

Perėjoje automobilis partrenkia pėsčiąjį. Vairuotojas, iššokęs iš automobilio, pasilenkia prie nukentėjusiojo:

– Jums pasisekė – aš gydytojas.

Partrenktasis pakelia galvą ir sako:

– O jums nelabai – aš advokatas.
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darbovietė Mano darbovietė yra miesto centre.

įmonė, įstaiga
Šioje įmonėje dirba daugiau nei 100 darbuotojų.

darbuotojas, -a

bendradarbis, -ė, kolega, -ė Pietauju kartu su bendradarbiais.

viršininkas, -ė, darbdavys, -ė, direktorius, -ė, 
vedėjas, -a, vadovas, -ė

Darbdaviu gali būti fizinis asmuo ar įmonė, organizacija.

Direktorius priėmė į mokyklą etikos mokytoją.

Viršininkas gali atleisti iš darbo, jei laiku nesutvarkysime 

dokumentų.

priimti, priima, priėmė į ką?

atleisti, atleidžia, atleido iš ko?

bedarbis, -ė Kasmet vis daugėja bedarbių.

darbo laikas / darbo valandos Mano darbo valandos yra nuo 8 val. iki 17 val.

pertrauka Per pietų pertrauką biuras nedirba.

darbo diena Rytoj man darbo diena, todėl neatvažiuosiu.

užsiėmęs, -usi – laisvas, -a Atsiprašau, dabar esu užsiėmęs, negaliu kalbėti. 

laisvadienis / ne darbo, poilsio diena Rytoj poilsio diena, ką veiksime?

atostogos Per atostogas buvau Graikijoje.

Atostogavau net tris savaites.atostogauti, atostogauja, atostogavo

prašymas: darbo, atostogų Reikia parašyti atostogų prašymą.

laikinas darbas – nuolatinis darbas Vasarą ieškosiu laikino darbo.

etatas, pusė etato Aš studentė, todėl dirbu tik puse etato.

karjera (daryti karjerą)

alga / atlyginimas / uždarbis Atlyginimą moka kiekvieno mėnesio pradžioje.

Mano vasaros uždarbis – 4 000 Lt.

Prieš Kalėdas visi gavome premijas.

Ar tau jau sumokėjo atlyginimą?

premija

gauti, gauna, gavo ką?

(su-) mokėti, moka, mokėjo ką?

biuras Mano draugė dirba vertimų biure.

kabinetas Direktoriaus kabineto numeris 26.

rašomasis stalas
Mano rašomasis stalas nelabai tvarkingas: daug dokumentų, 

rašiklių ir pan.

stalinė lempa Vakarais dirbu prie stalinės lempos.

kompiuteris Bibliotekos darbuotojai turi surinkti seno leidinio tekstą kom-

piuteriu.(su-) rinkti, renka, rinko ką? 

DARBO VIETA
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spausdintuvas Kabinete yra net keli spausdintuvai, nes labai dažnai 

reikia ką nors spausdinti.(iš-) spausdinti, spausdina, spausdino ką?

kopijavimo aparatas / kopijuoklis
Kopijavimo aparatas sugedo, negaliu nukopijuoti dokumento.

(nu-) kopijuoti, kopijuoja, kopijavo ką?

skeneris Darbe yra skeneris – 

aš nuskenuosiu dokumentą ir tau atsiųsiu.(nu-) skenuoti, skenuoja, skenavo ką?

kalendorius, darbo kalendorius Ant mano stalo yra darbo kalendorius.

užrašų knygelė Užrašų knygelėje yra gydytojo telefono numeris.

parkeris

Dabar retai kas rašo parkeriu, dažniausiai – tušinuku.tušinukas

rašyti, rašo, rašė ką? kuo?

pieštukas Mokytojai darbus taiso ne pieštuku, o raudonu tušinuku.

žymeklis
Geltonu žymekliu pasižymėjau nežinomus žodžius.

(pa-) žymėti(s), žymi(si), žymėjo(si) ką? kuo?

trintukas Pieštuko linijoms ištrinti naudojami minkšti guminiai 

trintukai.(nu-, iš-) trinti, trina, trynė ką?

tepiklis Paduok tepiklį, reikia ištaisyti klaidą.

sąvaržėlė

Dokumentus susekite sąvaržėle arba segikliu.segiklis

(su-) segti, sega, segė ką? kuo?

aplankas, 
segtuvas

Prašymus sudėkite į aplanką ar segtuvą. 

įmautė Įmautėse laikomi dokumentai neišsipurvina.

žirklės Žirklėmis kerpame popierių, medžiagą, plaukus... 

Ar gali nukirpti šitą siūlą?kirpti, kerpa, kirpo ką? kuo?

lipni juostelė Suplyšusią knygą suklijavau lipnia juostele.

klijai
Reikia priklijuoti nuotrauką, bet neturiu klijų.

(pri-, su-) klijuoti, klijuoja, klijavo ką? kuo?

popierius Baigėsi spausdintuvo popierius.

lapas Kitoje lapo pusėje yra užduotis.

kompaktinis diskas Šiame kompaktiniame diske yra referatas.

atmintukas
Filmą įrašiau į atmintuką.

įrašyti, įrašo, įrašė ką? į ką?

vokas
Užrašyk adresą ant voko ir užklijuok pašto ženklą.

pašto ženklas

elektroninis paštas / el. paštas Dabar žmonės dažniau rašo elektroninius laiškus, 

o ne paprastus.elektroninis laiškas / el. laiškas
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1. Parašykite, kas šie daiktai. 

0. aplankas 6. .....................................................

1. ..................................................... 7. .....................................................

2. ..................................................... 8. .....................................................

3. ..................................................... 9. .....................................................

4. ..................................................... 10. .....................................................

5. .....................................................

4.

8.

6.

9.

1.

3.

5.

7.

0.
2.

10.
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2. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir pasakykite, kas juose nupiešta. Raskite 10 skirtumų. 
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3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

0. darbovietė, darbdavys, bedarbis, bendradarbis

1. viršininkas, darbuotojas, direktorius, vadovas

2. atostogos, pertrauka, laisvadienis, darbadienis 

3. alga, stipendija, premija, uždarbis

4. įmonė, įstaiga, biuras, kabinetas 

5. trintukas, tušinukas, pieštukas, parkeris 

6. aplankas, įmautė, segtuvas, segiklis

7. spausdintuvas, kopijuoklis, kalendorius, skeneris

4. Pasirinkite tinkamą žodį.

0. Dažniausiai gaunu laiškus elektroniniu paštu / elektroniniu laišku. 

1. Visų Šventųjų dieną nereikės eiti į darbą – bus laisvadienis / pertrauka. 

2. Aš esu padavėja, mano kiekvieno mėnesio atlyginimas / premija 1 000 Lt. 

3. Sausio mėnesį turėsiu dvi savaites laisvadienių / atostogų.

4. Viršininkas sukvietė visus darbuotojus / darbdavius į susirinkimą.

5. Paprašiau vedėjo, kad mane šiandien išleistų / atleistų iš darbo anksčiau.

6. Šiuos dokumentus reikia sudėti į segiklį / segtuvą.

5. Raskite poras.

0. pieštukas A. skambinti

1. klijai B. kirpti

2. skeneris B. rašyti

3. telefonas D. piešti 

4. žirklės E. susegti

5. vokas F. laiškams ir raštams siųsti

6. tušinukas G. spausdinti

7. sąvaržėlė H. klijuoti

8. spausdintuvas I. trinti

9. trintukas K. skenuoti 

6. Parašykite kuo daugiau daiktų, kuriuos galima rasti nurodytose vietose.

1.  Vertėjo stalas: kompiuteris,  ................................................................................................................................

2.  Dailininko studija:  .................................................................................................................................................

3.  Gydytojo kabinetas:  ..............................................................................................................................................

4.  Mokytojų kambarys:  ..............................................................................................................................................
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7. Parašykite priešingai. 

0. Išsiųsti laišką – gauti laišką

1. Būti užsiėmusiam –  ................................................................

2. Priimti į darbą –  ......................................................................

3. Pieštuku rašyti –  .....................................................................

4. Išeiti atostogų –  ......................................................................

5. Atostogauti –  ..........................................................................

6. Žirklėmis kirpti –  .....................................................................

8. Parašykite, kas tai yra.

0. Diena, kurią nedirbama – laisvadienis, poilsio diena.

1. Į jį galima tvarkingai susidėti popierius – ..................................... .

2. Tam tikras dokumentas, reikalingas, kad priimtų į darbą arba išleistų atostogų – ..................................... .

3. Tai, ką juo parašai, gali lengvai ištrinti – ..................................... .

4. Žmogus, su kuriuo kartu dirbama – ..................................... .

5. Žmogus, kuriam dirbama – ..................................... .

6. Trumpas laikas, skirtas pailsėti – ..................................... .

7. Pinigų suma, kurią gauname už darbą – ..................................... .

8. Papildomas atlyginimas, paprastai už gerą darbą – ..................................... .

9. Laikas, kada nereikia eiti į darbą ar universitetą – ..................................... .

10. Žmogus, kuris neturi nuolatinio darbo – ..................................... .

11. Įstaigos ar įmonės vadovas – ..................................... .

12. Vieta darbovietėje su pareigomis ir alga – ..................................... .

9. Įrašykite žodžius.

0. Su pieštuku yra patogu rašyti ir piešti.

1. Kad popieriai būtų tvarkingi, juos reikia susegti .................................. arba sudėti į  ..................................... .

2. Aš turiu nueiti į paštą ir nusipirkti  ......................................................... , nes noriu nusiųsti atviruką draugui. 

3. Reikia pažiūrėti į ..............................................., kuri šiandien diena.

4. Paimk ............................................... ir perkirpk tą popieriaus lapą.

5. Gal matei, kur padėjau ...............................................? Noriu suklijuoti nuotraukas į albumą.

6. Ar jau parašei atostogų ............................................... viršininkui?

7. Nuo šių metų Jonas Petraitis darbovietėje dirba visu ............................................... .

8. Šiemet geriausi įmonės darbuotojai prieš Kalėdas gavo ............................................... .

9. Atsiprašau, bet mūsų .................................. .............  šiuo metu yra sugedęs – negaliu išspausdinti jums šio 

dokumento.
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10. Iš žodžių sudarykite sakinius.

0. pirmąją, nuolaidos, pieštukams, rugsėjo, prieš, visiems, didelės.

 Prieš rugsėjo pirmąją didelės nuolaidos visiems pieštukams.

1.  šiais, laiškus, nei, laikais, žmonės, daug, elektroninius, siunčia, dažniau, paprastus.

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

2.  labai, jeigu, skirti, dirba, gerai, darbdavys, premiją, jam, darbuotojas, gali.

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

3.  mano, pardavinės, laikiną, sesė, vasarą, darbą, gavo, Palangoje, ledus.

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

4.  pakeisti, dažnai, reikėtų, knygelėje, pieštuku, ištrinti, užrašų, kad, rašau, jei, ir, informaciją, galėčiau.

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

5.  įdėti, reikia, kad,  lapus, ir, nepamesčiau, į, šiuos, stalčių, susegti.

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

11. Paaiškinkite, kaip suprantate žodžius.

0.  Darbuotojas ir darbdavys: Darbdavys priima darbuotoją į darbą.

1.  Atostogos ir poilsio diena: 

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

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

2.  Biuras ir kabinetas: 

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

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

3.  Laikinas darbas ir nuolatinis darbas: 

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

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

4.  Atlyginimas ir premija: 

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

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

5.  Viršininkas ir bendradarbis: 

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

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

6.  Segtuvas ir segiklis: 

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

.......................................................................................................................................................................................
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12. Jūs atėjote į kanceliarinių prekių parduotuvę ir norite nusipirkti daiktų, bet pamiršote, 
kaip jie vadinasi. Pagal pavyzdį paaiškinkite pardavėjui, ko jums reikia.

– Man reikia daikto, kuriuo galėčiau pažymėti tai, kas man svarbu tekste.

– Pieštuko?

– Ne, jis turi būti spalvotas: ryškiai geltonas ar žalias.

– A, jums reikia žymeklio?

– Taip!

13. Jūs esate architektas, -ė / sekretorė, -ius. Aprašykite, kokios darbo vietos 
norėtumėte. Kas turėtų būti ant jūsų stalo, lentynose ir kt.

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

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

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

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

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

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

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

14. Išspręskite kryžiažodį.

Horizontaliai
2. Laikas, kai žmogus nedirba, 

ilsisi.
3. Medžiaga iš medžio, skirta ra-

šyti, piešti, spausdinti.
7. Baltas skystis, kuris paslepia 

klaidas.
8. Tai, kuo galima susegti lapus. 
9. Į ką dedame laišką.

Vertikaliai
1. Į ką galima įrašyti skaitmeni-

nę informaciją.
3. Rašiklis. 
4. Daiktas, kuriuo kerpame.
5. Tai, kuo pabraukiame ar nu-

spalviname svarbią informa-
ciją.

6. Darbuotojo vieta su pareigo-
mis ir alga.
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15. Nusišypsokite.

Direktorius uždraudė darbo metu gerti kavą ir skaityti laikraščius. 
– Viešpatie, tai ką dabar veiksime?
– Na, gersime arbatą ir skaitysime žurnalus.

***

Viršininkas pavaldiniui:
– Ką dabar darai?
– Nieko...
– Kai baigsi – užeik. 

***

Labai taktiškas įmonės vadovas pasikvietė pavaldinį:

– Gerbiamasis Jonai, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip mūsų įmonė gali išgyventi be jūsų, bet nuo kito pirmadie-

nio mes pabandysime tai padary ti.

***

Darbuotojų rekomendacijose vartojami žodžiai ir tikrosios jų reikšmės: 

• Geri komunikacijos įgūdžiai. – Visą darbo laiką plepa telefonu. 

• Geras darbuotojas. – Yra ir blogesnių.  

• Nepriklausomas darbuotojas. – Niekas nežino, ką jis veikia. 

• Greito mąstymo. – Moka greitai pasiteisinti. 

• Logiškai organizuoja darbą. – Darbą „atiduoda“ kam nors kitam. 

• Tiksliai reiškia mintis. – Moka kalbėti lietuviškai. 

• Turi lyderio savybių. – Aukštas ir garsiai kalba. 

• Turi humoro jausmą. – Žino daug anekdotų. 

• Siekiantis karjeros. – Gudrus ir klastingas. 

• Darbas yra svarbiausia. – Toks bjaurus, kad niekas su juo neina į pasimatymą.
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žmogus, žmonės

lieknas, -a Berniukas buvo lieknas ir gražus, tik nedidelis.

stambus, -i Mūsų viršininkas buvo stambus vyras.

plikas, -a Jis ant plikos galvos užsidėjo kepurę.

nuogas, -a Nuogas vaikas maudėsi ežere.

basas, -a Mėgstu basa vaikščioti po žolę.

ūgis 
Koks tavo ūgis? Nežinai? Pasimatuok.

(pa-) matuoti(s), matuoja(si), matavo(si) ką?

svoris Aš dažnai sveriuosi, bet per 10 metų mano svoris 

pasikeitė tik kartą.(pa-) sverti(s), sveria(si), svėrė(si)

galva Rytą galva šviesesnė.

plaukai

Mano tetos plaukai garbanoti ir vešlūs, bet žili.

tamsūs – šviesūs

tankūs – reti 

garbanoti – tiesūs 

žili

(su-) šukuoti(s), šukuoja(si), šukavo(si) ką? Ji šukavosi prie veidrodžio. 

veidas
Jos veidas apvalus kaip mamos.

apvalus, -i

(nu-) prausti(s), prausia(si), prausė(si) ką? Sūneli, ar jau nusiprausei?

(nu-) plauti(s), plauna(si), plovė(si) ką? Nusiplauk rankas ir einame valgyti.

kakta Mano seneliui jau 92 metai, jo raukšlėta ne tik kakta, 

bet ir visas veidas.raukšlėta

akis, akies; akys

(pa-) matyti, mato, matė ką? Ar kur nors matei mano brolį?

(pa-) žiūrėti, žiūri, žiūrėjo (į) ką? Pažiūrėk, ar Tomukas jau užmigo.

(pa-) merkti, merkia, merkė ką? Miegas man jau merkia akis.

(at-, už-) merkti(s), merkia(si), merkė(si) 
kas? / ką?

Jis užmerkė akis ir bandė užmigti.
Iš nuovargio merkiasi akys.

mirksėti, mirksi, mirksėjo Darius mirksėjo žiūrėdamas į ryto saulę.

antakis Jo antakiai šviesūs kaip ir plaukai.

blakstiena
Ji pasidažė blakstienas ir išėjo į darbą.

(pa-) dažytis, dažosi, dažėsi ką? 

ŽMOGAUS KŪNAS, IŠVAIZDA
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nosis, nosies; nosys
Mergaitė gimė riesta nosyte, 

nors jos tėčio nosis kumpa.
riesta

kumpa 

(pa-) uostyti, uosto, uostė ką? Pauostyk, kokia čia arbata.

užuosti, užuodžia, užuodė ką? Paskui jis užuodė kepamo pyrago kvapą.

kvėpuoti, kvėpuoja, kvėpavo Po bėgimo Tomas sunkiai kvėpavo.

įkvėpti, įkvepia, įkvėpė
Jis giliai įkvėpė, iškvėpė ir ėjo toliau.

iškvėpti, iškvepia, iškvėpė

ausis, ausies; ausys Negaliu patikėti savo ausimis.

girdėti, girdi, girdėjo ką? Girdėjau juoką už durų.

(pa-) klausyti, klauso, klausė ko? Jie nieko nenori klausyti, suprasti.

burna Nekalbėk pilna burna.

lūpos Jos lūpos šypsojosi, bet akys buvo liūdnos.

liežuvis Nerodyk liežuvio!

dantis, danties; dantys Jos dantys buvo maži ir aštrūs kaip pelės.

(at-) (si)kąsti, kanda, kando ką? ko? Atsikąsk obuolio.

(su-) kramtyti, kramto, kramtė ką? Jis kramtė maistą ir nieko nesakė.

(iš-) valyti(s), valo(si), valė(si) ką? Kiekvieną rytą ir vakarą reikia valytis dantis.

ūsai

Jis kas rytą skutasi barzdą, bet ūsų ne. Jis augina ūsus.barzda

(nu-) skusti(s), skuta(si), skuto(si) ką?

kaklas Jos kaklas gražus kaip gulbės.

petys, peties; pečiai Antano balti plaukai buvo iki pečių.

krūtinė Sportininkui ant krūtinės kabėjo medalis.

pilvas Vakar man labai skaudėjo pilvą.

nugara Jam už nugaros stovėjo Laima.

liemuo Man ši suknelė plati per liemenį.

ranka Ji pakėlė vaiką abiem rankomis.

pirštas Mačiau, kaip dreba jo pirštai.

nagas 
Ji nagus lakuojasi visada raudonai.

(nu-) lakuoti(s), lakuoja(si), lakavo(si) ką?

koja Basomis kojomis bridau per vandenį.

pėda Ji ėjo taip lengvai, lyg pėdomis neliestų žemės.

kulnas Mano kulnai susmigo į minkštą smėlį.
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Veiksmo pavadinimas pagal būdvardį 

stiprus
ilgas 

+   -ėti → stiprėti 
ilgėti

Jis po ligos jau sustiprėjo.

1. Parašykite, kas tai yra.

ŽODŽIŲ DARYBA

1. 

2. 

3. 

4. 
11. 

14. 

15. 

16. 

6. 
7. 

9. 

10. 

12. 

13. 

18. 

19.

20. 21. 

25. 

23. 

24. 

22. 

Žmogaus kūno dalys:

1 galva, ...... nosis, ...... kaklas, ...... kulnas, ...... liežuvis, ...... pėda, ...... barzda, ...... plaukai,  

...... lūpa, ...... nagas, ...... pilvas, ...... kakta, ...... akis, ...... koja, ...... nugara, ...... antakis, ...... krūtinė, ...... ūsai, 

...... blakstienos, ...... ranka, ...... burna, ...... ausis.
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2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote. 

3. Pažymėkite, kokie gali būti:

0. plaukai A. apvalus, -i; stambus, -i; išbalęs, -usi; strazdanotas, -a
1. antakiai B. protingas, -a; linksmas, -a; liūdnas, -a
2. akys C. kumpas, -a; ilgas, -a; riestas, -a
3. kakta D. garbanotas, -a; tankus, -i; žilas, -a 
4. nosis E. raukšlėtas, -a; aukštas, -a; platus, -i
5. veidas F. plonas, -a; trumpas, -a
6. kaklas G. siauras, -a; lenktas, -a, tiesus, -i, juodas, -a

ŽMOGAUS KŪNAS, IŠVAIZDA

5. Parašykite žodžius antonimų poromis.

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

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

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

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

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

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

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

aukštas – žemas 

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

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

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

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

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

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

aukštas, aukštaūgis, bjaurus, didelis, gražus, jaunas, kreivas, ligotas, mažas, plonas, purvinas, senas, silpnas, 
smulkus, stambus, stiprus, storas, sveikas, švarus, šviesus, tamsus, tiesus, žemas, žemaūgis

0. nosis 
1. akys
2. dantys
3. ausys
4. rankos
5. kojos

A. kąsti 
B. klausyti 
C. bėgti 
D. matyti
E. merkti  
F. imti 
G. pūsti 
H. girdėti 
I. duoti 
J. mirksėti
K. žiūrėti
L. kramtyti 
M. eiti 
N. uostyti

0.  lieknas, basas, stambus, plonas

1. išvaizda, ūgis, galva, svoris. 

2. veidas, kakta, lūpos, akys. 

3. akis, antakis, blakstiena, dantis.  

4. pilvas, koja, pėda, kulnas. 

5. petys, pirštas, delnas, nagas. 

4. Raskite, kurie žodžiai tinka kartu.
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6. Įrašykite žodžius.

       Mūsų brolis

      Mūsų brolis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis buvo vidutinio  

(0) ūgio, stipraus sudėjimo. Plaukai (1) .................................., purūs, ne 

per daug šviesūs, (2) ............................................ atspalvio, dailiai puo-

šė jo (3) ............................... . Jo akys buvo pilkai (4) ...............................,  

išraiškingos, (5) ................................. tiesus, gilus ir reikšmingas.  

(6) .............................. gana tankūs, kakta (7) .................................. ir, 

kaip aš brolį pamenu, per vidurį, tarp akių, perkirsta dviem vertikaliom  

(8) .................................. . Jos kartais visai nebuvo pastebimos, o 

kartais darydavosi (9) .......................... . Oda buvo lygios gelsvos  

(10) .................................. (iš motinos paveldėta). Pagal to meto papro-

tį brolis augino (11) .................................. – jie buvo gelsvi ir gana reti. 

Judesiai energingi, (12) .............................. tvirta, bet lengva. Brolis tu-

rėjo gana plačias, visados šiltas, švelnias, bet nervingas (13) ............................. . Reikia pripažinti, kad jo  

(14) .......................... nebuvo fotogeniškas, kaip ir paprastai gyvo temperamento veidai.

Pagal Jadvygą Čiurlionytę

antakiai, aukšta, eisena, galvą, gilesnės, rankas, raukšlėmis, rusvo, spalvos, 
tankūs, ūgio, ūsus, veidas, žalsvos, žvilgsnis

7. Įrašykite žodžius su tinkamais priešdėliais arba be jų.

0. Rasyte, susišukuok (šukuotis) plaukus, neik tokia į mokyklą. 1. Agne, ką veiki? – ...............................................  

(šukuotis) plaukus. 2. Kai tu man skambinai, aš ............................................... (praustis), todėl negalėjau at-

siliepti. 3. Ateik valgyti pusryčių, kai ............................................... (praustis). 4. ...............................................  

(uostyti), kaip skaniai kvepia šitos gėlės! 5. Aš ............................................... (uostyti), bet nieko nejaučiu, 

nes man sloga. 6. Negaliu dirbti, man jau akys ............................................... (merktis) – labai noriu miego.  

7. ............................................... (merkti) akis ir nežiūrėk. 8. Kai aš ............................................... (merkti) tau 

akį, pradėk garsiai juoktis. 9. Negaliu niekur eiti, nes dar ............................................... (nesidažyti) akių. 

10. Ką jis sakė? ............................................... (neklausyti), nes galvojau apie kitus dalykus. 11. Nors kartą  

............................................... (klausyti) mano patarimo. 12. Aš dantis ............................................... (valytis) 

kiek vieną rytą ir vakarą. 13. Ar tu jau ............................................... (valytis) dantis? Paskubėk, jau reikia eiti.

8. Įrašykite tinkamus žodžius.

0. Jo bloga nuotaika, turbūt ne ta koja iš lovos išlipo.

1. Visas namas pastatytas savomis ............................................... .  2. Kūno dalis, kuri jungia galvą su krūtine –  

iš-, nu-, pa-, su-, už-
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............................................... . 3. Jau mano ............................................... valgyti prašo. 4. Kojos pėdos galinė da-

lis – ............................................... . 5. Visą dieną dirbau pasilenkęs, dabar ............................................... skauda. 

6. Verdi pietus? Aš ............................................... mėsos kvapą. 7. Pagaliau savaitgalis ne mieste. Esu gamtoje 

ir ............................................... grynu oru. 8. Žiūrėk, jis taip skuba valgyti, kad net ...............................................,  

tik ryja. 9. Atsargiai, šitas šuo ...................................................... . 10. Pažiūrėk į veidrodį, kaip atrodai. Ar  

...............................................  plaukus? 11. Mergaitės pavasarį skina pievoje gėles ir ...............................................,  

ar skaniai kvepia.

9. Iš būdvardžių padarykite veiksmažodžių su priesaga -ėti. 
Pasakykite sakinių su šiais žodžiais.

0. storas – storėti: Draugė pradėjo storėti, nes laukiasi 

1. stambus – ....................................................................................................................................................

2. apvalus – .....................................................................................................................................................

3. lieknas – ......................................................................................................................................................

4. plonas – .......................................................................................................................................................

5. stiprus – .......................................................................................................................................................

6. silpnas – ......................................................................................................................................................

7. aukštas – .....................................................................................................................................................

8. žemas – .......................................................................................................................................................

10. Baikite sakinius.

1. Žmogus storėja, kai daug valgo ir nesportuoja.

2. Žmogus plonėja, kai  ........................................................................................................................................... .

3. Žmogus gražėja, kai  ............................................................................................................................................ .

4. Žmogus stiprėja, kai  ........................................................................................................................................... .

5. Žmogus aukštėja, kai  .......................................................................................................................................... .

0.  Viskas kaip ant delno 
1.  Vedžioti už nosies
2.  Pro pirštus žiūrėti
3.  Žarna žarną ryja
4.  Nusivaryti nuo kojų
5.  Painiotis po kojomis
6.  Reikia kaip šuniui penktos kojos
7.  Ant rankų nešioti
8.  Rankos nekyla
9.  Sukti sau galvą
10.  Ar tau galvoj negerai?
11.  Aukštyn kojom
12.  Visa galva pasinerti
13.  Gulėti ant širdies

A.  apgaudinėti
B.  pavargti
C.  labai susidomėti
D.  visiškai suprantama
E.  atvirkščiai
F.  būti abejingam, nesistengti daryti gerai
G.  būti alkanam
H.  darai kvailystes
I.  trukdyti
J.  galvoti
K.  visiškai nereikalinga
L.  nenoriu
M.  slėgti
N.  labai mylėti

11. Raskite poras.
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12. Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos pasakymus.

1.  Mano močiutė auksinės širdies.

2.  Kartais atrodo, kad jo širdis akmeninė.

3.  Žmonės kalba, kad Petro rankos auksinės.

4.  Jis man krito į akį iš pirmo žvilgsnio.

5.  Rasa jį įsimylėjo iki ausų.

6.  Darius pametė galvą dėl tos merginos. 

7.  Nuo ryto nieko burnoje neturėjau.

8.  Vakar buvo vakarėlis, todėl dabar visi namai aukštyn kojom.

9.  Ji vaikšto užrietusi nosį. 

10.  Viskas, ką sakiau, jam pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo.

11.  Atsiprašau, tai man visai iškrito iš galvos.

12.  Mūsų kaimynė turi dideles ausis ir ilgą liežuvį.

13. Papasakokite draugui, į ką esate panašus. 

Žmonės kalba, kad iš akių aš panašus į tėvą.

Mano akys tokios pat kaip jo – mėlynos ir didelės.

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

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

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

14. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir papasakokite istoriją. Pavartokite žodžius: 

(užsi-) pilti, pila, pylė; (iš-) dygti, dygsta, dygo; ežiukas; sapnuoti, sapnuoja, sapnavo 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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1. 

4. 

7. 

2. 

5. 

8. 

3. 

6. 

9. 10. 

11. 12. 13. 

ŽMOGAUS KŪNAS, IŠVAIZDA
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15. Paklausykite skaitomo eilėraščio ir įrašykite žodžius.

Marcelijus Martinaitis

Sužeisto vaiko užkalbėjimas

Iš kur tu, vaike, gavai .........................................,

kojas, ........................................? O kas

būt gyvu tave išmokė,

kas davė tau žemę ir ........................................?

Iš ko tu ........................................ ir galvoji,

iš ko tu eini, o ........................................

tavo galvojimo klauso?

Kas, vaike, tau davė ........................................,

kas sugalvojo tau ........................................,

o kas išmokė ........................................?

Kodėl tu nuo ........................................ bėgi?

Kokią turi ten ........................................

smarkiai suspaudęs saujoj?

Gal gauni ką nors iš ........................................?

Ten kumšty ........................................ saugai,

iš jos tu ........................................ ir augi?

Atgniaužia ........................................ – ir nieko,

tik ........................................ lašas nubėga.

Tarsi greita skruzdėlė

........................................ lašas slepias žolėj.

Vaikas verkia, o ........................................ lašą

vejasi, vejasi vaiko ........................................ ...
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Horizontaliai
4. Močiutės oda jau seniai ..., bet širdyje  
 močiutė dar visai jauna.
5. Žiemą visada būnu su kepure, 
 kad ... nešaltų.
7. Dar negaliu eiti, nes nespėjau ... nagų.
9. Ant ... yra keturios skonio jutimo zonos.
10. Visą dieną vaikščiojau bateliais 
 su aukštais ..., todėl dabar skauda kojas.
11. Mano vyras kiekvieną ry tą ... barzdą.
14. Paprastai vyrų ... yra platesni už moterų.
15. Gražus 180 cm ... vaikinas ieško merginos.
16. Jos ... visada ry škios kaip vyšnios.

Vertikaliai
1. Kai kurie vyrai neaugina barzdos, 
 bet turi ...
2. Jos akys mėlynos, o ... ilgos ir riestos.
3. Mano draugės ... ilgi ir garbanoti.
6. Maži vaikai viską deda į ..., nori paragauti.
8. Suraukti ... išduoda, kad žmogus pyksta.
12. Kai jis nervinasi, vis ... lūpas.
13. Mano sūnus Nedas ... šešis kilogramus.

 16. Išspręskite kry žiažodį.

17. Nusišypsokite.

– Aš prasidūriau antrą skylę ausyje!
– Na, ir kaip? Ar dabar geriau girdi?

ŽMOGAUS KŪNAS, IŠVAIZDA
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mada Ar tau patinka šiuolaikinė mada?

madingas, -a Šiemet madingos siauros kelnės.

senamadiškas, -a

drabužiai: Kur tu perki drabužius? 

Laisvalaikio drabužius dažnai perkuosi prekybos centre. 

Kasdieniai drabužiai turi būti patogūs.
laisvalaikio, kasdieniai, išeiginiai, viršutiniai, 
apatiniai

nešioti, nešioja, nešiojo ką? Kasdien studentai dažniausiai nešioja džinsus.

dėvėti, dėvi, dėvėjo ką? kuo? Lina labai retai dėvi sukneles.

(ap-, nu-) rengti(s), rengia(si), rengė(si) ką? 
kuo?

Važiuojame pas draugus į sodybą, 

apsirenk patogius drabužius.

dydis – Kokio dydžio batus tu nešioji? – Trisdešimt aštunto, 

o kartais tinka ir trisdešimt septintas. 

Būtinai reikia matuotis.

(pa-) matuoti(s), matuoja(si), matavo(si) ką?

tikti, tinka, tiko kas?

moteriški drabužiai Naujame prekybos centre yra daug moteriškų drabužių 

parduotuvių. Ten nusipirkau šį kostiumėlį ir nusižiūrėjau 

vieną suknelę.

kostiumėlis

suknelė

sijonas Kokie sijonai tau patinka: virš ar žemiau kelių?

palaidinukė Prie naujo sijono tiks ši šviesi palaidinukė.

pėdkelnės Šios vilnonės pėdkelnės nelabai gražios, bet šiltos.

vyriški drabužiai Vakar buvome vyriškų drabužių parduotuvėje. 

kostiumas
Draugas nusipirko tamsų kostiumą, 

baltus marškinius ilgomis rankovėmis 

ir ryškų margą kaklaraištį.

marškiniai

rankovės

kaklaraištis

švarkas Jam sunku rasti savo dydžio švarką, nes pečiai labai platūs. 

O kelnės tinka visokios.kelnės

šortai Šortai populiarūs vasarą, kai karšta.

džinsai Laisvalaikiu jam labiausiai patinka dėvėti džinsus 

ir marškinėlius. 

Po skalbimo džinsai susitraukė – negaliu užsimauti... 

(ap-, už-) mauti(s), mauna(si), movė(si) ką?

marškinėliai

liemenė Šitą šiltą liemenę numezgė mama.

megztinis
Visada važiuodamas prie jūros pasiimu megztinį – 

niekada nežinai, koks oras bus.

APRANGA
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striukė Man patinka dėvėti striukę, kai vairuoju mašiną, 

nes su paltu nepatogu.paltas

kailiniai Parduotuvėje atsisegiau kailinius, 

nes buvo per karšta.(už-, at-) segti(s), sega(si), segė(si) ką?

šalikas Žiemą Lietuvoje būtinai reikia šilto šaliko, 

pirštinių ir kepurės.pirštinės: pirštuotos, kumštinės

kepurė 
Užsidėk kepurę – lauke šalta!

(už-) dėti(s), deda(si), dėjo(si) ką?

kojinės
Žiemą reikia storų vilnonių kojinių, 

o vasarą galima vaikščioti be kojinių.

avalynė Kur yra didžiausia avalynės parduotuvė?

(ap-, nu-) auti(s), auna(si), avė(si) ką? Užeikite, galite nesiauti batų.

batai Kokie batai tau patinka?

batų raišeliai Man patinka be raištelių, tokius greičiau apsiaunu, 

nereikia rištis.(už-) rišti(s), riša(si), rišo(si) ką?

žieminiai batai Ieškau žieminių batų aukštais aulais ir storesniu padu.

bateliai Kelionei į kalnus nusipirkau 

sportinius batelius, o

prie jūros – basutes.

sportiniai bateliai / sportbačiai

basutės

šlepetės Namuose patogiausia dėvėti minkštas šlepetes.

pora Močiutė numezgė dvi poras šiltų kojinių.

rankinė Nusipirkau rankinę, į kurią telpa ne tik 

piniginė ir nosinės, bet ir skėtis.piniginė

skėtis
Išskleisk skėtį, pradeda lyti.

(iš-, su-) skleisti, skleidžia, skleidė ką?

diržas Šis diržas per siauras, man reikia platesnio.

kišenė Piniginę įsidėjau į gilią džinsų kišenę.

saga Kokios sagos reikia: didelės ar mažos?

užtrauktukas Sugedo striukės užtrauktukas, nežinau, ką daryti.

(ati-, už-) traukti, traukia, traukė ką? 

siūlas Neturėjau akinių, todėl negalėjau įverti siūlo 

į adatą ir susiūti kelnių kišenės.adata
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languota 

dryžuota

taškuota 

gėlėta

marga 

vienspalvė

vilna

medvilnė

šilkas

oda

sintetika

linas

papuošalas Visoms moterims patinka papuošalai.

Jos ilgai puošiasi, todėl dažnai vėluoja.(pa-) puošti(s), puošia(si), puošė(si) kuo?

apyrankė Aš nenešioju darbe apyrankių, nes trukdo rašyti.

grandinėlė
Turiu pakabuką, reikės nusipirkti grandinėlę.

pakabukas 

karoliai Perlų karoliai tinka bet kokio amžiaus moterims.

žiedas Eidama į šventę pasipuošiu močiutės dovanotu žiedu 

ir auskarais.auskarai 

medžiaga: 
Iš languotos medžiagos pasiuvau vyrui kelnes.
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1. Išorinės ypatybės būdvardžiai

juosta
langas 

+ -uotas, -a → juostuotas, -a 
languotas, -a

Ar languota palaidinė tinka 
prie juostuotų kelnių?

gėlė + -ėtas, -a → gėlėtas, -a
Labai noriu pasimatuoti šį gėlėtą 
sijoną.

2. Išskiriamieji (rūšiniai) būdvardžiai

linas
medvilnė 
sintetika*

+ -inis, -ė →
lininis, -ė, 
medvilninis, -ė 
sintetinis, -ė

Vasarą labai patogu dėvėti lininius 
drabužius.
Prašom parodyti tą žalią 
medvilninį šalikėlį.

BET: vilna + -onis, -ė → vilnonis, -ė Žiemą dėviu vilnonę kepurę.

*Darant priesagos -inis, -ė būdvardžius iš tarptautinių daiktavardžių, turinčių formantus -ik-, -ij-, šie formantai 
dažniausiai praleidžiami.

1. Parašykite, kas tai yra.

1. 2.0.

3.

6.
7.

4.
5.

0. kepurė

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

7. .................................................

8. .................................................

8.

ŽODŽIŲ DARYBA
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9.

12.

15.

16.

17.

13.
14.

10. 11. 9. .................................................

10.  .................................................

11.  .................................................

12.  .................................................

13.  .................................................

14.  .................................................

15.  .................................................

16.  .................................................

17.  .................................................

2. Parašykite, kas kur yra paveikslėlyje.

0. laikrodis

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

7. .................................................

8. .................................................

9. .................................................

10.  .................................................

11.  .................................................

0. 1. 2. 3.

8. 9. 10. 11.

4.
5.

6.

7.
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3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

baisus, dryžuotas, džinsas, gražus, idealus, kasdienis, laisvalaikio, madingas, medvilnė, mėlynas, naujas, 
oda, paprastas, purpurinis, rožinis, rusvas, senamadiškas, siauras, sintetika, su kišenėmis, su sagomis, 

šilkas, tinkantis, trumpomis rankovėmis, vilna, žalsvas

medžiaga spalva modelis ar stilius
džinsas

6. Parašykite daugiau žodžių, kokie gali būti: 

1. sijonas – ilgas,  .................................................................................................................................................... .

2. marškiniai – ilgomis rankovėmis,  .................................................................................................................... .

3. striukė – plona,  ................................................................................................................................................... .

4. megztinis – šiltas,  .............................................................................................................................................. .

5. pirštinės – vilnonės,  .......................................................................................................................................... .

6. kaklaraištis – šilkinis,  ........................................................................................................................................ .

7. diržas – odinis,  ................................................................................................................................................... .

8. batai – juodi,  ....................................................................................................................................................... .

5. Sudarykite žodžių junginius.
0.  apsiauti
1. apsimauti
2. apsirengti
3. atsegti
4. dėvėti
5. išskleisti
6. matuotis
7. nešioti
8. puoštis
9. tinka
10.  užsidėti
11.  užsirišti
12.  užtraukti

A. didelį skėtį
B. sportbačių raištelius
C. plonesnę striukę
D. žieminius batus
E. auksiniais auskarais
F. juodą paltą
G. šiltas kojines
H. šitas megztinis
I. kepurę nuo saulės
K. brangų kostiumą
L. užtrauktuką
M. marškinių sagą
N. tamsius akinius

Papildykite sąrašus savo jau žinomais žodžiais. 

Palyginkite savo ir draugo žodžių sąrašus. Išsiaiškinkite, ar viską suprantate.

0. batai, raišteliai, basutės, šlepetės 

1. džinsai, kelnės, šortai, kostiumas 

2. kišenė, auskarai, žiedas, apyrankė  

3. vilnonis, medvilninis, dryžuotas, lininis 

4. paltas, striukė, diržas, kailiniai 

5. taškuota, gėlėta, marga, odinė

4. Užpildykite lentelę. Žodžių formas galima keisti.
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7. Padarykite būdvardžių su priesaga -inis, -ė. Parašykite po 2 žodžių junginius.

0.  šilkas – šilkinis, -ė, šilkinis kaklaraištis, šilkinė palaidinukė 

1.  oda – ........................................... ..................................................................................................................

2.  medvilnė – .................................. ..................................................................................................................

3.  linas – .......................................... ..................................................................................................................

4.  gintaras – .................................... ..................................................................................................................

5.  auksas – ...................................... ..................................................................................................................

7.  sidabras – ................................... ..................................................................................................................

8.  sintetika – ................................... ..................................................................................................................

9.  vilna – ......................................... ..................................................................................................................

8. Įrašykite žodžius.

  Kaip rengtis einant į vakarėlį

 Pagrindinė taisyklė – mūsų (0) apranga turi tikti ir patikti mums patiems. Jei renginys neformalus ir ne-

žinote, kuo (1) .................................., visada tiks balti (2)  ................................ . Patogiai ir praktiškai atrodys  

(3)  ............................. marškiniai. Geriausia neformalaus vakarėlio aprangos medžiaga – (4) .............................. .

 Dėl džinsų patarimas vienas – rengdamasis į vakarėlį, niekada (5) .................................... vienu metu dau-

giau kaip vieno (6) .................................... drabužio. Kalbant apie jaunatviškus drabužius, būtina suprasti, kad 

(7) ................................... jaunina, bet į vakarėlį jų nereikėtų rengtis. (8) .................................... apranga yra tik 

profesionalams sporto salėje, bet ne svečiuose. O rinkdamiesi avalynę nepamirškite, kad kuo smailesnės  

(9)  .................................... nosys, tuo jie yra formalesni. 

 Lengviausias būdas sukurti gerą įvaizdį – susikišti (10)  .................................... į kelnes ir stovėti tiesiai. Bet 

niekada nekiškite į kelnes (11) .................................... .

 Jei vakarėlis vyksta dieną lauke, geriausiai (12)  .................................... laisvos šviesios kelnės, polo marš-

kinėliai, rudi mokasinai. Arba raudonos ar mėlynos kelnės, marškinėliai trumpomis (13) .............................. ir 

balti (14) .................................... . Jei vakarėlis vyksta bare, galite (15)  .................................... šviesiai mėlynus 

džinsus ir marškinius su (16) .................................... . Venkite juodos (17) .................................... – ji tik forma-

liems vakarėliams. 
Pagal spaudą

apykakle, apranga, batų, dėvėti, džinsinio, marškiniai, marškinius, medvilnė, 
megztinio, melsvi, nesirenkite, palaidinė su gobtuvu, rankovėmis, rengtis, spalvos, 

sportbačiai, sportinė, tiktų
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9. Įrašykite žodžius. 

 Jaunimo teatro aktorė Dalia jau nuo jaunystės mėgsta (0) megzti. Tai, ką nusimezga, moteris mielai  

(1) ............................. . Ji sako, kad anksčiau megzti (2) .................................. būdavo patys gražiausi. „Viename 

populiariame spektaklyje vaidinau dėvėdama savo pačios megztą (3) ................................... . Galiu numegz-

ti viską, ko tik reikia. Dukrai žiemą primezgu šiltų (4) ................................. ir kumštinių (5) ............................ . 

Vyrui geriausia dovana – vilnonis (6) .................................... . O sesuo kiekvieną žiemą po eglute laukia 

mano megzto (7) ................................. . Kartais pavartau mezgimo žurnalus, tačiau dažniausiai raštus ir  

(8) ............................. sugalvoju pati. Anksčiau mėgau (9) ................................. drabužius, o dabar mieliau nau-

doju pastelinius vienspalvius (10) .................................. . Turėdama laiko (11) ............................. galiu numegzti 

greitai – per kelias dienas“, – šypsodamasi pasakoja aktorė.

 O štai vienas žinomas dizaineris ne tik kuria drabužius, bet pats siuva (12) ................................. . „Atrodo, 

kad tai tik maža vyro (13) .................................. detalė, tačiau ji yra labai svarbi. Įvairiose verslo įstaigose vyrai 

atrodo nuobodžiai, o ryškus, įdomių (14) .................................. kaklaraištis gali pagelbėti. Svarbu žinoti pagrin-

dines jų (15) ................................. taisykles: vienspalviai tinka prie juostuotų ar languotų (16) ............................, 

kurių bent viena juosta sutampa su pasirinkto kaklaraiščio (17) .................................... . Vyrų aprangos akcen-

tu gali tapti ir (18) ................................... . O moterims dekoruoti drabužius daug paprasčiau, nes yra įvairių  

(19) .................................“, – teigė dizaineris.
Pagal spaudą

10. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. 

  Ką apie jus išduoda jūsų apranga

 Žmonės gali susidaryti nuomonę apie jūsų charakterį ir pomėgius pagal tai, kokius (0) drabužius dėvite. 

Paprasti kostiumėliai ir (1) ............................ spalvos padeda atrodyti deramai, tačiau tokie drabužiai paslepia 

jūsų asmenybę ir aplinkiniams galite atrodyti (2) ............................ . Paįvairinkite savo (3) ........................... ori-

ginaliomis ir (4) ............................ detalėmis, kurios atskleistų jūsų tikrąjį charakterį.

 Retro drabužiai niekada neišeis iš mados, bet iš močiutės spintos ištraukti (5) ............................. drabužiai 

gali atrodyti nuobodžiai ir aplinkiniams „sakyti“, kad bijote naujovių. Geriau rinkitės retro stiliaus detales ir 

aksesuarus ir derinkite juos su (6) ............................. mados drabužiais.

 Žmogus, kuris (7) ............................. ne pagal savo amžių, visiems rodo, kaip jaučiasi darbo, namų ar drau-

gų aplinkoje. Jei stengiatės atrodyti (8) .............................., vadinasi, manote, kad aplinkiniai nevertina jūsų 

(9) .............................. . Tačiau nepamirškite, kad pagarbos drabužiais neužsitarnausite, o jaunystė laikina ir ja 

būtina džiaugtis, o ne slėpti.

aprangos, dėvėjimo, drabužiai, kaklaraiščius, kojinių, laikrodis, marškinių, megzti, megztinį, megztinis, 
papuošalų, pirštinių, raštų, rengiasi, ryškius, siūlus, spalva, spalvas, suknelę, šaliko

apranga, dizaineriai, dydis, drabužiai, laisvi, neigiamai, neįdomus, neutralios, patogūs, 
rengtis, rimtai, ryškios, senamadiški, šiuolaikinė, vyresni
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 Per dideli drabužiai yra (10) ............................., bet jie vizualiai prideda jums kilogramų ir paslepia figūrą. 

(11) ............................. drabužius galite rinktis namuose, bet prie bendradarbių ir draugų nebijokite dėvėti savo 

(12) ............................. ir stiliaus drabužių.

 Jeigu norite parodyti, kokia puiki jūsų finansinė padėtis, dėvėkite (13) ............................... kurtus drabužius. Deja, 

aplinkiniai dažnai tokią žinią sutinka (14) ................................... . Tokie drabužiai nieko nesako ir apie jūsų asmenybę.
Pagal spaudą

11. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas.

 Keli faktai apie batus 

 Išeiti iš namų neapsiavus būtų sunku, bet ar pagalvojote, kodėl (0) batai atsirado? Jie buvo sukurti 

tam, kad padėtų apsisaugoti nuo karšto smėlio ar (1) ............................. žemės, o mes dažnai perkame juos 

tik todėl, kad yra gražūs. Čia pateikta keletas įdomių faktų, apie kuriuos galbūt niekada nepagalvojate, kai  

(2) ............................ naujus batus.

• Iki XIX a. batai buvo gaminami tokie, kad tiktų (3) ................................... ant abiejų kojų. Tik vėliau jie buvo 

pradėti skirstyti į (4) ................................... ir dešinįjį.

• Iki XVIII a. Europos vyrai ir moterys nešiojo vienodo (5) ................................... batus, jie nebuvo skirstomi į 

vyriškus ir moteriškus.

• Manoma, kad pirmieji (6) ................................... bateliai buvo sukurti Amerikoje, tačiau yra teigiančių, kad 

tai įvyko Europoje, o amerikiečiai juos išpopuliarino.

• XVI ir XVII a. batai su aukštesniu (7) ................................... dažniausiai būdavo nudažyti raudona spalva.

• Pirmųjų moteriškų (8) ................................... dizainas buvo sukurtas 1840 m. karalienei Viktorijai.

• Manoma, kad Marija Antuanetė turėjo apie 500 batų (9) ................................... .

• Bateliai (10) ................................... nosele labai išpopuliarėjo po 1930 m. Tai tapo puikiu būdu palepinti 

savo (11) ................................... saulėje.

• Kinijoje yra tradicija, kad ištekėjusi moteris meta vieną savo (12) ................................... batelį ant namo 

stogo. Tikimasi, kad tai atneš sutuoktiniams laimę.

• Pasaulyje kai kur yra paplitusi tradicija jaunikiui gerti šampaną iš nuotakos (13) ................................... .

Pagal spaudą

atvira, aukštakulnis, batai, bateliai, dizainas, kairysis, kojos, kulnas, matuotis, nešioti, poros, 
sportiniai, šalta, vestuvinis

12. Paaiškinkite, kaip suprantate žodžius.

0.  Kepurė ir skrybėlė:

Abi nešiojame ant galvos. Kepurės gali būti įvairios – megztos, šiltos žiemą, plonos, su snapeliu – nuo 

saulės. O skrybėlė visada turi savo formą, tai viena iš kepurių „rūšių“.

1.  Striukė ir švarkas: 

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

..................................................................................................................................................................................... .
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14. Darbas poromis. Pagalvokite, ką rengtumėtės, jei eitumėte:

1. žiemą pasivaikščioti po mišką

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

2. į kokteilių vakarėlį 

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

3. į pokalbį dėl darbo 

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

4. į krikštynas (aptarkite ir vaiko drabužius) 

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

5. į ekspediciją po džiungles 

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

6. pabėgioti su šuniu

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

2.  Marškiniai ir marškinėliai: 

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

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

3.  Šlepetės ir basutės: 

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

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

4.  Modelis ir stilius: 

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

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

5.  Apyrankė ir apykaklė: 

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

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

13. Paaiškinkite, kaip suprantate posakius.

 kas klasėje dėvi:

• ką nors žalią? 

• ką nors iš džinso? 

• ką nors sintetinį? 

• ką nors dryžuotą? 

 kas klasėje avi:

• juodus batus? 

• sportbačius? 

15. Pažiūrėkite ir pasakykite,

1. Pagal rūbą sutinka, pagal protą išlydi. 

2. Pagal Jurgį ir kepurė. 

3. Niekas nejaučia, kam batas graužia.

4. Aprenk kelmą ir kelmas bus gražus. 

5. Likti be kelnių.
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1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

16. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir papasakokite istoriją. Pavartokite pateiktus žodžius:

17. Paklausykite dainos ir įrašykite žodžius.

Mamos suknelė

Atlieka Neringa Čereškevičienė ir Tele Bim Bam

Turime palėpėj ...................................., 

Daug daug .................................... užrakintą.

Tamsoje sumušus ....................................

Suradau raitytą ..................................... .

Vos palietus juo spyną seną

.................................... pačios atsivėrė.

Užmiršti .................................... čia gyveno

Ir su manimi .................................... .

Bet nutildžiusi lagaminą ir ....................................

Margo .................................... suknelė tyliai prabilo...

Priedainis 

 Stebuklinga daili ....................................,

 Nėriniuota nėriniuota ir .................................... .

 Ar žinai, kad graži ....................................

 Buvo tavo buvo kažkada ....................................?

grožio salonas, pobūvis, tarnaitė; (pa-) daryti(s) manikiūrą / pedikiūrą / cheminį šukavimą / 
masažą; dažytis, dažosi, dažėsi; žavėtis, žavisi, žavėjosi; rodyti dėmesį.

Kiek sena .................................... pritarškėjo

Apie karą ir .................................... .

Niekas jos kalbom nepatikėjo,

Gal tik snaudžiantis .................................... .

Štai sukruto kiauras juodas ....................................,

Net užkimęs ..................................... .

Nes po juo mama ir ....................................

Pirmąkart ..................................... .

Bet nutildžiusi lagaminą ir ....................................

Margo .................................... suknelė tyliai prabilo...

Priedainis 

 Stebuklinga daili .....................................

 Nėriniuota nėriniuota ir .................................... .

 Ar žinai, kad graži ....................................

 Buvo tavo buvo kažkada ....................................? 

(4 kartus) 
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18. Išspręskite kry žiažodį.

Horizontaliai
1. Daiktas, kuris saugo nuo lietaus ar saulės.
5. Trumpos kelnės, paprastai dėvimos laisvalaikiu vasarą.
6. Drabužis, kurį paprastai dėvime ant kaklo, kad nebūtų šalta.
9. Vyriškas drabužis, paprastai dėvimas po kitu drabužiu, su kostiumu.
13. Kai šalta, reikia ... šiltus batus.
15. Drabužis, kurį dėvime ant galvos.
16. Drabužis, kurį mauname ant kojų.
17. Batai, kuriuos avime kambary je.
20. Viršutinis moteriškas vienos dalies drabužis. 
21. Trumpas viršutinis drabužis, kurį dėvi visi.

17

20

19

21

18

Vertikaliai
2. Viršutinis drabužis, dėvimas ant juosmens ir 

kojų, kurį mėgsta dėvėti visi; gali būti kostiumo 
apatinė dalis.

3. Megztas drabužis ilgomis rankovėmis, kuris 
dengia liemenį. 

4. Drabužis be apykaklės, trumpomis rankovėmis, 
kurį mėgsta dėvėti visi, ypač vasarą.

6. Viršutinis drabužis su sagomis ir apykakle; gali 
būti kostiumo viršutinė dalis.

7. Moterų drabužis, dengiantis kūną nuo liemens 
žemyn.

8. Drabužis, kurį mauname ant rankų, kai šalta.
10. Viršutinis drabužis, kuris susideda iš kelių dalių   
      (kelnių ir švarko; sijono ir švarko).
11. Lengva vasarinė avalynė.
12. Juos avime ant kojų. 
14. Nedidelis krepšys, kuriame nešiojamės 

  piniginę, raktus ir pan.
18. Viršutinis drabužis be rankovių, kuris dengia  
      liemenį. 
19. Ilgas viršutinis drabužis.

19. Nusišypsokite.
Moters dalia
Nusipirkai batelius – nėra sijono.
Nusipirkai sijoną – palaidinės nėra.
Nusipirkai palaidinę – trūksta megztinio.
Nusipirkai megztinį – reikėtų rankinės.
Nusipirkai rankinę – bateliai prie jos netinka...

Moteris vaistinėje klausia:
– Kurie raminamieji vaistai vyrui būtų geriau: vali-
dolis ar valerijonų lašai?
Vaistininkas:
– O kokia diagnozė?
– Bateliai už tris tūkstančius litų...
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nuotaika Šiandien mano labai gera nuotaika.

be nuotaikos Vakar nepaskambinau, nes buvau be nuotaikos.

jausmas Koks jausmas apima susitikus seniai matytą draugą?

jausmingas – bejausmis Ši dainininkė dainuoja labai jausmingai.

(pa-) jausti, jaučia, jautė ką? kam? Jaučiu malonumą skaitydamas šią knygą.

meilė Sakoma, kad meilė verčia pasaulį suktis.

įsimylėjęs, -usi 
Antanas yra įsimylėjęs tą merginą.

(įsi-) mylėti, myli, mylėjo ką?

atviras, -a – uždaras, -a Ji visada man atvira, viską pasako.

šnekus, -i – tylus, -i Jis buvo kaip reta šnekus ir linksmas. 

Drąsus žmogus nieko slapta nedaro.drąsus, -i – bailus, -i

bijoti, bijo, bijojo ko? Jonas niekada neparodo, kad bijo.

kuklus, -i  – pasipūtęs, -usi Dovilė yra kukli mergina, o jos draugas labai pasipūtęs.

drovus, -i Ji prakalbo tyliu, droviu balseliu.

(su-) drovėtis, drovisi, drovėjosi ko? Algis niekada nieko nebijojo ir nesidrovėjo.

darbštus, -i – tingus, -i Jis buvo ir darbštus, ir greitas kitiems padėti.

tingėti, tingi, tingėjo Jei tingi rašyti žinutę, gali paskambinti.

džiaugsmas Jos akys džiaugsmu nušvito!

(ap-) džiaugtis, džiaugiasi, džiaugėsi kuo? Ji džiaugiasi, kad sutiko savo seną kolegą.

linksmas, -a – liūdnas, -a Juokas buvo džiugus ir linksmas.

nusiminęs, -usi Jis atrodė šiek tiek nusiminęs.

nusiminti, nusimena, nusiminė dėl ko? Darius nusiminė dėl kelionės, bet to neparodė.

žavingas, -a Sustok akimirka žavinga!

rimtas, -a Aleksas labai rimtas mokinys, bet ne dėl to, 

kad jo mokytojas griežtas.griežtas, -a

pyktis Ji iš pykčio net paraudo.

piktas, -a Pamačiau, koks jis piktas žmogus.

supykęs, -usi Jis buvo labai supykęs ant mūsų.

(su-) pykti, pyksta, pyko ant ko?

bartis, barasi, barėsi su kuo? Man nepatinka, kai tėvai barasi.

nekęsti, nekenčia, nekentė ko? Jis nekentė tamsos ir triukšmo.

pavydus, -i Aš nebuvau nei pavydus, nei romantiškas.

pavydėti, pavydi, pavydėjo kam? ko? Jam visi pavydėjo geros atminties.

energingas, -a – lėtas, -a Mano tėvai labai energingi, visada dirba.

protas

protingas, -a – kvailas, -a Buvo trys broliai – du protingi, trеčias kvailas.

gabus, -i Mano brolis labai gabus, bet tingi mokytis.

 ŽMOGAUS BŪDAS



71

B1 / B2 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)

ŽMOGAUS BŪDAS

gudrus, -i Gudrus kaip lapė.

įdomus, -i – nuobodus, -i Kiekvienas žmogus savaip įdomus.

kūrybingas, -a Mano sesuo labai kūrybinga: kuria eiles ir scenarijus, piešia.

praktiškas, -a
Praktiškiems žmonėms reikia dovanoti tai, 

ką jie galėtų naudoti.

kantrybė Kantrybė – mokslų motina.

kantrus, -i Tėvai turi būti kantrūs su vaikais.

ramus, -i – nervingas, -a Vienas jų sūnus ramus, o kitas nervingas.

susinervinęs, -usi Jis vakar grįžo iš darbo labai susinervinęs.

švelnus, -i – šiurkštus, -i Ji labai švelni, galėtų dirbti su vaikais.

jautrus, -i Ji tokia jautri, kad pradeda verkti dėl niekų.

rūpestingas, -a Mūsų gydytojas labai rūpestingas 

ir malonus, kartais mums paskambina paklausti, kaip sekasi.malonus, -i

draugystė Igno ir Laimos draugystė truko neilgai.

draugiškas, -a
Jis labai draugiškas, su visais bendrauja, greitai susidrau-

gauja.
draugauti, draugauja, draugavo su kuo?

bendrauti, bendrauja, bendravo  su kuo?

geraširdis, -ė Geraširdis žmogus paaukojo pinigų benamiui.

mandagus, -i Nemandagu nesisveikinti su kaimynais.

kultūringas, -a Kultūringas žmogus gražiai elgiasi su kitais.

dosnus, -i – šykštus, -i 
Šiemet Kalėdų senelis buvo labai dosnus – 

visiems davė daug dovanų.

tiesa – melas Geriau karti tiesa negu saldus melas.

(pa-) meluoti, meluoja, melavo kam? Aš nemoku meluoti. Kodėl tu man meluoji?

sąžiningas, -a – suktas, -a

Sąžiningas žmogus blogų darbų nedaro.

Tas pardavėjas labai suktas, reikia būti atidžiam, 

kad neapgautų.

teisingas, -a Jonas labai teisingas ir objektyvus žmogus.

melagis, -ė Juo negalima pasitikėti – tikras melagis.

doras, -a Dori tėvai dorus vaikus užaugina.

taupus, -i – išlaidus, -i Jis labai taupus – cento be reikalo neišleidžia. 

išsiblaškęs, -iusi – atidus, -i Tu tokia išsiblaškiusi, vis kažką pamiršti. Būk atidesnė.

nusivylęs, -usi Aš esu nusivylęs kelione, nes kasdien lijo.

nustebęs, -usi Visi nustebę žiūrėjo į mano naują šukuoseną.

pavargęs, -usi – pailsėjęs, -usi Iš darbo grįžau labai pavargęs. Pailsėjęs vėl dirbsiu.

užsispyręs, -usi Kartais jis būna labai užsispyręs.

susijaudinęs, -usi Ji atrodė susijaudinusi dėl brolio sveikatos.

(su-) jaudintis, jaudinasi, jaudinosi dėl ko? Nesijaudink, viskas bus gerai.

optimistas, -ė – pesimistas, -ė Optimistai žiūrėdami į riestainį mato riestainį, 
o pesimistai – skylę.
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1. Vidinės ypatybės turėtojai

laimė
protas 

+  -ingas, -a → laimingas, -a 
protingas, -a

Laimingi žmonės laiko neskaičiuoja.

linksmas
rimtas

+  -uolis, -ė  → linksmuolis, -ė 
rimtuolis, -ė

Ana – mūsų grupės linksmuolė.

2. Ypatybių pavadinimai (abstraktai)

stiprus
griežtas

+ -umas → stiprumas 
griežtumas

Visą gyvenimą žavėjausi tėvo 
stiprumu ir griežtumu.

1. Pasakykite, kokie yra šie žmonės. 

5.

6. 7.

8.

9.

10. 11. 12.

ŽODŽIŲ DARYBA

1.

2. 3. 4.
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2. Raskite žodžių apibrėžtis.

0. Draugystė A. Stiprus nemalonus jausmas, kai žmonės nenori bendrauti vienas su kitu.

1. Kantrybė B. Tai, kaip žmogus gali mąstyti.

2. Meilė C. Draugams tipiškas jausmas.

3. Melas D. Jausmas, kai linksma, malonu.

4. Protas E. Kai gali laukti, kada baigsis nemalonūs dalykai; kai nesi nervingas.

5. Pyktis F. Tavo jausmai šiandien; emocinė būsena: linksmas, liūdnas… 

6. Džiaugsmas G. Stiprus malonus jausmas kitam žmogui.

7. Nuotaika H. Kai kas nors tyčia sako netiesą.

0.   Žmogus, kuriam gyvenime viskas sekasi, yra laimingas.

1. Tas žmogus labai ................................................. . Gal jis turi didelių problemų? 

2. Ekonomiškai stiprios valstybės yra labai ................................................. . 

3. Ta operacija bus labai sunki, bet tikėkimės, kad ................................................. . 

4. ................................................. žmonės turi padėti tiems, kurie nieko neturi, yra vargšai. 

5. Jis yra labai mandagus, ................................................. žmogus.

0. nuotaika – nuotaikingas

1. džiaugsmas –  ..........................................................

2. turtas –  ....................................................................

3. sėkmė –  ...................................................................

4. energija –  .................................................................

5. jausmas –  ................................................................

 

6. nervas –  ...................................................................

7. kultūra –  ...................................................................

8. juokas –  ...................................................................

9. rūpestis –  .................................................................

10.  protas –  ..................................................................

 

4. Padarykite žodžių su priesaga -ingas. Baikite sakinius.

0.  piktas

1.  užsispyręs

2.  darbštus

3.  tingus

4.  tylus

5.  stiprus

6.  gudrus

7.  bailus

8.  kvailas

A.  kaip kiškis

B.  kaip višta

C.  kaip meška

D.  kaip bitė

E.  kaip lapė

F.  kaip širšė

G.  kaip pelė

H.  kaip jautis

I.  kaip ožys

3. Sujunkite.
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b)  Parašykite, kokių savybių  turėtų turėti šie žmonės:

1. policininkas: griežtumo  .......................................................................................................................................

2. gydytojas:  ..............................................................................................................................................................

3. mokytojas:  .............................................................................................................................................................

4. mama:  ....................................................................................................................................................................

5. geras draugas:  .......................................................................................................................................................

0. Tas kaimynas tikras linksmuolis – net pas mus girdisi jo juokas.

1. Mano močiutė buvo ................................................. – visas dienas būdavo sode ir su gyvuliais.

2. Toks ................................................. dar ir žąsino išsigąs.

3. Nors mūsų mokytojas buvo  ............................................  ir niekada mūsų nelepino, mes vis tiek jį mylėjom.

4. Nevaidink ................................................., jei nesupranti. Geriau nueik ir paklausk.

5. Verkia žiūrėdama kiekvieną filmą – tikra ................................................. .

6. Keista, bet abu jo vaikai buvo  ..................................................... : mažai žaidė, nebendravo su kitais vaikais.

7. Darbdavys buvo ................................................. – pinigų gailėjo, bet dirbti reikėjo daug.

8. Žmones, kurie nemoka būti mandagūs ir švelnūs, ................................................. vadiname.

5. a) Pagal pavyzdį padarykite naujų žodžių su priesaga -umas.

0. švelnus – švelnumas

1. darbštus –  ................................................................

2.  nuoširdus –  ..............................................................

3.  bailus –  ....................................................................

4.  jautrus –  ...................................................................

 

5.  atviras –  ...................................................................

6.  piktas –  ....................................................................

7.  lėtas –  ......................................................................

8.  kūrybingas –  ............................................................

9.  mandagus –  .............................................................

 

0.  linksmas – linksmuolis

1.  rimtas –  ....................................................................

2.  šiurkštus –  ...............................................................

3.  griežtas –  .................................................................

4.  jautrus –  ...................................................................

5.  darbštus –  ................................................................

6.  gudrus –  ...................................................................

7.  šykštus –  ..................................................................

8.  drąsus –  ...................................................................

 

6. Pagal pavyzdį padarykite naujų žodžių su priesaga -uolis. Įrašykite šiuos žodžius į 
sakinius.

6. Jis niekada nepavargsta, yra labai ................................................. . 

7. Mano draugė labai .................................................: ji greitai apsidžiaugia, bet greitai ir nuliūsta. 
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7. Įrašykite žodžius. Vienu žodžiu yra per daug.

0. Visą dieną nieko burnoje neturėjau – esu labai išalkęs.

1. Gal turi ko nors atsigerti? Aš esu be galo ................................................. .

2. Į skaityklą atėjo studentė, ................................................., kad neišlaikė egzamino. 

3. ................................................. vaikinas padovanojo mylimai merginai didelę puokštę gėlių.

4. Tėvas, ................................................. po dienos darbų, ilsėjosi sode.

5. Koncertas buvo nepaprastai sėkmingas. Pianistas buvo ................................................ ir labai laimingas.

8. Įrašykite žodžius.

     Vytautas

    Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas buvo vienas (0) žy-

miausių  valdovų ne tik Lietuvos, bet ir Europos istorijoje. Vy-

tautas buvo (1) ………...................... ūgio, nepaprastai energingas, 

(2)  ………................... žmogus. Jo didelės (3) ………................... akys 

rodė tvirtą valią ir pasiry žimą. Jis kalbėjo mažai, bet visuomet 

(4) ……….................., mėgdavo kartais pajuokauti. Kartą, klausyda-

mas gražios, bet (5) ………................... kalbos jis pasakė: „Man labiau 

patinka, kai kas kalba ne taip gražiai, bet (6) ………....................“. 

     Valgydamas ir gerdamas buvo nuosaikus. Niekada nevartojo 

vyno ar kitokių svaigiųjų gėrimų, gėrė tik gry ną vandenį. Jis buvo 

itin (7) ………....................: Vytautui nė minutė nenueidavo veltui. 

Didžiausias malonumas laisvalaikiu jam buvo medžioklė ir šachmatai. Savo namuose buvo (8) ……….................., 

bet svečiams vaišingas ir (9) ………...................... . Vytautas buvo labai (10) ……….................. ir teisingas: nusi-

kaltėlius kartais bausdavo labai (11) ………...................., bet mokėdavo ir gerumu patraukti žmones. „Gerumu 

ir (12) ……….................. žvėrį prijaukinsi“ – jo žodžiai. Būdamas labai (13)  ………..................... jis greit viską 

suvokdavo ir vienu metu galėdavo kelis reikalus spręsti. Savo planus laikydavo paslaptyje. Be lietuvių kalbos 

jis dar mokėjo rusų, vokiečių, lenkų, lotynų ir totorių kalbas. 

 Pagal spaudą

išalkęs, ištroškusi, įsimylėjęs, pavargęs, supykęs, susijaudinęs, susinervinusi

darbštus, dosnus, gabus, gyvas, griežtas, pikčiausią, protingos, reikšmingai, 
taupus, teisingai, tuščios, žemo, žiauriai, žymiausių
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Avinas. Jūs esate (0) aktyvi asmenybė, vis nepabūnate ramiai.  Dėl  

(1) ............................... charakterio dažniausiai iš pradžių padarote, o tik paskui 

pagalvojate. Kartais jaučiatės geresnis už kitus, todėl žmonės gali manyti, kad 

esate (2) ............................... . 

išdidus

aktyvi

ugningo

Jautis. Jūs esate (3) ............................... žmogus, mėgstate pabūti vienas.  

Nors atrodote (4) ............................... ir kietas, tačiau iš tiesų jums būdingas  

(5) ............................... ir švelnumas. Kadangi esate (6) .............................., žmo-

nės jumis pasitiki. Be to, esate (7) ............................... kaip šuo. Jūs 

(8) ............................... – neišleidžiate visų pinigų iš karto.

ištikimas 

ramus

taupus

užsispyręs

jausmingumas

sąžiningas

Dvyniai. Jums būdingas didelis (9) ............................... – galite išjudinti net ra-

miausius žmones. Esate (10) ..............................., todėl nesunkiai suprantate 

naujus dalykus, naujas žinias. Galite greitai (11) ............................... prie bet ko-

kios situacijos. Esate labai permainingas – vieną minutę galvojate apie vieną, o 

kitą – jau visai priešingą dalyką, todėl kiti gali manyti, kad esate 

(12) ................................ .

gudrus

aktyvumas

nerimtas

prisitaikyti

Vėžys.  Esate (13) ..............................., namams atsidavusi asmenybė. Jums 

būdingas (14) ..............................., dėl kurio tampate kaip pilka pelytė. Esa-

te pakankamai (15) ................................, nepasakote visko, ką galvojate. Kar-

tais sunku suartėti su žmonėmis, todėl jiems gali pasirodyti, kad esate šaltas ir  

(16) ................................ . Jūs viską darote (17) ..............................., bet apgalvotai. 

nedraugiškas

lėtai

drovumas

švelni

uždaras

Liūtas. Jūs esate labai (18) ............................... ir tvirto charakterio asmenybė.  

Kad ir ką veiktumėte, visada tai darote (19) ..............................., pasitikite savo 

jėgomis. Stengiatės būti dėmesio centre, norite būti (20) ................................ . 

Tačiau artimiesiems esate geras ir (21) ................................ . Greitai ir stipriai į 

viską reaguojate, todėl jus nesunku (22) ................................ .

dosnus

karšto

supykdyti

lyderiu

ryžtingai

Mergelė. Jūs (23) ..............................., praktiško proto asmenybė. Siekiate to-

bulumo ir pastebite net mažiausias smulkmenas. Nepakenčiate nebaigtų darbų, 

(24) ............................... ar netvarkos. Esate (25) ............................... charakterio, 

(26) ............................... kitais.

nešvaros

jautri

rūpinatės

malonaus

9. Įrašykite žodžius.
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Svarstyklės. Jūs labai mėgstate ir vertinate (27) ................................ . Jūsų 

stiprybės yra (28) ............................... protas ir komunikabilumas. Mokate  

(29) ............................... su kitais, rasti kompromisus. Kaip tikros svarstyklės 

kartais esate nepastovus.

susitarti

praktiškas

grožį

Skorpionas. Jus galima pavadinti kraštutinumų žmogumi, nes dažnai vis-

ką matote arba tik baltai, arba tik juodai. Panašiai ir elgiatės – arba būnate  

(30) ..............................., arba atvirkščiai – (31) ................................ . Jūs pro-

tingas, mėgstate (32) ............................... veiklą.  Nors esate labai pavydus ir 

dažnai ginčijatės, esate (33) ............................... mylimiesiems ir draugams.

intelektualinę

blogas

ištikimas

doras

Šaulys. Jūs (34) ............................... žmogus – sakote, ką galvojate. Pasižymite 

stipriu (35) ............................... jausmu, (36) ............................... aplinkiniams. Be 

to, esate (37) ..............................., padedate kitiems. Tačiau kartais per daug 

greitai „užsidegate“.

pagarba

atviras

rūpestingas

teisingumo

Ožiaragis. Pasižymite didele drausme, mokate (38) ................................ . Esa-

te truputį (39) ..............................., todėl jus gali laikyti (40) ............................... 

žmogumi. Dažniausiai slepiate jausmus, esate (41) ............................... . Norite 

finansinės gerovės, tad esate (42) ................................ .  

uždaras

darbštus

lėtas

susikaupti

nuobodžiu

Vandenis. Esate tikras (43) ................................ . Mokate diplomatiškai spręsti 

problemas. Jūs esate (44) ............................... pašnekovas, su kuriuo tikrai ne-

bus liūdna. Iš jūsų galima tikėtis pagalbos ir (45) ............................... .  Nuolatos 

ieškote pokyčių, norite būti (46) ................................ .

nepriklausomas

optimistas

geraširdiškumo

įdomus

Žuvys. Esate labai (47) ............................... žmogus, tačiau uždaras ir nerodote 

kitiems jausmų.  Nors gali atrodyti, kad jūs (48) ..............................., nes daug 

ką pamirštate, tačiau iš tiesų esate (49) ............................... ir greitai viską su-

prantate.   

protingas 

išsiblaškęs

jautrus

Pagal spaudą
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10. Pabrauktus žodžius pakeiskite sinonimiškais žodžiais. 

Meilės istorija

Katė (0) susidomėjo susižavėjo šaldytuvu. 

„Jis toks baltas, aukštas ir (1) gražus .................................................“, – mąstė sau katė. Vis dėlto labiausiai 

jai patiko vidinis šaldytuvo pasaulis. Ypač vienišas ir (2) nusiminęs ................................................. grietinės 

indelis viršutinėje lentynėlėje. 

– Ar galėčiau jus užkalbinti? – (3) droviai ................................................. paklausė katė.

Bet šaldytuvas stovėjo (4) šaltas ................................................. kaip ledas.

Tada katė (5) švelniai ................................................. atidarė šaldytuvo duris, išsiėmė indelį su grietine ir visą 

jį švariai išlaižė. Paskui suvalgė šešias dešreles ir dar kelias nereikšmingas smulkmenas. Šitaip pasisotinusi 

katė dar kartą žvilgtelėjo į (6) tylų ................................................. šaldytuvą, užtrenkė duris ir nutapeno pa-

snausti ant fotelio. 

„Ir ne toks jau jis (7) gražus .................................................“; – pagalvojo katė prieš užmigdama.

Pagal K. Kasparavičių

11. Įrašykite žodžius.

0. Mano senelis, nors ir senas, bet ne lėtas – jis labai greitas, aktyvus.

1. Brolis nėra bailus, atvirkščiai, jis ................................................. žmogus.

2. Mano draugas niekad nebūna liūdnas, jis visada ................................................. .

3. Tas vyras visada atrodo ................................................. – niekada nemačiau jo geros nuotaikos.

4. Aš niekada nemačiau savo tėvo nervingo: jis labai ................................................. žmogus.

5. Mano sesuo labai kultūringa, mandagi, todėl jai nepatinka ................................................. žmonės. 

6. Tas berniukas ne kvailas, jis tikrai .................................... .  

7. Jis ne melagis, jis .......................................... .  

8. Ši mergaitė ne tingi, ji ................................................. .  

9. Mano mama ne tyli, ji ................................................. .  

10. Mindaugo dėdė yra ne dosnus, o ................................................. .

12. Parašykite pagal pavyzdį.

0. Žmogus, kuris visko bijo – bailus.

1. Žmogus, kuris dažnai drovisi – ................................................. . 2. Žmogus, kuris net sau gaili pinigų –  

................................................. . 3. Žmogus, kuris mėgsta ir moka pajuokauti – ................................................. .

4. Žmogus, kuris dažnai pavydi –  ....................................................... . 5. Žmogus, kuris dažnai pyksta –  

................................................. . 6. Žmogus, kuris rūpinasi kitais – ................................................. . 7. Žmogus, 

kuris kitus žavi – ................................................. . 8. Žmogus, kuriam sunku susikoncentruoti, susikaupti –  

................................................. . 9. Žmogus, kuris moka tvarkyti savo pinigus – ................................................. .

10. Žmogus, kuriam nieko negaila dėl kitų – ................................................. . 11. Žmogus, kuris daug mokėsi –  

............................................... .  12.  Žmogus, kuris visada stengiasi elgtis teisingai – ........................................... .  

13. Žmogus, kuris greitai pradeda verkti – ................................................. . 14. Žmogus, kuris daug kalba –  

................................................. .
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 13. Pagal duotą žodį padarykite giminišką ir įrašykite į sakinį. 

A.
1. Su melu gal ir toli nueisi, tik nebegrįši. 2. Melagis niekada tiesos nesako. 3. Už ............................... 

vaikus barti reikia. 4. Visi žino, kad ne taip buvo, o jis ...............................  ir net nemirksi. 

B.
1. Tam mūsų ligoniui tikra kančia per dienas lovoje gulėti. 2. Jie vienas kito ...............................  

kaip šuo katės. 3. Jis labai nervingas, o ...............................  net akyse matyti.

C.

1. Darbas ne vilkas – į mišką nepabėgs. 2. Jie ...............................  žmonės, todėl ir turi visko.  

3. Mes ............................... , kad duonos turėtume. 4. Didelis noras ir ...............................  daug 

gali padaryti. 

D.
1. Kai buvo mažas, jis buvo labai drovus. 2. Tomas ...............................  nepažįstamų žmonių.  

3. Dabar jis kalba su visais be jokio ...............................  .

E.

1. Mes turime vilties, kad jis sugrįš. 2. Tikėjausi, kad ekskursija bus gera, bet ........................... . 

3. Negaliu nieko padaryti – aš jaučiu ...............................  visais savo darbais. 4. Jeigu taip ir toliau 

galvosi, ...............................  sugadins tau gyvenimą.

F.
1. Ji užsispyrė padaryti tą darbą. 2. Jis yra labai ...............................  tik ne ten, kur reikia. 3. Toks 

...............................  nieko gero neduos.

14. Parašykite, kada žmogų galima apibūdinti duotais žodžiais.

0.  nusiminęs – kai atsitinka nelaimė

1. įsimylėjęs –  ............................................................................................................................................................

2. nusivylęs –  .............................................................................................................................................................

3. nustebęs –  .............................................................................................................................................................

4. pavargęs –  .............................................................................................................................................................

5. susinervinęs –  .......................................................................................................................................................

6. ištroškęs –  .............................................................................................................................................................

15. Parašykite po sakinį su šiais veiksmažodžiais.

1. jausti, jaučia, jautė ką? kam? 

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

2. draugauti, draugauja, draugavo su kuo?

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

3. mylėti, myli, mylėjo ką?

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

4. nekęsti, nekenčia, nekentė ko?

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

5. meluoti, meluoja, melavo kam?

..........................................................................................................................................................................................  .
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16. Atsakykite į klausimus.

JAUSMŲ ANKETA

1. Ko tu labiausiai bijai?

2. Kuo neseniai labai džiaugeisi?

3. Dėl ko neseniai nusiminei?

4. Ko tu droviesi?

5. Su kuo niekada nesibari / kartais bariesi?

6. Su kuo tu draugauji?

7. Su kuo tu daugiausia bendrauji?

8. Kam kartais meluoji?

9. Dėl ko tu kartais jaudiniesi?

6. bartis, barasi, barėsi su kuo? 

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

7. pykti, pyksta, pyko ant ko? 

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

8. bijoti, bijo, bijojo ko? 

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

9. džiaugtis, džiaugiasi, džiaugėsi kuo?

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

10. pavydėti, pavydi, pavydėjo kam?

..........................................................................................................................................................................................  .
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17. Papasakokite vienas kitam apie pažįstamus žmones pagal pavyzdį.
A  – Man patinka mano pusbrolis Paulius.
B  – Kodėl?
A  – Nes jis dažnai man paskambina paklausti, kaip sekasi, padeda spręsti problemas.
B  – Vadinasi, jis tau patinka, nes yra rūpestingas?
A  – Taip.

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

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

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

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

18. Perskaitykite tekstą ir parašykite, kokie yra tekste aprašomi žmonės.

Kultūringas laisvalaikis

Mėgstu lankyt pažįstamus.
Ateinu priešpiet, atsisėdu virtuvėj... Ir net nebandau pradėti pokalbio. Mes tiek mažai pažįstami, kad nėr ką 
šnekėt.
Bet ne tiek mažai, kad išvarytų.
– Geras oras, ar ne? – klausia moteris.
Pažiūriu pro langą. Koks yra, toks.
– A-a-alekna, – žiovauja vyras. – Vėl nusviedė...
Gūžteliu pečiais. Tegu svaido.
Šeimininkai nutyla. Bando duoti suprast, kad trukdau. Būtent dėl tokių bandymų ir sėdžiu. Man smalsu, kaip 
jiems seksis. 
Šneka kažką... Atseit namuose tiek darbo... Primenu jiems rusišką patarlę: jeigu nori dirbti, pagulėk ir tai pra-
eis...
Juokiuosi vienas.
– Skaičiau knygoj... – pradeda moteris.
Aš tik ranka numoju.
– Kas iš tų knygų...
Reikėtų stvert mane už sprando ir laiptais nurident. Bet ne... Kaip gadina žmones kultūra!
Todėl užsiimu savais reikalais. Surenku numerį. Atsiliepia kažkoks rimtas ponas.
– Aš žinau, ką tu padarei aną vasarą! – skelbiu.
– Va... Va... – veblena jis. – Ką?
– Atvažiuosiu ir pasakysiu.
Jis bando aiškintis. Aš numetu ragelį.
Niekur nevažiuosiu. Net nežinau, su kuo kalbėjęs. Man svarbu, kad žmogus jau susimąstė. Tai – geras ženklas.
Surenku dar keletą numerių. Tokie pokalbiai suteikia daug gerų emocijų.
O šeimininkų veidai vis labiau niaukiasi, turbūt vakaras. Reikia ir juos pradžiugint.
– Tai jau eisiu, – keliuosi nuo kėdės.
Kaip nušvinta veidai! Ir kaip man smagu, kad galiu žmonėms tiek džiaugsmo suteikti.
Vėl atsisėdu.
– Betgi tuoj vakarienė!
Kokia plati emocijų skalė jų veiduos! Ir vis tai mano nuopelnai.
Augu savo paties akyse ir jaučiuosi vis geriau. Ir kai pagaliau išeinu, net rudens naktis nebeatrodo tamsi.

Pagal J. Erlicką

Svečias yra nemandagus,  .........................................................................................................................................

Šeimininkai yra  ............................................................................................................................................................
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19. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir papasakokite istoriją.

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

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

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

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

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

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

20. Nusišypsokite.

Pesimistas:

–  Velniava, tas laikas taip lekia, kad nespėji 

nė apsidairy ti, o mėnuo jau ir praėjo…

Optimistas:

–  Aha, ir vėl alga.

1.

3.

6. 7. 8.

4. 5.

2.
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gydytojas Šiandien mano gydytojas dirba iš ryto.

slaugytoja
Mano sesuo dirba slaugytoja centrinės ligoninės 

chirurgijos skyriuje.

ligonis / pacientas Prie gydytojo kabineto laukė keli ligoniai.

ligoninė

palata Po operacijos jis guli 306 palatoje.

klinika

poliklinika Rytoj eisiu į polikliniką pas šeimos gydytoją.

greitoji pagalba Jis prastai jaučiasi, reikia kviesti greitąją pagalbą.

sveikas, -a

ligotas, -a Mūsų kaimynas jau senas ir ligotas.

išblyškęs, -usi – išbalęs, -usi Kodėl tu toks išbalęs, blogai jautiesi?

liga Gydytojas klausė, kokiomis ligomis aš sirgau vaikystėje.

imunitetas Kad nesirgtum, reikia stiprinti imunitetą: 
valgyti daug daržovių, sportuoti, ilsėtis.

jaustis, jaučiasi, jautėsi Kaip tu jautiesi? Atrodai išblyškęs.

užsirašyti / užsiregistruoti pas ką? Užsirašiau penktadieniui pas odontologą.

kreiptis, kreipiasi, kreipėsi į ką? Dėl blogos savijautos jis kreipėsi į gydytoją.

(išsi-) kviesti, kviečia, kvietė ką? Reikia kviesti gydytoją į namus.

skųstis, skundžiasi, skundėsi kuo? Ligonis skundėsi skausmu pilve.

skaudėti, skauda, skaudėjo ką? Man skauda galvą.

apsinuodyti, apsinuodija, apsinuodijo kuo? Jis apsinuodijo senu maistu. 

kosulys: sausas, šlapias
Vaikas visą naktį sausai kosėjo.

kosėti, kosėja (kosti), kosėjo 

alergija Alergija dažna pavasarį, kai pradeda žydėti augalai.

alergiškas, -a Ji alergiška žydintiems augalams, 

todėl dabar čiaudi. (nusi-) čiaudėti, čiaudi, čiaudėjo

sloga Man baisi sloga.

(su-) sloguoti, sloguoja, slogavo Aš sloguoju.

turėti, turi, turėjo temperatūros Aš prastai jaučiuosi – gal turiu temperatūros?

termometras

temperatūra kyla, krinta Mane krečia šaltis – turbūt kyla temperatūra.

(pa-) kilti, kyla, kilo

(nu-) kristi, krinta (krenta), krito

(pa-) matuoti(s), matuoja(si), matavo(si) ką? Reikia pasimatuoti temperatūrą. 

kraujospūdis Gydytojas pamatavo kraujospūdį.

SVEIKATA
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peršalimas
Rudens pradžioje prasideda peršalimo ligos: 

gripas, angina.
peršalti, peršąla, peršalo

gripas 

angina Paprastai Tomas kas rudenį serga, 

bet šiais metais jis nesirgo nei angina, nei bronchitu, 

nei plaučių uždegimu.

bronchitas 

plaučių uždegimas

rentgenograma Kuriame kabinete galima pasidaryti rentgenogramą?

apžiūrėti, apžiūri, apžiūrėjo ką? Kabinete gydytojas apžiūrėjo ligonį ir išrašė jam vaistų. 

Gydytojas jį gydė vaistais ir arbatomis.(pa-) gydyti, gydo, gydė ką? kuo?

(pa-) sveikti, sveiksta, sveiko Iš pradžių ligonis ėmė greitai sveikti, 

bet nesisaugojo ir atkrito.atkristi, atkrenta, atkrito

trauma Avarijoje jis patyrė sunkią traumą.

žaizda Iš žaizdos bėgo kraujas ir labai skaudėjo.

kraujas Kasmet darausi kraujo tyrimus.

skausmas Ji išgėrė vaistų nuo skausmo.

receptas Gydytojas išrašė vaistų. Receptas galiojo tris mėnesius.

vaistai: gerti vaistus; išrašyti vaistų 

1.

6.
7.

8.

9.

2.

3.
4.

5.

10.

tabletė (1)

kapsulė (2)

mikstūra (3) Mikstūra nuo kosulio pagaminta iš vaistažolių.

tepalas (4) Kad neskaudėtų nugaros, pasitepiau šildomuoju tepalu 

ir išgėriau B grupės vitaminų.vitaminai (5)
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ampulės injekcijoms (6)

švirkštas (7)

pleistras (8) Vaistinėje nusipirkau pleistro ir tvarsčių.

tvarstis (9)
Pirmosios pagalbos kursuose mokėmės tvarstyti 

ranką, koją, galvą.
bintas (10)

(su-) tvarstyti, tvarsto, tvarstė ką?

susilaužyti, susilaužo, susilaužė ką? Rimas pargriuvo ir susilaužė ranką.

gipsas

(su-) gipsuoti, gipsuoja, gipsavo ką? Chirurgas sugipsavo ranką.

(pa-) guldyti, guldo, guldė Joną paguldė į ligoninę.

operacija Chirurgas atliko apendicito operaciją.

(iš-) operuoti, operuoja, operavo ką? Jam išoperavo anginą.

gulėti, guli, gulėjo Po operacijos jis gulės ligoninėje kelias dienas. 

Rytoj eisiu jo aplankyti.(ap-) lankyti, lanko, lankė ką?

(iš-) berti, beria, bėrė ką? nuo kuo? Vaiką išbėrė nuo braškių.

išbertas, -a (spuogais)

(pa-)(si) skiepyti, skiepija, skiepijo ką? nuo ko? Ar jau pasiskiepijai nuo gripo?

skiepai Rudenį populiarūs skiepai nuo gripo.

1. Iš duotų raidžių sudėliokite 10 žodžių. Raidžių yra daugiau.

K R R Y L C U I S P I

K O V U A Y J E A G L

L Ž S E G A S S A T J

T A P I R O I A A T A

A I A A A G D S I L T

S G J S A D S O Z Y A

I S K A O T I S A V M

1.  ....................................

2.  ....................................

3.  ....................................

4.  ....................................

5.  ....................................

6.  ....................................

7.  ....................................

8. ........... .........................

9.  ....................................

10.  ...................................
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2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote. 

3. Sudarykite žodžių junginius.

4. Užpildykite lentelę.

ampulės, aukšta temperatūra, blogai jaustis, chirurgas, galvos skausmas, gydytojas, kabinetas, 
kapsulė, klinika, kosulys, ligoninė, masažistas, mikstūra, milteliai, namai, 

odontologas, poliklinika, silpnumas, slaugytoja, sloga, tabletė, tepalas, vitaminai

kas gydo gydymosi vieta simptomai vaistai

chirurgas

5. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau.

apsinuodyti, atrodyti, dieta, gerklė, greitoji pagalba, gulėti, kosėti, kraujas, nosinaitės, nudegti, operacija, 
paguldyti, palata, receptas, skausmas, skiepai, susilaužyti, temperatūra

0.  susilaužyti
1.  gulėti
2.  užsirašyti
3.  apžiūrėti
4.  išrašyti
5.  apsinuodyti
6.  užklijuoti
7.  patepti
8.  matuoti
9.  skųstis
10. linkėti
11. jausti

A.  ligoninėje
B.  skausmą
C.  pas gydytoją
D.  tepalu
E.  temperatūrą 
F.  pleistrą
G.  maistu 
H.  koją 
I.   receptą
J.  pasveikti
K.  skrandžio skausmu
L.  ligonį

0. Marija labai nori būti plona, ji laikosi dietos.

1. Ar tavo sesuo vis dar ………………………. ligoninėje? 2. Iš žaizdos bėga ………………………. . 3. Vakar mamą 

………………………. į ligoninę. Kelinta jos ……………………….? 4. Man sunku kalbėti, nes skauda ………………………. .

5. Šiandien tu ………………………. daug geriau! 6. Senelis negali vaikščioti – jis ………………………. koją. 7. Rimo 

teta ………………………. grybais. 8. Aš sloguoju. Ar gali nupirkti ………………………. ? 9. Išgėriau vaistų nuo galvos 

0. gripas, angina, sirupas, bronchitas. 

1. tabletė, tepalas, mikstūra, receptas. 

2. vaistinė, ligoninė, poliklinika, greitoji pagalba. 

3. kosėti, sloguoti, sveikti, čiaudėti. 

4. sveikas, išbalęs, išbertas, silpnas. 

5. paskiepyti, išoperuoti, sugipsuoti, aplankyti
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 Nuo seniausių laikų žmonės ieškojo būdų, kaip (0) išgydyti ligas. Senovėje 

buvo manoma, kad (1) …………..........…… – tai dievų bausmė. Taip pat manyta, 

kad (2) …………….........… gali išgydyti šventikai ir burtininkai. Senovės Graiki-

joje (3) ………...........…….. žmonės eidavo į šventyklas ir ten aukodavo gyvulius 

gydymo dievui. Labai norėdami (4) …………..........……. jie gerdavo gydomuo-

sius vandenis, juose maudydavosi ir laikydavosi griežtos (5) …….........………… .  

V a. pr. Kr. graikų gydytojas Hipokratas pasakė, kad ligą (6) …………….........… 

ne burtai, o gamta.

dieta

gydyti

išgydyti

liga

ligos 

ligoti

pasveikti

6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formą.

………………………. . 10. Šiai moteriai labai bloga – ar galite iškviesti …………………........……...................................... ? 

 11. Linos broliui šiandien padarė apendicito ………………………. . 12. Tavo kakta labai karšta – reikia pamatuoti 

………………………. . 13. Vakar Mindaugas peršalo, todėl šiandien ………………………. . 14. Ilgai būti saulėje pavo-

jinga – galima per daug ………………………. . 15. Atsiprašome, bet šie vaistai parduodami tik su …………………….. .

Iš medicinos istorijos

7. Įrašykite žodžius. Žodžių yra daugiau. 

 Poliklinikoje

1. Marius  (0) atėjo į polikliniką. Prie (1) .............................. buvo daug žmonių. Marius priėjo prie 

   (2) .............................. ir klausia:

Marius: – Laba diena. Esu užsirašęs pas gydytoją Jonaitienę. Kuriame kabinete ji 

   (3) ..................................?

Seselė: – Šimtas trečiame. (4) .............................. yra koridoriaus gale, dešinėje pusėje.

2. Eidamas koridoriumi Marius skaitė užrašus: Procedūrų kabinetas, Rentgeno kabinetas, 

   Masažo kabinetas, Akių ligų kabinetas... Prie 103 kabineto durų sėdėjo keletas 

   (5) ................................... .

Marius: – Kuris (6) .............................. į 103 kabinetą?

Tadas: – Aš, Mariau.

Marius: – Sveikas, Tadai. Ir tu (7) ..............................? Vakar mačiau tave universitete.

Tadas: – Ne, nesergu. Dabar esu sveikas kaip ridikas. Prieš mėnesį (8) .................................. 

   plaučių uždegimu. Atėjau pasitikrinti. O tau kas yra?

Marius: – Nuo vakar jaučiuosi blogai: (9) .............................. galvą, gerklę, karščiuoju, 

   (10) .............................. .

apžiūrėsiu, atėjo, dirba, gerti, išgėriau, jaučiu, jaučiuosi, kabinetas, ligonių, nedarbingumo lapelis, 
nekvėpuokite, nukrito, nusirengti, pagulėsite, pakilo, pamatuosiu, pasijutote, paskutinis, registratūros, 

silpna, sirgau, skauda, skundžiatės, slaugytojos, susirgai, sveikatos, temperatūros
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Tadas: – Tikrai, atrodai nekaip. Ar turi (11) ..............................?

Marius: – Vakar turėjau 38,5°. (12) .............................. vaistų – (13) ..............................,    

   bet dabar (14) .............................., kad vėl pakilo.

Tadas: – Aš tave užleidžiu. Eik prieš mane.

3. Marius įeina į kabinetą.

Gydytoja:  – Prašom sėstis. Kuo (15) ..............................?

Marius: – Turiu temperatūros apie 38, skauda galvą, silpna.

Gydytoja: – Kada (16) .............................. blogai?

Marius: – Vakar.

Gydytoja:  – Prašom (17) .............................. iki pusės, aš jus (18) ................................. . 

   Giliai kvėpuokite, įkvėpkite, (19) .............................. . Gerai. Dabar išsižiokite. Dar 

   (20) ............................... kraujo spaudimą. Nieko baisaus. Jūs peršalote. Dabar kelias dienas 

   (21) .............................. lovoje, aš išrašysiu jums vaistų. Reikės skalauti gerklę ir 

   (22) .............................. tabletes. Prašom, jūsų receptas ir (23) ............................... . 

   Ateikite pas mane po 5 dienų.

Marius: – Labai ačiū. Sudie.

8. Parašykite galimus žodžių junginius. 

0.  Pasitepti tepalu, pasitepti ranką, pasitepti žaizdą.

1.  Gydyti  .....................................................................................................................................................................

2. Išsikviesti  ...............................................................................................................................................................

3.  Išrašyti  ...................................................................................................................................................................

4.  Užsirašyti  ...............................................................................................................................................................

5.  Susilaužyti  .............................................................................................................................................................

6.  Užklijuoti  ................................................................................................................................................................

7.  Neturėti  ..................................................................................................................................................................

8.  Bėga  .......................................................................................................................................................................

9.  Kyla  .........................................................................................................................................................................

10.  Paraudo  .................................................................................................................................................................

11.  Gerti  ......................................................................................................................................................................
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9. Prie veiksmažodžių prirašykite daiktavardžių (arba daiktavardžių su prielinksniais). 
Pasirinkite 3 veiksmažodžius ir sugalvokite su jais po sakinį.

0. Iškviesti  gydytoją, greitąją pagalbą. 

1. Apžiūrėti  ................................................................................................................................................................

2. Kreiptis  ...................................................................................................................................................................

3. Skųstis  ...................................................................................................................................................................

4. Operuoti  .................................................................................................................................................................

5. Gultis  ......................................................................................................................................................................

6. Gulėti  .....................................................................................................................................................................

7. Aplankyti  ................................................................................................................................................................

8. Skiepytis  ................................................................................................................................................................

9.  Išberti  .....................................................................................................................................................................

0.   Vaiko temperatūra labai aukšta, reikia iškviesti gydytoją į namus. 

1.  .... ........................................................................................................................................................................... .

2.  .... ........................................................................................................................................................................... .

3.  .... ........................................................................................................................................................................... .

10. Parašykite, kas / kada kam naudojama. 

0. Termometras naudojamas temperatūrai matuoti.

1. Aspirinas  ................................................................................................................................................................

2. Pleistras  .................................................................................................................................................................

3. Rentgenograma  .....................................................................................................................................................

4. Tvarstis  ..................................................................................................................................................................

5. Vitaminai .............................................................................................................................................................. .

6. Ledas  ................................................................................................................................................................... .

11. Parašykite, kokie šių ligų ir negalavimų simptomai. 

0.  Bronchitas: kosulys, skauda krūtinę, ................................................................................................................

1.  Gripas:  ....................................................................................................................................................................

2.  Angina:  ...................................................................................................................................................................

3.  Vėjaraupiai:  ............................................................................................................................................................

4.  Pagirios:  .................................................................................................................................................................

5.  Saulės smūgis:  ......................................................................................................................................................

• Perskaitykite simptomus draugui. Jis turi pasakyti, apie kurią ligą ar negalavimą kalbama.
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12. Įrašykite žodžius.

0. Jeigu šaltą dieną būsi lauke be šaliko ir palto, gali susirgti angina. 

1. Jeigu tau ..............................., reikia į nosį lašinti vaistus.

2. Labai ................................ pilvą, turbūt suvalgiau seno maisto.

3. Skauda galvą? Aš turiu vaistų. Išgerk vieną ...................................,  turėtų padėti.

4. Aš įsipjoviau pirštą ir dabar iš ............................... bėga kraujas. Reikia ją …………................. arba užklijuoti  

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

5. Jeigu nenori sirgti ir nebijai švirkšto, reikėtų  ...................................... .

6. Vakar turėjai temperatūros, todėl šiandien pabūk namuose, nes gali ........................................ .

7. Jeigu blogai jautiesi, būtinai reikia ....................................... į gydytoją.

8. Mano mama guli ligoninėje, važiuosiu jos ........................................ .

9. Tu blogai atrodai, gal ................................... temperatūrą.

13. Darbas poromis. Kas, jūsų manymu, turėtų būti: 

1.  Pirmosios pagalbos dėžutėje:  ..............................................................................................................................

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

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

2.  Operacinėje:  ..........................................................................................................................................................

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

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

• Iš šių žodžių kiekvienas pasirinkite po vieną ir apibūdinkite, kas tai yra, bet jo neįvardykite. 
 Grupės draugai turi klausyti ir pasakyti, apie ką jūs kalbate.

14. Parašykite, kas atsitiko arba ką jiems skauda.

0.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.
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0. Vyrui skauda galvą

1. ....... ..........................................................................................................................................................................

2. ....... ..........................................................................................................................................................................

3. ....... ..........................................................................................................................................................................

4. ....... ..........................................................................................................................................................................

5. ....... ..........................................................................................................................................................................

6. ....... ..........................................................................................................................................................................

7. ....... ..........................................................................................................................................................................

8. ....... ..........................................................................................................................................................................

15. Sudarykite sakinius. 

0.  vaistai, prašyti, nuo, galva, duoti, skausmas.

 Prašom duoti vaistų nuo galvos skausmo. 

1.  jūs, pasiskiepyti, nuo, jau, ar, gripas?

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

2.  imunitetas, pavasaris, gerti, ir, vitaminai, stiprinti, reikėti, visi.

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

3.  gulėti, gydytojas, lova, ir, liepti, trys, diena, gerti, per, kartai, vaistai.

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

4.  para, vaistinė, Ukmergės gatvė, dirbti, visa.

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

5.  daug, kabinetas, laukti, gydytojas, prie, žmonės.

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

6.  būti, nes, reikėti, greitoji pagalba, silpnas, kviesti, ligonis.

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

7.  aš, draugas, aplankyti, gulėti, ligoninė, vakar, operacija, kuris, apendicitas, po. 

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

8.  Tomas, todėl, paslysti, savaitė, ir, ranka, nebūti, pargriūti, darbas, kad, susilaužyti.

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

16. Parašykite šių veiksmažodžių pagrindines formas. 
Sugalvokite su šiais veiksmažodžiais po sakinį.

0. sloguoti, sloguoja, slogavo

 Aš sloguoju jau savaitę, gal reikės nueiti pas gydytoją. 

1. sveikti, .............................. , ..............................

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

2. skaudėti, .............................. , .............................. 

.......................................................................................................................................................................................
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3. susilaužyti, ............................. , .............................. 

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

4. skųstis, .............................. , ..............................

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

5. užsirašyti, .............................. , .............................. 

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

6. apsinuodyti, .............................. , .............................. 

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

7. peršalti, .............................. , .............................. 

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

17. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir papasakokite, kas atsitiko. 

1 situacija:

2 situacija:

3 situacija:

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.
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18. Užpildykite lentelę.

sveika nesveika
maistas veikla maistas veikla

daržovės bėgimas bulvių traškučiai rūkymas

• Palyginkite, ką parašėte, su draugu ir pasikalbėkite, ar su viskuo sutinkate. Jei ne, kodėl.

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

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

19. Paklausykite dainos ir įrašykite žodžius.

Saugok sveikatą

Atlieka Vytautas Kernagis

Jei prasmego tavo siela,

Jei išdžiūvo tavo .....................................,

Jei ........................................... tau nemielas,

Tau lieka tiktai, saugot tvirtai ........................................... .

Daryk ........................................... , valgyk ..................................

Ir būtinai vaikščiok ........................................... .

Paklausyk mano ........................................... – 

Laikyk ........................................... šiltai, saugok tvirtai – ......................................... .

Užlipk sekmadieniais į devintą ...........................................,

Prauskis ........................................... kiekvieną.

........................................... laikykis arčiau gamtos.

Galvok apie tai, kaip saugot tvirtai ........................................... .

Sveikatą! Sveikatą! Sveikatą! Sveikatą!

Laikyk ........................................... šiltai, saugok tvirtai ........................................... .
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20. Išspręskite kryžiažodį.

Horizontaliai
2. Medžiaga, vartojama gydyti.
5. Sužeista kūno vieta.
7. Gydytojo išduodamas oficialus lapelis, pagal kurį perkame vaistus.
10. Vieta, kur perkame vitaminus, vaistus.
11. Tai, ką geriame, kad organizmas būtų  stiprus, nesirgtume.
12. Prietaisas, kuriuo matuojame temperatūrą.
13. Raudonas žmogaus ir gyvūno kūno skystis.

Vertikaliai

1. Žmogaus buvimas nesveiko, sirgimas.
3. Nemalonus pojūtis sergant, susižeidus.
4. Įstaiga, kur gydomi ligoniai ir sužeistieji.
6. Žmogus, kuris gydo.
8. Medžiagos skiautelė, kurią lipdo ant skaudamos vietos.
9. Žmogus, kuris serga.
14. Liga, kai „bėga“ nosis, skauda galvą, žmogus čiaudi.

1

2

5

8

12

13 14

10

11

7

9

6

3 4



B1 / B2 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)

SVEIKATA 95

21. Nusišypsokite.

Gydytojas nustebęs:

– Jūs dar labiau sustorėjote! Ar valgėte pagal mano rekomendacijas, tik tai, ką sakiau aš? 

– Taip, būtent tai.

– Ir daugiau nieko?

– Na, dar ir savo įprastą maistą...

***

Pagyvenusi dama vaistinėje:

– Ar jūs baigusi mediciną?

– Taip.

– Ar gerai mokėtės?

– Vien tik gerais pažymiais.

– O baigėte mediciną Vilniuje?

– Taip.

– Ar seniai dirbate?

– Dešimt metų.

– Na, gal ir galiu jumis pasitikėti... Duokite man vatos. 

***

Gydytojas apžiūri ligonį. 

– Nelabai jūs man patinkate...

Pacientas. 

– Tai ir jūs, gydytojau, ne kažin koks gražuolis...

***

Ateina pas chirurgą vyras, kuriam ant nugaros ištatuiruotas žemėlapis. Gydytojas jo klausia:

– Kur jums skauda?

– Afrikoje...
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 ORAS. KLIMATAS
96

oras: gražus, geras, blogas, prastas Koks šiandien oras?

dangaus kūnai: 

saulė, mėnulis, žvaigždė, žvaigždynas

Apie dangaus kūnus mokiausi mokykloje 

astronomijos pamokose.

debesis, debesies; debesys Šiąnakt žvaigždžių beveik nematyti, 

nes daug debesų.žvaigždėtas dangus

Didieji Grįžulo Ratai, Mažieji Grįžulo Ratai

šviesti, šviečia, švietė Giedrą dieną skaisčiai švietė saulė, o naktį – mėnulis.

saulėtekis Vasarą kaime lauko darbai prasideda dar prieš saulėtekį, 

nors saulė teka anksti.(pa-) tekėti, teka, tekėjo

saulėlydis Vakare prie jūros stebėjome saulėlydį.

(nu-) leistis, leidžiasi, leidosi Vasarą diena ilga, saulė leidžiasi vėlai.

rūkas Po nakties kyla tirštas rūkas.

Kai saulė pakilo, rūkas 

išsisklaidė. 

(pa-) kilti, kyla, kilo

(iš-) sklaidyti(s), sklaido(si), sklaidė(si)

temperatūra: pliusinė, minusinė Buvo labai šalta, nors temperatūra buvo pliusinė.

karštis Trisdešimties laipsnių karščiai Lietuvoje būna ne dažnai.

šiluma Vasarą būna 25–28 laipsniai šilumos.

šaltis Per didžiausius šalčius vaikams nereikia eiti į mokyklą.

šalna Dažniausiai šalnos būna balandžio ir spalio mėnesiais. 

Naktį oras atšąla, 

o kai pakyla saulė, vėl atšyla.

(pa-, at-) šalti, šąla, šalo

(at-) šilti, šyla, šilo

atodrėkis Po staigaus atodrėkio Lietuvos pajūryje 

kasmet būna potvynių.potvynis

varveklis Pavasarį nuo stogų varva varvekliai.

debesuota, apsiniaukęs, -usi Visa diena buvo apsiniaukusi.

Staiga apsiniaukė dangus, 

sutemo ir ėmė smarkiai lyti.

(ap-) niaukti(s), niaukia(si), niaukė(si)

(su-) temti, temsta, temo

(at-, nu-) slinkti, slenka, slinko Atslinko juodi lietaus debesys.

audra Vakare prie jūros kilo didelė audra. 

Ji nurimo tik paryčiui.(nu-) rimti, rimsta, rimo

griaustinis Kažkur toli girdisi griaustinis.

Visą naktį griaudėjo 

ir žaibavo.

griaudėti, griaudėja, griaudėjo

žaibas

(su-) žaibuoti, žaibuoja, žaibavo
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perkūnija Kai perkūnija nurimo, 

danguje buvo matyti vaivorykštė.vaivorykštė

giedra Giedras dangus, giedra diena.

Šiandien giedra. Po nakties audros išsigiedrijo ir vėl bus 

saulėta diena.

(iš-) giedryti(s), giedrija(si), giedrijo(si)

saulėta

vėjas: 

šiltas, šaltas, stiprus, silpnas; 

pietų, šiaurės, rytų, vakarų...

(pa-) pūsti, pučia, pūtė Šiandien pūs šiaurės vėjas. 

vėjuota Vėjuotas oras, vėjuota diena. 
Rytoj bus vėjuota.

krituliai: Šiandien Lietuvoje be kritulių.

lietus, šlapdriba, sniegas, kruša Rudenį lietų dažnai keičia šlapdriba.

liūtis
Kai važiavome iš pajūrio, mus užklupo tokia liūtis, 

kad reikėjo sustoti šalikelėje ir palaukti.

pūga Lietuvoje retai kyla didelės pūgos.

(pa-) lyti, lyja, lijo Po pietų vietomis gali palyti.

(pa-, pri-) snigti, sninga, snigo Per naktį prisnigo 15 cm.

(iš-) tirpti, tirpsta, tirpo Pavasarį saulėtoje vietoje sniegas greitai tirpsta.

drėgna Šiandien lauke labai drėgna, nes naktį lijo.

šlapia Visur šlapia. Šlapias kelias, šlapia žolė.

(su-) šlapti, šlampa, šlapo
Įlipau į balą ir sušlapau kojas.

bala

lietinga Ar Lietuvoje lietinga? Lietingas ruduo, lietinga vasara.
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Ypatybės turėjimas pagal tai, kas pasakyta daiktavardžiu.

vėjas
debesis 

+  -uotas, -a → vėjuotas, -a
debesuotas, -a

Vakar prie jūros buvo vėjuota.

migla 
spalva
šaka 

+  -otas, -a  →
miglotas, -a 
spalvotas, -a
šakotas, -a

Rudenį medžių lapai būna gražūs, 
spalvoti.

saulė
žvaigždė 
gėlė

+ -ėtas, -a →
saulėtas, -a 
žvaigždėtas, -a
gėlėtas, -a

Naktis buvo žvaigždėta, 
o rytas saulėtas ir vėsus.

ŽODŽIŲ DARYBA
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1. Raskite žodžio apibrėžtį. Netinkamas išbraukite.

0.  Pūga
- stiprus vėjas su lietumi;
- stiprus vėjas sausumoje;
- stiprus vėjas su sniegu.

1.  Šlapdriba
- ledų krituliai;
- stiprus lietus;
- lietus su sniegu.

2.  Atodrėkis
- lietus, kai šąla;
- atšilimas po šalčio;
- drėgnas klimatas.

3.  Žaibas
- debesų juosta danguje;
- šviesos juosta danguje;
- įvairiaspalvė juosta danguje.

4.  Niauktis
- pamažu sutemti artėjant vakarui;
- netikėtai pradėti smarkiai lyti;
- lietaus debesims uždengti dangų.

5.  Griausti
- kai matyti šviesa danguje per lietų;
- kai girdėti garsas iš dangaus per lietų;
- kai galima matyti vaivorykštę danguje.

6.  Slinkti
- debesims lėtai judėti danguje;
- upei ramiai tekėti per lygumą;
- saulei vakare leistis į jūrą.

7.  Pūsti
- tai, ką daro rūkas;
- tai, ką daro audra;
- tai, ką daro vėjas.
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2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

0.  saulė, mėnulis, lietus, žvaigždė

1.  varveklis, šlapdriba, sniegas, kruša

2.  saulėtas, lietingas, vėjuotas, žvaigždėtas

3.  griaustinis, atodrėkis, žaibas, perkūnija

4.  šviesti, tekėti, leistis, kristi 

5.  bala, audra, pūga, liūtis 

6.  dangus, krituliai, žvaigždynas, debesis

7.  karštis, šiluma, šalna, šaltis
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3. Išrinkite iš lentelės ir prie veiksmažodžių parašykite tinkamus žodžius.

0.  Pučia – vėjas 

1.  Teka –  ....................................................................................................................................................................

2.  Šviečia –  ................................................................................................................................................................

3.  Slenka –  .................................................................................................................................................................

4.  Apsiniaukia –  .........................................................................................................................................................

5.  Žaibuoja –  ..............................................................................................................................................................

6.  Griaudžia –  .............................................................................................................................................................

7.  Kyla –  ......................................................................................................................................................................

8.  Krinta –  ..................................................................................................................................................................

4. Sudarykite žodžių junginius. Pasakykite su jais sakinių.

ašara, dangus, debesis, dienos, elektros lemputė, gera mintis, griaustinis, kainos, laikas, 
mėnulis, moteris, nuotaika, rasa, rūkas, saulė, temperatūra, upė, vanduo, vėjas, žaibas, 

žmogaus veidas, žvaigždės
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0.  audra 
1.  debesis 
2.  dangus
3.  griaustinis
4. krituliai
5.  mėnulis
6. potvynis
7.  pūga
8.  rūkas
9.  saulė
10.  sniegas
11.  šlapdriba
12.  varveklis
13.  vėjas
14.  žaibas

A.  giedrijasi
B.  griaudžia
C.  kyla
D.  krinta
E.  leidžiasi
F.  niaukiasi
G.  pučia
H.  rimsta
I.  sklaidosi
J.  slenka
K.  sninga
L.  šviečia
M.  teka
N.  tirpsta
O.  žaibuoja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Įrašykite žodžius.

 Lygiadienis – kai saulė susitaiko su mėnuliu

 Rugsėjo 23-iąją, (0) trumpam akimirksniui susitaiko du nelaimingiausi (1) …...........………… įsimylėjėliai – 

saulė ir mėnulis. Prasilenkdami mėlyname (2) ……...........……….............................. ir vienas, ir kitas švietė žemei 

(3) ...………...........… . Pajutusi nepaprastą harmoniją, šypsojosi (4) ……...........………........................… . Daug kas 

bobų vasara, dangaus skliaute, lygiadienis, metų laiką, pasaulio, po lygiai, 
trumpam akimirksniui, žiemai
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7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. 

 Ruduo

 Baigėsi (0) vasara – išsinešė (1) .................................., paukščius ir atostogas. Visi suprantame, kad taip 

turi būti, kad gamtoje toks (2) .................................. yra labai svarbus. 

debesys, gamta, gyvūnai, išskristi, pasikeitimas, lapai, nukristi, papūsti,  ruduo x 2, rūkas, saulė, 
saulėta, sniegas, spalis, šiluma, trumpėti, vasara, vasara, vasariškas

ankstyvoji, klimatas, klimato, laikai, nukrinta, orai, pakyla, šalčio, šilumos, 
šlapia, žiema x 2
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šį nuostabų (5) …….......................................………… labai mėgsta. Gal todėl, kad tai lyg laimės akimirksnis, kurio 

lauki lauki, o jis blyksteli ir … pasibaigia.

 Lietuvių senoliams (6) ……...................….........……… buvo didelė šventė. Baigę sunkius vasaros ir rudens 

darbus, jie šią dieną galėdavo ramiai atsidusti ir susikaupti nelengvai (7) ……...........……...........................…… . 

Jei vasara buvo derlinga, tai belikdavo tik padėkoti Dievui ar likimui. 

6. Įrašykite žodžius.

 Lietuvos (0) klimatas ne visiems patinka. Vienas prancūzas kartą pasakė taip: „Lietuvoje devynis mėne-

sius yra (1) …............….....……, o tris mėnesius lietuviai laukia vasaros“. Žinoma, tai tik linksmas juokas, tačiau 

(2) …............……… iš tikrųjų nelepina Lietuvos. Čia dažnai lyja, būna (3) …............….....……, vėjuota. Vidutinė 

liepos mėnesio temperatūra yra tik apie 17 laipsnių (4) …................………, o vidutinė temperatūra sausio mė-

nesį yra apie 5 laipsnius (5) …............…....… . Kartais žiemą temperatūra (6) …...................…… ir iki 30 laipsnių, 

o vasarą ji retai (7) …..............……… iki 30 laipsnių šilumos.

 Šalies plotas yra palyginti nedidelis, tačiau įvairiose Lietuvos vietovėse (8) …............…..…… sąlygos skirtin-

gos, t. y. ne visur vienu metu prasideda įvairūs metų (9) …............……… . Pavyzdžiui, (10) …............……… vasara 

Lietuvą pereina per keturias paras, pasiekdama net 380 km per parą greitį, o (11) …............……… pirmiausia 

prasideda Zarasų ir Ignalinos rajonuose lapkričio pabaigoje, o Baltijos jūrą pasiekia per 10 parų, vidutiniškai 

slinkdama 43 km per valandą greičiu.

`Papasakokite apie klimatą savo šalyje.

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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 Dar (3) ...................................., rugpjūtį, vis dažniau pasirodydavo (4) ..................................... ženklai: žemėn 

(5) ............................... geltonas lapelis, pievose kildavo baltas tirštas (6) .................................. . 

 Rugsėjis yra dar labai (7) ........................................., ypač pati jo pradžia. Dažną dieną tokiu metu pasirodo 

(8) ......................................, užkaitina ir staiga atrodo, kad vėl sugrįžo vasara. Tačiau po akimirkos atslenka 

(9) ..........................., užstoja saulę ir supranti, kad atkeliauja (10) .................................. .

 Rugsėjo gale vis labiau gelsta (11) .................................., kas rytą ant žolės spindi rasa. 

 Rugsėjo gale – (12) ...................................... pradžioje didžiausia paukščių migracija. Bet ne visi paukščiai 

(13) ............................... žiemoti į šiltuosius kraštus.

 Spalio vidurys būna permainingas. Kartais dar taip šilta, tačiau gali (14) .................................. šaltas vėjas, 

atnešdamas pirmą (15) .................................. . Jis iš karto tirpsta, tačiau (16) .................................. šis ženklas 

labai svarbus: jį supratę, pradeda slėptis mažieji (17) .................................., daugelis vabzdžių.

 Spalio pabaiga gali būti ir (18) .................................., ir žvarbi. 

 Diena vis (19) .................................., gamta skuba poilsio.

Pagal S. Paltanavičių

8. Pasakykite priešingai. 

0.  Gražus oras –  blogas, prastas oras 

1. Lietingas ruduo –  ..................................................................................................................................................

2. Šalta vasara –  ........................................................................................................................................................

3. Apsiniaukęs dangus –  ...........................................................................................................................................

4. Dangus be žvaigždžių – .........................................................................................................................................

5. Diena be vėjo –  .....................................................................................................................................................

6. Stiprus lietus –  ......................................................................................................................................................

7. Aukšta temperatūra –  ...........................................................................................................................................

8. Sausas oras –  ........................................................................................................................................................

9. Įrašykite veiksmažodžius.

0. Jau saulė pakilo, pasidarė šilčiau.

1. Rūkas po truputį ...................................................................  ir kelią matėme aiškiau.

2. Po dienos liūčių dangus ................................................................... .

3. Rudenį kiekvieną dieną vis labiau ..................................................................., vėsta orai.

4. O lauke pavasaris – kovas, saulė, ................................................................... sniegas.

5. Per lietų neturėjau skėčio ir ..................................................................., o dabar blogai jaučiuosi.

6. Dangus apsiniaukęs, ........................................................ stiprus vėjas, todėl nesinori nosies kišti iš namų.

7. Dangumi ................................................................... debesys, pranešdami, kad greitai bus lietaus.

8. Diena buvo graži, bet vakare ................................................................... . 

9. Ar girdi kaip griaustinis ................................................................... ?
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10. Baikite sakinius.

0. Žvaigždžių grupė – žvaigždynas.

1. Atšilimas po šalčio – ................................................................... .

2. Vandens ar garų buvimas ore – ................................................................... .

3. Vandens garų, virtusių smulkučiais lašiukais, pilnas oras – ................................................................... .

4. Ledo žvakė pastogėje – ................................................................... .

5. Nedidelis pavasario ar rudens pašalimas tik naktį – ...................................................................  .

6. Vandens pakilimas – ................................................................... .

7. Įvairiaspalvė juosta, atsirandanti danguje, lūžtant saulės spinduliams lietaus lašuose –  ............................ .

8. Ledų krituliai – ................................................................... .

9. Atskira sniego žvaigždutė, sniego kąsnelis (sningant) – ................................................................... .

10.  Sniegas su lietumi – ................................................................... .

11. Parašykite žodžių apibrėžtis. 

0.  Perkūnija – tai toks gamtos reiškinys, kai  griaudžia griaustinis ir žaibuoja.

1.  Pūga –  ....................................................................................................................................................................

2.  Liūtis –  ...................................................................................................................................................................

3.  Atodrėkis –  ............................................................................................................................................................

4.  Potvynis –  ..............................................................................................................................................................

5.  Krituliai – ................................................................................................................................................................

6.  Vaivorykštė –  .........................................................................................................................................................

7.  Audra –  ..................................................................................................................................................................

8.  Šalna –  ...................................................................................................................................................................

 Darbas grupėmis. Vienas perskaito savo apibrėžtį, o kiti turi pasakyti, kas tai. 
 Pvz., toks gamtos reiškinys, kai  griaudžia griaustinis ir žaibuoja – perkūnija.
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12. Parašykite, kas jums asocijuojasi su žodžiais: 

Saulė: paplūdimys, Palanga,  ...................................................................................................................................

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

Lietus:  ..........................................................................................................................................................................

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

Sniegas:  .......................................................................................................................................................................

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

• Palyginkite savo ir draugo sąrašus. Paaiškinkite, kodėl jūs pasirinkote šiuos žodžius ar vietas.
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13. Užpildykite lentelę. Parašykite pavyzdžių.

daiktavardis būdvardis veiksmažodis

0.  lietus
lietingas

Lietingas ruduo, lietinga diena

lyti

Vakar visą dieną lijo.

1.  saulė

2.  vėjas

3.  sniegas

4.  debesis

5.  žvaigždė

14. Įrašykite reikšme susijusius žodžius.

 Kokių orų sulauksime savaitgalį?

 Prasidėjęs lapkritis dovanoja gražius (0)  rudeniškus (ruduo) orus. Šiandien šalyje iš ryto kai kur bus 

(1) ................................... (rūkti). Kaune naktį ir ryte be (2) ........................................ (kristi), temperatūra sieks 

2–6 laipsnius. (3) ........................................ (pūtimas) pietų vėjas. Dieną termometras rodys 8 laipsnius, numa-

tomas (4) ........................................ (debesys). Vilniuje ryte galimas nestiprus (5) ........................................ (lyti), 

sušils iki 2–5 laipsnių. Dieną šiek tiek (6) ........................................ (debesys), temperatūra bus apie 8 laipsnius. 

Pajūryje tik vakarop sumažės debesų. Naktį ir ryte numatoma (7) ........................................ (dulkti), termometrai 

rodys apie 5–6 laipsnius. Dieną (8) ........................................ (kristi) nenumatoma, oras sušils iki 7 laipsnių.

 Penktadienį pasisuks pietryčių vėjas. Kaune naktį ir ryte (9) ........................................... (šiluma) iki 1–2 

laipsnių. Dieną temperatūra (10) ............................................ (kilimas) iki 9 laipsnių. Vilniuje naktį ir ryte bus 

(11) ................................. (saulė). Temperatūra svyruos apie 1–2 laipsnius. Diena bus (12) ................................. 

(šviesa), temperatūra sieks 10 laipsnių. Tačiau vakaras gali būti (13) ........................................ (apsiniaukti).

Pažiūrėkite į paveikslėlius ir pratęskite orų prognozę šeštadieniui ir sekmadieniui.
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.............................................................................
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..........................................................................

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

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

.............................................................................
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15. Paaiškinkite, kaip suprantate žodžius.

0.  Debesis ir rūkas:

     Debesis – tai, kas matoma danguje baltas arba pilkas; iš jo gali lyti. Rūkas – tai, kas trukdo gerai 

     matyti, paprastai būna ryte arba vakare; susiformuoja iš vandens.

1.  Žvaigždė ir žvaigždynas: 

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

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

2.  Griaustinis ir žaibas: 

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

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

3.  Atodrėkis ir potvynis:  

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

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

4.  Karštis ir šiluma: 

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

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

5.  Liūtis ir pūga: 

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

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

6.  Vaivorykštė ir debesis: 

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

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

7.  Šaltis ir šalna: 

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

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

16. Parašykite po sakinį su šiais veiksmažodžiais: 

1.  (pa-) tekėti, teka, tekėjo

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

2.  (nu-) leistis, leidžiasi, leidosi

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

3.  (pa-, pri-) snigti, sninga, snigo

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

4.  (pa-, at-) šalti, šąla, šalo

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

5.  (at-) šilti, šyla, šilo 

....................................................................................................................................................................................... 
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6.  (su-) temti, temsta, temo

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

7.  (nu-) rimti, rimsta, rimo

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

8.  (pa-) pūsti, pučia, pūtė

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

17. Vienas studentas pasako metų laiką (pvz., vasara), o kiti studentai turi pasakyti, koks 
oras būna tuo metų laiku (pvz.: Būna karšta. Žydi gėlės. ...). Kai pakalbama apie visus keturis 
metų laikus, auditorija padalijama į 4 grupes. 

 Kiekviena grupė turi aprašyti ant lapelio vieną iš 4 metų laikų Lietuvoje:

I – pavasarį, II – vasarą, III – rudenį, IV – žiemą. 

 Tada pasikeičia aprašymais. Gavusi naują aprašymą kiekviena grupė perskaito, papildo. Savo aprašą 

duoda kitai grupei, kad ši papildytų  ir pakomentuotų, kodėl taip mano (kiekviena grupė turi papildyti visų 

4 sezonų aprašymus).

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

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

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

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

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

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

18. Raskite sakinių vietas.

0.  Kai kalbame apie klimatą, galvojame apie orus. 
  E 

1.  Ar vietovėje karšta, ar šalta, pirmiausia priklauso 
nuo to, kiek ji nutolusi nuo pusiaujo, ar yra prie jūros 
arba vandenyno.

2.   Kraštuose, nutolusiuose nuo jūros, dažniausiai 
būna sausa, nes jūros vėjai negali taip toli nunešti 
lietaus. 

3.  Kuo arčiau jūros, tuo vasaros drėgnesnės, o žie-
mos šiltesnės. 

4.  Apačioje, prie kalnų dažnokai lyja, o kopiant 
aukštyn į kalnus, darosi vis šalčiau. 

A.  Aukštų kalnų viršūnes net ir prie pat pusiaujo 
dengia amžinas sniegas. 

B.  Didelį poveikį klimatui daro netoli kranto pra-
plaukiančios šiltos ar šaltos vandenyno srovės. 

C.  Bet klimatą veikia ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, 
kalnai. 

D.  Žemyno viduryje vasaros paprastai būna karštos, 
o žiemos šaltos. 

E.  O juos paprastai lemia šilumos ir kritulių kiekis.
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19. Pasakykite, koks metų laikas paveikslėliuose. 
Koks oras būna tuo metu jūsų šalyje? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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20. Pas jus savaitei atvyksta draugas iš Italijos. 
Papasakokite jam, koks oras bus tą savaitę.

5. 6. 7. 

1. 2. 3. 4. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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21. Prisiminkite mėnesių pavadinimus. Perskaitykite aprašymus ir parašykite, koks tai 
mėnuo. Koks oras būdingas kiekvienam iš jų?

0. Tai yra paskutinis žiemos mėnuo. Saulė pakyla kasdien vis aukščiau ir primena, kad artėja vasara. Šis mė-

nuo ypatingas, nes turi tik 28 arba 29 dienas, o kiti mėnesiai – po 30 arba 31 dieną. Vasaris.

1. Tai rudens mėnuo, pavadintas krentančių lapų mėnesiu, nors tada jau būna nukritę visi lapai. Šį mėnesį 

lietuviai dar vadino spaliniu, gruodiniu, lapkrėsčiu, vėliniu, vėliumi. ........................................................... .

2. Tai „sauso“ sniego mėnuo. Lietuvoje šį mėnesį būna žiema. Jeigu sninga, sniegas būna smulkus, „sausas“ 

ir lengvai pustomas vėjo. Todėl šis mėnuo pavadintas ........................................................... . 

Šį mėnesį dar vadindavo durų dievo mėnesiu, nes jis atveria duris naujiems metams.

3. Šio mėnesio pavadinimas labai senas. Jis minimas net 500 metų senumo raštuose. Taip jis pramintas dėl 

to, kad šį mėnesį labai burkuoja balandžiai arba karveliai. Bet seniau šį mėnesį lietuviai vadindavo ir kitais 

vardais: sultekiu, žiedų mėnesiu, beržiniu ir kt. ........................................................... .

4. Mėnesio pavadinimas rodo, kad šį mėnesį reikia sėti rugius, kitaip rugių grūdai nespės sudygti, sustiprėti ir 

pasiruošti žiemos miegui. Šis mėnuo turėjo daug kitų gražių vardų: rugius, paukštlėkis, vėsulinis, viržių mėnuo, 

rudupis. ........................................................... .

5. Šio mėnesio pavadinimas – vienas iš vardų, kuriais vadinama gegutė. Panašiu metu ji dažnai kukuoja miš-

kuose. Todėl mėnuo ir pavadintas jos vardu. Senovėje lietuviai šį mėnesį dar vadino sėtiniu, žiedžiumi ir žiedų 

mėnesiu. ........................................................... .

6. Šio mėnesio pavadinimas kilo nuo žodžio „gruodas“ – taip vadinama sušalusi grumstuota žemė. Seniau 

žiemos būdavo šaltesnės, todėl įšaldavo žemė. Arti žmonių namų naktimis kaukdavo vilkai. Todėl šis mėnuo 

vadintas dar ir vilku, vilkolakiu. ........................................................... .

I V IX

II VI X

III VII XI

IV VIII XII
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7. Šio mėnesio pavadinimas yra labai senas. Jį kartais vadindavo šienpjūčiu, liepiniu, liepmedžiu, plaukjaviu, 

plūkiu, tačiau dažniausiai vadindavo labai gražaus medžio, kurio žiedai kvepia medumi ir privilioja spiečius 

bičių, vardu. ........................................................... .

8. Tai pirmasis pavasario mėnuo, kuris turi paukščio vardą. Nors anksčiau žmonės jį vadindavo ir kitų paukš-

čių vardais: karveliniu, balandiniu. Prikimusiu balsu kranksėdami kra kra šie paukščiai primena, kad jau atėjo 

pavasaris. ........................................................... .

9. Tai mėnuo – rugių pjūties metas. Rugius mūsų protėviai augino jau prieš 2 000 metų. Geras rugių derlius 

užtikrindavo, kad bus ką valgyti. Kiti šio mėnesio vardai taip pat susiję su rugių pjūtimi: pjūtis, degėsis. 

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

10. Šio mėnesio vardu pagerbiamas linas. Senais laikais rugiai ir linai buvo patys svarbiausi augalai, nes rugiai 

maitino, o linai rengė. Linus ūkininkai ruošdavo rudenį, todėl vieną rudens mėnesį ir pavadino su linais susi-

jusiu vardu. Spaliai – tai nuo linų stiebelių nutrupėję šapeliai. Lietuviai šį mėnesį dar vadino vėliniu, visagaviu, 

septintiniu ir spaliniu. ........................................................... .

11. Šis mėnuo net iki XIX a. buvo vadinamas sėjos mėnesiu, dabartinis pavadinimas yra nesenas. Anksčiau šį 

mėnesį dar vadindavo berželiu – beržą laikė šventu medžiu, kuris žmonėms ir gyvuliams suteikia gyvybės, jėgų. 

Jį pavadindavo ir visjavio, mėšlinio, kirmėlių mėnesiu. ........................................................... .

22. Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos posakius.

1.  Tinginiui vis blogas oras. 

2.  Iš didelio debesies mažas lietus. 

3.  Viena kregždė dar ne pavasaris. 

4.  Pila kaip iš kibiro. 

5.  Kaip perkūnas iš giedro dangaus. 

6.  Nuogas lietaus nebijo. 

7.  Po lietaus ir vėl saulė šviečia. 

8.  Turtingas kaip ruduo, linksmas kaip pavasaris. 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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23. Išspręskite kryžiažodį.

Horizontaliai

3. Tai, kas krinta iš dangaus (lietus, sniegas).
5. Dangaus kūnas, kuris sukasi aplink Žemę ir  šviečia naktį.
8. Dydis, kuris apibūdina kūno, oro, šiluminę būseną.
10. Pirmas vasaros mėnuo.
12. Dangaus kūnas, naktį danguje matomas kaip šviesus taškas.
15. Smarkus vėjas su lietumi ir perkūnija.
16. Vandens lašai, kurie krinta iš dangaus.
17. Susitelkę vandens garai danguje 
     (paprastai balto arba tamsaus pavidalo).
18. Vieta, kur yra nedaug vandens, paprastai po lietaus.
20. Balti minkšti sušalę žiemos krituliai.
21. Dangaus kūnas, aplink kurį sukasi 
 Žemė ir kuris šviečia dieną ir šildo.
22. Stiprus vėjas su sniegu.

Vertikaliai

1. Dujų, kurios yra aplink Žemę, būsena  
 kurioje nors vietoje tam tikru laiku.
2. Laikas rytą, kai kyla saulė.
4. „Griaustinis“ kitaip.
6. Žaibo sukeliamas garsas.
7. Pirmas metų mėnuo.
9. Kurios nors vietovės įprasti orai.
11. Paskutinis metų mėnuo.
13. Šviesos juosta danguje, paprastai kartu  
 su griaustiniu.
14. Šaltas oras, žema temperatūra.
19. Šilto arba šalto oro srovė.
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24. Nusišypsokite.

Jei norite sužinoti, koks oras lauke, prieikite prie lango ir pažiūrėkite į savo šunį.
• Jei šuo šlapias, lauke lyja.
• Jei šuo plaukioja kieme, lauke labai stipri liūtis.
• Jei šuo labai pasišiaušęs, pučia stiprus vėjas.
• Jei šuo medyje, praūžė audra.
• Jei šuo apsnigtas, lauke sninga.
• Jei iš pusnies matyti tik uodega, lauke stipri pūga ir pusto.
• Jei šuns nesimato, lauke naktis.
• Jei šuo guli iškišęs liežuvį ir garuoja, lauke karšta.
Pastaba: oro spėjimas pagal šunį yra visiškai patikimas ir teisingas. Tik jums visada reikia laikyti savo šunį 
lauke. Ypač, jei norite laiku sužinoti apie blogą orą.

*** 

Jei šiandien lauke 0 laipsnių, o ry toj bus dvigubai šalčiau, tai kiek laipsnių bus ry toj?
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laisvalaikis Laisvalaikį man patinka leisti su draugais.

(pra-) leisti, leidžia, leido laiką

poilsis: aktyvus, pasyvus Koks poilsis tau patinka?

(pa-) ilsėti(s), ilsi(si), ilsėjo(si) Šį savaitgalį buvau prie jūros ir gerai pailsėjau.

domėtis, domisi, domėjosi kuo? Jis domisi sportu. O tu?

pomėgis / hobis Kokie tavo pomėgiai?

kelionė Per atostogas visada išsiruošiame į kelionę po Europą.

keliauti, keliauja, keliavo Man labai patinka keliauti automobiliu.

iškyla Savaitgalį draugai kviečia į iškylą prie ežero.

iškylauti, iškylauja, iškylavo Vasarą Lietuvoje man patinka iškylauti.

linksminti(s), linksmina(si), linksmino(si) Studentai linksminasi klube su draugais. 

pramoga Šį savaitgalį Vilniuje bus daug pramoginių renginių.

pramoginis

renginys

fotoaparatas

(nu-) fotografuoti, fotografuoja, 
fotografavo ką?

Draugui patinka fotografuoti gamtą.

fotografija / nuotrauka: Man labai patinka žiūrėti senas, nespalvotas nuotraukas. 

Dabar dažniausiai daromos skaitmeninės nuotraukos.skaitmeninė, spalvota, nespalvota

vaizdo kamera / videokamera

(nu-) filmuoti, filmuoja, filmavo ką? Norėjau nufilmuoti draugės šventę, 

bet išsikrovė baterija.baterija

išsikrauti, išsikrauna, išsikrovė

(pa-) rodyti, rodo, rodė ką? Parodyk, ką nufilmavai. 

– Dabar negaliu, pažiūrėsime vėliau kompiuteryje.(pa-) žiūrėti, žiūri, žiūrėjo ką?

kolekcija Pašto ženklų, monetų, atvirukų, paveikslų, ... kolekcija

kolekcininkas

kolekcionuoti, kolekcionuoja, kolekcionavo ką? Aš nieko nekolekcionuoju. Kai buvau maža, 

rinkdavau spalvotus saldainių popierėlius.rinkti, renka, rinko ką?

paveikslas Vakar buvome XX a. pirmosios pusės lietuvių dailininkų 
nutapytų paveikslų parodoje.

piešinys Galerijoje buvo galima apžiūrėti studentų piešinių parodą 

„Mes“. Ar tu moki nupiešti žmogų?(nu-, pa-) piešti, piešia, piešė ką?

112
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(pa-) šokti, šoka, šoko  ką? – Ar moki šokti tango? 

– Ne, šio šokio nemoku, bet norėčiau išmokti.šokiai

šokis Marijai labai patinka sportiniai šokiai, ji šoka nuo 6 metų.

daina
Ar gali padainuoti kokią nors savo šalies dainą? 

Labai norėčiau išgirsti.
(pa-) dainuoti, dainuoja, dainavo ką?

(pa-) klausyti, klauso, klausė ko?

(su-) kurti, kuria, kūrė ką? Kas sukūrė jūsų šalies himną? Kas sukūrė šitą dainą?

rankdarbiai – Ar tau patinka rankdarbiai? 

– Man labai patinka megzti. Aš nusimezgiau šiltas pirštines.(nu-) megzti, mezga, mezgė ką?

(pa-) siūti, siuva, siuvo ką? Šitas kelnes man pasiuvo mano pažįstama.

siuvinėti, siuvinėja, siuvinėjo ką? Mano močiutė mokėjo labai gražiai siuvinėti.

žvejys Mano brolis žvejys. 

Draugai jam padovanojo naują meškerę 

ir pakvietė savaitgalį pažvejoti prie ežero.

meškerė

(pa-) žvejoti, žvejoja, žvejojo

televizija Kurią televiziją tu dažniausiai žiūri?

radijas Rytą dažniausiai klausausi 

žinių per radiją.žinios

programa
Nupirk žurnalą, kuriame būtų visos savaitės 

Lietuvos televizijų programos.

laida Ar vakar matei laidą apie ekologiją?

(į-, iš-) jungti, jungia, jungė ką? Nepamiršk išjungti televizoriaus!

(pa-, pri-) tildyti, tildo, tildė ką? Ar gali pritildyti muziką, aš noriu paskaityti.

(pa-) garsinti, garsina, garsino ką? Pagarsink radiją, man labai patinka ši daina. 

kompaktinis diskas / plokštelė Gal turi šios grupės kompaktinę plokštelę?

(pa-) groti, groja, grojo ką? kuo? Kokiu instrumentu čia groja? Armonika?

grotuvas Nusipirkau vaizdo ir garso grotuvą.

ausinės Kai važiuoju troleibusu, dažnai klausau muzikos per ausines. 

įrašas Man patinka klausytis senų įrašų.

įrašyti, įrašo, įrašė ką? Ar gali man įrašyti lietuviškos muzikos?

(iš-) trinti, trina, trynė ką? Jonas ištrynė dalį senų įrašų ir įsirašė naujų.

(per-) (si) kelti, kelia, kėlė ką? į ką? Kelias patikusias dainas perkėliau iš kompiuterio į grotuvą.
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1. Raskite žodžių apibrėžtis.

0.  Paveikslas

1.  Pramoga

2.  Nuotrauka

3.  Laida

4.  Renginys

5.  Pomėgis

6.  Grotuvas

A.  Mėgstama laisvalaikio veikla.

B.  Kas yra suorganizuota. 

C.  Prietaisas garso įrašams atkurti.

D.  Piešimo ar tapybos kūrinys.

E.  Tai veikla, kuri yra maloni, arba renginys, skirtas linksmintis.

F.  Laiko tarpas radijuje ar televizijoje, skirtas tam tikrai temai.

G.  Nufotografuotas vaizdas.

2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

0.  megzti, groti, siūti, siuvinėti

1.  grotuvas, ausinės, programa, kompaktinė plokštelė

2.  kolekcija, pašto ženklas, monetos, atvirukai

3.  paveikslas, nuotrauka, piešinys, rankdarbis

4.  groti, rodyti, klausyti, dainuoti

5.  įrašas, fotoaparatas, vaizdo kamera, grotuvas

6.  renginys, kelionė, iškyla, laisvalaikis

3. Sudarykite žodžių junginius. Pasakykite su jais sakinių. 

0.  domėtis

1. įrašyti

2. išjungti

3. klausyti

4. kolekcionuoti

5. leisti

6. pagarsinti

7. patildyti

8. žiūrėti

A.  saulėlydį

B.  mėgstamą dainą

C.  laidą

D.  muzika

E.  melodiją

F.  atostogas

G.  radijo

H.  šventę

I.  televizorių

L.  pašto ženklus

M.  laisvalaikį

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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4. Sudarykite žodžių junginius. Pasakykite su jais sakinių. 

0.  piešti 

1.  dainuoti

2.  filmuoti

3.  fotografuoti

4.  groti

5.  megzti

6.  šokti

7.  žvejoti

A.  saulėlydį

B.  mėgstamą dainą

C.  laidą

D.  šaliką

E.  melodiją

F.  atostogas

G.  ežere

H.  šventę

I.  paveikslą

K.  gitara

L.  diskotekoje

M.  laisvalaikį

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Įrašykite tinkamos formos veiksmažodžius su priešdėliais. 

1. Kaip jūs ........................................................... atostogas? 2. Jis jau ............................................................... 
atlyginimo pinigus. 3. Dar negirdėjau šios dainos. ....................................................................... noriu paklausyti.
4. Pernai beveik metus plaukiojau baseine, bet dabar šią veiklą ........................................................... . 5. Kaž-
kas beldžiasi į duris, gal gali ...........................................................?

1. Prieš kelerius metus Jonas ir Agnė ........................................................... visą Europą. 2. Rytoj mano draugė 
su grupe ........................................................... į Indiją. 3. Kai brolis ........................................................... į naują 
vietą, visada mums parašo trumpą el. laišką.

1. Vakar vaikai ........................................................... daug uogų, dabar jas reikia .......................................... .  
2. Jonai,....................................................., kurią dainą klausysime. 3. Aš jau ........................................................ 
visą kolekciją pašto ženklų.

1. Ten kažkas parašyta, bet negaliu ........................................................... . 2. Tomai, ...........................................,  
ar ten ne Rasa eina? 3. Aš ........................................................... visas nuotraukas, bet tos svarbiausios taip ir 
neradau. 4. Vakar neatėjau pas tave, nes .............................................................. brolio vaiką.

leisti (ap-, iš-, į-, pra-, pa-)

keliauti (ap-, iš-, nu-)

rinkti (su-, iš-, pri-, per-)

žiūrėti (pa-, per-, pri-, į-)
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1. Šią mokyklą .............................................. prieš 20 metų. 2. Paklausyk, kompozitorius ........................ ............
melodiją tavo eilėraščio žodžiams.

6. Padarykite naujų žodžių pagal pavyzdį.

0. Naktį buvau klube. Tiek prisišokau (šokti), kad šiandien kojas skauda.

1. Šią savaitę sirgau, tai ............................................ (žiūrėti) tiek filmų, kad dabar ilgai nežiūrėsiu.

2. Dabar man nebesinori groti, nes vaikystėje ............................................ (groti) muzikos mokykloje.

3. Aš ............................................ (klausyti) daug patarimų, bet vis tiek nežinau, kaip pasielgti.

4. Tado vestuvės buvo labai geros, ............................................ (linksminti).

5. Šį rudenį turėjau daug laiko, tai ............................................ (megzti) šiltų kojinių, pirštinių, šalikų. 

6. Vasarą mes atostogavome Dzūkijoje. Ten ................................. (grybauti) ir ...................................... (uogauti) 

daug mėlynių ir žemuogių. Iš uogų ................................... (virti) skanios uogienės, o grybų .............................. 

(džiovinti) žiemai.

7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. 
Pasakykite, kokių kolekcijų žinote. Kokių kolekcijų jūs turėjote?

 Atodūsių kolekcininkas

 Pasaulio kolekcininkų (0) pomėgiai yra labai įvairūs. Vienas žmogus iš Danijos (1) ............................... 

atodūsius. Jo spintoje (2) ……….............……… daugiau nei 200 (3) ……………........................… plokštelių, kurio-

se (4) ……......…….....…… daugybė atodūsių: palengvėjimo, liūdesio, lengvo ir gilaus nusivylimo, linksmumo ir 

pan. Atodūsiai (5) …………...........……. į vyriškus, moteriškus ir vaikiškus. Tačiau yra ir atodūsių, kurie priklauso 

gyvuliams, pavyzdžiui, karvėms, arkliams ir pan. Šio dano (6) …………….............….. visą laiką keliauja. Kompak-

tines (7) …………….................… nuolat (8) ………................………… teatrai, pedagogai, TV garso operatoriai ir net 

dvasininkai.

kurti (į-, su-)

pri + si + veiksmažodis

išsinuomoja, įrašyta, kolekcija, kolekcionuoja, kompaktinių, plokšteles, 
pomėgiai, saugoma, surūšiuoti

116



B1 / B2 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)

POMĖGIAI 117

8. Įrašykite žodžius. Vienu žodžiu yra daugiau.

 Kaina už pomėgį – skyrybos

 Sulaukia ypatingo aplinkinių dėmesio

 Vilnietis Marius Batūra nėra kino ar televizijos (0) žvaigždė, bet prieš kelis mėnesius netikėtai tapo  

(1) ………….................. . Gatvėje sutikti žmonės jam šypsosi ir mojuoja, o užsienio turistai (2) ............................. .  

Už tai vaikinas dėkingas nedideliam, bet labai originaliam savo automobiliui. 22 metų Mariaus  

(3) …………................. – pačiam konstruoti automobilius ir motociklus.

 Gegužės mėnesį ekonomikos ir verslo specialybės ketvirto kurso studentas (4) …………............... savo pir-

mąjį juodą sportinį kabrioletą. Jis pagamintas pagal (5) ………….................... ir tik milijonierių garažuose sto-

vintį „Lotus super 7“ modelį.

 Neturi svajonių automobilio

 M. Batūrai nepatinka masinės gamybos (6) ………………................ . Jo nežavėtų net ir (7) ………………............... 

„Mercedes“. „Kokia tavo svajonių mašina?“ – žurnalistė bandė provokuoti pašnekovą. Net negalvodamas Ma-

rius atsakė: „Nėra tokios. Jei (8) ………………..............., pats ją pasidarysiu“. Kasdien (9) ……………................ jam 

tinka bet koks automobilis. „Nusipirkau vieną už 800 litų. Jo man reikia įvairioms detalėms vežioti“, – sakė  

M. Batūra.

 Prieš trejus metus jam kilo (10) ……………..........., kad reikėtų pačiam pasidaryti originalų automobilį. „Kartą 

draugas grįžo iš Švedijos ir (11) ……………..............., kad matė labai gražią mašiną. Jis parodė vieną nedidelę 

prastos kokybės (12) …………….................... . Pasižiūrėjau ir nutariau – reikia panašų (13) …………….................“, 

– pasakojo Marius.

 Automobilio konstravimui jis (14) ……………................ visus metus: naršė internete, (15) ………………............... 

detalių, skaičiavo, sėdėjo prie brėžinių, rado meistrus, kurie pagamintų reikiamas detales. Automobilį jis surin-

ko per du mėnesius. Marius dirbo (16) …………................. name įrengtame garaže (17) ……………................. nuo 

ankstaus ryto iki vėlaus vakaro.

 Žmona nepanoro pasivažinėti

Šį (18) ……………............ automobilį vyras kūrė sau ir žmonai. Konstruktorius (19) ………….............., kad jie 

kartu romantiškai vasarą važinėsis po Lietuvą. „Gaila, kad mano (20) ……………................ nepatiko žmonai. Man 

trūko jos palaikymo“, – apgailestavo Marius. Kai automobilis jau buvo padarytas, pora (21) ……...................... .  

Tačiau originalios transporto (22) ………............................ savininkas neslepia, kad moterų dėmesio jam  

(23) …………............. . „Ačiū Dievui, kad automobilyje yra tik dvi (24) ………………...............“, –  nusijuokė Marius. 

Pagal spaudą

aistra, automobiliai, dvivietį, fotografuoja, ieškojo, išsiskyrė, kasdien, kolekcininkų, mintis, naujausias, ne-
trūksta, nuosavame, nuotrauką, papasakojo, pasidaryti, pomėgis, populiarus, priemonės, ruošėsi, senovinį, 

sugalvosiu, sukūrė, tikėjosi, važinėti, vietos, žvaigždė
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0.  eiti į teatrą 

1.   ...................................................................................

2.   ...................................................................................

3.   ...................................................................................

4.   ...................................................................................

5.   ...................................................................................

6.  ...................................................................................

7.   ...................................................................................

8.  ...................................................................................

9.  ...................................................................................

10.  ...................................................................................

11.  ...................................................................................

12.  ...................................................................................

9. Kokių pomėgių turi ši mergina?

1.0.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

7.

6.

2.
3.

4.
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10. Baikite sakinius.

1. Geriausiai pailsiu, kai .......................................................... .

2. Nesuprantu, kaip žmonės gali ilsėtis .......................................................... .

3. Manau, kad laisvalaikiu lietuviai labiausiai mėgsta .......................................................... .

4. Laisvalaikiu žmonės mano šalyje dažniausiai .......................................................... .

5. Niekada nenorėčiau laisvalaikiu .......................................................... .

6. Kai važiuoju atostogauti ir pakuoju lagaminą, imu .......................................................... .

7. Negalėčiau gyventi be .......................................................... .

11. Sudarykite sakinius. 

0. aktoriai, filmas, populiariausi, įgarsinti, Lietuva.

 Filmą įgarsino populiariausi Lietuvos aktoriai.

1. televizorius, žmonės, gydytojai, ilsėtis, prie, bet, labiau, „poilsis“, sako, kad, mėgti, toks, dar, varginti.

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

2. įrašyti, būti, mažas, kai, mėgti, savo, į, kasetė, balsas, magnetofonas.

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

3. dabar, daryti, populiaru, megzti, siuvinėti, papuošalai.

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

4. riešinės, yra, draugė, mano, mezgimas, pomėgis, didžiausias.

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

12. Parašykite po sakinį su šiais veiksmažodžiais. 

1.  (pa-) ilsėti(s), ilsi(si), ilsėjo(si) 

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

2.  domėtis, domisi, domėjosi kuo?

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

3.  (pa-) rodyti, rodo, rodė ką?

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

4.  (pa-) žiūrėti, žiūri, žiūrėjo ką?

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

5.  (pa-) klausyti, klauso, klausė ko?

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

6.  įrašyti, įrašo, įrašė ką?

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

7.  išsikrauti, išsikrauna, išsikrovė

.......................................................................................................................................................................................
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13. Parašykite, ką reiškia šios definicijos.

0. Ritmingai judėti – šokti.

1. Pavargus nuo darbo stovėti, sėdėti ar gulėti – .......................................................... .

2. Smagiai leisti laiką, džiaugtis pramogomis – .......................................................... .

3. Norėti sužinoti, patirti, patenkinti smalsumą – .......................................................... .

4. Balsu atlikti muzikinį kūrinį – .......................................................... .

5. Padaryti, kad veiktų elektros prietaisai – .......................................................... .

6. Užfiksuoti garsą ar vaizdą magnetinėje plokštelėje ar juostelėje – .......................................................... .

7. Daryti nuotraukas – .......................................................... .

8. Duoti žiūrėti, leisti matyti, daryti matomą – .......................................................... .

9. Daryti tylų, ramų – .......................................................... .

10. Imti ir dėti į vieną vietą, sudaryti rinkinį – .......................................................... . 

14. Sudėkite sakinių dalis į vietas tekste „Televizija“.

A.  todėl malonumą juos žiūrėti turėjo tik turtingi žmonės. 

B.  atsirado ir spalvota televizija.

C.  kurių metu kasdien buvo perduodamos tik dvi laidos, trukusios po valandą.

D.  leidžiančių žiūrėti norimą laidą išsaugant kitas.

E.  kurį 1925 metais perdavė škotas Džonas L. Berdas

F.  kad žiūrėjimui reikia laiko ir pastangų, ir žiūrovai ilgiau neištvertų.

120

 Televizija

 Nuo pirmo migloto vaizdo, (0) E televizija išaugo į populiariausią pramogą pasaulyje. Dabar televizija tapo 

dažniausiu laisvalaikio leidimo būdu visame pasaulyje.

1936 metais BBC pradėjo viešas transliacijas, (1) …………..................…… . Manyta, (2) ……..............………… . 

Prieškario laikais televizoriai kainavo nemažus pinigus, (3) ……….....................……… .  

 Po Antrojo pasaulinio karo nespalvotos transliacijos ėmė tobulėti, o netrukus, 5-ojo dešimtmečio pabai-

goje, (4) …………….........................… . Šiandien galima įsigyti visai mažų nešiojamų televizorių ir vaizdo aparatų, 

(5) …………................…… .

15. Pasirinkite, ką jūs kolekcionuojate. Apibūdinkite, bet neįvardinkite. Grupės draugai iš 
jūsų apibūdinimo turi pasakyti, ką jūs kolekcionuojate. 

1. kalendoriukai

2. puodeliai

3. senos monetos

4. eurų monetos iš skirtingų šalių

5. skrybėlės

6. knyga „Mažasis princas“ (arba kokia nors kita knyga) skirtingomis kalbomis

7. mašinų modeliukai



B1 / B2 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)

POMĖGIAI 121

0. Rasa mėgsta žiūrėti filmus, todėl dažnai eina į kino teatrą. Tačiau jai nepatinka trileriai. F 

1. Algiui patinka laisvalaikį leisti su draugais, nes mėgsta bendrauti. Todėl dažnai renkasi aktyvias pramo-

gas.  ..............

2. Dovilė visiškai neturi pinigų, bet labai nori kur nors nueiti. Namuose su draugais dažnai žiūri filmus, todėl į 

kino teatrą eiti nenori. Jai patinka menas. .............

3. Akvilė domisi sveika mityba. Parduotuvėje visada perskaito maisto produktų sudėtį. .............

4. Darius studijuoja režisūrą, todėl dažnai žiūri filmus. Tik ne visada turi pinigų nueiti į kino teatrą. Labiausiai 

jam patinka filmai apie nusikaltėlius. .............

5. Simas turi didelę šeimą, todėl dažnai gamina valgyti. Tiesą pasakius, tai jam labai patinka. Visada stengiasi 

išbandyti naujus receptus. .............

16. Perskaitykite, kas ką mėgsta daryti, ir parinkite jiems renginius. 

A. Laisvydės Šalčiūtės paroda 
„Intymumas“

Rytoj 17:00 
Galerija „Kairė-Dešinė“, Vilnius
Renginys nemokamas

B. Maisto gaminimo kursai. 
Thai virtuvės kvapai ir skoniai

Rytoj 18:30 
Kulinarijos studija, Vilnius
Kaina nuo: 102.00 Lt

C. Žygis po Verkių regioninį parką

Šeštadienį 12:00–15:00 
renkamės stotelėje „Verkių rūmai“ 11:45 
(važiuoti 35, 36 autobusais iš „Žalgirio“ stotelės)
Kaina: 15.00 Lt

D. Nemokamas filmas 
„Nusisamdžiau žudiką“.

Trečiadienį 17:30 
Kino teatras „Pasaka“, Vilnius
Renginys nemokamas

E. Euroblogas GYVAI apie genetiškai 
modifikuotus produktus

Trečiadienį 18:00 
Baras WOO, Vilniaus g. 22 
Renginys nemokamas

F. Kino seansai gurmanams

Ketvirtadieniais 18:30 
Prekybos ir laisvalaikio centras 
„Užupis“, Vilnius 
Renginys nemokamas

8. cukraus pakeliai iš kavinių ir restoranų

9. atvirukai su užsienio miestais

10.  antikvarinės knygos

11. dailės reprodukcijų / fotografijų albumai 

12. ..........................................................

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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17. Atrinkite sakinius ir sudėkite tris anekdotus. 

I  istorija: ....................................................................................................................................................................

II  istorija:  ...................................................................................................................................................................

III  istorija:  ...................................................................................................................................................................

A. – Rytą, kai vyras grįžo iš filatelijos parduotuvės nusipirkęs pašto ženklų, žmona jam sako: 

B. – Mano žmona metams išvažiuoja į užsienį tobulintis dainuoti.

C. – Kam mirdamas paliksi savo knygų kolekciją – ji tokia gausi?

D. – Tai brangiai kainuojantis malonumas.

E. – Vaikams, jei kada jų turėsiu.

F. – Brangusis, ar tu žinai ką mes galėjome nusipirkti už tuos pinigus, kuriuos tu išleidai pašto ženklams? 

G. – O jei neturėsi?

H. – Žinau, brangioji – tau kailinius arba man nieko. 

I. – Tada anūkams. 

J. – Mums nekainavo – kaimynai surinko pinigus.

18. Darbas poromis. Sužinokite, ką jūsų draugas mėgsta veikti laisvalaikiu, kuo jis domisi. 
Įdomiausius faktus papasakokite visai grupei.

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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19. Paklausykite dainos ir įrašykite praleistus žodžius.

Mono arba stereo

Atlieka Andrius Mamontovas

Aš visą dieną buvau .....................................,

Laukiau, kol ..................................... pakeis mane.

Juoką ir ..................................... ten radau,

Tik tavo ..................................... nepamačiau.

Visa tai tęsiasi jau .....................................

Tai, kaip ir tau, aš ..................................... tikrai.

Ieškau tavęs, jei ..................................... mane,

Gal pasirodysi ..................................... .

 Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią .....................................,

 Gal gali atsiųst ..................................... MONO arba STEREO?

..................................... bangos anksti ryte,

Persmelkia gaiviai ..................................... mane.

..................................... klykia šimtais balsų,

Tavo tiktai ..................................... tarp jų.

 Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią .....................................,

 Gal gali atsiųst ..................................... MONO arba STEREO.

Aš reklamas vėl mieste .....................................,

Tavo ..................................... dar negavau.

 Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią .....................................,

 Gal gali atsiųst ..................................... MONO arba STEREO?

 Aš kreipiuosi dar kart į aukščiausią .....................................,

 Gal gali atsiųst ..................................... MONO arba STEREO?

 STEREO
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1. Tai, kas palinksmina; malonus užsiėmimas.
2. Tai, kas suorganizuota.
3. Piešinys, vaizdas, kurį paprastai kabiname ant sienos.
4. Kokių nors daiktų rinkinys.
5. Žodžio „darbas“ antonimas.
6. Smulkūs darbeliai, kuriuos atliekame rankomis.
7. Malonumas ką dary ti.
8. Ant ausų dedamas klausymosi prietaisas.
9. Prietaisas garso įrašams klausyti.
10. Aparatas, kuriuo klausome muzikos, žinių ir pan.
11. Laida apie naujausius įvykius.

S

S

I

Y

K

C

D

R

Ė

G

D

20. Išspręskite kry žiažodį. Jums padės defi nicijos, bet jos surašytos ne iš eilės.

21. Nusišypsokite.

Kolekcininkas giriasi draugui:
– Tu žinai, aš turiu Napoleono laišką!
– Čia tai bent! Ir ką jis tau rašo?

***
Paveikslų galerijoje dama klausinėja gido:
– Sakykite, šio paveikslo autorius Manė?
– Ne, ponia, tai Van Gogas.
– O šis, tikriausiai, Dali?
– Ne, ponia, tai Gogenas.
– O štai šis – tai Pikaso! Išties, tai – tikrų 
tikriausias Pikaso!
– Ne, ponia, čia evakuacijos planas...

***
– Žvejyba – tai sportas ar menas?
– Kai gaudai žuvį – sportas, o kai 
pasakoji – menas.
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1. 2.

3. 4. 5.

iškaba (1) Naujos parduotuvės iškaba. Virš kasos kaba iškaba, kad čia 
aptarnaujami pirkėjai su mažais vaikais.

reklamuoti, reklamuoja, reklamavo ką? Dabar visur reklamuoja sezono prekių išpardavimą.

skyrius (2) Kur šioje parduotuvėje yra duonos skyrius?

savitarna Man patinka savitarnos skyriai, kai nereikia laukti eilėje.

krepšelis (3) Kai reikia apsipirkti, prekybos centre aš imu vežimėlį, kad susi-

dėčiau visus pirkinius ir nereikėtų sunkiai nešti. Jei man reikia 

nusipirkti tik kelis produktus, aš imu krepšelį.
vežimėlis (4)

maišelis (5) Aš paprastai turiu savo maišelį produktams susidėti, bet jei 
pamirštu, nusiperku parduotuvėje plastikinį.

prekyba: didmeninė, mažmeninė Kartais mažmenine prekyba besiverčianti įmonė savo 
parduodamą produkciją pagamina pati.

prekiauti, prekiauja, prekiavo kuo? Rudens mugėje Lietuvos ūkininkai prekiauja 
mėsos ir pieno produktais. 

prekybininkas Čia taip pat prekiauja ir smulkūs prekybininkai.

pardavėjas Mano draugė dirba pardavėja.

prekybos centras Kai kuriuose prekybos centruose pardavinėjami

ūkininkų išauginti ir pagaminti produktai. 

Kartais pirkėjus aptarnauja pardavėjai, 

o kartais – patys ūkininkai.

parduoti, parduoda, pardavė ką?

pardavinėti, pardavinėja, pardavinėjo ką? 

aptarnauti, aptarnauja, aptarnavo ką?

 PREKYBA
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vitrina Anksčiau Vilniuje, Gedimino prospekte, būdavo 
organizuojamas gražiausios vitrinos konkursas.

(su-) skaičiuoti, skaičiuoja, skaičiavo ką? Visas prekes padedame 

ant prekystalio, kad pardavėja suskaičiuotų, 

kiek reikia mokėti.

prekystalis

prekė

pirkinys Pirkinių maišelius paprastai susidedu į mašinos bagažinę.

(pa-) matuotis, matuojasi, matavosi ką? Neperku drabužio, jei negaliu jo pasimatuoti.

kaina Kaina priklauso nuo prekės paklausos ir pasiūlos: 

kuo paklausa didesnė, o pasiūla mažesnė, tuo kaina didesnė. 

Ir atvirkščiai.

paklausa

pasiūla

kainuoti, kainuoja, kainavo Kiek kainuoja transporto bilietas?

nukainoti, nukainoja, nukainavo ką? Artėjant pavasariui parduotuvėse nukainojami 
žieminiai drabužiai.

nuleisti / pakelti kainas Prieš šventes turgaus prekeiviai pakelia maisto produktų kai-

nas. Bet turguje galima derėtis dėl mažesnės kainos. derėtis, derasi, derėjosi su kuo? dėl ko?

nuolaida Jei turite parduotuvės nuolaidų kortelę, mokėsite pigiau, nes 

kai kurioms prekėms bus taikoma nuolaida. Taip pat jūsų sąs-

kaitoje gali būti kaupiami nuolaidų taškai.

sąskaita 

grąža Grąžą reikia tikrinti prie kasos.

garantija Batams suteikiama dviejų savaičių garantija.

instrukcija Prieš įjungdami šaldytuvą perskaitykite naudojimo instrukciją.

banknotas (1) Šitas mokėjimo automatas banknotų nepriima, reikia mokėti 
monetomis. Ar tu turi monetų?

moneta (2)

skola

(pa-) skolinti, skolina, skolino kam? ko? / ką? Ar gali man paskolinti 100 litų? Rytoj atiduosiu.

(iš-) leisti, leidžia, leido pinigus – Ar tu turi pinigų? – Ne, vakar visus išleidau klube...

1. 2. 3. 4.
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grynieji pinigai (3) Jis nesinešioja daug grynųjų pinigų, paprastai moka kortele.

mokėjimo / kreditinė kortelė (4) Turguje kortelių nepriima, reikia rasti bankomatą 

ir pasiimti grynųjų.bankomatas 

eilė
Nemėgstu eiti apsipirkti savaitgaliais, nes prie kasų 

būna ilgos eilės. 

vertė Ar visada prekės kaina atitinka jos tikrąją vertę?

importas

Girdėjau, kad šiais metais 

Lietuva maisto produktų daugiau 

eksportavo negu importavo.

importuoti, importuoja, importavo 
ką? iš kur?

eksportas 

eksportuoti, eksportuoja, eksportavo 
ką? į kur?

1. Raskite 18 žodžių (→ ↓).

A Š S K Y R I U S T U V

G R Ą Ž A L P R E K Ė E

A B S I Š K A B A A R Ž

R S K O L A K S D I A I

A P A S I Ū L A V N V M

N E I L Ė L A V B A I Ė

T N T C D K U I N M T L

I K A A Y J S T S H R I

J Y G T D Y A A D G I S

A D J M I V E R T Ė N O

Č E K I S M O N E T A P

N U O L A I D A A S G E

0. skyrius

1.  ....................................

2.  ....................................

3.  ....................................

4.  ....................................

5.  ....................................

6.  ....................................

7.  ....................................

8.  ....................................

9.  ....................................

10.  ...................................

11.  ...................................

12.  ...................................

13.  ...................................

14.  ...................................

15.  ...................................

16.  ...................................

17.  ...................................

18.  ...................................
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2. Raskite žodžio apibrėžtį. Netinkamas išbraukite. 

0. Čekis
- prekių naudojimo instrukcija;
- lapelis, kuriame pažymėta už prekes gauta pinigų suma;
- dokumentas, kuriame nurodomas prekių kiekis ir jų kaina.

1. Kaina
- daikto gerumas, brangumas, teigiamos ypatybės; 
-  kasoje mokami pinigai;
-  daikto vertė pinigais.

2. Pirkinys
- daiktas, skirtas parduoti;
-  įsigyjamas ar neseniai įsigytas daiktas;
-  planuojamas pirkti daiktas.

3. Savitarna
- aptarnavimas didelėse parduotuvėse; 
-  apsitarnavimas viešose vietose;
-  skyrius parduotuvėje, kur aptarnaujama.

4. Grąža
- pinigai, kuriuos atiduoda kasoje;
-  pinigai, kuriuos tau grąžina draugas;
-  pinigai, kuriuos skolini kitam žmogui.

5. Maišelis
- daiktas ant ratukų kam nors vežti;
-  daiktas su rankenomis kam nors nešti;
-  krepšys, kuris nešamas ant nugaros. 

3.  Raskite žodžių apibrėžtis.

128

0.  Kaina 

1.  Nuolaida

2.  Paklausa

3.  Pasiūla 

4.  Prekė

5.  Sąskaita

6.  Instrukcija 

7.  Garantija

8.  Skola

9.  Skyrius

A. Prekių reikalingumas pirkėjams. 

B. Daiktas, skirtas parduoti. 

C. Tvirtinimas, kad gaminys bus tinkamas tam tikrą laiką ar kad jis bus 

 nemokamai pataisytas arba pakeistas.

D. Parduotuvės dalis, kur sudėtos vienos paskirties

 prekės (daržovės, mėsa ir jos gaminiai, pieno produktai ir t. t.).

E. Dokumentas, kur suskaičiuoti pinigai, kuriuos reikia sumokėti.

F. Daikto vertė pinigais.

G. Paimti iš kito žmogaus pinigai ar koks daiktas, kuriuos reikia grąžinti.

H. Parduotuvėse esamų prekių kiekis. 

I. Suma, nuleidžiama nuo prekės kainos.

J. Taisyklės, kaip kuo naudotis.
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4. Pasirinkite tinkamą žodį.

 Prekyba

 Jeigu prireikia (0) nusipirkti / perpirkti maisto arba vadovėlį, greičiausiai prie jūsų namų yra parduotuvė 

ar knygynas, kur galite (1) imti / gauti tai, ko jums reikia. Tačiau (2) nusipirkti / prisipirkti ne visada buvo len-

gva. Parduotuvės (3) susirado / atsirado tik tada, kai senovės Kinijoje imta (4)  naudoti / išnaudoti pinigus. 

Anksčiau vyko mainai: už reikalingas prekes būdavo (5) atsilyginama / išsilyginama derliumi ar pagamintais 

daiktais. Pirmosiose parduotuvėse būdavo (6) išpardavinėjami / pardavinėjami tik pavieniai (7) gaminiai / 

gamintojai ir produktai: mėsininkas (8) prekiaudavo / parduodavo mėsa, kepėjas – duona.

 1850 m. Paryžiuje atidaryta pirmoji universali parduotuvė, kurioje po vienu stogu pardavinėta daugybė 

įvairių (9) prekių / pirkinių. XX a. 4-ajame dešimtmetyje JAV (10) susirado / atsirado savitarnos parduotuvių, 

kurios (11) pakeitė / iškeitė senuosius individualaus klientų (12) patarnavimo / aptarnavimo metodus. Jose 

iš anksto (13) supakuotos / išvyniotos prekės buvo pardavinėjamos tiesiai iš lentynų. Šiuolaikiniai prekybos 

centrai turi automobilių aikšteles, (14)  rūpinasi / parūpina klientams vežimėlius, taigi užuot pirkus kasdien, 

galima (15) apsipirkti / nusipirkti kartą per savaitę. Dabar norint ką (16) apsipirkti / nusipirkti netgi nereikia 

eiti iš namų – prekes galima užsisakyti ir už jas (17) sumokėti / permokėti internetu. 

Pagal spaudą

5. Sudarykite sakinius.

0. Šiemet tėvai pardavė 

1. Mano dėdė turguje

2. Ši parduotuvė prekiauja 

3. Ana kasininkė lėtai 

4. Geri žieminiai batai 

5. Ar žinai, kad toje

6. Suskaičiuok, kiek 

7. Turguje būtinai 

8. Išleidau visus 

9. Tu sumokėk prie kasos, 

10. Ar galėtumėte dovaną

A.  reikia derėtis.

B.  aptarnauja klientus.

C.  parduotuvėje nukainavo vasarinius drabužius?

D.  o aš tau vėliau atiduosiu pinigus.

E.  senelių namą. 

F.  tik lietuviškomis prekėmis.

G.  pinigus.

H.  gražiai supakuoti?

I.  sekmadieniais pardavinėja savo užaugintas daržoves.

J.  mums reikia mokėti.

K.  kainuoja apie 500 Lt.
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6. Įrašykite žodžius. 

 Pinigai

 Monetos ir (0) banknotai yra viso labo tik metalo skridinukai ir popieriaus (1) …….......…..……, o parduotu-

vės juos priima kaip (2) …….......……......… už naudingas, (3) ……..….....…...… prekes. Pinigai yra ženklas, kuriuo 

žmonės moka už sutartinės (4) ……….......….....… prekes. Pasaulyje kaip (5) ……...........…...…… buvo naudojami 

keisčiausi daiktai. Pavyzdžiui, tibetiečiai kadaise mokėdavo arbatžolių plytelėmis. Ramiojo vandenyno salose 

ir kai kuriose Afrikos vietovėse žmonės vietoj (6) …...…..….............… naudojo kriaukles. Kai kurie Šiaurės Ame-

rikos indėnai kaip pinigus naudojo diržus, padarytus iš kriauklelių. Tiesą sakant, nesvarbu, ką laikyti pinigais, 

jei tik visi yra susitarę, kokios jie (7) …................………… . 

 Maždaug prieš 2 700 m. dabartinės Turkijos teritorijoje buvo nukaldintos pirmosios (8) ……..…..........…… . 

Jos buvo iš aukso ir sidabro lydinio, vadinto elektrumu. Daug (9) …….....…........…… seniau buvo kaldinama iš 

brangiųjų metalų: aukso, sidabro. Tokios monetos (10) …….........…..…… atitikdavo jos (11) …….......……....… . 

Šiuolaikinių monetų (12) …….......……....… yra menkavertis, todėl (13) ….....…......……… būna užrašyta. Pirmieji 

popieriniai pinigai, arba (14) ……......…..……, atsirado Kinijoje XI a. Patys banknotai neturi tikrosios vertės kaip 

auksas. Tačiau išleidžiantis bankas pasižada juos iškeisti į auksą. Angliškuose (15) ………..........…… šis pasiža-

dėjimas ir dabar spausdinamas. 

Pagal spaudą

7. Įrašykite reikšme susijusius žodžius.

 Prekybininkai labai pelningų Kalėdų neprognozuoja

 Lietuvos (0) prekybininkai (prekė) jau dėlioja į lentynas žiemos švenčių atributiką, tačiau stebuklų per 

Kalėdas nesitiki ir planuoja panašų (1) ................................. (parduoti) kiekį kaip pernai.

 Tik dalis (2) .............................. (parduoti) per šventes šiemet tikisi sulaukti daugiau (3) ...............................

(pirkti) ir uždirbti daugiau pinigų, nes pateikia didesnę prekių (4) .................................. (pasiūlyti).

Bendrovės, kuri valdo vieną iš didžiųjų (5) ................................... (prekė) centrų, atstovas sako, kad didelių 

pokyčių nebus: kainos išliks maždaug tokios pačios, tačiau kai kurias prekes planuojama (6) ................................. 

(kaina). Jis mano, kad (7) .................................... (paklausti) išliks labai panaši kaip pernai.

 „Manome, kad (8) ..................................... (pirkti) išliks panašaus lygio, kaip ir pernai. Praėjusiais metais dvi 

savaites iki Kalėdų fiksavome 5 proc. (9) ..................................... (augti). Taip pat buvo ir ankstesniais metais“, 

– sako kito prekybos tinklo atstovė.

 Kelių (10) ..................................... (didelis) ir (11) ................................... (mažas) prekybos įmonių direktorius 

irgi skaičiuoja, kad šiemet pelnas per Kalėdas bus toks pat kaip ir pernai.

Pagal spaudą

banknotai, banknotai, banknotuose, lapeliai, metalas, monetos, monetų, 

pinigai, pinigų, svoris, užmokestį, vertę, vertė,  vertės x 2, vertingas
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8. Parašykite, kas tai yra. Pasakykite sakinių.

0. Bankomatas – aparatas, iš kurio žmogus pats gali pasiimti grynųjų pinigų.

1. Skyrius –  ................................................................................................................................................................

2. Iškaba – ..................................................................................................................................................................

3. Vežimėlis –  ............................................................................................................................................................

4. Vitrina –  .................................................................................................................................................................

5. Prekystalis –  ..........................................................................................................................................................

6. Garantija –  .............................................................................................................................................................

7. Instrukcija –  ...........................................................................................................................................................

8. Krepšelis –  .............................................................................................................................................................

9. Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos žodžius.

0.  Vitrina ir prekystalis: 

    Vitrina yra didelis, stiklinis langas, kuriame gražiai išdėliotos prekės ir pirkėjai gali matyti, 

    kuo prekiaujama parduotuvėje. O prekystalis yra tas stalas, ant kurio parduotuvėje pirkėjas padeda 

    prekes, kurias nori pirkti. 

1.  Vežimėlis ir krepšelis:

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

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

2.  Garantija ir instrukcija:

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

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

3.  Iškaba ir pavadinimas: 

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

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

4. Sąskaita ir čekis: 

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

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

5. Pasiūla ir paklausa:

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

.......................................................................................................................................................................................
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10. Sudėkite sakinius iš eilės. 

Pasiūla ir paklausa

11. Sudarykite sakinius.

0.  prasidės, kitą, sezoninių, drabužių, išpardavimas, savaitę.

 Kitą savaitę prasidės sezoninių drabužių išpardavimas.

1.  kainavo, 430, nusiderėjau, 450 Lt, turguje, bet, aš, iki, paltas, litų.

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

2.  prie, pirkėjai, grąžą, ir, gerbiami, čekį, tikrinkite, kasos.

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

3.  parduotuvių, yra, galima, daugėja, savitarna, kur, kortele, ir, atsiskaityti.

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

4.  parduotuvių, kortele, galima, ieškoti, ir, nes, nebūtina, pinigus, kasose, išgryninti, mokėti, bankomato.

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

5.  nuolaidų, šventes, daug, būna, prieš, parduotuvėse.

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

6.  panašėja, būdavo, anksčiau, nei, parduotuvėje, kainos, turguje, dabar, pigiau, bet.

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

12. Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos žodžius. Pasakykite pavyzdžių.

0. Išparduoti – prieš sezono pabaigą likusias prekes parduoti pigiau.

1. Apsipirkti –  .......................................................................................................................................................... .

2. Išpirkti –  ............................................................................................................................................................... .

3. Nupirkti –  ............................................................................................................................................................. .

4. Pripirkti –  ............................................................................................................................................................. .

5. Primokėti –  .......................................................................................................................................................... .

6. Sumokėti, užmokėti –  ......................................................................................................................................... .

A.  Kai skėtį įsigyja kiekvienas, šios prekės poreikis – paklausa – sumažėja.

B.  Daugeliui žmonių skėčių reikia, tad jie perkami, o paklausa didėja.

C.  Kai skėčių parduotuvėse nedaug, jiems nustatoma didelė kaina.

D.  Į gamyklą priimama daugiau žmonių, kad pagamintų daugiau skėčių. 

E.  Kainos krinta, o gamyklai reikia mažiau darbininkų. 

F.  Iš pradžių gamykla pagamina nedidelį skaičių skėčių. 

.......

.......

.......

.......

.......

1.
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13. Parašykite po sakinį su šiais veiksmažodžiais: 

1.  aptarnauti, aptarnauja, aptarnavo ką?

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

2.  (su-) skaičiuoti, skaičiuoja, skaičiavo ką?

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

3.  (pa-) keisti, keičia, keitė ką? į ką?

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

4.  kainuoti, kainuoja, kainavo

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

5.  nukainoti, nukainoja, nukainavo ką?

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

6.  (pa-) skolinti, skolina, skolino kam? ko? 

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

7.  (pa-) skolinti, skolina, skolino kam? ką?

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

8.  derėtis, derasi, derėjosi su kuo? dėl ko?

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

14. Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos posakius.

1.  Geriau būti protingam negu turtingam.

2.  Kuo daugiau turi, tuo daugiau norisi.

3.  Apetitas atsiranda bevalgant.

4.  Pirkti katę maiše.

5.  Laikas – pinigai.

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

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

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

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

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

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

• Pasirinkite vieną pasakymą ir sukurkite situaciją, kada galima jį pavartoti.
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15. Išspręskite kryžiažodį. 

1

8

10

11

12

16

13

14

15

17

18

6 7

9

2 3 4 5

Horizontaliai

2. Veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu.
6. Mokėjimo priemonė.
8. Drabužių ar avalynės matmenys.
11. Aparatas, iš kurio galima pasiimti pinigų.
14. Taisyklės, kaip kuo naudotis.
15. Daiktas su rankenomis prekėms nešti.
16. Didelis stiklinis langas, kur reklamuojamos 
 prekės.
17. Žmonių, kurie stovi vienas už kito, linija.
18. Ant sienos kabinama lenta su užrašytu 
 pavadinimu.

Vertikaliai

1. Darbuotojas, kuris parduoda prekes.
3. Popierinis pinigas.
4. Daikto vertė pinigais.
5. Prekybos darbuotojas.
6. Stalas, prie kurio prekiaujama.
7. Pinigai, kuriuos grąžina, jei per daug sumoki.
9. Daiktas su ratukais prekėms vežti.
10. Daiktas, kuris skirtas parduoti.
12. Tvirtinimas, kad daiktas bus sutaisytas, 
 pakeistas, tinkamas tam tikrą laiką.
13. Parduotuvės (ar įstaigos) dalis.
15. Metalinis pinigas.
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16. Nusišypsokite.

Ateina vaikas į parduotuvę su 5 litais ir nori nusipirkti 2 žaislines mašinas po 2,50. Jam priėjus prie kasos, 
pardavėja sako:
– Vaikeli, juk šitie pinigai netikri.
Berniukas atsako:
– Mašina irgi netikra.

*** 

Pamestas lagaminas su pinigais. Prašau, grąžinkite nors pinigus…

*** 

Jeigu problemą galima išspręsti pinigais – tai ne problema. 

Tai – išlaidos.
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politika Jonas nori studijuoti politikos mokslus. 

politikas Politikai Seime priima įvairius sprendimus.

valstybė Lietuvos valstybės 

herbas yra Vytis, 

vėliava yra trijų spalvų: geltona, žalia, raudona, 

o himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“.

herbas

vėliava

himnas 

partija – Kokiai partijai tu priklausai? – Aš nepriklausau jokiai partijai.

narys Kiek narių yra valdančiojoje partijoje?

tauta Lietuvių tauta gyvena prie Baltijos jūros. 

tautybė Lietuvoje gyvena įvairių tautybių žmonės.

laisvė Lietuviai ilgai kovojo už savo laisvę.

nepriklausomybė Lietuva atkūrė nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d.

valdžia Atgavus nepriklausomybę Lietuvos žmonės perėmė valdžią į savo 
rankas.
Kas valdo valstybę? Valstybę valdo Prezidentas, 
Seimas ir Vyriausybė.

valdyti, valdo, valdė ką?

vadovas Lietuvos valstybės vadovas yra Prezidentas. 

Jis renkamas visuotiniuose rinkimuose penkerių metų kadencijai. prezidentas

karalius Lietuva turėjo tik vieną karalių – Karalių Mindaugą (1253–1263).

parlamentas / seimas Lietuvos Seime yra 141 narys. Jam vadovauja Seimo pirmininkas. 

Jis yra Seimo narys jau antra kadencija.seimo narys

vyriausybė Po rinkimų bus sudaryta nauja vyriausybė. 
Vyriausybės darbas yra vertinamas gerai. 

ministras pirmininkas / premjeras
Lietuvos Vyriausybę sudaro Ministras pirmininkas ir 14 ministrų.

ministras

konstitucija Pirmame Lietuvos Konstitucijos straipsnyje nurodyta, 
kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika.

136
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priimti įstatymą Įstatymai yra priimami Seime.

įstatymas Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso Seimui, 
o vykdomoji valdžia – Vyriausybei.

įsigalioti, įsigalioja, įsigaliojo nuo … Įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos.

pareiga Jis jautė pareigą padėti tam žmogui.

teisė Dabar mokiniai dažnai žino savo teises, 
bet pamiršta pareigas. Kas dirba, turi teisę į poilsį.

rinkėjas Seimo rinkimuose be trijų didžiųjų partijų 

valdžios siekė ir kelios mažesnės. Deja, 

pritrūko rinkėjų balsų 

ir jos pralaimėjo rinkimus. 

Galutiniai rinkimų rezultatai 

buvo patvirtinti po dviejų dienų.

rinkimai 

rinkimų rezultatai

siekti, siekia, siekė valdžios

(pra-) laimėti, laimi, laimėjo ką?

(pa-) tvirtinti, tvirtina, tvirtino ką?

rinkimų kampanija Rinkimų kampanija šįkart buvo labai gerai organizuota.

balsuoti, balsuoja, balsavo už ką? Jau žinau, už kurią partiją balsuosiu rinkimuose.

atstovauti, atstovauja, atstovavo kam?
Išrinktas deputatas atstovauja savo rinkėjų interesams Seime.

(iš-) rinkti, renka, rinko ką?

mažuma / dauguma Seimo valdančioji dauguma 

pasiūlė savo kandidatus į ministrus. 

Po ilgų svarstymų buvo pritarta devynioms kandidatūroms. 

Kitos kandidatūros buvo atmestos. 

kandidatas į Seimo narius, į ministrus

(ap-) svarstyti, svarsto, svarstė ką?

atmesti, atmeta, atmetė ką? 

savivaldybė Vilniaus miesto savivaldybė yra Konstitucijos prospekte. 

Jai vadovauja meras su keliais pavaduotojais. Taip pat yra 

atstovas spaudai, kuris teikia oficialią informaciją žiniasklaidai. 

meras

atstovas spaudai

atstovybė Lietuvos diplomatinės atstovybės yra daugelyje pasaulio šalių. 

ambasada Užsienio šalių ambasados yra įsikūrusios Vilniuje.

santvarka Kokia politinė santvarka yra jūsų šalyje?

demokratija

diktatūra

karalystė Vasarą keliavome po Jungtinę Karalystę.

respublika

referendumas Lietuvoje buvo paskelbtas referendumas dėl atominės elektrinės.

sutartis, sutarties; sutartys 

pasirašyti sutartį

bendradarbiavimas Vakar Vilniaus savivaldybėje buvo pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Latvijos ūkininkais. 

Toks bendradarbiavimas bus naudingas abiem šalims.
bendradarbiauti, bendradarbiauja, 
bendradarbiavo su kuo?
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1. Raskite 16 žodžių (→ ↓).

P A R T I J A T R A S

O T N S A V M A I D V

L A I S V Ė E U N N A

I D T E A L R T K A L

T E E I G I A Y I R D

I H I M N A S B M Y Ž

K E S A N V K Ė A S I

A R Ė S P A R E I G A

S B S U T A R T I S Š

S A N T V A R K A Į A

Į S T A T Y M A S Č N

Ė Ą V A L S T Y B Ė J

0. partija

1.  ....................................

2.  ....................................

3.  ....................................

4.  ....................................

5.  ....................................

6.  ....................................

7.  ....................................

8.  ....................................

9.  ....................................

10.  ...................................

11.  ...................................

12.  ...................................

13.  ...................................

14.  ...................................

15.  ...................................

16.  ...................................
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2. Raskite žodžio apibrėžtį. Netinkamas išbraukite. 

0.  Meras
- šalies vadovas;
- miesto vadovas;
- įmonės vadovas.

1.  Pilietybė
- žmogaus priklausymas tautai;
- žmogaus priklausymas valstybei;
- žmogaus priklausymas organizacijai.

2.  Rinkimai
- kai žmonės renka parlamentą;
- kai žmonės sako savo nuomonę;
- kai žmonės renka pinigus vargšams.

3.  Sutartis
- šalių vadovų susitikimas;
- šalių susitarimo dokumentas;
- šalių pagalba vienos kitai.

4.  Narys
- žmogus, priklausantis kuriai nors partijai;
- žmogus, norintis būti partijoje;
- žmogus, dirbantis naru.

5.  Atstovauti
- būti kandidatu į firmos direktorius;
- būti partijos kandidatu į deputatus;
- būti neapsisprendusiam rinkėjui.

6.  Bendradarbiauti
- pasirašyti bendro darbo sutartį;
- priimti tam tikrą darbo įstatymą;
- tam tikrus darbus dirbti kartu su kitais.

7.  Valdyti
- tvarkyti šalies politinį gyvenimą;
- būti savivaldybės darbuotoju;
- dirbti vyriausybės komisijoje.

3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

0. herbas, vėliava, įstatymas, himnas 

1. vadovas, prezidentas, karalius, politikas

2. seimo narys, ministras, rinkėjas, meras

3. referendumas, įstatymas, konstitucija, sutartis

4. teisė, laisvė, pareiga, demokratija

5. prezidentas, valdžia, seimas, vyriausybė
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4. Raskite žodžių apibrėžtis.

0.  Atstovas 

1.  Atstovybė

2.  Laisvė

3.  Įstatymas

4.  Nepriklausomybė 

5.  Sutartis

6.  Pareiga 

7.  Rinkėjas 

8.  Savivaldybė

9. Teisė 

A. Teisė nevaržomai reikšti savo ar visuomenės nuomonę, ginti reikalus.

B. Nuo nieko nepriklausymas. 

C. Miesto arba rajono valdžia. 

D. Būtinas pagal įstatymą, paprotį, moralę veiksmas. 

E. Asmuo, atstovaujantis kieno nors interesams, veikiantis kieno vardu.

F. Piliečio galimybė ką nors daryti. 

G. Žmogus, kuris dalyvauja rinkimuose, turi teisę rinkti, balsuoti. 

H. Aukščiausiosios valstybinės valdžios teisės normų aktas. 

I. Raštiškas ar žodinis dviejų ar daugiau subjektų susitarimas dėl ko nors. 

J. Valstybės atstovavimo institucija. 

K.  Nebuvimas politinio gyvenimo apribojimų. 

5. Sudarykite žodžių junginius. Pasakykite su jais sakinių.

0.   valstybinė

1. demokratiška

2. karališkos

3. laisvas

4. nacionalinis

5. oficialus

6. piliečio

7. politinė 

8. politinis

9. prekybos arba diplomatinė

10. privati

11. spaudos arba žodžio

12. tautiniai

13. vyriausybinė

 

A.   drabužiai

B.   laisvė 

C.   komisija 

D.   teisės ir pareigos 

E.   kalba

F.   nepriklausomybė

G.   atstovybė 

H.   įstaiga 

I.  problemos sprendimas 

J.   vaišės 

K.   vizitas

L.   turtas

M. valstybė

N.  žmogus

O. santvarka

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas.

0.  Tas žmogus visada siekia valdžios. 

1.  Ar nežinai, ką ............................................ šalies prezidentu?

2.  Seimas ....................................................... galimybę keisti Konstituciją. 

3.  Kas ........................................... valstybę: karalius ar parlamentas? 

4.  Kuri partija ........................................... rinkimus? 

5.  Rinkėjai aktyviai rinkosi ........................................... už savo kandidatus.

6.  Nė viena partija nenori ........................................... rinkimuose. 

7.  Kokiai partijai ........................................... šis kandidatas į Europos Parlamento narius?

8.  Lietuva aktyviai ........................................... su kitomis Europos Sąjungos šalimis. 

9.  Vyriausybė ........................................... bendradarbiavimo sutartį. 

10. Seimas ........................................ naują įstatymą, kuris ..................................... nuo gegužės 15 dienos.

11. Šalių vadovai sutartį ........................................... parašais.

12. Parlamento nario siūlymą ........................................... opozicijos atstovai.

7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau.

 Lietuva – tai maža (0) valstybė prie Baltijos jūros. Oficialus (1) .................................. – Lietuvos Respublika.

 Lietuvos kaimynystėje yra tokios (2) ....................................: Latvija, Lenkija, Baltarusija ir Rusija. Lietuvoje 

gyvena apie 3 mln. (3) ..................................... . Didžioji (4) ...................................... Lietuvos gyventojų gyvena 

miestuose ir miesteliuose. 

 Lietuvos Respublikos (5) ................................ kalba – lietuvių. Lietuvių kalba, kaip (6) ................................, 

„gauta su motinos pienu“, yra 3 000 000 žmonių kalba Lietuvoje ir 1 000 000 kitose (7) ................................ 

(Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje, JAV, Kanadoje, Australijoje, Vokietijoje, Brazilijoje ir kt.).

 Valstybės santvarka – demokratinė (8) .................................... . Dabartinė Konstitucija veikia nuo 1992 m. 

Valstybės (9) ...................................... – prezidentas, (10) ....................................... penkeriems metams. Valstybę 

(11) ................................. vienerių rūmų parlamentas – Seimas, (12) ................................. ketveriems metams.

atmesti, atstovauti, balsuoti, bendradarbiauti, išrinkti, įsigalioti, laimėti, 
pasirašyti, patvirtinti, pralaimėti, priimti, siekti, svarstyti, valdyti

dauguma, gimtoji, pavadinimas, renkamas x 2, respublika, šalys x 2, vadovas, valdyti, 
valstybė, valstybė, valstybinė, žmonės
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8. Įrašykite žodžius. 

 Kaip laimėti (0) rinkimus, kas lemia rinkėjų pasirinkimą – šiomis temomis prirašyta daug mokslinių darbų. 

Tačiau kiekviena (1) ................................. turi savo ypatumų. Prieš kelerius metus atliktos apklausos metu apie 

40 proc. lietuvių teigė, kad jų pasirinkimą lėmė (2) ................................. lyderis.

 Rinkimų (3) ................................. Lietuvoje prastokos dėl dviejų priežasčių: teisinių bei finansinių apribojimų 

ir (4) ................................. trūkumo.

 Pasak viešųjų ryšių specialistės, (5) ................................. paprastai manipuliuoja tomis pačiomis senomis 

problemomis. Trūksta naujų idėjų, (6) ................................. sprendimo būdų. Dažnai politikai nežino, kaip pa-

traukti (7) ................................., todėl sugalvoja keistų ir juokingų dalykų. Dažniausiai (8) ............................ 

kampanija būna viešųjų ryšių specialistų ir politikų darbas. Bet (9) ...................................... neturėtų patai-

kauti rinkėjams. Šalies ateitis – (10) ....................................... rūpestis ir atsakomybė, o tikrų lyderių Lietuvoje  

(11) ............................... . Politikų vidutiniškumas lemia rinkimų kampanijų kokybę ir dažniausiai kreipiamas 

(12) .......................... į viešuosius ryšius, o ne į idėjas ir (13) .................................. . Politikai išmokyti kalbėti 

aiškiai, (14) ................................., kad rinkėjai suprastų, bet kartais kalbos taip supaprastėja, kad jie net nepa-

sako to, ką turėtų pasakyti. 
Pagal spaudą

dėmesys, idėjų, kampanijos, lyderių, paprastai, partijos, politikai x 2, problemų, 
rinkėjus, rinkimus, rinkimų, strategijas, tauta, trūksta

9. Sudarykite sakinius.

0.  Lietuvos Respublika yra 

1.   Svarbiausi valstybės simboliai yra

2.   Valstybinė kalba

3.   Seimas rengia įstatymus,

4.  Meras yra svarbiausias

5.   Rinkėjai balsuoja, 

6.   Daug kas galvoja, kad 

7.   Seimo narys negali

8.   Lietuvos Seimą sudaro

9.   Kiekvienas valstybės pilietis

10.  Seimas yra aukštesnė

A. dirbti kitose valstybinėse įstaigose 

    ar užsiimti verslu.

B. miesto žmogus.

C. institucija negu Vyriausybė.

D. turėtų dalyvauti rinkimuose.

E. herbas, vėliava ir himnas. 

F. 141 Seimo narys.

G. demokratinė valstybė.

H. nėra tas pats, kas ir gimtoji kalba.

 I. kad išrinktų prezidentą, partijas ir pan.

J. politikoje daug nesąžiningų žmonių.

K. bet prezidentas gali juos vetuoti.

142
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10. Sudarykite sakinius. Sudėkite iš jų tekstą.

Kovo 11-osios proga – Konstitucija!

A. .......  be to, savimi, taip, piliečiams, galimybė, šį, visuomet, turėti, dokumentą, su, pažymi, suteikiama, 

ministras.

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

B. .......  populiariausiais, išleista, knygų, šiuo, pasaulyje, Konstitucija, elektroninių, trimis, formatais, metu.

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

C.   1.  Respublikos, popierinį, jau, skaityti, Lietuvos, galima, ne tik, variantą, Konstitucijos. 

    Jau galima skaityti ne tik popierinį Lietuvos Respublikos Konstitucijos variantą.

D. .......  tikimasi, kad, piliečiai, amžiaus, nuo, galės, jaunesnio, geriau, susipažinti, svarbiausiu, valstybės, šiol, 

su, dokumentu.

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

E. ....... egzaminui, elektroninė, padės, organizuojamam, piliečiams, Konstitucija, ruošiantis, Teisingumo, kas-

metiniam, ministerijos, Konstitucijos.

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

F. .......  elektroninis, išleistas, teisingumo, Respublikos, įsakymu, pirmasis, Lietuvos, oficialus, Konstitucijos, 

ministro, leidimas.

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

G. .......  ministro, galimybė, teisingumo, šį, ypač, pasak, mobiliuosiuose, dokumentą, svarbi, todėl, skaityti, 

įrenginiuose, pagrindais, jaunimą, skatins, teisiniais, kad, domėtis, Lietuvos, ir, jaunoji, užaugs, pilietiška, taip, 

karta. 

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

Pagal spaudą

11. Parašykite, kokie žodžiai reikalingi, kalbant apie šiuos dalykus:

Vyriausybė: Valstybė: Pasaulis: Demokratija:

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

5. 5. 5. 5.
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12. Paaiškinkite, kaip suprantate žodžius.

0.  Pilietybė ir tautybė:

 Pilietybė – kai žmogus priklauso kuriai nors valstybei ir turi paklusti jos teisinei sistemai, 

 o tautybė – tai priklausymas kuriai nors tautai.

1.  Seimas ir Vyriausybė:

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

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

2.  Demokratija ir diktatūra:

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

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

3.  Partijos lyderis ir partijos narys: 

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

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

4. Valstybės gyventojas ir pilietis: 

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

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

5. Gimtoji kalba ir valstybinė kalba:

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

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

6. Teisės ir pareigos:

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

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

13. Sužinokite iš savo draugo:

1.  Kokia jo tautybė, pilietybė?

2.  Kokioje valstybėje jis gyvena? Kokiame kontinente yra ta valstybė?

3.  Kas valdo šalį? 

4.  Ar daug šalyje partijų? Kokios didžiausios?

5.  Ar dažnai vyksta rinkimai?

6.  Ar draugui įdomi politika?

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................
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14. Paklausykite dainos. Įrašykite praleistus žodžius.

Geltona. Žalia. Raudona

Atlieka Andrius Mamontovas

................................. į dangų, amžinas .................................. gelmes,

.................................. ten ženklo, .................................. tavęs.

Mes tavo .................................., 

Išdegę .................................. .

Tu mūsų .................................. ir .................................., 

Geltona žalia raudona.

Suklaidinti .................................. savo vienkiemių mieste

.................................. malonės, .................................. į tave.

Mes tavo .................................., 

Išdegę .................................. .

Tu mūsų .................................. ir .................................., 

Geltona žalia raudona.

.................................. į dangų svetimų .................................. lange.

Kūdikis ant .................................. tyliai meldžias už tave.

Mes tavo .................................., 

Išdegę .................................. .

Tu mūsų .................................. ir .................................., 

Geltona žalia raudona.

(2 kartus)
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15. Išspręskite kryžiažodį. 

Horizontaliai

3. Dokumentas, kuris patvirtina susitarimą.
6. Asmuo, kuris turi kurios nors šalies pilietybę.
7. Organizuotas balsavimas rinkti atstovams, 
 nariams.
9. Asmuo, kuris dalyvauja rinkimuose gauti 
 pareigas, tapti nariu.
12. Savivaldybės vadovas.
13. Pagrindinis valstybės įstatymas.
15. Asmuo, kuris tvarko, vadovauja, yra atsakingas.
16. Atstovavimo institucija, įstaiga.
18. Grupė asmenų, kuriuos valstybės  
 parlamentas skiria tvarkyti valstybės reikalus.
19. Valstybės giesmė, jos muzika.
20. Pagrindinis asmens dokumentas.
21. Didelė žmonių grupė, kuri turi bendrą kalbą, 
 istoriją, kultūrą.

Vertikaliai

1. Valstybės ženklas, vaizduojamas vėliavose, 
    antspauduose, monetose.
2. Asmuo, kuris dalyvauja rinkimuose.
4. Galimybė ką daryti, turėti ar gauti.
5. Vyriausybės narys, kuris vadovauja  ministerijai.
8. Tai, ką žmogus turi daryti dėl to, kad tai yra jo
    darbas arba tai daryti būtina pagal įstatymą.
10. Tam tikros teritorijos valdymo organas; jo patalpos.
11. Aukščiausiosios valdžios leidžiamos taisyklės, ku-

rių turi laikytis valstybės piliečiai.
14. Tam tikros formos ir spalvų audinio gabalas, 
      naudojamas kaip ženklas.
15. Teisė ar galėjimas kontroliuoti kitus; politinis va-

dovavimas.
17. Asmuo, kuris priklauso kokiai nors  organizacijai, 

grupei.
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16. Nusišypsokite. 

–  Man svarbu, kad žmona būtų kaip prezidentas, – aiškina vyriškis draugui.

–  Kad viskam vadovautų? – pasitikslina tas.

–  Ne, kad kas ketverius metus turėčiau galimybę išsirinkti naują...

***

Tamsioje tarpuvartėje plėšikas sutiko pilietį ir sako: 

–  Nagi, duok šen savo pinigėlius! 

Anas ir sako: 

–  Tu negali manęs apiplėšinėti – aš iš Seimo, aš parlamentaras! 

Banditas nesutriko ir sako: 

–  Nagi, tada duok šen MANO pinigėlius!

***

Vyriausybės reformų vykdymo programa:

1. Padary ti žmones turtingus ir laimingus.

Priedas:

1.  Žmonių sąrašas pridedamas.
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Šeimos šventės

paprotys Lietuviams patinka švęsti šventes pagal senuosius papro-

čius ir tradicijas.tradicija

gimimo diena / gimtadienis

(at-) švęsti, švenčia, šventė ką? Vakar šventėme draugo gimimo dieną.

dovana Man reikia nupirkti dovaną draugui.

(pa-) dovanoti, dovanoja, dovanojo ką? kam? Per gimtadienį man padovanojo puikią knygą.

(pa-) sveikinti, sveikina, sveikino 
ką? su kuo? / kokia proga?

Sveikinu tave gimtadienio proga ir linkiu daug laimės, 

džiaugsmo ir sveikatos!
(pa-) linkėti, linki, linkėjo kam? ko? 

svečias, viešnia – svečiai Rytoj pas mus bus svečių. 

(pa-) kviesti, kviečia, kvietė ką? kur? Kviečiu ateiti pas mus į svečius.

eiti į svečius

būti svečiuose Vakar buvome svečiuose pas Tomą 

ir namo grįžome vėlai. Jis mus vaišino savo paties  

paruoštais žuvies kepsniais ir daržovių salotomis. 

grįžti, grįžta, grįžo 

(pa-) vaišinti, vaišina, vaišino ką? kuo?

vaišės Vaišių stalas buvo užtiestas balta staltiese. 

Stalo viduryje stovėjo didelis, gražus tortas 

su žvakutėmis. Dvyliktą valandą žvakutės 

buvo uždegtos. Tomas sugalvojo norą ir 

visas žvakutes užpūtė.

tortas (1)

žvakutė (2)

(už-) degti, dega, degė ką?

(už-) pūsti, pučia, pūtė ką?

jubiliejus Kitąmet švęsime senelio jubiliejų – jam sueis 80 metų.

jubiliatas

vardadienis / vardo diena Ar jūsų šalyje švenčiamas vardadienis?

148
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2.
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vestuvės

sužadėtuvės

sužadėtinis, sužadėtinė – sužadėtiniai Jonas ir Marija – sužadėtiniai. 

susižadėti, susižada, susižadėjo kas? su kuo? Jie susižadėjo pernai vasarą. 

mergvakaris Mergvakaris vyko vienoje nedidelėje kavinėje.

bernvakaris

santuoka Santuoka – labai svarbus įvykis jaunų žmonių gyvenime.

(susi-) tuokti(s), tuokia(si), tuokė(si) 
kas? su kuo?

vesti, veda, vedė ką? Jonas vedė Mariją po metų.

tekėti, teka, tekėjo už ko? Marija džiaugėsi, kad ištekėjo už Jono.

liudininkas
Jie susituokė Vilniaus arkikatedroje. Liudininkais pakvietė 

būti brolį ir seserį.

jaunasis / jaunikis Jaunasis vilkėjo pilką kostiumą, o 

jaunoji – baltą nuotakos suknelę.jaunoji / nuotaka

krikštynos

(pa-) krikštyti, krikštija, krikštijo ką? Vakar jie pakrikštijo savo sūnų. Jam davė 

Petro vardą. Krikštatėviais tapo šeimos draugai. krikštatėvis, krikštamotė – krikštatėviai

krikštasūnis, krikštaduktė

pobūvis Po ceremonijos svečiai buvo pakviesti į pobūvį kavinėje.

vakarėlis Savaitgaliais studentai mėgsta organizuoti vakarėlius.

įkurtuvės Per įkurtuves žmonės dovanoja praktiškus namų daiktus.

išleistuvės Išleistuvės švenčiamos baigus mokyklą.
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Kalendorinės šventės

2.

3.

4.

5.

1.

Kūčios

adventas Kūčios švenčiamos gruodžio 24 dienos vakare. 
Tada baigiasi advento laikotarpis.

eglutė (1) Lietuviai puošia eglutę. Seniau eglutės žaisliukus 

darydavo iš šiaudų, puošdavo obuoliais, 

spalvotais popierėliais.

(pa-) puošti, puošia, puošė ką?

papuošalai / žaisliukai (2)

kūčiukai Kūčiukai valgomi su aguonų pienu.

Kalėdos

Kalėdų senis / senelis (3) Vaikai labiausiai laukia Kalėdų senelio,

kuris ateina su maišu dovanų arba palieka dovanas po eglute.maišas (4) 

Naujieji metai

fejerverkai (5) Naujieji metai – triukšminga šventė. Paprastai susirenka draugai, 
linksminasi, o vidurnaktį dangų nušviečia 
spalvingi fejerverkai.šampanas 

Trys karaliai 
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kaukė (1) Užgavėnės yra šventė, kai lieka 46 dienos iki Velykų. Jos visada yra 
antradienį. Tą dieną svarbu daug ir sočiai prisivalgyti. Tradicinis Už-
gavėnių  patiekalas – blynai. Vaikai pasigamina įvairių gyvūnų kaukių 
ir persirengia. Tą dieną galima sutikti įvairių persirengėlių: ožių, vilkų, 
avių, gaidžių...

persirengėlis (2)

blynai (3)

Velykos

Velykos

Per Velykas Lietuvoje dažomi kiaušiniai. Jie marginami įvairiomis 

spalvomis ir raštais.  Visada būna renkamas stipriausias margutis, o 

po pusryčių vaikai eina jų ridenti. Jie pasigamina specialius lovelius ir 

stengiasi laimėti kuo daugiau margučių.

verba (1)

margutis (2)

marginti, margina, margino

dažyti, dažo, dažė

ridenti, ridena, rideno

Užgavėnės

2. 3.

1.

1.

2.

3. 4.

Joninės / Rasos

laužas (3) Joninės, arba Rasos, švenčiamos vakare iš birželio 23 d. į birželio 24 d. 

Žmonės kuria laužus, dainuoja, šoka, pina vainikus (dažniausiai mer-

ginos). Kai sutemsta, jaunimas eina prie upės plukdyti vainikų, o vėliau 

ieško paparčio žiedo.

vainikas (4)

paparčio žiedas

ŠVENTĖS
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Motinos diena Lietuvoje Motinos diena švenčiama pirmą gegužės sekmadienį, o 

Tėvo diena – pirmą birželio sekmadienį.Tėvo diena

Vėlinės

kapas Lietuvoje Vėlinės minimos lapkričio 2 dieną. 
Tuo metu žmonės lanko kapines, tvarko artimųjų kapus, 
atneša gėlių, uždega žvakes.kapinės

Švenčių pavadinimai 

vardas
Jonas
Ona
vėlė

+  -inės →

vardinės 
Joninės
Oninės 
Vėlinės

Ar jūsų šalyje švenčiamos vardinės? 
Oninės būna liepos mėnesį 26 dieną.

įkurti
išleisti
su(si)žadėti 

+  -tuvės   →
įkurtuvės
išleistuvės
sužadėtuvės

Žinau, kad persikraustei į naują butą, 
kada pakviesi į įkurtuves?
Abiturientų išleistuvės būna po egza-
minų, liepos mėnesį.

1. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.  

0.  vestuvės, krikštynos, tortas, įkurtuvės
1.  jaunikis, vestuvės, nuotaka, liudytojas
2.  kaukė, persirengėlis, blynai, margutis
3.  laužas, eglutė, dovana, žaisliukas
4.  žvakė, kapas, vaišės, kapinės
5.  marginti, pinti, dažyti, ridenti
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2. Pasirinkite tinkamą žodį. 

0.  Ar Marijos dukra jau ištekėjo / vedė?

1.  Vasarą mes dalyvavome draugų santuokoje / vestuvėse. Santuokos / Vestuvių ceremonija vyko jaukioje 

nedidelėje bažnytėlėje, o švęsti visi svečiai buvo pakviesti į kaimo turizmo sodybą. Po santuokos / vestuvių 

moteris pasirinko vyro pavardę.

2.  Jaunasis / Jaunimas labai jaudinosi laukdamas nuotakos, kuri truputį vėlavo. Po iškilmingos ceremonijos 

visas jaunasis / jaunimas nuvažiavo fotografuotis. 

3.  Rytoj eisiu pas Tomą – jis daro įkurtuves / išleistuves ir kviečiasi draugus parodyti naujo buto ir supažin-

dinti su savo būsima žmona, su kuria susipažino per universiteto baigimo įkurtuvių / išleistuvių vakarėlį. Labai 

džiaugiuosi dėl jo, nes iki šiol Tomas gyveno nedideliame bendrabučio kambarėlyje. Atsisveikindami bendrabu-

čio kaimynai suorganizavo jam nedideles įkurtuves / išleistuves.

4.  Joninių naktį yra pinami / puošiami vainikai, jaunimas šoka, dainuoja. Dažnai ąžuolo lapų vainikais pinami 

/ puošiami Jonai, Jonės, Janinos. 

5.  Šią vasarą mūsų šeima šventė senelio aštuoniasdešimties metų jubiliejų / jubiliatą. Tą dieną visa giminė 

susirinko kaime pas senelius, visi sveikino / sveiko garbų jubiliejų / jubiliatą, linkėjo sveikatos ir laimės.
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0.  Gimtadienis

1.  Velykos

2.  Kalėdos

3.  Vėlinės

4.  Motinos diena 

5.  Tėvo diena

6.  Kūčios

7.  Užgavėnės

8.  Vestuvės

9.  Krikštynos

10.  Įkurtuvės

11.  Joninės

12.  Naujieji metai

A. Šventė, kai prisimenamos ir sveikinamos mamos, močiutės.

B. Ypatinga vakarienė prieš kitą šventę. Jos metu susirenka šeima, 

    gaminami specialūs patiekalai be mėsos ir pieno.

C. Šventė, kuri tą dieną yra vieno žmogaus. Tą žmogų sveikina 
    draugai, artimieji. Paprastai valgomas tortas, pučiamos žvakutės, 
    galvojamas noras.

D. Šventė, kai varoma žiema, žmonės persirengia įvairiomis kaukėmis, 

    reikia daug prisivalgyti, nes ateina pasninko laikotarpis.

E. Šventė, kai vaikas nešamas į bažnyčią. Ten atliekamos apeigos, 

    vaikas gauna vardą. 

F. Šventė, kai būna trumpiausia naktis ir ilgiausia diena. Kūrenami 

    laužai, žmonės šoka, dainuoja, pina vainikus.

G. Šventė, kuri būna pavasarį. Jos metu dažomi ir ridenami margučiai.

H. Šventė, kai vieni metai keičia kitus.

I. Šventė, kai draugai ir pažįstami sukviečiami pažiūrėti naujo buto, namo.

J. Šventė, kuri būna metų pabaigoje. Susitinka šeima, visi gauna dovanų.

K. Šventė, kai prisimenami ir sveikinami tėvai, seneliai.

L. Mirusių artimųjų pagerbimo, jų prisiminimo, kapų lankymo diena.

M. Šventė, kai sukuriama nauja šeima.
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3. Raskite žodžių apibrėžtis. 

4. Sudarykite žodžių junginius. Pasakykite su jais sakinių.

0. kviesti
1. linkėti

2. pavaišinti

3. grįžti

4. užpūsti

5. padovanoti

6. puošti

7. pinti

8. dažyti

9. tekėti

10.  pakrikštyti

11.  pasveikinti

A.   gėlių

B.   gimtadienio proga

C.   kiaušinius

D.   eglutę

E.   į svečius
F.   už vyro

G.   iš svečių

H.   laimės

I.    kūdikį

J.   pyragu

K.  žvakutes

L.   vainiką

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠVENTĖS
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6. Įrašykite žodžius.

 Užgavėnės

 Užgavėnės – (0) žiemos pabaigos šventė. Ši šventė visada yra antradienį, kai lieka 46 dienos iki Ve-

lykų. Dabar ne daug kas žino, kaip senovėje lietuviai išlydėdavo žiemą. Žmonės švenčia Užgavėnes, valgo  

(1) ...................................... ir negalvoja, kodėl taip daro. Senovėje Užgavėnės buvo ilga ir labai svarbi žiemos pa-

baigos (2) ........................................ . Žmonės nemėgo šaltos žiemos. Nelaukdavo, kol (3) ....................................  

pats ateis, todėl kviesdavo jį. Tada buvo daug įvairių (4) .......................................... . Ar nepanašūs apvalūs bly-

nai į (5) ..............................! Kepdavo juos, valgydavo, (6) ...................................... vaišindavo. Gal taip greičiau 

pažadins saulutę? Gal ji šiltesnė bus?

 Per Užgavėnes buvo (7) .............................. daug kartų ir riebiai valgyti. Dažniausiai tą dieną valgydavo sep-

tynis ar dvylika kartų. Skaičius 12 turbūt yra dvylikos sočių (8) .............................. simbolis. 

 Žiemos pabaigos (9) .............................. trukdavo ne vieną dieną. Negalima būdavo namuose sėdėti, kitaip 

tais metais bus blogas (10) ............................... . Žmonės lankydavo (11) ................................., važiuodavo į lau-

kus, vežiodavo didelę moters (12) .................................., kurią padarydavo iš medžio, (13) ...............................,  

aprengdavo drabužiais. Tai Morė – žiemos (14) ............................... . Galiausiai sudegindavo Morę, tikėdami, 

kad žiema greičiau išeis. 

 Kiti du simboliai – Lašininis ir Kanapinis. Lašininis – žiemos simbolis, o Kanapinis – (15) ........................... . 

Nors Kanapinis būdavo (16) ...................................., visada nugalėdavo storą Lašininį.

 O kiek darydavo (17) ................................... iš medžio, kailio, popieriaus! Po kaimą vaikščiodavo daug „avi-

nų“, „meškų“, „vilkų“, „gaidžių“. (18) ................................... visada būdavo baisūs. Užgavėnės – linksma šventė. 

Žmonės daug dainuodavo, juokdavosi.
Pagal spaudą

Kūčios ir Kalėdos Užgavėnės Velykos Rasos

dovana

blynai, dainuoti, dažyti, dovana, eglutė, Kalėdų senelis, kaukė, kūčiukai, laužas, margutis, paparčio 
žiedas, persirengėliai, pinti, puošti, ridenti, šienas, vainikas, verba, žaisliukai, žvakė

apeigų, blynus, derlius, figūrą, kaimynus, kaukių, liesas, mėnesių, paprotys, pavasario, pavasaris, 
persirengėliai, saulę, simbolis, svečius, šiaudų, šventė x 2, žiemos

5. Surašykite pagal temas žodžius (kai kurie žodžiai gali tikti ne vienai šventei).
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7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau.

 Kūčios 

 Kūčios – Kalėdų (0) išvakarės, švenčiamos gruodžio 24 d. Jų kilmė yra pagoniška, kaip ir daugelio senų 

lietuviškų (1) .................................... . Iki krikščionybės tai buvo Saulėgrįžos šventė, o po (2) .............................. 

tapo Kūčiomis – Jėzaus gimimo diena.

 Tą dieną žmonės nedirbdavo sunkių (3) ...................................: moterys tvarkydavosi (4) .............................., 

ruošdavo (5) ..................................., o vyrai pasirūpindavo gyvuliais, aptvarkydavo kiemą, iškūrendavo pirtį. Prie 

Kūčių stalo žmogus turi sėstis (6) ........................................, be blogų minčių. Būdavo apsivelkama šventiniais 

(7) .................................... . Žmonės susitaikydavo ir (8) ................................... vieni kitiems skriaudas, grąžinda-

vo skolas. 

 Ant stalo patiesiama balta lininė (9) .................................... . Ant stalo turėdavo būti 12 (10) .........................., 

nes jie simbolizuoja dvylika mėnesių arba dvylika Jėzaus mokinių. Negali būti patiekalų iš (11) ........................... 

ar pieno, nes tai paskutinė (12) .............................................. diena. Pats svarbiausias šventės patiekalas yra 

(13) ......................... ir aguonpienis. Kiti (14) ................................... stalo patiekalai yra kisielius, žuvis, grybai, 

pupos, žirniai, obuoliai, medus, riešutai.

 Kūčių (15) ................................... prasidėdavo tik tuomet, kai danguje patekėdavo Vakarinė žvaigždė (apie 

19 val.). Jeigu praėjusiais metais kas nors giminėje mirė, tai ant stalo padedama tuščia (16) ............................ 

arba pastatomas kryžiukas. Tikima, jog per Kūčias (17) ................................... ateina vakarieniauti kartu su šei-

ma.

 Vyriausias šeimos narys prieš pradedant vakarienę sukalba (18) ................................... ir padėkoja Dievui už 

praėjusius (19) ................................... . Tuomet visi (20) ................................... nariai dalinasi ir laužia vienas kito 

kalėdaičius.

 Svarbūs Kūčių vakarą būdavo (21) .................................... . Daugybė burtų buvo skirtų derliaus, orų, vedybų, 

gyvenimo (22) ................................... sužinoti. Buvo sakoma, kad šią stebuklų naktį, (23) ..............................., 

vanduo pavirsta vynu, o gyvuliai kalba. 

 Žmonės (24) ................................... orus. Jei Kūčių (25) ................................... bus saulėta, kitais metais bus 

geras pupų ir žirnių derlius, jei lyja – miežiai gerai augs. Jei (26) ................................... bus žvaigždėta, kitais 

metais netrūks vaisių ir miško gėrybių, o jei apsiniaukusi – javų.

Pagal spaudą

adventas, ateitis, atleisti, burtai, darbai, diena, drabužiai, išvakarės, krikščionybė, kūčiukai, lėkštė, 
malda, metai, mėsa, naktis, namai, patiekalai, puošti, spėti, staltiesė, šeima, švarus, šventės, 

šventinis, vakarienė, valgiai, vėlės, vidurnaktis
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8. Įrašykite reikšme susijusius žodžius.

 Adventas

 Krikščionių religijoje tai laikotarpis, kai žmonės laukia kūdikėlio Jėzaus (0) gimimo (gimti). Adventas trunka 

beveik mėnesį. Tai krikščionių tikinčiųjų susikaupimo ir (1) ................................... (apmąstyti) metas prieš Ka-

lėdas. Advento metu katalikai vengia (2) ................................... (linksmas). Pagal senuosius papročius adventas 

yra ir (3) ................................... (ūkis) darbų pabaiga.

 Tai toks metas, kai ano (4) ............................. (po, saulė) dvasios ateina į žmonių gyvenimą.  

(5) .............................. (tėvas) tikėjo, kad šiuo tamsiuoju metu aplink slankioja dvasios, kurios nori pakenkti 

žmonėms ir jų darbams, gyvuliams. Todėl būdavo daug įvairių (6) ..................................... (drausti).

 Per adventą negalima (7) ...................................... (kirvis) miško. Žmonės galvojo, kad jeigu iš advento metu 

kirstų medžių pastatysi trobą – tik nelaimę prisišauksi. Be to, negalima kirsti medžių ir dėl to, kad vasarą blo-

gai miškas augs.

 Draudžiama dirbti kai kuriuos darbus, ypač (8) ....................................... (triukšmas). Turbūt taip žmonės 

stengėsi pagerbti saulės (9) .......................................... (grįžti) ir jam netrukdyti. Negalima ir ilgai linksmintis, 

ypač po (10) ......................................... (vidurys, naktis), nes piktosios dvasios žmones persekioja – jos pasibel-

džia į langus ir kas pasižiūri, tas miršta. 

 Tuo metu atsirasdavo daugiau laiko stebėti gamtos reiškinius, iš kurių (11) .........................................  

(ūkis) bandydavo atspėti būsimą derlių. Jei daug sniego, tikėdavosi gero grūdų derliaus, o jei adventas  

(12) ....................... (saulė) – laukdavo gero daržovių derliaus. Jei gruodžio 8 d. šviečia saulė, bus geri kopūs-

tai. Jei per adventą šalta – bus karšta vasara su stipriomis (13) ......................................... (perkūnas). Dažni  

(14) .................................... (drėkti) turėdavo lemti gražų rugių žydėjimą. 

9. Parašykite, apie kokias šventes kalbama.

0. Užgavėnės – kaukių ir blynų šventė.

1. Per .................................................  ridename margučius.

2. ................................................... yra tylos ir rimties metas, kai prisimename ir pagerbiame tuos, kurie mirė. 

 Tuo metu lankome artimųjų ................................................. .

3. Per ................................................... vakarienę reikia paragauti visų valgių.

4. Prieš ................................................... žmonės puošia eglutes.

5. Į sesers dukters ................................................... suvažiavo daug giminių.

6. Smagiausia ................................................... naktį šokinėti per laužą.

10. Įrašykite praleistus žodžius.

 Violeta ir Jonas (0) susituokė pernai. Jų (1) ...................................... buvo puikios. (2) .................................. 

atrodė labai gražiai. Ji dėvėjo baltą suknelę, o jos galvą puošė rūtų (3) ..................................... .

 Šįmet jie susilaukė sūnaus. Ir pakvietė mane su vyru į Andriuko (4) ....................................... . Ne tik pakvie-

tė, bet ir paprašė būti sūnaus (5) ............................................. . Aš labai džiaugiuosi laiminga Violetos ir Jono 

(6) ...................................... .
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11. Čia yra Lietuvos valstybinės šventės (ne darbo dienos). Sujunkite.

0.  Sausio 1 d.  –

1. Vasario 16 d.  – 

2. Kovo 11 d.  –

3. Pirmasis sekmadienis pavasarį 

 po mėnulio pilnaties – 

4. Gegužės 1 d.  –

5. Pirmasis gegužės sekmadienis  –

6. Pirmasis birželio sekmadienis – 

7. Birželio 24 d. – 

8. Liepos 6 d. – 

9. Rugpjūčio 15 d. – 

10.  Lapkričio 1 d. –

11.  Gruodžio 24 d. –

12.  Gruodžio 25–26 d. –

A.  Velykos 

B.  Tėvo diena

C.  Žolinė; Švenčiausios Mergelės 

 Marijos ėmimo į dangų diena

D.  Naujieji metai

E.  Kūčios

F.  Visų Šventųjų diena

G.  Lietuvos valstybės atkūrimo diena

H. Kalėdos

I.  Motinos diena

J.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

K. Rasos (Joninės)

L.  Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

 karūnavimo) diena

M.  Tarptautinė darbo diena

Kurios valstybinės šventės yra jūsų šalyje? Kaip jos švenčiamos? Kokios dar valstybinės šventės 
yra švenčiamos jūsų šalyje?

12. Kokios asociacijos kyla, kai išgirstate žodžius:

1. Kalėdos – daug sniego,  ........................................................................................................................................

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

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

2. Velykos – pavasaris,  ............................................................................................................................................. 

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

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

3. Naujieji metai – fejerverkai,  ..................................................................................................................................

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

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

4. Gimtadienis – draugai,  ..........................................................................................................................................

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

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

5. Joninės – laužas,  ...................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................................
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13. Parašykite po sakinį su šiais veiksmažodžiais. 

1.  vesti, veda, vedė ką?

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

2.  tekėti, teka, tekėjo už ko?

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

3.  (pa-) puošti, puošia, puošė ką?

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

4  (pa-) vaišinti, vaišina, vaišino ką? kuo?

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

5.  (at-) švęsti, švenčia, šventė ką?

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

6.  (pa-) dovanoti, dovanoja, dovanojo ką? kam?

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

7.  (pa-) sveikinti, sveikina, sveikino ką? su kuo? / kokia proga?

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

8.  (pa-) linkėti, linki, linkėjo kam? ko? 

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

9.  (pa-) kviesti, kviečia, kvietė ką? kur?

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

14. Kokios tai šventės? Kaip jos švenčiamos?

0. 
Tai yra Velykos. Jos švenčiamos pavasarį. Velykų simbolis – margu-

tis. Iš ryto žmonės eina į bažnyčią, o kai grįžta, sėda valgyti sočių 

pusryčių. Jie renka stipriausią margutį. Po pusryčių vaikai margučius 

ridena.

1. 

2.
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3.

4.

5. 

6. 

7.

8. 
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15. Išspręskite kryžiažodį. 

Horizontaliai
6. Medelis, kurį puošiame per Kalėdas.
8. Į svečius atvykusi moteris.
10. Tai, kuo dengiamas veidas, kad kiti nepažintų.
11. Pavasario šventė, kai dažome kiaušinius.
17. Oficiali vyro ir moters sąjunga.
18. Vieną kartą metuose esanti diena, kai jus 
 sveikina draugai, tėvai, valgomas tortas.
19. Kalėdų išvakarės.
20. Iš gėlių, lapų nupinta (paprastai apvali) juosta.

Vertikaliai

1. Užgavėnių valgis. Kepami keptuvėje ploni, 
 apvalūs, iš miltų.
2. Piršto papuošalas.
3. Diena, kai lankomi artimų žmonių kapai.

4. Daiktas, į kurį Kalėdų senelis susideda 
 dovanas.
5. Nemokamai duodamas ar gautas daiktas.
7. Daiktas, kurį smeigiame į tortą per 
 gimtadienį; juo pasišviečiame, kai 
 nėra elektros.
8. Tuokimosi apeigos ir vaišės.
9. Šventė, kai draugai kviečiami apžiūrėti 
 sutvarkyto naujo būsto.
11. Jaunimo susirinkimas kartu linksmintis.
12. Šventė, kai yra trumpiausia naktis 
 ir ilgiausia diena.
13. Vienas iš tradicinių Kūčių patiekalų (miltinis).
14. Mergina savo vestuvių dieną.
15. Per Velykas nudažytas kiaušinis.
16. Vaikinas savo vestuvių dieną.

1

8

10 11

12

16

20

19

13

14

15

17

18

6

7

9

2

3

4 5
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16. Nusišypsokite. 

–  Mieloji, ko norėtum dovanų?

–  Na, net nežinau... Gal ko nors tokio, kad pamatyčiau ir  iš karto sušukčiau: 

„Tai bent leksusas!“

***

Kalbasi žąsis su gaidžiu:

–  Ką reiškia sapnuoti obuolius? 

–  Reiškia, kad artėja Kalėdos...
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dramos teatras Šį mėnesį dramos teatre daug naujų spektaklių.

spektaklis Žiūrėjau dviejų veiksmų spektaklį.

veiksmas: pirmas, antras Antras veiksmas buvo trumpesnis už pirmą.

aktorius Jis labai geras aktorius, gavęs ne vieną apdovanojimą.

artistas Ji yra ilgametė baleto artistė.

(su-) vaidinti, vaidina, vaidino ką? Spektaklyje Jonas vaidino vilką.

vaidmuo
Jis atliko Romeo vaidmenį.

atlikti, atlieka, atliko ką?

trupė

Trupė išvyko gastrolių / į gastroles.gastrolės

(iš-) vykti, vyksta, vyko

režisierius
Šis jaunas režisierius pastatė jau dešimt spektaklių. 

Dabar režisuoja naują spektaklį.
(su-) režisuoti, režisuoja, režisavo ką?

(pa-) statyti, stato, statė ką?

kritikas Kritikai palankiai įvertino naują spektaklį.

dekoracijos Spektaklyje buvo labai nedaug dekoracijų.

repeticija Į repeticiją atėjo ne visi aktoriai.

(pa-) repetuoti, repetuoja, repetavo  ką?
Aktoriai šiandien repetuoja paskutinį kartą. 

Rytoj įvyks premjera.
premjera

(į-) vykti, vyksta, vyko

repertuaras Rudens sezono repertuarą galima rasti internete.

pjesė Spektaklis buvo sukurtas pagal to paties 
pavadinimo trijų dalių pjesę.

scenarijus Scenarijų parengė gerai žinomas režisierius.

kinas / kino teatras Man patinka eiti į vakarinius kino seansus.

seansas: rytinis, dieninis, vakarinis Bilietai į rytinį seansą paprastai būna pigesni.

dokumentinis filmas Dažnai žiūriu dokumentinius filmus.

vaidybinis filmas

drama

komedija

trileris

siaubo filmas

veiksmo filmas
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ekranas „Žiemos ekranai“ – prancūziško kino festivalis Lietuvoje.

salė
Filmas bus didžiojoje salėje. Mūsų vietos septintoje eilėje 

per vidurį. Ar perkam spragėsių?
eilė

vieta

opera Gimimo dieną į pasirodymą Operos ir baleto teatre 
galima eiti nemokamai. baletas

operetė Ar tau patinka operetės?

dainininkas Dainininkas atliko solinį kūrinį.

solistas Kompozitorius parašė kūrinį solistui su orkestru.

balerina Ji yra žymi Lietuvos balerina.

choristas Mūsų chore yra 30 choristų.

scena

Scenoje nusileidus uždangai žiūrovai 

ilgai plojo atlikėjams.

uždanga

žiūrovas

(pa-) ploti, ploja, plojo kam?

pertrauka Per pertrauką žiūrovai ėjo gerti kavos.

pirmas, antras, trečias skambutis Spektaklis prasideda po trečio skambučio.

parteris Parteryje gerų vietų nebuvo, 

todėl bilietus nusipirkome balkone, 

antroje ložėje, pirmoje eilėje.

balkonas

ložė

fojė Teatro fojė buvo galima apžiūrėti senų afišų parodą.

drabužinė / rūbinė Po spektaklio prie rūbinės laukia daug žmonių. 

numerėlis Gerbiami žiūrovai, nepameskite numerėlių.
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1. Apžiūrėkite paveikslėlį ir susiekite skaičius su žodžiais.

A.  Aktorius 4

B.  Balkonas .......

C.  Bilietas .......

D.  Dekoracija .......

E.  Drabužinė .......

F.  Eilė .......

G.  Ekranas .......

H.  Ložė .......

I.  Programa .......

J.  Scena .......

K.  Uždanga .......

L.  Vieta .......

M.  Žiūrovas .......

1.

12.

11.

13.

5.

3.

10.

6.4.

2.

8.

9.

7.
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2. Raskite 15 žodžių (→ ↓).

N A B E G A R S U S

R E P E T I C I J A

A Š K R I T I K A S

S P E K T A K L I S

Ė J V E I K S M A S

K V E M U T I T S C

G A S T R O L Ė S N

Ė I D G J R T E P V

T D S A L Ė Ę I J D

K I N A S Ū J L E R

Š N S C E N A Ė S A

Č T E A T R A S Ė M

F I L M A S Č I L A

3. Pasirinkite tinkamą žodį. 

1.  Koncerte dalyvavo ne tik klasikinės, bet ir moderniosios muzikos atlikėjai / aktoriai. Koncertą vedė ir 

lietuvių poetų eilėraščius skaitė jaunieji Muzikos ir teatro akademijos atlikėjai / aktoriai. Po koncerto visiems 

atlikėjams / aktoriams publika dėkojo ilgais plojimais.

2.  Šį dramaturgą vaidina / vadina gyvu klasiku. Jo sukurtos pjesės statomos visuose šalies teatruose, jose 

noriai vaidina / vadina žymiausi mūsų aktoriai.

3.  – Aš nusipirkau lietuvišką filmą „Tadas Blinda“. Kada galime jį pamatyti / pažiūrėti? – Ačiū, bet šį filmą aš 

jau mačiau. Gal einam į kiną? Dabar rodo / atlieka naują lietuvišką filmą apie kompozitorių M. K. Čiurlionį. 

4.  Ar klausai / girdi, kaip gražiai kažkas groja? Vakar pas mane buvo draugas, mes klausėmės / girdėjome 

muzikos, kalbėjomės, gėrėme arbatą. 

0. garsus

1.  ....................................

2.  ....................................

3.  ....................................

4.  ....................................

5.  ....................................

6.  ....................................

7.  ....................................

8.  ....................................

9.  ....................................

10.   ..................................

11.   ..................................

12.   ..................................

13.   ..................................

14.   ..................................

15.  ...................................
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6. Įrašykite žodžius.

Keistuolių teatras
Svarbiausia – įžvelgti stebuklą paprastuose dalykuose...

 Tai pirmas nepriklausomas profesionalus Lietuvos (0) teatras (veiklą pradėjo 1989 m.), kuriantis 

(1) ......................... vaikams ir ne tik jiems. 1999 m. už spektaklius vaikams Keistuolių teatras gavo Lie-

tuvos teatro (2) ................................ apdovanojimą „Kristoforas“, o 2009 m. – Metų šviesuolio statulėlę ir 

(3) ................................ „Už saugomą vaiko sąmonę. Šviesai“. Tačiau Keistuoliai (4) ................................ ne tik 

tarp vaikų, bet ir tarp paauglių, jaunimo bei (5) ................................ žiūrovų.

aktoriai, diplomą, fi lmus, kritikų, pastatė, populiarūs, scenarijus, spektaklius,
 suaugusių, teatras, vaidinimų, vaikystės, žiūrovą

0.  ši aktorė

1.  scenarijus

2.  režisierius

3.  kritikas

4.  trupė

5.  teatras

6.  fi lmas

7.  uždanga

0.  Kai norime nueiti į spektaklį, perkame

1.  Į spektaklio premjerą susirinko labai daug

2.  Aktoriai vaidina

3.  Žiūrovai sėdi savo

4.  Kas vaidina pagrindinį

5.  Grojo Lietuvos nacionalinis simfoninis

6.  Vakar mačiau gerą dokumentinį

7.  Spektaklį pastatė jaunas Lietuvos

8.  Po koncerto salėje dar ilgai buvo girdėti

9.  Sėdėjau penktoje eilėje, šeštoje

10.  Koncertavo fl amenko muzikos

4. Sujunkite.

5. Sujunkite. Vienu žodžiu yra daugiau.

A.  rašo recenziją

B.  įgijo tarptautinį  pripažinimą

C.  kyla

D.  parašytas  režisieriaus

E.   rodomas tik  šią savaitę

F.  kuria vaidmenį

G.  išvyko į  gastroles

H.  stato spektaklį

A.  režisierius.

B.  scenoje.

C.  fi lmą.

D.  bilietus.

E.  vaidmenį?

F.  plojimai.

G.  žiūrovų.

H.  grupė.

I.  orkestras.

K.  vietoje.

L. programa. 

M.  vietose.

166



B1 / B2 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)

TEATRAS, KINAS 167

 Keistuolių teatras per 20 gyvavimo metų (6) ............................................. 50 spektaklių, sukūrė penkis 

(7) ................................ vaikams ir tris suaugusiems, išleido dešimt muzikinių albumų. Kasmet Keistuoliai pa-

rodo apie du šimtus (8) ................................ Lietuvoje ir užsienyje.

 Teatro kūrybinė grupė nebijo laužyti klasikinių muzikos, literatūros, teatro ir kino žanrų rėmų. 

(9) ................................ patys kuria dainas, rašo originalius (10) ................................., pilnus subtilaus humoro 

ir autoironijos. Keistuolių teatras vengia visko, kas nuobodu ir banalu, stengiasi vesti (11) .............................

spalvingu keliu iš nuostabios (12) ................................ į keistą suaugusiųjų pasaulį: „Tik svarbu labai norėti, 

pasistengti ir tikėti...“

Pagal spaudą

7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau.

 Lėlių teatras

 Kauno valstybinis lėlių (0) teatras mažuosius (1) ................................ džiugina jau ne vieną dešimtmetį. 

Teatras – tai vaikystės miestas, turintis ir savo (2) ................................ muziejų. 

Pirmąjį profesionalų lėlių teatrą įkūrė šviesios atminties aktorius ir (3) ................................ Stasys Ratkevičius. 

Jam kilo mintis (4) ................................ teatrą vaikams. Režisierius subūrė lėlininkų (5) ................................ ir 

1958 m. įkūrė profesionalų lėlių (6) ................................. .

 Per visą lėlių teatro gyvavimo istoriją mažojoje ir didžiojoje teatro (7) ................................ sukurta beveik 

200 spektaklių, kuriuose (8) ................................ apie 2 000 lėlių!

 Lėlių teatro muziejus (9) ................................ 1994 m. Jame sukaupta per 800 (10) ................................: 

lėlių, kaukių, spektaklių tekstų, (11) ................................ ir t. t., tačiau dėl vietos stokos (12) ...........................

galima tik apie pusantro šimto. (13) ................................ vaikams rengiamos (14) ................................ valan-

dėlės. Mažieji gali ne tik susitikti ir pabendrauti su savo pamėgtais (15) ................................ . Jie patys tampa 

aktoriais: mokosi valdyti lėlę, (16) ................................ trumpą etiudą. Taip pat (17) ................................ paro-

doma, kaip „gimsta“ lėlės. Muziejuje (18) ................................ ne tik vaikai, bet ir tėvai, ir seneliai. Smagiausia, 

pasak teatro (19) ................................, kad skirtingų kartų atstovai vienu metu juokiasi arba stebisi. Vadinasi, 

kad emocijos tos pačios, tik amžius skiriasi.

Pagal spaudą

8. Įrašykite žodžius.

 Spektaklis „Vienas absoliučiai laimingas kaimas“

 Teatro studija MI11 pristato šviesų, gyvybingą ir labai (0) gyvenimišką spektaklį „Vienas absoliučiai lai-

afišos, direktorė, eksponatai, eksponuoti, įkurtas, lankytis, lėlės x 2, 
muziejus, personažai, režisierius, scenos, sukurti, suvaidinti, teatralizuotos, 

teatras, teatras, trupė, vaidinti, vaikai, žiūrovai

aktorių, bendruomenėje, darbštūs, fantazijos, gėrio, gyvenimišką, herojų, karas, 
religinių, scenoje, siužetas, spektaklyje, svajoja, šokių, tikėjimą, žemiškos, žiūrovas
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mingas kaimas“, padėsiantį pasinerti į (1) ............................... paieškas mus supančiame ne visada teisingai 

besiklostančiame gyvenime. Tai entuziastingų, jautrių ir kūrybiškų (2) ............................... kūrinys, kuriame kiek-

vienas (3) ............................... atras savitą prasmę. Absoliučiai laimingas kaimas – ne (4) ............................... 

vaisius.

Kaimas (5) ............................... simbolizuoja vietą planetoje, kurioje gyvena (6) ............................... žmonės, 

randantys laimę paprastuose dalykuose. Jie (7) ..............................., kalbasi, dirba, myli. Be abejonės, ne visada 

šypsosi, jų neaplenkia (8) ............................... problemos, tačiau to, ką turi, užtenka tikrai absoliučiai laimingam 

gyvenimui.

(9) ............................... žiūrovai nepamatys nei tautinių rūbų, nei rūtų vainikėlių ar liaudies  

(10) ..............................., nes laimingas kaimas – vieta, kurioje nėra (11) ............................... ar politinių įsitiki-

nimų. Tačiau gyvenimas verda taip pat intensyviai, kaip ir bet kurioje kitoje (12) ............................... .

Viso spektaklio (13) ............................... sukasi aplink pagrindinių pjesės (14) ............................... – jaunų 

įsimylėjėlių Anužio ir Rugilės – likimus. Jų šeimą skausmingai paliečia (15) ............................... ir priverčia ka-

bintis į gyvenimą, ieškant sielos ramybės, bei išsaugoti (16) ..............................., kad įveikus gyvenimo skirtus 

išbandymus, visada sulaukiama ir likimo dovanų.

Pagal spaudą

9. Parašykite, ką teatre veikia šie žmonės.

0.   Choristas: dainuoja, gali truputį pavaidinti.

1. Režisierius: .............................................................................................................................................................

2. Balerina:  .................................................................................................................................................................

3. Solistas:  .................................................................................................................................................................

4. Aktorius: .................................................................................................................................................................

5. Žiūrovas:  ................................................................................................................................................................

6. Kritikas:  ..................................................................................................................................................................

10. Parašykite, kas tai yra.

0. Teatro ar cirko žmonių kolektyvas – trupė.

1. Meno kūrinių kūrėjas – ............................................ .

2. Žmogus, kuris kuria spektaklį, filmą, masinį renginį ir kartu tam darbui vadovauja –  .................................. .

3. Meno įstaigos, kolektyvo kūrinių atlikimo ar rodymo planas – ............................................ .

4. Pirmasis naujo vaidinimo, filmo parodymas – ............................................ .

5. Iš kitur atvykusių artistų koncertas, spektaklis – ............................................ .

6. Žaismingo siužeto vaidinimas su muzika ir šokiais; muzikinė komedija – ............................................ .

7. Uždengiamasis įtaisas, užsklanda – ............................................ .

8. Žemutinis žiūrovų salės aukštas – ............................................ .

9. Atskira žiūrovų salės dalis, paprastai atskirta sienelėmis – ............................................ .
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10.  Teatro, kino ir pan. patalpa pasivaikščioti prieš spektaklio pradžią, per pertrauką – .................................. .

11.  Drabužių kabykla, laikymo vieta –  .................................................................................................................... .

12.  Spektaklio veiksmo nutraukimas kuriam laikui –  ............................................................................................ .

13.  Tam tikras paviršius ar sluoksnis, kuriame rodomas vaizdas –  ...................................................................... .

14.  Draminis literatūros kūrinys, paprastai klasikinio stiliaus, sukurtas pastatyti teatre –  ................................ .

11. Sudarykite sakinius. 

0.  mes, teatras, į, nueiti, šiandien, norėti.

 Šiandien mes norime nueiti į teatrą. 

1.  šis, dramos teatras, vykti, spektaklis, vakaras, premjera.

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

2.  jis, žymūs, Lietuva, vaidinti, aktoriai.

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

3.  spektaklis, garsus, režisuoti, režisierius, kuris, dirbti, daug, užsienis, laikas.

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

4.  dekoracijos, spektaklis, sukurti, dailininkas, talentingas, jaunas.

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

5.  spektaklis, dainininkai, skambėti, ir, moderni, muzika, kuri, žinomi, atlikti, muzikantai.

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

6.  po, vykti, spektaklis, susitikimas, su, vaidmenys, aktoriai, kurie, pagrindiniai, atlikti.

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

12. Pasakykite, kur galima pamatyti ar išgirsti šiuos žodžius ar frazes ir ką jie reiškia.

1. Rūbinė 6. Bilietą saugoti iki seanso pabaigos

2. Bilietai parduoti 7. Seanso trukmė – 2 val. 30 min.

3. Tik suaugusiems 8. Bilietų kiekis ribotas

4. Įėjimas nemokamas 9. Maloniai prašome išjungti mobiliuosius telefonus

5. Rūkyti draudžiama 10. Kauno muzikinio teatro gastrolės
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13. Pažiūrėkite į paveikslėlius  ir papasakokite, kas atsitiko Jonui  ir Onutei Petraičiams.
Pavartokite žodžius ir posakius:

perskaityti skelbimą;

skambinti į kasą;

stovėti  eilėje;

gauti bilietus;

ieškoti savo vietos;

blogai matyti;

negirdėti;

spektaklis nuobodus;

skubėti į drabužinę paltų;

grįžti pėsčiomis iš teatro.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.
2. 3.

4.

7.

10.

8.

11.

9.

12.

5. 6.
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14. Nusišypsokite. 

Garsų aktorių po spektaklio išvežė į ligoninę.

– Kas atsitiko? Kodėl blogai jaučiatės? Kuo skundžiatės? 

– Repertuaru: labai prastuose spektakliuose reikia vaidinti...

***

– Atsiprašau, aš atėjau į teatrą žiūrėti spektaklio, o girdžiu tik jus – jau  antrą  veiksmą jūs su kai-

myne kalbate nesustodamos.

– Tai neklausykite mūsų, o žiūrėkite spektaklį.

***

– Brangioji, – murma vyras pro miegus. – Išjunk televizorių, paklok lovą ir atnešk arbatos.

– Negaliu, mielasis, – tyliai atsako žmona. – Mes teatre.

***

Supykęs vyras priekaištauja žmonai, kuri ilgai ruošiasi į teatrą:

– Na kada tu pagaliau susiruoši? Pasakyk bent datą!..
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koncertų salė Tarp Kalėdų ir Naujųjų metų visose Vilniaus koncertų 
salėse gausu koncertų. 

filharmonija Šį savaitgalį Filharmonijoje 

koncertavo pianistas iš Italijos. 

Jis atliko italų ir lietuvių autorių kūrinius.

koncertuoti, koncertuoja, koncertavo

atlikti, atlieka, atliko ką?

atlikėjas Šiais metais atlikėjas Lietuvoje koncertavo jau antrą kartą. 

Programa buvo sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje skambėjo 

klasikiniai, o antrojoje – šiuolaikiniai kūriniai. 

programa

skambėti, skamba, skambėjo

orkestras
Pianistui pritarė 

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, 

kuriam dirigavo svečias iš Sankt Peterburgo. 

pritarti, pritaria, pritarė kam?

dirigentas

diriguoti, diriguoja, dirigavo kam?

groti, groja, grojo ką? kuo? Atlikėjas grojo Čiurlionio kūrinius.

instrumentas Kokiu instrumentu tu moki groti?

pianinas (1)

fortepijonas (2)

1. 2.

3.

4.

5.

9.

10.
11.

12.

13.

6.
7.

8.
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skambinti, skambina, skambino kuo? Ar gali paskambinti Mocartą?

akordeonas (3) Vaikystėje aš mokėjau groti akordeonu.

vargonai (4) Sekmadienį Arkikatedroje skambėjo vargonų muzika.

arfa (5)

kanklės (6) Mano draugė folkloro ansamblyje groja kanklėmis.

gitara (7) Jauniems žmoniems patinka groti gitara.

smuikas (8) Aš norėčiau mokėti griežti smuiku, o tu?

griežti, griežia, griežė kuo?

kontrabosas (9)

fleita (10)

saksofonas (11)

trimitas (12)

pūsti, pučia, pūtė ką?

būgnas (13)

mušti, muša, mušė ką? - Kuo groja tavo draugai? - Vienas pučia trimitą, o kitas muša būgnus. 

dainininkas Finaliniame festivalio koncerte dalyvavo visi dainininkai, 

muzikantai ir kolektyvai.muzikantas

autorius Prieš jus – šios dainos autorius ir atlikėjas.

kompozitorius Kokius žinote lietuvių kompozitorius, kurie gyveno ir 

kūrė dvidešimtajame amžiuje?kurti, kuria, kūrė ką?

kūrinys Koks M. K. Čiurlionio kūrinys tau labiausiai patinka?

kūrybingas Mūsų mokytojas buvo kūrybinga asmenybė.

choras Ar tu nori dainuoti chore?

ansamblis / kolektyvas Rūta lanko tautinių šokių kolektyvą.

solistas Solistui pritarė ansamblis.

publika Į koncertą susirinko pilna salė žiūrovų. Po koncerto publika plojo sto-

vėdama.žiūrovas

klausytojas Mieli radijo klausytojai. Dabar girdėsite žinias.

melodija Iš kokio kūrinio ši melodija?

garsas Šito grotuvo garsas nelabai kokybiškas.

muzika Kokios muzikos tau patinka klausytis?
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klasikinė muzika Kai esu pavargęs, man patinka klasikinė muzika, o šiaip klausausi 

įvairios muzikos.rokas 

džiazas

bliuzas

rokenrolas

kantri, elektroninė, populiarioji 
muzika / popsas Aš nemėgstu popso.

muzikalus Maža mergaitė labai muzikali.

gabus kam? Vaikas gabus muzikai.

talentingas M. K. Čiurlionis buvo talentingas. Jis ne tik kūrė muziką, bet ir tapė 
paveikslus. 

garsus Šis menininkas garsus ne tik Lietuvoje.

žymus Koncerte mačiau žymų kompozitorių.

1. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.  

0.  rokas, garsas, džiazas, bliuzas

1.  žiūrovas, lankytojas, klausytojas, publika

2.  instrumentas, pianinas, gitara, smuikas

3.  choras, ansamblis, solistas, grupė

4.  dirigentas, autorius, dainininkas, muzikantas

5.  parteris, balkonas, programa, fojė

2. Sudarykite žodžių junginius. Pasakykite su jais sakinių.

0.   arfa
1. fleita

2. pianinas

3. smuikas

4. fortepijonas

5. būgnas

6. gitara

7. trimitas

8. kontrabosas

9. vargonai

A. skambinti

B. pūsti

C. mušti

D. griežti

E. groti
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Muzikantai / atlikėjai

-ininkas -istas

smuikas – smuikininkas pianinas – pianistas

būgnas – gitara – 

vargonai – saksofonas – 

trimitas – fleita – 

akordeonas – altas –

3. Padarykite žodžių su duotomis priesagomis.

0. Dainininkas – dainuoja, koncertuoja

1. Muzikantas –  ..........................................................

2. Šokėjas –  ................................................................

3. Klausytojas –  ..........................................................

4. Dirigentas –  ............................................................

5. Kompozitorius –  .........................................................

6. Pianistas –  ..................................................................

7. Būgnininkas –  .............................................................

8. Vargonininkas –  ..........................................................

9. Publika –  .....................................................................

 

4. Parašykite, ką daro šie žmonės. 

5. Įrašykite žodžius.

 Muzika

 Muzika yra daugybė gražiai (0)  skambančių garsų. Žmonės pradėjo (1) ……………...........……... muziką 

dainuodami ir giedodami, kai (2)  ……..…………........… dar visai nebuvo. Tradicinė, arba (3) ……..……….......……, 

muzika dažnai yra tokia sena, kad niekas nė nežino, kas ją (4) ……………..…… . Kai kurių tautų, pavyzdžiui, škotų, 

liaudies muzika (5) ………...........……..…… visame pasaulyje. 

 Viduramžiais žmonės išmoko muziką užrašyti (6) ……........……..……… . Tie žmonės, kurie rašo muziką, va-

dinami (7) …..………….........…, o tie, kurie ją (8) ……..…........………… – atlikėjais arba (9) ………..….....………, daini-

ninkais. Muzika gali būti kuriama vienam instrumentui, pavyzdžiui, (10) ……......………..….....…, keliems 

(11) …………..………..........., pavyzdžiui, fortepijonui ir fleitai, arba daugybei instrumentų iš karto, t. y. 

(12) …………..…...............……, arba žmogaus balsui.

 

atlieka, instrumentams, instrumentų, kompozitoriais, kurti, liaudies, muzikantais, natomis, 
orkestrui, skambančių, smuikui, sukūrė, žinoma
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6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. 

 Dainų ir šokių šventė

 Dainų šventė  yra viena gražiausių lietuvių kultūrinių (0) tradicijų, kai žmonių saviraiška, meilė ir tautinė 

vienybė sukuria nepamirštamą reginį, įtraukiantį tūkstančius (1) .............................. . Tarp jų būna daug svečių 

iš viso (2) .............................., ypač – lietuvių emigrantų, vienai savaitei sugrįžtančių į (3) ............................. . 

Lietuvių Dainų šventė yra nacionalinio lygio (4) ..............................., įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo 

sąrašą kaip pasaulinės reikšmės kultūrinė vertybė. Pagrindiniai lietuvių Dainų šventės (5) ............................... 

rengiami Vingio parke.

 Lietuvių Dainų šventės pradžia buvo 1924 m. Kaune surengta Dainų diena, kurioje dalyvavo 86  

(6) ........................................... su daugiau nei 3 000 (7) ........................................... . Tuomet buvo sudainuo-

tos 36 (8) .......................................... . Po antrosios Dainų dienos, 1928 m., kai dalyvavo jau 6 000 dalyvių,  

(9) .................................. įžvelgė tendenciją, jog ši (10)  .................................. sulaukia nemažo dėmesio ir pri-

traukia gausybę (11) ................................... . Nuo 1930 m. pradėti rengti Lietuvos regioniniai mokyklinio am-

žiaus vaikų dainų ir šokių (12) .................................... . Nacionalinis (13) .................................... ir daina Lietuvoje 

vis labiau populiarėjo. 

 1941 m. buvo įkurtas Lietuvos liaudies kultūros (14) ......................................, kuris tapo nuolatiniu Dainų 

švenčių organizatoriumi. 

 Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, pirmoji Dainų šventė, įtraukusi emigrantus lietuvius iš įvairių šalių, 

(15) .................................. 1994 m. ir nuo to laiko vadinama pasaulio lietuvių Dainų švente. 

 Dabartinės (16) ........................................, vykstančios kas ketverius metus, susideda iš Šokių dienos, An-

samblių vakaro, liaudies ir amatų mugės ir didingo baigiamojo akcento – Dainų dienos. Taip pat vyksta kanklių 

ir pučiamųjų (17) .................................. koncertai. Šis (18) ................................. iš viso vidutiniškai pritraukia 

apie 30 tūkst. dalyvių, kurių nemaža dalis – po visą pasaulį išsibarstę tautiečiai.

Pagal spaudą

centras, chorai, dainininkai, dainos, dainų šventės, dalyviai, festivaliai, instrumentai, koncertai, 
organizatoriai, pasaulis, renginys x 2, surengta, šokis, šventė, tėvynė, tradicijų, žmonės

7. Parašykite po sakinį su šiais veiksmažodžiais.

1.  (su-) vaidinti, vaidina, vaidino ką?

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

2.  (su-) režisuoti, režisuoja, režisavo ką?

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

3.  (pa-) statyti, stato, statė ką?

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

4.  (pa-) repetuoti, repetuoja, repetavo ką?

.......................................................................................................................................................................................
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Ačiū, kad žiūrėjot

Atlieka Keistuolių teatras

Vakaras .............................. ir nėr kur kitur pasidėt, 

Širdis kaip žvaigždė begalėj visatos erdvėj.

Ir gėris kaip jūra .............................. subanguos,

Banga gena bangą ir noris .............................. .

Aš .............................. labai, kad jūs ten, o aš taip arti.

 
Priedainis:

 Tad sakom

 Ačiū, kad žiūrėjot, mieli ..............................,

 Mokslo ir menų žinovai,

 Ponai, .............................. , bedarbiai

 Ir .............................. , Seimo nariai.

 Dėkui ir jums, žemdirbiai ir ..............................,

 Tad sakom 

 Ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip.

Ačiū .............................., kad siuva vilnonius švarkus,

(Mhm) jūreiviams – už tai, kad vaiko .............................. 

pulkus.

Lakūnams dėkojam už paukščių ..............................,

O kalviams – už mūsų laimingas dienas.

Mes ............................ visi, kad dar sotūs, šiltai aprengti.

 

 
Priedainis:

 Tad sakom

 Ačiū, kad žiūrėjot, mieli ..............................,

 Mokslo ir menų žinovai,

 Ponai, .............................. , bedarbiai

 Ir .............................. , Seimo nariai.

 Dėkui ir jums, žemdirbiai ir ..............................,

 Tad sakom 

 Ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip.

Leiskit dar kartą jums padėkot, mieli ..............................,

Jums palinkėt geriausios kloties metų,

Jus priglaust, apkabint, .............................. .

 Priedainis:

 Tad sakom

 Ačiū, kad žiūrėjot, mieli ..............................,

 Mokslo ir menų žinovai,

 Ponai, .............................. , bedarbiai

 Ir .............................. , Seimo nariai.

 Dėkui ir jums, žemdirbiai ir ..............................,

 Tad sakom 

 Ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip.

5.  įvykti, įvyksta, įvyko

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

6.  išvykti, išvyksta, išvyko

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

7. sukurti, sukuria, sukūrė ką?

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

8.  įkurti, įkuria, įkūrė ką?

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

9.  atlikti, atlieka, atliko ką?

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

10. skambėti, skamba, skambėjo

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

8. Paklausykite dainos. Įrašykite praleistus žodžius.
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9. Išspręskite kryžiažodį.

Horizontaliai
2. Didelis muzikantų kolektyvas, 
 grojantis muzikos kūrinius.
5. Choro arba orkestro vadovas.
8. Žmogus, kuris kuria muziką.
9. Scenos kūrinio pirmasis parodymas.
13. Žmogus, kuris vaidina teatre, kine.
15. Tai, ką perkate, kai norite nueiti į kiną, teatrą.
16. Veiksmo vietos meniškas pavaizdavimas 
 scenoje.
17. Vieta teatre, kur galima palikti viršutinius 
 drabužius.
19. Teatro vaidinimas.
23. Žmogus, kuris žiūri filmą, spektaklį ir pan.
27. Užuolaida, kuria uždengiama scena nuo žiūrovų.
28. Žmogus, kuris dainuoja, šoka, groja vienas.
29. Teatro, kino patalpa prie salės, pasivaikščioti   
 prieš spektaklį ar filmą.

Vertikaliai

1. Trumpam atvykusio teatro ar atlikėjo vaidinimai.
3. Vieta, kur rodomi kino filmai.
4. Populiarus mušamasis muzikos instrumentas.
6. Teatro vaidinimų planas, vaidinami kūriniai.
7. Žmogus, vertinantis kurį nors darbą, pasakantis jo trūkumus.
10. Susirinkę žmonės – žiūrovai, klausytojai, lankytojai, svečiai.
11. Rengimasis spektakliui, koncertui, kino 
 nuotraukai ir pan.; bandomasis jų atlikimas.
12. Baleto artistė, šokėja.
14. Žmogus, sukūręs meno, muzikos, mokslo ir pan. kūrinį.
18. Balta medžiaga, ant kurios rodomas filmas.
20. Žemutinis žiūrovų salės aukštas su vietomis atsisėsti.
21. Muzikos instrumentas su stygomis,
 populiarus tarp studentų, bardų.
22. Vieta, kur rodomi spektakliai.
24. Aktoriaus kuriamas personažas, jo žodžiai ir veiksmai.
25. Vieta teatre, kur vaidina aktoriai.
26. Didelė patalpa, kambarys įvairiems renginiams.

1
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10. Nusišypsokite. 

Orkestro repeticijoje dirigentas nepatenkintas mušamaisiais:

– Jeigu žmogus visiškai negali groti jokiu instrumentu, jam duoda dvi lazdeles ir padaro būgnininku!

Iš orkestro kažkas šnabžda:

– O jeigu žmogus ir to nesugeba, iš jo vieną lazdelę atima ir jis tampa dirigentu!

***

Stojamieji egzaminai Muzikos akademijoje. 

Jaunas muzikantas stovi prie auditorijos durų, kurioje jau laiko stojamąjį egzaminą kažkoks jo konkurentas. 

O už durų girdisi virtuoziškas grojimas velnišku tempu. „Viskas, – galvoja, – aš taip jokiu būdu nepagrosiu…“

Konkurentas baigė, kviečia jį.

– Pagrokite mums natą „sol“, – sako komisijos pirmininkas.

Muzikantas nustebo, bet pagrojo.

– Jūs priimtas!

– Bet kaipgi čia, – dar labiau nustebo muzikantas, – kandidatas, kuris buvo prieš mane, oho kaip sugrojo!..

– A, anas jaunuolis? Jis „sol“ natos ieškojo…
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1. Raskite 9 žodžius ( ← → ↓ ).

P R A V A R D Ė P

N A Š L Y S A

P A V A R D Ė R

T A U T A

P I L I E T I S I T Y L Š

S I T I A L Š A N A

T A U T Y B Ė V A R D A S

3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.
1. suomis
2. profesija
3. šeiminė padėtis

4. Australija
5. pravardė
6. pažymėjimas

1. augo
2. eiti
3. studentas
4. dirbti

5. sutiko
6. vedė
7. ištekėjo
8. gimė

9. augo
10.  šeimą
11.  anūkais
12.  susirgo

13.  mirė
14.  našlė

4. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir įrašykite žodžius.

1. vardai 
2. prancūzai 
3. vardu
4. vadinamas
5. tėvo

6. vietą
7. Malūnininku
8. Miškiniu
9. vienavardžiai
10.  pavadinti

11.  pravardę
12.  pavardės
13.  tautiško
14.  tėvavardis
15.  tėvavardis 

16.  pravardes
17.  lietuviškos 
18.  gyvūnų

5. Įrašykite žodžius. (Kas mums „davė“ pavardes?)

1. valstybės
2. sostinės
3. saloje
4. uostas

5. pasaulio
6. gyventojas
7. miestas
8. šalyse

9. kalbėti
10.  kalbų
11.  gimtosios
12.  išmokti

13.  užsienio
14.  vengras
15.  žmona

6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas.

12. Išspręskite kryžiažodį.
Horizontaliai
1.  tauta
5.  lytis
6.  pilietybė
7.  vardą
8. ištekėjusi

Vertikaliai
2.  tėvynėje
3. gimtadienį
4. pažymėjimo
6.  parašu
7. vedęs

ASMENS TAPATYBĖ
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ŠEIMA

1. prosenelis
2. uošvė
3. kūdikis

4. sūnėnas
5. pusseserė

1. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

1. šeimyna
2. vaikai
3. broliai
4. suaugęs
5. sūnus
6. šeima

7. tėvų
8. sūnūs
9. anūkų
10.  vyru
11.  vaiko
12.  dukros

13.  kūdikis
14.  vyriausia
15.  vaikystei
16.  pasiilgsta
17.  bendravimą

4. Įrašykite žodžius. (Iš vieno kiemo į mokyklą išeina dvylika mokinukų)

3. Įrašykite žodžius. Vienu žodžiu yra daugiau.
1. vestuves
2. santuoka
3. skyrybų

4. kūdikį
5. dvynukai
6. mirė

7. žentai
8. uošvės
9. marti

10.  anyta

5. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. (Pasaulio šeimos)
1. vaikai
2. daugiavaikėmis
3. vaiko
4. pasaulyje

5. moteris / žmona
6. vaikaičius
7. name
8. tekėti

9. žmonų / moterų
10.  augina
11.  susituokėme
12.  kūdikio

13.  šeimą
14.  laukiasi
15.  nėščia

7. Baikite sakinius.
1. tėvai
2. kūdikis
3. dvyniai / dvynukai

4. vienmečiai
5. nėščia
6. našlys

7. ištekėjusi
8. išsiskyręs
9. gyvas

10.  vienturtis

8. Baikite sakinius.
1. teta
2. pamotė
3. patėvis

4. močiutė / senelė
5. sūnėnas
6. dukterėčia

7. uošvis
8. anyta
9. žentas

10.  marti
11.  vaikaičiai / anūkai

4. Parinkite tinkamą žodį.
A. 1. mokausi, 2. išmokti, 3. nemokėsiu.
B. 4. studijuoju, 5. tiriu, 6. studijuoju, 7. lankau, 8. mokė.

1. mokyklų
2. universitete
3. fakultetų
4. katedrų

5. institutai
6. praktikuojasi
7. veikia
8. centrų

9. mokosi
10.  studentų
11.  pedagogų
12.  dėstytojų

13.  specialistai
14.  profesoriai

6. Įrašykite žodžius. (Šiek tiek apie Vilniaus universitetą)

IŠSILAVINIMAS

10. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
2. laidotuvės
4. krikštynos
6. vienmečiai

7. marti
10.  nėščia
11.  pusseserė

Vertikaliai
1. dukterėčia
3. protėviai
5. vestuvės

8. kūdikis
9. žentas
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1. rektorius
2. universitetas,   
 akademija

3. dėstytojas, profesorius
4. mokslininkas
5. pažymys

6. daktaras
7. diplomas
8. vadovėlis

9. paskaita
10.  sesija

7. Parašykite, kas tai yra.

1. karjera
2. studijuoti
3. specialistas
4. srityje
5. abiturientams

6. studijų
7. technologijas
8. chemijos
9. verslininkais
10.  profesinės

11.  motyvuoti
12.  ekonomikai
13.  švietimo
14.  mokytis
15.  profesiją

16.  finansinius
17.  gyvenime
18.  idėjas
19.  darbuotojas
20.  darbo

8. Įrašykite žodžius. (Kokias studijas pasirinkti?)

1. aiškina
2. žurnalistiką
3. rutinos
4. bendrausiu

5. svarbaus
6. aktoriaus
7. ministru
8. darbdavys

9. kompiuterį
10.  studijoms
11.  diktofoną
12.  karjera

13.  redaktoriaus
14.  vedėjus
15.  įdomus

6. Įrašykite žodžius. (Mano profesija – žurnalistė)

1. kirpykloje, kerpu
2. statybininkas, stato
3. viršininkas, 
 ministerijoje

4. meistras, sutaisyti
5. ūkininkas, dirbti
6. odontologu, taiso
7. paštininkas, neša

8. fotografas, fotografuoja
9. žurnalistas, veda
10.  pianistas, groja

7. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir baikite sakinius. Kur reikia, pakeiskite žodžių formas. 

1. vertėjas
2. architektas
3. žurnalistas
4. vaistininkas

5. gydytojas
6. valytojas
7. kasininkas / buhalteris
8. kirpėjas

9. aktorius
10.  sekretorius / administratorius
11.  siuvėjas / dizaineris

8. Paskaitykite ir parašykite, apie kokias profesijas čia pasakojama.

9. Įrašykite tinkamos formos veiksmažodžius su priešdėliais arba be jų. 
1. nutapė 
2. nupiešti 
3. piešiu 
4. dainuojame 

5. (pa)dainuosime 
6. dainavo 
7. pašoksime 
8. pagydė 

9. gydo 
10.  taisyti 
11.  pataisyti 
12.  pasiuvo 

13.  siuva 
14.  pavirti 
15.  pakirpti 

10. Į sakinius įrašykite veiksmažodžius. Skliausteliuose parašykite profesijos pavadinimą.
1. ūkininkauti (ūkininkas) 
2. versti (vertėjas) 
3. vairuoti (vairuotojas)

4. remontuoti (statybininkas)
5. tapyti / piešti (dailininkas)

9. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
3. balas
5. kurse
10.  išsilavinimas

11.  fakultetas
12.  stipendija

Vertikaliai
1. bakalaurantas
2. profesorius
4. auditorija

6. universitetas
7. sesija
8. pažymys
9. semestras

PROFESIJOS
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DARBO VIETA
3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.
1. darbuotojas
2. darbadienis 

3. stipendija
4. kabinetas 

5. trintukas
6. segiklis

7. kalendorius

4. Pasirinkite tinkamą žodį.
1. laisvadienis
2. atlyginimas

3. atostogų
4. darbuotojus

5. išleistų
6. segtuvą

8. Parašykite, kas tai yra.
1. aplankas / segtuvas
2. prašymas
3. pieštukas
4. bendradarbis, kolega
5. darbdavys, viršininkas

6. pertrauka
7. alga, atlyginimas, uždarbis
8. premija
9. atostogos
10.  bedarbis

11.  viršininkas, direktorius
12.  etatas

9. Įrašykite žodžius.
1.  segikliu, į segtuvą / aplanką
2.  pašto ženklą
3.  kalendorių

4. žirkles 
5.  klijus
6.  prašymą 

7.  etatu
8.  premijas
9.  spausdintuvas 

ŽMOGAUS KŪNAS, IŠVAIZDA

10. Iš žodžių sudarykite sakinius.
1.  Šiais laikais žmonės elektroninius laiškus siunčia daug dažniau nei paprastus.
2.  Jeigu darbuotojas labai gerai dirba, darbdavys gali skirti jam premiją.
3.  Mano sesė gavo laikiną darbą – vasarą Palangoje pardavinės ledus.
4.  Dažnai užrašų knygelėje rašau pieštuku, kad galėčiau ištrinti ir pakeisti informaciją, jei reikėtų.
5.  Reikia susegti šiuos lapus ir įdėti į stalčių, kad nepamesčiau.

14. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
2. atostogos
3. popierius
7. tepiklis
8. segiklis
9. vokas

Vertikaliai
1. atmintukas
3. parkeris
4. žirklės
5. žymeklis
6. etatas

2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote. 
1. galva
2.  veidas
3.  dantis

4.  pilvas
5.  petys

6. Įrašykite žodžius. (Mūsų brolis)
1.  tankūs
2.  rusvo
3.  galvą
4.  žalsvos

5.  žvilgsnis
6.  antakiai
7.  aukšta
8.  raukšlėmis

9.  gilesnės
10.  spalvos
11.  ūsus
12.  eisena

13.  rankas
14.  veidas
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16. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
4. raukšlėta
5. galva
7. nusilakuoti
9. liežuvio

10.  kulnais
11.  skutasi
14.  pečiai
15.  ūgio 
16.  lūpos

Vertikaliai
1. ūsus
2. blakstienos
3. plaukai
6. burną

8. antakiai
12.  kramto
13.  sveria

3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote
1.  kostiumas
2.  kišenė

3.  dryžuotas
4.  diržas

5.  odinė

8. Įrašykite žodžius. (Kaip rengtis einant į vakarėlį)
1. rengtis
2. marškiniai
3. melsvi
4. medvilnė
5. nesirenkite

6. džinsinio
7. palaidinė su gobtuvu
8. sportinė
9. batų
10.  marškinius

11.  megztinio
12.  tiktų
13.  rankovėmis
14.  sportbačiai
15.  dėvėti

16.  apykakle
17.  spalvos

1. šukuojuosi 
2. prausiausi 
3. nusiprausi 
4. pauostyk 

5. uostau 
6. merkiasi 
7. užmerk 
8. pamerksiu 

9. nepasidažiau 
10.  neklausiau 
11.  paklausyk 
12.  valausi 

13.  išsivalei 

7. Įrašykite žodžius su tinkamais priešdėliais arba be jų.

1. rankomis
2. kaklas
3. pilvas

4. kulnas
5. nugarą
6. užuodžiu

7. kvėpuoju
8. nekramto
9. kanda

10. šukavaisi / 
  susišukavai
11. uosto

8. Įrašykite tinkamus žodžius.

Sužeisto vaiko užkalbėjimas
Žodžiai Marcelijaus Martinaičio
Atlieka Vytautas Kernagis

Iš kur tu, vaike, gavai rankas,
kojas, akis? O kas
būt gyvu tave išmokė,
kas davė tau žemę ir motiną?
Iš ko tu verki ir galvoji,
iš ko tu eini, o kojos
tavo galvojimo klauso?

Kas, vaike, tau davė klausą,
kas sugalvojo tau plaukus,
o kas išmokė augti?

Kodėl tu nuo žodžių bėgi?
Kokią turi ten jėgą
smarkiai suspaudęs saujoj?
Gal gauni ką nors iš saulės?
Ten kumšty gyvybę saugai,
iš jos tu girdi ir augi?

Atgniaužia kumštį – ir nieko,
tik kraujo lašas nubėga.

Tarsi greita skruzdėlė
kraujo lašas slepias žolėj.
Vaikas verkia, o kraujo lašą
vejasi, vejasi vaiko ašara...

APRANGA
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9. Įrašykite žodžius. 
1. rengiasi
2. drabužiai
3. suknelę
4. kojinių
5. pirštinių

6. megztinis
7. šaliko
8. spalvas
9. ryškius
10.  siūlus

11.  megztinį
12.  kaklaraiščius
13.  aprangos
14.  raštų
15.  dėvėjimo

16.  marškinių
17.  spalva
18.  laikrodis
19.  papuošalų

11. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. (Keli faktai apie batus)
1. šaltos
2. matuojatės
3. nešioti
4. kairįjį

5. dizaino
6. sportiniai
7. kulnu
8. batelių

9. porų
10.  atvira
11.  kojas
12.  vestuvinį

13.  aukštakulnio

10. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. 
(Ką apie jus išduoda jūsų apranga)
1. neutralios
2. neįdomus
3. aprangą
4. ryškiomis

5. senamadiški
6. šiuolaikinės
7. rengiasi
8. vyresni

9. rimtai
10.  patogūs
11.  laisvus
12.  dydžio

13.  dizainerių
14.  neigiamai

17. Paklausykite dainos ir įrašykite praleistus žodžius. 
Atlieka Neringa Čereškevičienė ir Tele Bim Bam

Mamos suknelė

Turime palėpėj spintą, 
Daug daug metų užrakintą.
Tamsoje sumušus kaktą
Suradau raitytą raktą.

Vos palietus juo spyną seną
Durys pačios atsivėrė.
Užmiršti daiktai čia gyveno
Ir su manimi kalbėjo.
Bet nutildžiusi lagaminą ir batelius
Margo šilko suknelė tyliai prabilo ...

Priedainis 
Stebuklinga daili suknelė,
Nėriniuota nėriniuota ir marga.
Ar žinai, kad graži panelė
Buvo tavo buvo kažkada mama?

Kiek sena taupyklė pritarškėjo
Apie karą ir senelį.
Niekas jos kalbom nepatikėjo,
Gal tik snaudžiantis šepetys.

Štai sukruto kiauras juodas skėtis,
Net užkimęs uždainavo.
Nes po juo mama ir tėtis
Pirmąkart pasibučiavo.
Bet nutildžiusi lagaminą ir batelius
Margo šilko suknelė tyliai prabilo ...

Priedainis 
Stebuklinga daili suknelė,
Nėriniuota nėriniuota ir marga.
Ar žinai, kad graži panelė
Buvo tavo buvo kažkada mama?
(4 kartus)

18. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
1. skėtis
5. šortai
6. šalikas
9. marškiniai
13.  apsiauti
15.  kepurė

16.  kojinės
17.  šlepetės
20.  suknelė
21.  striukė

Vertikaliai
2. kelnės
3. megztinis
4. marškinėliai
6. švarkas
7. sijonas
8. pirštinės

10.  kostiumas
11.  basutės
12.  batai
14.  rankinė
18.  liemenė
19.  paltas
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1. ugningo
2. išdidus
3. ramus
4. užsispyręs
5. jausmingumas
6. sąžiningas
7. ištikimas
8. taupus
9. aktyvumas
10.  gudrus
11.  prisitaikyti
12.  nerimtas
13.  švelni

14.  drovumas
15.  uždaras
16.  nedraugiškas
17.  lėtai
18.  karšto
19.  ryžtingai
20.  lyderiu
21.  dosnus
22.  supykdyti
23.  jautri
24.  nešvaros
25.  malonaus
26.  rūpinatės

27.  grožį
28.  praktiškas
29.  susitarti
30.  doras
31.  blogas
32.  intelektualinę
33.  ištikimas
34.  atviras
35.  teisingumo
36.  pagarba
37.  rūpestingas
38.  susikaupti
39.  lėtas

40.  nuobodžiu
41.  uždaras
42.  darbštus
43.  optimistas
44.  įdomus
45.  geraširdiškumo
46.  nepriklausomas
47.  jautrus
48.  išsiblaškęs
49.  protingas

9. Įrašykite žodžius.

13. Pagal duotą žodį padarykite giminišką ir įrašykite į sakinį. 
A. 3. melą / melavimą  4. meluoja 
B. 2. nekenčia   3. kančia 
C. 2. darbštūs   3. dirbame   4. darbas 
D. 2. drovisi    3. drovumo
E. 2. nusivyliau   3 nusivylimą   4. neviltis 
F. 2. užsispyręs   3. užsispyrimas

1. drąsus
2. linksmas
3. liūdnas / piktas

4. ramus
5. šiurkštūs
6. protingas

7. sąžiningas
8. darbšti
9. kalbi / šneki / plepi

10. šykštus

11. Įrašykite žodžius.

1. drovus
2. šykštus
3. linksmas
4. pavydus

5. piktas
6. rūpestingas
7. žavingas / žavus
8. išsiblaškęs

9. taupus
10.  dosnus
11.  protingas
12.  sąžiningas / doras

13.  jautrus
14.  kalbus / šnekus

12. Parašykite pagal pavyzdį.

1. žemo
2. gyvas
3. protingos
4. teisingai

5. tuščios
6. reikšmingai
7. darbštus
8. taupus

9. dosnus
10.  griežtas
11.  žiauriai
12.  pikčiausią

13.  gabus

8. Įrašykite žodžius. (Vytautas)

1. ištroškusi
2. susinervinusi
3. įsimylėjęs

4. pavargęs
5. susijaudinęs

7. Įrašykite žodžius.

186
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SVEIKATA

1.  žaizda
2.  kraujas 
3.  liga 
4.  sveikata

5.  sloga
6.  sirgti
7. operacija
8.  palata

9.  gydytojas
10. vaistai / vaistas

1. Iš duotų raidžių sudėliokite 10 žodžių. Raidžių yra daugiau.

1.  receptas
2.  vaistinė
3.  sveikti
4.  sveikas
5.  aplankyti

2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote. 

1.  guli 
2.  kraujas
3.  paguldė, palata
4.  gerklę

5. atrodai
6.  susilaužė
7. apsinuodijo
8.  nosinaičių

9. skausmo
10.  greitąją pagalbą
11.  operaciją
12.  temperatūrą

13.  kosėja
14.  nudegti
15.  receptu

5. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau.

1. liga 
2.  ligas 
3.  ligoti 

4. pasveikti 
5. dietos 
6.  gydo

6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. (Iš medicinos istorijos)

1.  registratūros 
2.  slaugytojos 
3. dirba
4.  kabinetas
5.  ligonių
6.  paskutinis

7. susirgai
8.  sirgau
9.  skauda
10.  silpna
11.  temperatūros
12.  išgėriau

13.  nukrito
14.  jaučiu
15.  skundžiatės
16.  pasijutote
17.  nusirengti
18.  apžiūrėsiu

19.  nekvėpuokite
20.  pamatuosiu
21.  pagulėsite
22.  gerti
23.  nedarbingumo lapelis

7. Įrašykite žodžius. Žodžių yra daugiau. (Poliklinikoje)

1. sloga
2. skauda
3. tabletę
4. žaizdos; sutvarstyti; pleistrą
5. pasiskiepyti / skiepytis

6. atkristi
7. kreiptis 
8. aplankyti
9. pasimatuok

12. Įrašykite žodžius.

15. Sudarykite sakinius. 
1. Ar jūs jau pasiskiepijote nuo gripo?
2.  Pavasarį visiems reikia gerti vitaminų ir stiprinti imunitetą.
3.  Gydytojas liepė gulėti lovoje ir tris kartus per dieną gerti vaistus.
4.  Vaistinė Ukmergės gatvėje dirba visą parą.
5.  Prie gydytojo kabineto laukia / laukė daug žmonių.
6.  Reikia / reikėjo kviesti, greitąją pagalbą, nes ligonis buvo silpnas.
7.  Vakar aš aplankiau draugą, kuris guli ligoninėje po apendicito operacijos. 
8.  Tomas savaitę nebuvo darbe todėl, kad paslydo, / paslydęs pargriuvo ir susilaužė ranką.
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20. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
2. vaistas 
5. žaizda
7. receptas

10.  vaistinė
11.  vitaminai
12.  termometras
13.  kraujas

Vertikaliai
1. liga
3. skausmas
4. ligoninė

6. gydytojas
8. pleistras
9. ligonis
14.  sloga

1. žiema
2. orai
3. šlapia

4. šilumos
5. šalčio
6. nukrinta

7. pakyla
8. klimato
9. laikai

10.  ankstyvoji
11.  žiema

6. Įrašykite žodžius.

1.  šilumą
2.  pasikeitimas
3.  vasarą
4.  rudens
5.  nukrisdavo

6.  rūkas
7.  vasariškas
8.  saulė
9.  debesys
10.  ruduo

11.  lapai
12.  spalio
13.  išskrenda
14.  papūsti
15.  sniegą

16.  gamtai
17.  gyvūnai
18.  saulėta
19.  trumpėja

7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas (Ruduo). 

1. sklaidėsi / kilo  
2. išsigiedrijo
3. atšąla
4. tirpsta
5. sušlapau

6. pučia
7. plaukia
8. apsiniaukė / lijo
9. griaudžia

9. Įrašykite veiksmažodžius. 

ORAS. KLIMATAS

1. varveklis
2.  žvaigždėtas

3.  atodrėkis
4.  kristi 

5.  bala
6. krituliai

7. šalna

2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

1. pasaulio
2. dangaus skliaute
3. po lygiai

4. „bobų vasara“
5. metų laiką
6. lygiadienis

7. žiemai

5. Įrašykite žodžius. (Lygiadienis – kai saulė susitaiko su mėnuliu)

19. Paklausykite dainos ir įrašykite žodžius.
Saugok sveikatą
Atlieka Vytautas Kernagis

Jei prasmego tavo siela,
Jei išdžiūvo tavo mintys,
Jei pasaulis tau nemielas,
Tau lieka tiktai saugot tvirtai sveikatą.

Daryk mankštą, valgyk daržoves
Ir būtinai vaikščiok skiepytis.
Paklausyk mano patarimo – 
Laikyk kojas šiltai, saugok tvirtai – sveikatą.

Užlipk sekmadieniais į devintą aukštą,
Prauskis dieną kiekvieną.
Vasarą laikykis arčiau gamtos.
Galvok apie tai, kaip saugot tvirtai sveikatą.

Sveikatą! Sveikatą! Sveikatą! Sveikatą!
Laikyk kojas šiltai, saugok tvirtai sveikatą.

188
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1.  rūkas
2.  kritulių
3.  pūs
4. debesuotumas

5.  lietus
6.  debesuota
7. dulksna
8.  kritulių 

9.  šils
10.  kils
11.  saulėta
12.  šviesi

13.  apsiniaukęs

14. Įrašykite reikšme susijusius žodžius. (Kokių orų sulauksime savaitgalį?)

1.  lapkritis
2. sausis
3.  balandis
4. rugsėjis

5.  gegužė
6.  gruodis
7.  liepa
8. kovas

9. rugpjūtis
10.  spalis
11.  birželis

21. Prisiminkite mėnesių pavadinimus. 
Perskaitykite aprašymus ir parašykite, koks tai mėnuo.

18. Raskite sakinių vietas. 

1. 2. 3. 4.

B D C A

23. Išspręskite kryžiažodį.
Horizontaliai
3. krituliai
5. mėnulis
8. temperatūra
10.  birželis
12.  žvaigždė
15.  audra

16.  lietus
17.  debesis
18.  bala
20.  sniegas
21.  saulė
22.  pūga

Vertikaliai
1. oras
2. saulėtekis
4. perkūnija
6. griaustinis
7. sausis
9. klimatas

11.  gruodis
13.  žaibas
14.  šaltis 
19.  vėjas

POMĖGIAI

1.  programa
2.  kolekcija
3.  rankdarbis
4.  rodyti 

5.  įrašas 
6. laisvalaikis

2. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

leisti 
1. praleisite / praleidote
2. išleido
3. paleisk
4. apleidau
5. įleisti

keliauti 
1. apkeliavo
2. iškeliauja / iškeliaus
3. nukeliauja

rinkti 
1. pririnko, 
 perrinkti
2. išrink
3. surinkau

žiūrėti 
1. įžiūrėti
2. pažiūrėk
3. peržiūrėjau
4. prižiūrėjau

kurti 
1. įkūrė
2. sukūrė

5. Įrašykite tinkamos formos veiksmažodžius su priešdėliais. 

1. atodrėkis
2. drėgmė 
3. rūkas 

4. varveklis
5. šalna
6. potvynis

7. vaivorykštė
8. kruša
9. snaigė

10.  šlapdriba

10. Baikite sakinius.
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11. Sudarykite sakinius.
1. Žmonės mėgsta ilsėtis prie televizoriaus, bet gydytojai sako, kad toks „poilsis“ dar labiau vargina.
2. Kai buvau mažas, mėgdavau savo balsą įrašyti į magnetofono kasetę.
3. Dabar populiaru daryti megztus, siuvinėtus papuošalus.
4. Mano draugės didžiausias pomėgis yra riešinių mezgimas.

1. prisižiūrėjau 
2. prisigrojau
3. prisiklausiau
4. prisilinksminome

5. prisimezgiau 
6. prisigrybavome, prisiuogavome, prisivirėme, 
 prisidžiovinome 

1.  populiarus
2.  fotografuoja
3.  aistra
4.  sukūrė
5.  senovinį
6.  automobiliai

7.   naujausias
8.   sugalvosiu 
9.   važinėti
10. mintis
11.  papasakojo
12. nuotrauką

13.  pasidaryti 
14.  ruošėsi
15.  ieškojo
16.  nuosavame
17.  kasdien
18.  dvivietį

19.  tikėjosi
20.  pomėgis
21.  išsiskyrė
22.     priemonės
23.  netrūksta
24.  vietos

8. Įrašykite žodžius. Vienu žodžiu yra daugiau. (Kaina už pomėgį – skyrybos)

13. Parašykite, ką reiškia šios definicijos.

1. ilsėtis
2. linksmintis
3. domėtis
4. dainuoti

5. įjungti / pataisyti
6. įrašyti
7. fotografuoti
8. rodyti

9. pritildyti / patildyti
10.  rinkti / kolekcionuoti

1.  kolekcionuoja
2. saugoma

3.  kompaktinių
4.  įrašyta

5.  surūšiuoti
6. kolekcija

7.  plokšteles
8.  išsinuomoja

7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. (Atodūsių kolekcininkas)

14. Sudėkite sakinių dalis į vietas tekste „Televizija“.

1. 2. 3. 4. 5.

C F A B D

6. Padarykite naujų žodžių pagal pavyzdį.

17. Atrinkite sakinius ir sudėkite tris anekdotus. 
I istorija:  A, F, H
II istorija:  B, D, J.
III istorija:  C, E, G, I.

16. Perskaitykite, kas ką mėgsta daryti, ir parinkite jiems renginius. 

1. 2. 3. 4. 5.

C A E D B
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20. Išspręskite kryžiažodį. Jums padės definicijos, bet jos surašytos ne iš eilės.

1. pramoga
2. renginys
3. paveikslas
4. kolekcija

5. poilsis
6. rankdarbiai
7. pomėgis
8. ausinės

9. grotuvas
10.  radijas
11.  žinios

Vertikaliai 
SAVAITGALIS

19. Paklausykite dainos ir įrašykite praleistus žodžius.

Mono arba stereo
Atlieka Andrius Mamontovas

Aš visą dieną buvau kine,
Laukiau, kol filmas pakeis mane.
Juoką ir ašaras ten radau,
Tik tavo veido nepamačiau.

Visa tai tęsiasi jau seniai
Tai, kaip ir tau, aš žinau tikrai.
Ieškau tavęs, jei girdi mane,
Gal pasirodysi ekrane.

 Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją,
 Gal gali atsiųst žinutę MONO arba STEREO?

Radijo bangos anksti ryte,
Persmelkia gaiviai kasdien mane.
Eteris klykia šimtais balsų,
Tavo tiktai nerandu tarp jų.

 Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją,
 Gal gali atsiųst žinutę MONO arba STEREO.

Aš reklamas vėl mieste skaitau,
Tavo žinutės dar negavau.

 Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją,
 Gal gali atsiųst žinutę MONO arba STEREO?
 Aš kreipiuosi dar kart į aukščiausią ministeriją,
 Gal gali atsiųst žinutę MONO arba STEREO?
 STEREO

PREKYBA
1. Raskite 18 žodžių (→ ↓).

S K Y R I U S V

G R Ą Ž A P R E K Ė E

A S I Š K A B A A Ž

R S K O L A K S I I

A P A S I Ū L A N V M

N E I L Ė A V A I Ė

T T D U I T L

I A Y S T R I

J D A A I S

A I V E R T Ė N

Č E K I S M O N E T A

N U O L A I D A

2. Raskite žodžio apibrėžtį. Netinkamas išbraukite. 
1.  Kaina – daikto vertė pinigais. 
2.  Pirkinys – įsigyjamas ar neseniai įsigytas daiktas.
3.  Savitarna – apsitarnavimas viešose vietose.
4.  Grąža – pinigai, kuriuos atiduoda kasoje.
5.  Maišelis – daiktas su rankenomis kam nors nešti.
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3. Raskite žodžių apibrėžtis. 

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

I A H B E J C G D

5. Sudarykite sakinius.

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

I F B K C J A G D H

10. Sudėkite sakinius iš eilės. (Pasiūla ir paklausa)

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

F C B D A E

1.  gauti
2.  nusipirkti
3.  atsirado
4.  naudoti
5.  atsilyginama

6.  pardavinėjami
7.  gaminiai
8.  prekiaudavo
9.  prekių
10.  atsirado

11.  pakeitė
12.  aptarnavimo
13.  supakuotos
14.  parūpina
15.  apsipirkti

16.  nusipirkti
17.  sumokėti

4. Pasirinkite tinkamą žodį. (Prekyba)

1.  lapeliai
2.  užmokestį 
3.  vertingas
4.  vertės
5.  pinigai

6.  pinigų
7.  vertės
8.  monetos
9.  monetų
10.  metalas

11.  vertę
12.  svoris
13.  vertė
14.  banknotai
15.  banknotuose

6. Įrašykite žodžius. (Pinigai)

1. pardavimų
2.  parduotuvių
3.  pirkėjų

4.  pasiūlą
5.  prekybos
6.  nukainoti

7.  paklausa
8.  pirkimas
9.  augimą

10.  didmeninės
11.  mažmeninės

7. Įrašykite reikšme susijusius žodžius.
(Prekybininkai labai pelningų Kalėdų neprognozuoja)

11. Sudarykite sakinius. 
1.  Paltas turguje kainavo 450 Lt, bet aš nusiderėjau iki 430 Lt.
2.  Gerbiami pirkėjai, grąžą ir čekį tikrinkite prie kasos.
3.  Daugėja savitarnos parduotuvių, kur galima atsiskaityti ir kortele.
4.  Nebūtina ieškoti bankomato ir išgryninti pinigus, nes parduotuvių kasose galima mokėti kortele.
5.  Prieš šventes parduotuvėse būna daug nuolaidų.
6.  Anksčiau turguje būdavo pigiau nei parduotuvėje, bet dabar kainos panašėja.

15. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
2. prekyba
6. pinigai
8. dydis
11.  bankomatas
14.  instrukcija

15.  maišelis
16.  vitrina
17.  eilė
18.  iškaba

Vertikaliai
1. pardavėjas
3. banknotas
4. kaina
5. prekybininkas
6. prekystalis

7. grąža
9. vežimėlis
10.  prekė
12.  garantija
13.  skyrius
15.  moneta

192



B1 / B2 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)

ATSAKYMAI 193

1. Raskite 16 žodžių (→ ↓).

P A R T I J A T R

O V M A I V

L A I S V Ė E U N N A

I T E L R T K A L

T E I I A Y I R D

I H I M N A S B M Y Ž

K E S A V Ė A S I

A R Ė S P A R E I G A

S B S U T A R T I S

S A N T V A R K A

Į S T A T Y M A S

V A L S T Y B Ė

3. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.

1.  politikas
2.  rinkėjas 

3.  referendumas
4.  demokratija

5.  valdžia

6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas.
1.  išrinko
2.  svarsto 
3.  valdo 

4.  laimėjo 
5.  balsuoti
6.  pralaimėti 

7.  atstovauja 
8.  bendradarbiauja 
9.  pasirašė 

10.  priėmė, įsigalios / įsigaliojo
11.  patvirtino
12.  atmetė

7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau.
1.  pavadinimas 
2.  šalys 
3. žmonių

4.  dauguma
5.  valstybinė
6.  gimtoji

7.  šalyse
8.  respublika
9.  vadovas

10.  renkamas
11.  valdo
12.  renkamas

8. Įrašykite žodžius. 
1.  tauta
2.  partijos
3.  kampanijos
4.  idėjų

5.  politikai
6.  problemų
7.  rinkėjus
8.  rinkimų

9.  politikai
10.  lyderių
11.  trūksta
12.  dėmesys

13.  strategijas
14.  paprastai

9. Sudarykite sakinius. 

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

E H K B I J A F D C

10. Sudarykite sakinius. Sudėkite iš jų tekstą. (Kovo 11-osios proga – Konstitucija!)
1.  Jau galima skaityti ne tik popierinį Lietuvos Respublikos Konstitucijos variantą. 
2.  Teisingumo ministro įsakymu išleistas pirmasis oficialus elektroninis Lietuvos Respublikos Konstitucijos  
    leidimas.
3.  Konstitucija išleista trimis šiuo metu pasaulyje populiariausiais elektroninių knygų formatais.
4.  Elektroninė Konstitucija padės piliečiams ruošiantis kasmetiniam Teisingumo ministerijos 
    organizuojamam Konstitucijos egzaminui.
5.  Pasak teisingumo ministro, galimybė skaityti šį dokumentą mobiliuosiuose įrenginiuose ypač svarbi todėl, 
    kad skatins jaunimą domėtis Lietuvos teisiniais pagrindais ir taip užaugs pilietiška jaunoji karta. 

POLITINIS GYVENIMAS
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

C F B E G D A

14. Paklausykite dainos. Įrašykite praleistus žodžius.
Geltona. Žalia. Raudona
Atlieka Andrius Mamontovas

Žiūrintys į dangų, amžinas nakties gelmes,
Ieškantys ten ženklo, besiilgintys tavęs.

Mes tavo vaikai,
Išdegę laukai.
Tu mūsų vanduo ir duona.
Geltona žalia raudona.

Suklaidinti žmonės savo vienkiemių mieste
Laukiantys malonės, atsisukę į tave

Mes tavo vaikai,
Išdegę laukai.
Tu mūsų vanduo ir duona,
Geltona žalia raudona.

Žiūrintys į dangų svetimų namų lange.
Kūdikis ant rankų tyliai meldžias už tave.

Mes tavo vaikai,
Išdegę laukai.
Tu mūsų vanduo ir duona,
Geltona žalia raudona.

15. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
3. sutartis
6. pilietis
7. rinkimai
9. kandidatas
12.  meras
13.  konstitucija

15.  vadovas
16.  atstovybė
18.  vyriausybė
19.  himnas
20.  pasas
21.  tauta

Vertikaliai
1. herbas
2. rinkėjas
4. teisė
5. ministras
8. pareiga
10.  savivaldybė

11.  įstatymai
14.  vėliava
15.  valdžia
17.  narys

ŠVENTĖS

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

G J L A K B D M E I F H

3. Raskite žodžių apibrėžtis.

1. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.
1.  vestuvės
2.  margutis

3.  laužas
4.  vaišės

5.  pinti

6. Įrašykite žodžius. (Užgavėnės)
1.  blynus
2.  šventė
3.  pavasaris
4.  apeigų
5.  saulę

6.  svečius
7.  paprotys
8.  mėnesių
9.  šventė
10.  derlius

11.  kaimynus
12.  figūrą
13.  šiaudų
14.  simbolis
15.  pavasario

16.  liesas
17.  kaukių
18.  persirengėliai

2. Pasirinkite tinkamą žodį. 
1.  vestuvėse, Santuokos, 
 santuokos
2.  Jaunasis, jaunimas 

3.  įkurtuves, išleistuvių, 
 išleistuves
4.  pinami, puošiami

5.  jubiliejų, sveikino, jubiliatą

6.  Tikimasi, kad jaunesnio amžiaus piliečiai nuo šiol galės geriau susipažinti su svarbiausiu valstybės 
     dokumentu.
7.  Be to, taip suteikiama piliečiams galimybė šį dokumentą visuomet turėti su savimi, pažymi ministras.
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7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau. (Kūčios)
1.  švenčių
2.  krikščionybės
3.  darbų
4.  namus
5.  valgius
6.  švarus
7.  drabužiais

8.  atleisdavo
9.  staltiesė
10.  patiekalų
11.  mėsos
12.  advento
13.  kūčiukai
14.  šventinio

15.  vakarienė
16.  lėkštė
17.  vėlės
18.  maldą
19.  metus
20.  šeimos
21.  burtai

22.  ateičiai
23.  vidurnaktį
24.  spėdavo
25.  diena
26.  naktis

8. Įrašykit reikšme susijusius žodžius. (Adventas)
1.  apmąstymų
2.  linksmybių / 
 pasilinksminimų
3.  ūkininkams 

4. pasaulio
5.  protėviai
6. draudimų
7.  kirsti

8. triukšmingus
9. grįžimą
10.  vidurnakčio / 
 vidunakčio

11.  ūkininkai
12.  saulėtas
13.  perkūnijomis
14.  atodrėkiai

9. Parašykite, apie kokias šventes kalbama.
1. Velykas 
2. Vėlinės, kapus

3. Kūčių
4. Kalėdas

5. vestuves / 
 krikštynas

6. Joninių

10. Įrašykite praleistus žodžius.
1.  vestuvės
2.  nuotaka / jaunoji

3.  vainikas / vainikėlis
4.  krikštynas

5.  krikšto mama / krikšto tėčiu
6.  santuoka

15. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
6. eglutė
8. viešnia
10.  kaukė
11.  Velykos
17.  santuoka

18.  gimtadienis
19.  Kūčios
20.  vainikas

Vertikaliai
1.  blynai
2. žiedas
3. Vėlinės
4. maišas
5. dovana

7. žvakė
8. vestuvės
9. įkurtuvės
11.  vakarėlis 
12.  Joninės
13.  kūčiukai 

14.  nuotaka
15.  margutis 
16.  jaunikis /
 jaunasis

2. Raskite 15 žodžių (→ ↓).

G A R S U S

R E P E T I C I J A

K R I T I K A S

S P E K T A K L I S

V E I K S M A S

V T

G A S T R O L Ė S

I R E P

D S A L Ė I J D

K I N A S L E R

N S C E N A Ė S A

T E A T R A S Ė M

F I L M A S A

TEATRAS, KINAS

3. Pasirinkite tinkamą žodį. 
1.  aktoriai, atlikėjams 
2.  vadina, vaidina 

3.  pažiūrėti, rodo 
4.  girdi, klausėmės 
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6. Įrašykite žodžius. (Keistuolių teatras)
1.  spektaklius 
2.  kritikų
3.  diplomą

4.  populiarūs
5.  suaugusių
6.  pastatė

7.  filmus
8.  vaidinimų
9.  aktoriai

10.  scenarijus
11.  žiūrovą
12.  vaikystės

11. Sudarykite sakinius. 
1.  Šį vakarą dramos teatre vyks / vyksta spektaklio premjera.
2.  Jame vaidina / vaidins žymūs Lietuvos aktoriai.
3.  Spektaklį režisavo garsus režisierius, kuris daug laiko dirbo / dirba užsienyje.
4.  Spektaklio dekoracijas sukūrė talentingas, jaunas dailininkas.
5.  Spektaklyje skamba moderni muzika, kurią atlieka žinomi muzikantai ir dainininkai.
6.  Po spektaklio vyks / vyko susitikimas su aktoriais, kurie atlieka / atliko pagrindinius vaidmenis.

7. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas. Vienu žodžiu yra daugiau. (Lėlių teatras)
1.  žiūrovus
2.  lėlių
3.  režisierius
4.  sukurti
5.  trupę

6. teatrą
7.  scenose
8.  vaidino
9.  įkurtas
10.  eksponatų

11.  afišų
12.  eksponuoti
13.  muziejuje
14.  teatralizuotos
15.  personažais

16.  suvaidinti
17.  vaikams
18.  lankosi
19.  direktorės

8. Įrašykite žodžius. (Spektaklis „Vienas absoliučiai laimingas kaimas“)
1. gėrio
2. aktorių
3. žiūrovas
4. fantazijos

5. spektaklyje
6. darbštūs
7. svajoja
8. žemiškos

9. scenoje
10.  šokių
11.  religinių
12.  bendruomenėje

13.  siužetas
14.  herojų
15.  karas
16.  tikėjimą

1. Išbraukite netinkamą žodį. Paaiškinkite, kodėl taip manote.  
1.  publika
2.  instrumentas

3.  solistas
4. autorius

5. programa

10. Parašykite, kas tai yra. 
1.  menininkas
2. režisierius
3.  programa
4.  premjera

5.  gastrolės
6.  operetė
7.  uždanga
8.  parteris

9.  ložė
10.  fojė
11.  drabužinė / rūbinė
12.  pertrauka

13.  ekranas
14.  pjesė

5. Įrašykite žodžius. (Muzika)
1. kurti
2. instrumentų
3.  liaudies

4.  sukūrė
5.  žinoma
6. natomis

7. kompozitoriais
8. atlieka
9. muzikantais

10.  smuikui
11.  instrumentams
12.  orkestrui

6. Įrašykite žodžius. Kur reikia, pakeiskite formas (Dainų ir šokių šventė).

1. dalyvių / žmonių
2.  pasaulio
3.  tėvynę
4.  renginys
5.  koncertai

6.  chorai
7.  dainininkų
8.  dainos
9.  organizatoriai
10.  šventė

11.  žmonių / dalyvių
12.  festivaliai
13.  šokis
14.  centras
15.  surengta

16.  dainų šventės
17.  instrumentų
18.  renginys

KONCERTAI
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8. Paklausykite dainos. Įrašykite praleistus žodžius.

Ačiū, kad žiūrėjot
Atlieka Keistuolių teatras

Vakaras ilgas ir nėr kur kitur pasidėt, 
Širdis kaip žvaigždė begalėj visatos erdvėj.
Ir gėris kaip jūra širdy subanguos, 
Banga gena bangą ir noris dainuot.
Aš laiminga labai, kad jūs ten, o aš taip arti.

 Priedainis:
 Tad sakom 
 Ačiū, kad žiūrėjot, mieli žiūrovai,
 Mokslo ir menų žinovai,
 Ponai, darbininkai, bedarbiai
 Ir daktarai, Seimo nariai.
 Dėkui ir jums, žemdirbiai ir žvejai,
 Tad sakom 
 Ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip.

Ačiū siuvėjams, kad siuva vilnonius švarkus,
(Mhm) jūreiviams – už tai, kad vaiko žuvelių pulkus.
Lakūnams dėkojam už paukščių dainas, 
O kalviams – už mūsų laimingas dienas.
Mes dėkingi visi, kad dar sotūs, šiltai aprengti.

 Priedainis
 Tad sakom 
 Ačiū, kad žiūrėjot, mieli žiūrovai,
 Mokslo ir menų žinovai,
 Ponai, darbininkai, bedarbiai
 Ir daktarai, Seimo nariai.
 Dėkui ir jums, žemdirbiai ir žvejai,
 Tad sakom 
 Ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip.

Leiskit dar kartą jums padėkot, mieli žiūrovai,
Jums palinkėt geriausios kloties metų,
Jus priglaust, apkabint, išbučiuot.

 Priedainis
 Tad sakom 
 Ačiū, kad žiūrėjot, mieli žiūrovai,
 Mokslo ir menų žinovai,
 Ponai, darbininkai, bedarbiai
 Ir daktarai, Seimo nariai.
 Dėkui ir jums, žemdirbiai ir žvejai,
 Tad sakom 
 Ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip.

9. Išspręskite kryžiažodį. 
Horizontaliai
2. orkestras
5. dirigentas
8. kompozitorius
9. premjera
13.  aktorius
15.  bilietas

16.  dekoracija
17.  drabužinė
19.  spektaklis
23.  žiūrovas
27.  uždanga
28.  solistas
29.  fojė

Vertikaliai
1. gastrolės
3. kinas
4. būgnas
6. repertuaras
7. kritikas
10.  publika

11.  repeticija
12.  balerina
14.  autorius
18.  ekranas
20.  parteris
21.  gitara
22.  teatras

24.  vaidmuo
25.  scena
26.  salė

Darbo vieta, 14 užduotis.
A. Gyvendamas Lietuvoje sutikau 
daug įdomių žmonių. Daugiausiai 
bendrauju su Rimu. Jis yra lietu-
vis, iš Kauno, tačiau dabar gyvena 
tame pačiame mieste kaip ir aš. 
Rimas dirba matematikos moky-
toju rusų mokykloje, nors pats yra 
lietuvis. Darbe jam reikia kalbėti 
rusiškai, dar moka ir turkiškai. 
Jo žmona Marija yra Lietuvos pran-
cūzė. Ji gimė Prancūzijoje, tačiau 
nuo 15-os metų gyvena Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Kol kas dar lietu-
viškai nekalba, bet gerai supranta. 
Su tėvais kalba prancūziškai, o su 
vyru – rusiškai. Šiuo metu ji dirba 
kasininke Nacionaliniame dramos 
teatre.
Kavinėje, kurioje kas dieną pietau-

ju, susipažinau su padavėja Rita. Iš 
karto supratau, kad ji nėra lietuvė 
– nors lietuviškai kalbėjo gerai, ta-
čiau su akcentu. Vėliau sužinojau, 
kad Rita lenkė. Ji yra iš Lenkijos, 
iš Krokuvos. Į Lietuvą atvyko stu-
dijuoti lietuvių kalbos. Jos gimtoji 
kalba yra lenkų – ir mane išmokė 
pasakyti kelis lenkiškus žodžius.

B. Viktoras yra mano kolega lei-
dykloje. Jis, kaip ir aš,  yra vertėjas.  
Mes dirbame viename kabinete. 
Jis verčia lietuviškas knygas į italų 
kalbą, nes pats yra italas. Taip pat 
kalba ir vokiškai, nes ilgai gyveno 
Vokietijoje, Berlyne. Kai turiu kokių 
nors klausimų, jis visada man pa-
deda.
Džiaugiuosi, kad turiu labai gerą 

kaimynę. Jos vardas Sigita. Kai tik 
atvykau gyventi į Lietuvą, ji man 
aprodė rajoną, kuriame gyvename. 
Ji yra lietuvė, visą gyvenimą gyve-
na Vilniuje. Dirba laikraščio „Rytas“ 
žurnaliste, todėl dažnai papasakoja 
įdomių istorijų. Be to, galima sa-
kyti, kad ji poliglotė: kalba prancū-
ziškai, itališkai, daniškai, vokiškai, 
latviškai ir, žinoma, lietuviškai. 
Latviškai kalba, nes jos vyras Gvi-
das yra latvis. Jį sutinku nedažnai – 
jis lakūnas, todėl dažniau būna ore 
negu ant žemės. Jis yra iš Latvijos 
sostinės Rygos, o Lietuvoje gyve-
na tik 5 mėnesius. Girdėjau, kad su 
tėvais jis kalba latviškai arba rusiš-
kai, o su žmona Sigita – latviškai 
arba lietuviškai.
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Dainos (CD):

„Ačiū, kad žiūrėjot“: albumas VOGTOS DAINOS. Keistuolių teatras

„Mamos suknelė“: albumas TELE BIM BAM. 

„MONO arba STEREO“: albumas MONO ARBA STEREO

„Geltona. Žalia. Raudona“: albumas GELTONA. ŽALIA. RAUDONA

„Saugok sveikatą“: albumas TEISINGOS DAINOS. Vytautas Kernagis
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