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Pratarmė

Pratarmė

Šie lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuviniai – KAD NEPRITRŪKTŲ ŽODŽIŲ – skirti ugdyti leksinę lietuvių kalbos besimokančiųjų kompetenciją ir yra orientuoti į tuos, kurie jau senokai peržengė lietuvių kalbos
slenkstį bei siekia aukštumų – mokėti lietuvių kalbą B2 / C1 lygiu.
Leidinį sudaro du sąsiuviniai. Pirmojo sąsiuvinio teminiuose skyriuose mokomasi tokios leksikos, kuri vartojama kalbantis apie asmenį – jo šeimą, darbinę veiklą, charakterį, išvaizdą, pomėgius, t. y. kai pokalbio dėmesys
kreipiamas į individą, į jo artimiausią aplinką, savijautą ir patirtis, kūrybinę raišką. Antrajame sąsiuvinyje plečiamas ir sutvirtinamas tas žodyno sluoksnis, kuris pravartus kalbantis apie tai, kas mus visus sieja, – apie namus
ir aplinką, kraštovaizdį ir gamtą, ekologiją ir politiką, nusikaltimą ir bausmę, karą ir taiką, t. y. apie tai, kas rūpi
mums, kaip tam tikros bendruomenės nariams, už ką mes jaučiamės atsakingi.
Kiekvienas teminis skyrius pradedamas atraminių žodžių sąrašu. Jį sudarant remtasi „Aukštuma“ – B2 kalbos mokėjimo lygio turinio aprašu, kaip tos temos branduoliu. Tačiau žodžiai nemėgsta vienumos, atvirkščiai –
vienas žodis šaukiasi kito, o tas – dar kito, ir taip jie susiveria į žodžių grandines, susisaisto nenutrūkstamais
ryšiais. Būtent ši mintis tapo žodžių atrankos ir pateikimo pagrindiniu principu. Štai kodėl kiekvienos temos žodžiai pateikiami ne pagal abėcėlę ar pavieniui. Atvirkščiai, jie sugretinami, kad išryškėtų ir tai, kuo jie panašūs –
tam tikras prasmės branduolys, ir tai, kuo jie skiriasi – savo spalvomis ir atspalviais. Tokiu būdu siekta atskleisti
ne tik kurios nors temos ar potemės žodžių sisteminius ryšius, tam tikrą reikšmės organizaciją, bet ir kiekvieno jų
vartojimo specifiką. Pagrečiui pateikiami ir tie žodžiai, kurie dažniausiai vartojami kartu – tam tikros kolokacijos,
stabilieji žodžių junginiai. Be to, norėta pateikti ir tuos žodžius, kurie tampa svarbūs dėl jais teikiamos sociokultūrinės informacijos – ji leidžia pažinti ne tik kalbą, bet ir ja įvardijamą tikrovę. Patys žodžių sąrašai atviri, pildytini
pagal kiekvieno, atsivertusio šiuos sąsiuvinius, poreikius.
Keletas pastabų dėl formalaus aptariamų žodžių pateikimo. Trečiosios linksniuotės daiktavardžių duota ne
tik vienaskaitos vardininko, bet ir vienaskaitos bei daugiskaitos kilmininko forma, pavyzdžiui, viltis (-ies, -ių);
ausis (-ies, -ų). Būdvardžių pateikiama ir moteriškoji forma: asmeninis (-ė). Šalia veiksmažodžio bendraties
skliaustuose pateikiamos ir kitos dvi pagrindinės jo formos bei klausiamieji žodžiai, nurodantys veiksmažodžio
gramatinį valdymą, pavyzdžiui, susipažinti (susipažįsta, susipažino su kuo?); pateikiami ir galimi, dažniausiai ta
tema kalbantis vartojami vieno ar kito veiksmažodžio priešdėliniai variantai, pavyzdžiui: išvirti; užvirti; apvirti ir
pan.
Šalia pakartojamų, įtvirtinamų ar naujai mokomų žodžių pateikiami ir jų vartosenos pavyzdžiai, parinkti iš
kasdienės vartosenos ar publicistikos. Būtent tokios kalbos vartojimo vienetai – pasakymai ir tekstai – tapo ir
užduočių pagrindu: jų kiekvienoje temoje pateikiama nuo septynių iki dešimties. Skirtingo pobūdžio ir sunkumo
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žodžių vartojimo užduotimis siekiama pakartoti ir tai, kas jau – geriau ar ne taip gerai – išmokta, ir tuo pasirėmus
plėsti bei tvirtinti besimokančiojo leksinę kompetenciją.
„Kad nepritrūktų žodžių“ skirti darbui su mokytoju, kuris padėtų pasiaiškinti, kodėl kai kur galimi ne vienas,
o keli variantai, kuris iš jų dažnesnis, tinkamesnis kalbantis žodžiu, o kuris labiau vartotinas raštu, kuomet dar
kitaip būtų galima tą patį pasakyti.
Norėtųsi pabrėžti – šie mokomieji sąsiuviniai grindžiami ta patirtimi, kurią pavyko sukaupti daugelį metų
mokant Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros studentus lietuvių kalbos leksikos B2 / C1 lygiu. Tam
tikra prasme studentai yra ir šių sąsiuvinių bendraautoriai – kad ši mokomoji priemonė yra tokia, o ne kitokia
dažnu atveju lėmė ir jų domėjimasis, kaip būtų galima vieną ar kitą savo patirtį įvardyti lietuviškai, ir net tam
tikras nusivylimas susivokus, kad tiek daug dar norėtųsi viena ar kita tema pasakyti ar paklausti, bet kad... „tų
žodžių vis dar trūksta“. Šia proga norėčiau visiems savo studentams – buvusiems, esamiems ir būsimiems –
nuoširdžiai padėkoti: ir už bendrą, daug džiaugsmo teikiantį darbą, ir už padrąsinimą parengti šį leidinį. Ir norisi
tikėtis, kad kalbinė veikla, pasiūlyta šiuose lietuvių kalbos mokymosi sąsiuviniuose, padės pasiekti svarbiausią
tikslą – kalbėsite tiksliau, aiškiau, sklandžiau, ir žodžių jums jau nebepritrūks.
Dėkoju ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros docentei dr. Vilmai Zubaitienei bei Lituanistinių
studijų katedros docentei Virginijai Stumbrienei, recenzavusioms šį leidinį – jų pastabos ir patarimai padėjo pasižiūrėti į savo darbą kito akimis, ir visoms kolegėms iš Lituanistinių studijų katedros, pritarusioms jo leidybai.
Esu dėkinga ir visiems tiems, kurie buvo šalia rengiant šį leidinį.
Autorė
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1. Kad nepritrūktų žodžių,
kai prisistatome patys ar pristatome kitus

1. Kad nepritrūktų žodžių, kai prisistatome patys ar pristatome kitus
vardas, pavardė

asmuo: privatus ~; oficialus ~

Čia aš dalyvauju kaip privatus, ne kaip oficialus asmuo.

asmens vardas, pavardė

Kuo jūs vardu? Prašom pasakyti savo pavardę paraidžiui.
Kieno vardu atsiųsti kvietimą? Užsakiau kambarį Saulėno pavarde.

duoti (duoda, davė kam? kokį vardą?)
pa-vadinti (-ina, -ino ką? kokiu vardu?)

Kas tau davė tokį retą Eleonoros vardą?
Sūnų senelio garbei pavadinome Jonu.

krikšto vardas
pa-krikštyti (-ija, -ijo ką? kokiu vardu?)

Koks jūsų krikšto vardas?
Anksčiau krikštydami vaiką krikštatėviai suteikdavo dar vieną vardą
ir šis vardas būdavo įrašomas į dokumentus.

antrasis vardas

– Ar jūs turite antrą vardą? – Taip, mano antrasis vardas Tomas.

dviguba pavardė

pvz.: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė; Vincas Mykolaitis-Putinas

mergautinė pavardė

Tekėdama pasiliksite mergautinę pavardę ar paimsite vyro pavardę?

slapyvardis; pseudonimas

Vincas Krėvė yra rašytojo tikrasis vardas ar pseudonimas?

inicialai

Prašom parašyti visą savo vardą ir pavardę – ne tik inicialus.

dokumentai

asmens tapatybė

Prašom pateikti asmens tapatybę liudijantį (asmens) dokumentą.

asmens kodas (a. k.)

Sutartyje nurodomas asmens kodas.

pasas: Lietuvos Respublikos piliečio ~;
užsieniečio ~; diplomatinis ~
paso duomenys (rekvizitai: paso numeris,
išdavimo data, kas jį išdavė ir pan.)

Į pasą įrašomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data,
gimimo vieta ir asmens kodas.
Koks jūsų paso numeris? Prašom nurodyti savo paso numerį,
išdavimo vietą ir laiką.

asmens tapatybės kortelė

Pilietis nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę.

galioti (-ioja, -iojo kiek laiko?)
laikyti (-o, -ė ką? kuo?) pasą negaliojančiu

Šis pasas galios dar trejus metus.
Pamestą LR pilietės A. Z. pasą laikyti negaliojančiu.

originalas

Pateikite dokumentų, įrodančių jūsų žodžius, originalus, ne kopijas.

nuorašas; kopija: pa-tvirtinti (-ina, -ino ką?)
pa-liudyti (-ija, -ijo ką?)

Čia notaro patvirtintas diplomo nuorašas. Kopijos tikrumą turi
paliudyti notaras.

vizitinė kortelė

Prašom – čia mano vizitinė kortelė.

parašas: pasirašyti (-o, -ė ką? kur?)

Ar čia jūsų parašas? Prašom pasirašyti čia ir čia.

adresas; adresatas

gyventojas (-a): nuolatinis (-ė) ~; ilgalaikis
(-ė) ~; nenuolatinis (-ė) ~
gyventi (-a, -o kur?); apsigyventi (kur?)
apsistoti (apsistoja, apsistojo kur?)
įsikurti (įsikuria, įsikūrė kur?)

Esu nuolatinis Lietuvos gyventojas – mano gyvenamoji vieta
registruota Vilniuje.
Kur jūs gyvenate?
Kol kas apsistojome viešbutyje.
Kur įsikūrusi jūsų firma?

gyvenamoji vieta:
nuolatinė ~; deklaruota ~
gyvenamosios vietos deklaravimas
deklaruoti (-uoja, -avo ką?)

Koks yra gyvenamosios vietos adresas?
Aš neturiu nuolatinės gyvenamosios vietos.
Gyvenamosios vietos deklaravimas privalomas visiems gyventojams.
Pagal įstatymą gyventojai turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

leidimas: nuolatinis / laikinas ~
~ nuolat / laikinai gyventi Lietuvoje

– Ar jūs turite nuolatinį leidimą gyventi šalyje? – Ne, Lietuvoje
gyvenu laikinai.
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adresas:
(galimi trumpiniai adrese: butas – bt.;
gatvė – g.; alėja – al.; prospektas – pr.;
skersgatvis – skg.)
juridinis adresas
atgalinis (siuntėjo) adresas

Kokiu adresu atsiųsti kvietimą? Kieno adresu atsiųsti pranešimą:
jūsų ar advokato?
Kreiptis adresu: Vilnius, Verkių g. 37, 2 aukštas, 22 kab., tel. 207 84 13.

pašto indeksas

Prašom nurodyti ir pašto indeksą.

elektroninis paštas (el. paštas / el. p.)

Laišką atsiųsite paprastu paštu ar elektroniniu?
– Koks jūsų elektroninio pašto adresas? – Prašom rašyti: rasa
brūkšnelis apačioje rasa eta zebra taškas lt – Ar gerai parašiau:
rasa_rasa@zebra.lt?

Sutarties pabaigoje nurodomi šalių juridiniai adresai.
Atgalinis adresas rašomas ta pačia tvarka.

gimimo data ir vieta

gimti (gimsta, gimė): gimęs (-usi)

Kada gimė jūsų duktė? Kelintais metais esate gimęs?

gimimo data

Jūsų gimimo data?

gimimo diena; gimtadienis

Kada šventi savo gimimo dieną? Sveikinu Jus gimtadienio proga.

gimimo vieta

Jo gimimo vieta yra nežinoma.

gimimo liudijimas

Kai įregistruosite kūdikį, jums bus išduotas gimimo liudijimas.

lytis

lytis (-ies; -ių)
vyras, moteris (vyr., mot.)

vyriškoji, moteriškoji lytis

tautybė; pilietybė; kilimo vieta

tauta; tautybė
tautietis (-ė)

Ar jūsų pase yra grafa, kurioje nurodoma tautybė?
Mes esame tautiečiai, vienos tautos vaikai.

pilietybė
dviguba ~

Asmens pilietybę liudija pasas. Lietuvos Respublikos pilietybę
gavau išimties tvarka. Tapdamas kitos valstybės piliečiu, praradau
LR pilietybę. Tam tikrais atvejais įstatymai leidžia turėti dvigubą
pilietybę.

pilietis (-ė)

Žemę gali atgauti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

garbės pilietis (-ė)

Už kokius nuopelnus jums suteiktas Kauno miesto garbės piliečio
vardas?

kilmė; kilti (kyla, kilo): kilęs (-usi)

– Kokia šios pavardės kilmė? – Esu kilęs iš Telšių. – O aš – nuo
Telšių.

kraštas
kraštietis (-ė): biržietis (-ė); anykštėnas (-ė);
alytiškis (-ė) ir pan.

pvz.: Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija, Vilniaus
kraštas.
Kviečiame visus biržiečius į kraštiečių susitikimą.

kalba: gimtoji ~; antroji ~; užsienio ~
dvikalbystė: dvikalbis (-ė)

Kokiomis kalbomis kalbate? Kokia jūsų gimtoji kalba? Kokias
užsienio kalbas mokate? Lietuvių kalbos aš mokiausi kaip antrosios.
Esu dvikalbė: vienodai gerai moku prancūzų ir vokiečių kalbas.

tremtinys (-ė)
tremtis (-ies; -ių)
iš-tremti (-tremia, -trėmė ką? kur?)

Mūsų programa padeda grįžti tremtiniams ir jų šeimos nariams.
Esu gimęs tremtyje.
Tėvai buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.

išeivis (-ė)
išeivija

Domiuosi Lietuvos išeivių poezija.
Reikėtų parvežti lietuvių archyvus išeivijoje.

pabėgėlis (-ė)

Kokiais kriterijais remiantis suteikiamas pabėgėlio statusas?
B2 / C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (I)
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1. Kad nepritrūktų žodžių,
kai prisistatome patys ar pristatome kitus

politinis prieglobstis
gauti (gauna, gavo ką?) / suteikti (-ia, -ė
kam? ką?) politinį prieglobstį

Perėję sieną paprašėme politinio prieglobsčio.
Ar gavai politinį prieglobstį? Lietuvos valstybė suteikė politinį
prieglobstį keliems šimtams jo prašiusiųjų.

emigrantas (-ė); imigrantas (-ė)
migracija: emigracija; imigracija
emigruoti (-uoja, -avo); imigruoti

Per pastarąjį dešimtmetį iš Lietuvos emigravo keli šimtai tūkstančių
darbingo amžiaus žmonių.

išsilavinimas

išsilavinimas: pradinis ~; pagrindinis ~; vidurinis
(spec. vidurinis) ~; aukštasis ~; nebaigtas
aukštasis ~

– Koks jūsų išsilavinimas? – Nebaigtas vidurinis.
– Dar studijuoju. – Vadinasi, taip ir rašykite: „nebaigtas aukštasis“.

laipsnis: bakalauro ~; magistro ~; daktaro ~;
habilituoto daktaro ~

Baigiau Vilniaus universitetą, įgijau teisės magistro laipsnį.

šeiminė padėtis

vedęs, ištekėjusi
sutuoktinis (-ė)
santuoka; santuokos liudijimas

– Kokia jūsų šeiminė padėtis? – Esu vedęs.
Prašom suteikti informaciją ir apie sutuoktinį.
Prašytume prie pareiškimo pridėti ir santuokos liudijimo kopiją.

išsiskyręs (-usi)
ištuoka; ištuokos liudijimas

Esu išsiskyrusi, iš ankstesnės santuokos auginu du vaikus.
Ar turite ištuokos liudijimą?

nevedęs, netekėjusi

Esu kol kas netekėjusi, bet turiu draugą.

viengungis (-ė)

Esu viengungis – per tas keliones taip ir nesukūriau šeimos.

našlys (-ė)
(sutuoktinio) mirties liudijimas

Jau dešimt metų esu našlys – mano žmona mirė labai jauna.
Jei esate našlė, pristatykite sutuoktinio mirties liudijimą.

Pratimai
1. Kartu su draugu aptarkite, kuo skiriasi:
• krikšto vardas nuo antrojo vardo?
• slapyvardis nuo pravardės?
• gimimo data nuo gimimo dienos ar gimtadienio?
• asmenybė nuo asmens ar nuo asmens tapatybės?
• kilęs iš Telšių ar nuo Telšių?
• tėvynė nuo gimtinės ar tėviškės? O šalis nuo krašto?
• antroji kalba nuo užsienio kalbos?
• emigrantas nuo išeivio ar pabėgėlio?
• Amerikos lietuvis nuo lietuvių kilmės amerikiečio?
• pažyma ar pažymėjimas nuo liudijimo?
Kad nepritrūktų žodžių
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2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.

1. – Koks jūsų      išsilavinimas     ? – Į kariuomenę paėmė baigus antrąjį kursą, po armijos į Universitetą jau
nebegrįžau. – Vadinasi, galiu rašyti:                                                          .
2. – Kaip planuojate                                       savo sūnų? – Dar nežinome. Nuspręsime, kai jis gims.
3. – Sveiki. Kontrolierius Šilinis. Prašom parodyti savo                                      . – Čia neturiu nei
                                     , nei                                      . Ar studento pažymėjimas jums tiks?
4. – Mano draugas susilaužė dešinę ranką ir negali rašyti. Ką mums daryti? – Nežinau... Anketą galite užpildyti
ir jūs, bet jis vis tiek turės pats                                      .
5. Ar galite pasakyti savo pavardę                                      ? Nenoriu padaryti klaidų. – Taip, žinoma. Rašykite:
pė – i trumpoji – ch ... Ne, ne, ne taip. Rašykite cė – kaip cukrus – ir h – kaip herbas, e ir el... Pichel.
6. – Sveika! Kada atvažiavai? Kur                                      ? – Pas savo draugę, ji čia turi butą.
7. – Kur tavo tėviškė? – Net nežinau... Aš                                       Alytaus rajone Daugų kaime, bet
                                      Vilniuje, nes po metų mano tėvai persikėlė                                       į Vilnių.
8. Mano senelis anksti tapo našliu – močiutė                                       keturiasdešimt dvejų metų, tad po penkerių metų jis                                       antrą kartą.
9. Dabar mes tik draugai, bet kai mūsų vaikai                                      , būsime giminės.
10. Esu Lietuvos rusė ir, nors lietuvių kalba man nėra                                      , ja kalbu kone be akcento.
11. Kad susigrąžinčiau Lietuvos Respublikos pilietybę, atsisakiau Kanados                                      .

3. Kursyvu pateiktus žodžius pakeiskite artimos reikšmės žodžiais (kai kur reikės pakeisti
ir sakinio konstrukciją).
1. Smagu susitikti su žmonėmis iš to paties krašto /         kraštiečiais         , ypač kai esi išvažiavęs gyventi /
                                      ten, kur su niekuo negali pasikalbėti ta kalba, kurią esi išmokęs pirmiausia /                                      .
2. Norėčiau

supažindinti

jus

su

žmonėmis,

kurie

priklauso

tai

pačiai

tautai

kaip

ir

aš /

                                     .
3. Savo poeziją kurį laiką skelbiau ne savo vardu /                                      .
4. Čia dar trūksta jūsų diplomo kopijos /                                      .
5. Esu dviejų valstybių pilietis /                                      .
6. Dėl karo buvome priversti palikti savo gimtąją šalį /                                      .
7. Lietuva tapo mums antraisiais namais /                                      .
8. Norėčiau gauti teisę gyventi Lietuvoje /                                      .
9. Ką man daryti? Iš manęs pavogė visus dokumentus, kuriais galiu įrodyti, kad aš esu aš... /
                                     .

4. Parinkite tinkamą pagal prasmę žodį.
Jei Lietuvos Respublikos piliečiai || tautiečiai, lankydamiesi ar gyvendami užsienyje, patiria sunkumų dėl
skirtingų šeimynos || šeimos (giminės) narių pavardžių formų, gali kreiptis į komisiją pažymos || pažymėjimo
B2 / C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (I)
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1. Kad nepritrūktų žodžių,
kai prisistatome patys ar pristatome kitus

dėl šeimos pavardės tapatumo || tapatybės, komisija gali patvirtinti || paliudyti, kad, pavyzdžiui, Petrauskas,
Petrauskienė, Petrauskaitė yra vienos šeimos pavardės, kurių bendras kamienas Petrausk-, o kiti formantai
nurodo asmens lytį || giminę ir iš dalies – šeimos || šeiminį statusą. Tokia lietuvių kalbos (Lietuvos Respublikos
valstybinės kalbos) pavardžių || asmenvardžių darybos sistema sena, susiformavusi per kelis šimtus metų ir
įtvirtinta || patvirtinta oficialiojoje vartosenoje.
Parengta pagal vlkk.lt medžiagą.

5. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
Dizainerė Julija Žilėnienė pasikeitė          pavardę         
Jau kurį laiką „Julijos Žilėnienės mados namams“ vadovauja... Julija Janulaitytė. Kas nutiko Julijai Žilėnienei?
Nesijaudinkite, jai viskas gerai – tiesiog dizainerė susigrąžino                                       pavardę. Kad nereikėtų iš naujo pristatyti savo kūrybos, Julija Žilėnienė liko Julijos kūrybinis                                      , o Janulaitytės pavardė figūruoja visuose oficialiuose jos                                      .
„Kelis sykius teko prašyti, kad perrašytų sąskaitas, nes atpažinę iš veido, į jas įrašo Žilėnienės
                                     . Kai moku banko kortele ir pardavėja pamato Janulaitytės pavardę, taip pat tenka
trauktis                                      “, – vardija nedidelius su                                       pakeitimu susijusius keblumus menininkė.
Parengta pagal spaudą.

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
1. Lietuvos Respublikos gyventojams nebereikia gaišti laiko norint deklaruoti savo ar savo šeimos narių
           gyvenamąją            (gyventi) vietą ją keičiant ar atvykus gyventi į Lietuvą.
2. Už kokius nuopelnus jums suteikta Lietuvos Respublikos                                       (pilietis)?
3. Visi turime teisę keisti vardą, pavardę ar                                       (tauta).
4. Pavardę dažniausiai keičia tie, kurie nori turėti dvigubą, t. y. prie savo pavardės prijungti
                                      (susituokti) pavardę, arba, atvirkščiai, nori turėti tokią pavardės formą, kuri nenurodytų                                       (šeima) padėties.
5. Visame pasaulyje 2012-aisiais metais net 45,2 mln. žmonių gavo arba                                       (pabėgti),
arba prieglobsčio                                       (prašyti) statusą.
6. Pagal lietuvių kalbos rašybos taisykles, pravardės, pseudonimai,                                       (slaptas + vardas)
rašomi didžiąja raide be kabučių – visiškai taip pat, kaip vardai ir pavardės.
7. Lietuvių                                       (kilti) asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Res
publikos pilietybę, leidimas gyventi išduodamas penkeriems metams.
8. Mokykla „Lietuvių namai“ nuo pat įkūrimo pradžios buvo tremtinių ir                                       (išeivis) vaikų
traukos vieta.
9. Ar galite pateikti kokį nors asmens                                       (tapatus) liudijantį dokumentą?
10. Lietuvoje nemažai gyventojų yra                                       (dvi + kalba).
Kad nepritrūktų žodžių

LEKSIKA
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7. Papasakokite vienos šeimos istoriją.

Mielas seneli Vytautai,
Kelios akimirkos Jordanijoje.
Kaip matote, vaikai visur vaikai...
Pagalbos reikia visokios, trûksta medikamentø, þaislø,
vadovëliø. Þinoma, jei dirbèiau kaip ir Jûs su moèiute ir
mama vaikø gydytoja Èikagoje, vargo matyèiau maþiau.
Bet nieko kol kas nesigailiu.
Visiems linkëjimai!
Myliu. Buèiuoju. Apkabinu.
Tavo Liepa

B2 / C1 LYGIŲ LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOS MOKYMOSI SĄSIUVINIS (I)
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2. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie šeimą, giminę

2. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie šeimą, giminę
šeimos sudėtis

sutuoktinis (-ė): vyras, žmona
susituokti (-ia, -ė su kuo?)

Pakvieskite kartu keliauti ir kitą sutuoktinių porą.
Mes susituokėme prieš dešimt metų.

vedęs: vesti (veda, vedė ką?)
ištekėjusi: ištekėti (-a, -ėjo už ko?)

Esu laimingai vedęs vyras – vedžiau savo pirmąją meilę.
Už Tomo ištekėjau iš meilės, ne iš išskaičiavimo.

buvęs; pirmasis, antrasis vyras
buvusi; pirmoji, antroji žmona

Su buvusiu vyru išsaugojome draugiškus santykius, nors šeimomis ir
nedraugaujame.
Mano pirmoji žmona šiuo metu yra sukūrusi kitą šeimą.

santuoka: pirmoji ~, antroji ~
civilinė ~; bažnytinė ~

Mano vaikai iš pirmosios santuokos jau dideli.
Jūs norite sudaryti ir civilinę santuoką ar tik bažnytinę?

gyvenimo draugas (-ė)

Su savo gyvenimo draugu susipažinau per bendrus pažįstamus.

partneris (-ė)

Prašom susipažinti su mano partneriu.

sugyventinis (-ė)
gyventi nesusituokusiam (-iai)

Noriu būti tavo žmona, o ne sugyventine! Susituokime!
Jie gyvena nesusituokę.

viengungis (-ė): nevedęs, netekėjusi

Taip ir likau nevedęs.

išsiskyręs (-usi): skyrybos
iš-si-skirti (-skiria, -skyrė su kuo?)
nutraukti (-ia, -ė ką?) santuoką abipusiu
sutarimu

Tėvų skyrybas vaikai išgyvena itin sunkiai.
Jei negalime sutarti, skirkimės!
Nors ir negyvename kartu, bet santuokos kol kas dar nenutraukėme.

našlys (-ė)

Našlio gyvenimas nesaldus, tad netrukus vedžiau antrą kartą.

vienalytė santuoka

Nyderlandai pirmieji įteisino vienalytę santuoką.

šeimos nariai

tėvai: tėvas; motina
vaikai: sūnus; duktė
broliai ir seserys: brolis; sesuo

tėtis, tėtė, tėvelis, tėtukas, tėtušis
mama, mamytė, mamutė, motutė, motinėlė
sūnelis, sūnaitėlis
dukra, dukrelė, dukrytė, dukružėlė, dukrytėlė
brolelis, broliukas, brolužėlis
sesė, sesutė, seselė, sesytė, sesutėlė

seneliai: senelis; senelė
anūkai: anūkas (-ė) / vaikaitis (-ė)

tėvukas; močiutė, mamulė
anūkėlis; anūkėlė

proseneliai: prosenelis; prosenelė
provaikaičiai / proanūkiai: provaikaitis (-ė) /
proanūkis (-ė)

Mano prosenelė – tėčio močiutė – kitamet švęs 90 metų jubiliejų.
Aš jau ir provaikaičių turiu.

našlaitis (-ė)
netekti (netenka, neteko ko?) tėvo, motinos

Ji našlaitė, savo tėvo net neprisimena – mirė, kai jai buvo dveji.
Jis visiškas našlaitis – prieš metus per avariją neteko abiejų tėvų.

patėvis; pamotė
posūnis; podukra

Po motinos mirties mus užaugino patėvis – jis mums kaip tikras
tėvas. Tu man kaip tikras sūnus, niekada nelaikiau tavęs posūniu.

įtėviai: įtėvis, įmotė
įvaikiai: įsūnis, įdukra
įbroliai; įseserės: įbrolis; įseserė

Mes – ne biologiniai tėvai, tik įtėviai, bet įvaikius mylime kaip savo
vaikus.
Su įbroliu sutariu geriau negu su broliu.

į-si-vaikinti (-ina, ino ką?)
į-si-sūnyti (-ija, -ijo ką?)
į-si-dukrinti (-ina, -ino ką?)

Kad nepritrūktų žodžių

Norėtume įsivaikinti du ar tris našlaičius.
Mane įsisūnijo jau ne mažą – labai gerai prisimenu, kaip buvo sunku
naujajai šeimai mane įtikinti, jog esu mylimas.

LEKSIKA
globėjas (-a)
globotinis (-ė)
globa; laikinoji globa
globos pašalpa
pa-globoti (-oja, -ojo ką?)

Pirmiausia reikia paisyti globotinio interesų.
Vaikui, kol taps pilnametis, buvo paskirta laikinoji globa, o jo
globėjams mokama globos pašalpa.
Mes norėtume globoti šį vaiką, o jei jis turi brolių ar seserų,
globotume ir juos.

šeimyna

Mūsų šeimyna didelė – kartu gyvena žmonos tėvai ir namų
šeimininkė.
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giminystės ryšiai

giminė; giminaitis (-ė); giminės
artimas (-a) / tolimas (-a) ~
giminiuotis (-iuojasi, -iavosi su kuo?)
susigiminiuoti

Jis artimas mūsų giminė. Mūsų giminė plati. Jokie mes giminės –
devintas vanduo nuo kisieliaus...
Dabar žmonės nesigiminiuoja – daugiau bendrauja su draugais.
Per šias vedybas mūsų šeima susigiminiuos su žemaičiais.

dėdė (dėdienė)
teta (tetėnas)
pusbrolis; pusseserė
sūnėnas; dukterėčia

Anksčiau dėdės žmoną vadinome dėdiene, dabar visi sako „teta“.
Tomai, kokia aš tau „teta“? Abu esame kone bendraamžiai.
– Kiek iš viso turi pusbrolių? – Dešimt pusseserių ir vieną pusbrolį.
Gaila, kad dukterėčios gyvena ne Lietuvoje – labai jų pasiilgstu.

žentas; marti
uošviai (žmonos tėvai): uošvis (-ė)
svotai (vyro tėvai): šešuras, anyta

Visi mūsų žentai ir marčios – man kaip sūnūs ir dukros.
Vasarosime uošvijoje – uošvė serga ir uošviui vienam per sunku.
Senieji giminystės terminai, tokie kaip „svotai“, „šešuras“ ar
„anyta“, jau nebevartojami.

(šeimos, giminės) šaknys
giminės medis

Ar jūs žinote savo šaknis: kas buvo jūsų proseneliai, proproseneliai?
Renku informaciją apie savo giminę – noriu parengti giminės medį.

motinystė, tėvystė

šeima: bevaikė ~; daugiavaikė ~; gausi ~

Valstybė per mažai remia daugiavaikes šeimas.

pradėti (pradeda, pradėjo ką?) kūdikį

Gydytojo pareiga – saugoti gyvybę nuo pradėjimo.

lauktis (-iasi, -ėsi ko?) kūdikio

Ar žinote, ko laukiatės?

nėščia; nėštumas: lengvas ~; sunkus ~;
pirmasis ~; vėlyvas ~; planuotas ~

Užleiskite vietą nėščiai moteriai. Pirmasis nėštumas buvo sunkus.
Nėštumas buvo planuotas, deja, jis nutrūko.

susilaukti (-ia, -ė ko?) dukters, sūnaus

Vyriausia dukra ką tik susilaukė dukrytės – mes jau seneliai.

gimti (gimsta, gimė)
pa-gimdyti (-o, -ė ką?)

– Mums gimė sūnus. – Sveikinu!
Žmona pagimdė dukrytę.

gimdyvė; naujagimis (-ė)

Kaip jaučiasi gimdyvė? Kaip naujagimis – ar leidžia pamiegoti?

gimdymas
gimdymo namai
gimstamumas

Gimdymas buvo labai komplikuotas ir mes praradome kūdikį.
Važiuoju į gimdymo namus parsivežti šeimos.
Pastaruoju metu gimstamumas nebemažėja, netgi po truputį didėja.

vaikas
atžala
pirmagimis (-ė)
vienturtis (-ė)
pagrandukas (-ė)
vyriausias (-ia); vyresnis (-ė); vyresnėlis (-ė)
jauniausias (-ia); jaunesnis (-ė); jaunėlis (-ė) /
jaunylis (-ė)
pametinukas (-ė)
palikuonis (-ė); paveldėtojas (-a)

Kiek metų jūsų vaikams? Vyriausias jau turi savo šeimą, o
jauniausiai atžalai dar tik septyneri.
Pirmagimį auginome visai kitaip nei kitus tris vaikus.
Sako, vienturtį galima iš karto atpažinti.
Tai – mūsų pagrandukas, labai lauktas vaikas.
Esu vyriausia ne tik šeimoje, bet ir tarp pusbrolių ir pusseserių.
Tu vyresnis už brolį ir turi juo rūpintis. Jauniausiam vaikui tenka
daugiausia dėmesio ir meilės. Jaunėlį myli visa plati mūsų giminė.
Mūsų vaikai pametinukai.
Kiekvienas nori sulaukti palikuonių, pratęsti savo giminę.

B2 / C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (I)
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2. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie šeimą, giminę

dvynys (-ė); dvyniai / dvynukai (-ės)
trynukai (-ės); ketvertukas, penketukas ir pan.

Mums gimė dvynukai. Esu iš dvynukų. Mano sesuo dvynė taip pat
pagimdė dvynukes. Kai gimsta ketvertukas, ši žinia pranešama kone
kaip sensacija.

motinystės, tėvystės atostogos

Jau kitą mėnesį išeinu motinystės atostogų.

motinystės, tėvystės išmoka

Nuo ko priklauso motinystės išmokos dydis?

tėvystė
pripažinti (pripažįsta, pripažino ką?) tėvystę
nustatyti (-o, -ė ką?) tėvystę

Jis neigia tėvystę.
Kad vyras pripažintų savo tėvystę, teko atlikti tėvystės nustatymo
testą. Tėvystę galima nustatyti ir per teismą.

nesantuokinis vaikas

Kažkur Amerikoje turiu seserį – nesantuokinę tėvo dukterį.

alimentai
pa-augti (-a, -o); už-augti
pa-auginti (-ina, -ino ką?)
už-auginti (ką?)
iš-auklėti (-ėja, -ėjo ką?) vaiką
prižiūrėti (-i, -ėjo ką?) vaikus

Vyras nenorėjo mokėti alimentų – teko kreiptis į teismą.
Vaikai, ypač svetimi, auga greitai. Parodyk, kiek paaugai per vasarą.
Koks tu didelis – jau visai užaugai. Paauginsiu sūnelį kelis mėnesius
ir eisiu į darbą. Mus užaugino močiutė.
Gerai išauklėtas vaikas – didžiausias tėvų džiaugsmas.
Patys prižiūrite vaikus ar samdote auklę?

vaiko nepriežiūra
Teismo sprendimu jai apribotos motinystės teisės.
apriboti (-oja, -ojo ką?), atimti (atima, atėmė Už vaikų nepriežiūrą teismas atėmė tėvystės teises.
ką?) tėvystės, motinystės teises
amžiaus tarpsniai

kūdikystė; kūdikis

Kūdikystėje buvau ligotas vaikas. Kaip tie kūdikiai greitai auga...

vaikystė; vaikas: berniukas, mergaitė

Man keturiolika – gal aš jau išaugau iš vaikystės amžiaus?

mažametis ~ (iki 12 metų)
nepilnametis ~

Ar Lietuvoje galima palikti mažametį namie vieną?
Draudžiama parduoti alkoholį nepilnamečiams.

paauglystė; paauglys (-ė)

Buvau sunkus paauglys ir savo vaikų paauglystės laukiau su nerimu.

jaunystė; jaunuolis (-ė): vaikinas, mergina
jaunimas

Šiuo metu vyrauja jaunystės kultas. Daug jaunuolių nežino, kokį
gyvenimo kelią rinktis. Šių laikų jaunimas kitoks nei mano kartos.

pilnametystė; pilnametis (-ė)

Kol vaikai sulauks pilnametystės, mokėsiu alimentus. Kai būsi
pilnametis, pats spręsi, kaip gyventi, o dabar už tave esu atsakingas
aš.

branda: brandus (-i)

Brandus žmogus geba pasižiūrėti į save iš šalies, įvertinti savo
elgesį.

su-augti (-a, -o): suaugęs (-usi)
su-bręsti (-bręsta, -brendo): subrendęs (-usi)
su-vyriškėti (-ėja, -ėjo); su-moteriškėti (-ėja,
-ėjo)

Suaugusieji ir jaunimas nesusikalba. Ir kada tu suaugsi? Vaikai
užauga greičiau, nei subręsta. Tu jau subrendęs – gali ir pats spręsti.
Tie metai kariuomenėje tave pakeitė – suvyriškėjai, surimtėjai.

infantilas (-ė); infantiliškas (-a)

Nesielk kaip mažvaikis – tai infantiliška.

pagyvenęs (-usi); ne pirmos jaunystės

Nors ir pagyvenęs, jau ne pirmos jaunystės, jis atrodo jaunatviškai.

senatvė: senukas, senutė; senolis (-ė)
senatvinis (-ė); senatviškas (-a)
pa-senti (-sensta, -seno); su-senti
pa-sendinti (-ina, -ino ką?)

Ėmiau globoti vienišą senuką – patiko jo požiūris į senatvę.
Kai prasideda senatvinės ligos, supranti: gyvenimas – tai akimirka.
Visi nori gyventi ilgai, niekas nenori senti.
Ūsai tave sendina – nusiskusk.

Kad nepritrūktų žodžių
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amžius; metai:
sueiti (sueina, suėjo kam? kiek metų?)
sukakti (sukanka, sukako kam? kiek metų?)
įžengti (-ia, -ė) į penktą dešimtį
įpusėti (-ėja, -ėjo) šeštą dešimtį
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Tavo amžiaus aš jau buvau vedęs, turėjau vaikų. Kiek jums metų?
Vasarą sueis aštuoniolika.
Ką tik sukako dvidešimt vieneri.
Tik įžengęs į penktą dešimtį supratau, ko noriu iš gyvenimo.
Daug žmonių, įpusėję šeštą dešimtį, ima galvoti apie pensiją.

šeimą sukurti

pažintis (-ies; -ių)
susipažinti (susipažįsta, susipažino su kuo?)
supažindinti (-ina, -ino ką? su kuo?)

Norėčiau gauti darbą pats, ne per pažintis.
Kaip jūs susipažinote? Susipažinkite – mano draugas Tomas.
Mus supažindino draugai.

pažįstamas (-a) (su kuo?)
geras (-a) ~; naujas (-a) ~; senas (-a) ~

Ar jūs pažįstami? Ar tu pažįstamas su mano pusbroliu?
Mes seni pažįstami – kartu užaugome.

draugas (-ė); draugystė

Mes – tik draugai.

pora: vaikinas, mergina

Ar jūs – pora? Noriu supažindinti su savo mergina.

susi-draugauti (-auja, -avo su kuo?)

Kiek laiko jūs jau draugaujate?

pasimatymas: pirmasis ~
susitikinėti (-inėja, -inėjo su kuo?)

Norėčiau pakviesti ją į pasimatymą, bet nesugalvoju, kaip
užšnekinti. Mes slapta susitikinėjome metus.

meilė: įsimylėjėlis (-ė)
įsimylėti (-i, -ėjo ką?); mylėti (-i, -ėjo ką?);
pamilti (pamilsta, pamilo ką?)

Tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio.
Jei nori mylėti amžinai, neskubėk įsimylėti – palauk, kol pamilsi.

sužadėtinis (-ė): sužadėtuvės

Mama, tėti, norėčiau pristatyti jums savo sužadėtinį.

pasipiršti (pasiperša, pasipiršo kam?)
pa-prašyti (-o, -ė ko?) tekėti; pa-prašyti
rankos

Mama, Mantas man ką tik pasipiršo ir aš sutikau.
Prašau Jūsų dukters rankos.

susižadėti (-a, -ėjo su kuo?)

Koks žiedas! Ar jūs susižadėjote?

vestuvės; vestuvių puota
povestuvinė kelionė

Vestuvių nekelsime, mus užteks tik šventinės vakarienės. Mes geriau
išvyksime į ilgą povestuvinę kelionę.

medaus mėnuo

Medaus mėnuo atidedamas – pirma reikia baigti mokslus.

Pratimai
1. Kartu su draugu aptarkite, kuo skiriasi:
• šeima nuo šeimynos? O šeiminis nuo šeimyninis?
• santuoka nuo vestuvių? O įregistruoti santuoką nuo susituokti? O ištuoka nuo išsiskyrimo?
• susigiminiuoti nuo giminiuotis?
• viengungis ar viengungė nuo senbernio ar senmergės?
• protėvis nuo prosenelio?
• įpėdinis nuo paveldėtojo?
• jaunas nuo jaunatviško? O senovinis nuo senatviško?
B2 / C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (I)
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2. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie šeimą, giminę

2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
1. Prieš

penkerius

metus

mūsų

Jolanta

              ištekėjo              

už

Jurgio.

Po

metų

jiems

                                      duktė. Deja, dabar Jolanta nesutaria su vyru ir galvoja, kad jai reikėtų su juo
                                     .
2. Kotryna ir Jonas                                       jau dvejus metus. Vakar Jonas nupirko žiedą – šį šeštadienį jis nori
                                      Kotrynai.
3. Kai mes neturime laiko, seneliai mielai                                       mūsų vaikus.
4. Tomai, noriu būti tavo žmona, o ne sugyventinė! Jau laikas mums                                      !
5. Močiutė anksti liko našlė, tačiau antros šeimos ji                                     ir viena                                     du
sūnus.
6. Vytautas                                             Eglę iš pirmo žvilgsnio.
7. Būti                                             – ypatingas jausmas. Tai suvokiau tada, kaip paėmiau savo
                                      ant rankų.
8. Kartais tėvai nori                                       vaikus ne žodžiu, o diržu...
9. Mama                                          broliuką, kai mes jau buvome paauglės, bet dabar tas mūsų
                                      jau užaugo, pats                                          šeimą ir jokio metų skirtumo nesijaučia.
10. Kartais                                          būna tokie panašūs, kad juos atskiria tik tėvai ir artimiausi giminės.
11. Asocialūs tėvai                                       savo vaikų.
12. Mano kaimynai visiškai apleido vaikus, todėl teismas laikinai                                       jų tėvystės teises.
13. – Pažįsti tą merginą? – Taip. Nori, kad jus                                      ? – Žinoma! – Gerai, eime. Tomai, susipažink – mano sesuo Eglė.

3. Kursyvu pateiktus žodžius pakeiskite artimos reikšmės žodžiais (kai kur reikės pakeisti
visą sakinio konstrukciją).
1. Kviečiame į savo iškilmingą sutuoktuvių šventę /         savo vestuves        .
2. Kai man bus /                                       33-eji, mesiu visus darbus ir išvyksiu į kelionę aplink pasaulį.
3. Vakar įvyko mano sesers ir jos ilgamečio draugo sužadėtuvės /                                                       .
4. Šiuo metu daug vaikų gimsta neoficialiai sudarytoje vyro ir moters sąjungoje /                                      .
5. Jei mūsų vaikai sukurs šeimą /                                      , mes tapsime giminės.6. Jie jau seniai norėjo nutraukti santuoką /                                      , bet laukė, kol vaikai sulauks 18-kos /
                                     .
7. Teismas nusprendė, kad kol kas jūsų vaikai gyvens globos namuose /                                      .
8. Mes neturime vaikų, todėl norime paimti auginti /                                       du vaikus iš globos namų.
9. Jis anksti neteko tėvų /                                      , gerai, kad tėvo brolis priėmė į savo šeimą.
10. – Ar žinai gerą naujieną? Jolanta susižadėjo! – Tikrai? O kas yra tas, kuriam ji ištarė „Taip“ /
                                        ? – O kada bus iškilminga sutuoktuvių šventė /                                         ?
11. Niekada nepamiršiu tos akimirkos, kai jis manęs paprašė už jo ištekėti /                                         .
Kad nepritrūktų žodžių
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12. Kai vyras ir žmona /
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prašo skyrybų bendru sutarimu, procesas ilgai netrunka.

13. Nors tarp mūsų su sese net metų skirtumas /

, bet visi mus laiko dvynukėmis – to-

kios mes panašios!
14. Aš pati neturiu nei brolių, nei seserų /

, tad labai džiaugiuosi, kad mano vyras iš

šeimos, kurioje augo daug vaikų /

.

15. Mano žmona laukiasi /

... – Sveikiname!

16. Jis yra vienintelis vaikas šeimoje /

.

17. Jų pirmasis vaikas /

gimė ne Lietuvoje.

18. Kaip jaučiasi naujagimio motina /

?

19. Nuo mažų dienų /

mane supo įvairių kultūrų žmonės.

4. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
1. Nors mudu su broliu –

dvyniai

, bet aš laikau save

, nes aš gimiau

pirma.
2. Dėl asocialaus tėvų elgesio teismas jų vaikams skyrė laikiną globą – dabar juos
3. Nors mes su Rimu esame tik pusbroliai, bet visi mus laiko
4. Mes su direktoriumi jokie

seneliai.
– tokie mes panašūs!

– mūsų proseneliai buvo antros eilės pusbroliai.

5. – Mes esame vedę seseris. – Vadinasi, jūs nesate

? O man pasirodėte labai pana-

šūs – lyg būtumėte pusbroliai.
6. – Tarp mūsų, vaikų, ir mūsų tėvų nėra kraujo ryšio. – Kada jūs sužinojote, kad esate
7. Čia mūsų pagrandukas. Labai protingas
kalbėtis kaip su

?

– nors jai dar tik dvylika metų, su ja galiu
.

5. remdamiesi šiomis reklamomis aptarkite, kaip pasikeitė vyro ir moters socialiniai
vaidmenys per kelis dešimtmečius.

„Nike“ reklama, 2010 m., JAV.
„Hardee“ reklama, 1950–1960 metai, JAV.
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2. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie šeimą, giminę

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
1. Mūsų įstatymuose teigiama, kad valstybė saugo ir            globoja            (globoti) santuoką, šeimą, motinystę,                                       (tėvas) ir                                       (vaikas).
2. Teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai,                                       (globa), rūpintojai ar kiti asmenys, kurie
pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo                                       (rūpestis) vaiku, jį auklėti, globoti, jam
atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus.
3. Panevėžio rajono garbės pilietės vardas vieningai suteiktas Gražinai Grigaliūnienei – vienintelių rajone
                                      (šeimyna) vaikų globos namų įkūrėjai, šiuo metu                                       (augti)
17 vaikų.
4. Valstybė skiria paramą kartu gyvenantiems ir bendrą ūkį vedantiems                                                         
(sugyventi), kurių vienas turi vaiką, ir tėvų globos netekusius vaikus                                                           
(įsivaikinti) sutuoktiniams.
5. Pirmiausia globa patikima seneliams, tetoms, dėdėms ar kitiems artimiems                                              
(giminė).
6. Kaip kalbėjo Bernardas Šo,                                       (jaunas), kuriai atleidžiama viskas, sau neatleidžia nieko,                                       (senas), kuriai neatleidžiama nieko, atleidžia sau viską.
7.                                       (gimsta) Lietuvoje per pastaruosius 30 metų (1980–2010) sumažėjo nuo 15,2 iki
10,8 tūkstančiui gyventojų, o mirštamumas, atvirkščiai, padidėjo nuo 10,5 iki 12,8 tūkstančiui gyventojų.
Taigi mūsų visuomenė                                       (senas).
8. Nenešiok šių drabužių – jie tave labai                                       (senas).
9. – Kaip gyvena Tomas? – Nežinau, po to, kai žuvo jo                                       (susižadėti), jis nutraukė visus
ryšius su artimaisiais. – Taip, jis išties labai                                       (vienas) – neturi net draugų.
10. Greitai užaugame, dar greičiau                                       (senas).
11. Daug vargo buvo, kol penkis vaikus                                       (augti).
12. Savo būsimą vyrą                                       (meilė) ne iš karto – reikėjo laiko, kad suprasčiau, jog galiu juo
pasitikėti.
13. Ar mano                                       (sugyventi) turės teisę paveldėti mūsų bendrą turtą, ar mums vis dėlto
reikia                                       (santuoka)?

7. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
1. Gimus            kūdikiui            jo auginimo pareigą perimti iš motinos ir leisti jai tęsti karjerą vyrai, stipriosios
                                      atstovai, kol kas ryžtasi dar nedrąsiai.
2. Vyrai, palikę gerai mokamą darbą ir išėję                                       atostogų, po kurio laiko prisipažįsta, kad
                                      savo atžalas patiria malonių akimirkų ir su                                       pareigomis
susidoroja nesunkiai.
3. Jau pusmetį Lietuvoje veikia įtėvių ir                                      , norinčių auginti vaikus, likusius be tėvų
                               , rengimo programa. Pagrindinis mokymų tikslas – supažindinti šeimas su tokių
Kad nepritrūktų žodžių
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                                poreikiais, padėti objektyviai įvertinti savo galimybes juos                                      .
Kursų dalyviai sužino, kuo skiriasi globa nuo                                      , mokosi, kaip kurti tarpusavio ryšius,
kaip padėti savo būsimam                                          išgyventi skausmingą praeitį.
4. Kai paauglystėje ir ankstyvoje                                                      ieškome savo kelio, atmetame
                                            siūlomus veikimo modelius.
5. Kai vaiko tėvas nenori pripažinti savo                                      , motina gali kreiptis į teismą prašydama ją
                                      įstatymo numatyta tvarka.
6. 99,2 proc. lietuvių šeimą suvokia kaip                                       gyvenančius vyrą ir moterį su vaikais. Vyro ir
moters santuoką be                             šeima laiko jau mažiau respondentų – 65,4 proc. Tuo tarpu vienišai
                                   su vaikais šeimos statusą suteikia vos 48 proc.

8. Papasakokite vienos pažinties istoriją.
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3. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie darbą, kvalifikaciją, įsidarbinimą
darbo pobūdis; pareigos

darbas: savanoriškas ~; valandinis ~;
sezoninis ~; legalus ~
dirbti (-a, -o kuo? kur?)
padirbėti (-a, -ėjo kuo? kur?)

Tai savanoriškas darbas – už jį mums nemoka. Mano darbas
valandinis – kasdien dirbu po 4 valandas. Ar šis darbas legalus?
Kuo jūs dirbate? Kur jūs dirbate?
Vasarą norėčiau ne tik pailsėti, bet ir padirbėti, kad įgyčiau patirties.

darbo rinka

Rinkis darbo rinkoje paklausią profesiją.

veikla; užsiėmimas; verslas
veikti (-ia, -ė ką?)
užsiimti (užsiima, užsiėmė kuo?)
verstis (verčiasi, vertėsi kuo?)

Ar jūsų veikla legali? Jo užsiėmimas – baldų restauravimas. Šis
verslas yra perspektyvus. Ką šiuo metu veiki?
– Kuo jūs užsiimate? – Prekyba.
– O kuo jūs verčiatės? – Kaimo turizmu.

darbuotojas (-a); specialistas (-ė)
personalas
kolektyvas

Ministerija rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacija.
Įmonė skiria daug lėšų personalo kvalifikacijai kelti.
Mūsų įmonės darbo kolektyvas labai draugiškas.

tarnautojas (-a)
pareigūnas (-ė)

Darbininkus ir tarnautojus į darbą priima įstaigos administracija.
Įmonę tikrino Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.

etatas (pareigų vienetas): dirbti visu etatu, puse Dirbu pusantro etato, nes kitaip neišgyvenu.
etato, ketvirčiu etato
etatinis (-ė) / neetatinis (-ė) darbuotojas (-a) Etatinių darbuotojų šiuo metu turime mažai.
padienis darbininkas

Tuoj prasidės rugiapjūtė – ieškome padienių darbininkų.

talka: pa-talkinti (-ina, -ino kam?)
talkininkas (-ė); savanoris (-ė)

Prašom ateiti mums į talką! Ar galima jums patalkinti?
Kiek talkininkų jums reikia?

pareigos (darbovietėje):
pagrindinės ~; ne pagrindinės ~ (anksčiau:
antraeilės ~)
eiti (eina, ėjo ką?) pareigas

Kokios jūsų pareigos?
Šis darbas yra mano pagrindinis darbas. Be to, dar dirbu vertėja, bet
tai jau ne pagrindinės mano pareigos.
Šiuo metu einu Muitinės departamento direktoriaus pareigas.

pavaduoti (-uoja, -avo ką?)
laikinai eiti pareigas
laikinai einantis (-i) pareigas (l. e. p.)
komandiruotė
komandiruoti (-uoja, -avo ką? kur?)

Kol surasime naują direktorių, jį pavaduos direktoriaus pavaduotojas.
Aš ne direktorius, aš tik laikinai einu direktoriaus pareigas.
Mane dažnai siunčia į komandiruotes visoje ES.
Esate komandiruojamas į Briuselį dalyvauti pasitarime.

kvalifikacija

specialybė; profesija; specializacija

Kokia jūsų specialybė? Profesija? O specializacija?

profesija: paklausi ~; darbininkiška ~

Jei nori visada turėti darbo, rinkis paklausią profesiją.
Šiuo metu paklausios visos darbininkiškos profesijos.

specialistas (-ė): kvalifikuotas (-a) ~;
kompetentingas (-a) ~

Lietuvoje jau dabar trūksta kvalifikuotų specialistų.

juodadarbis (-ė)

Daug emigrantų darbo pagal specialybę neranda, dirba
juodadarbiais.

stažas
nepertraukiamasis darbo ~

– Koks jūsų darbo šioje srityje stažas? – Šį darbą dirbu jau 10 metų.
Mano nepertraukiamasis darbo stažas – dešimt metų.

kvalifikacija

Šiais laikais reikia nuolat kelti savo kvalifikaciją.

Kad nepritrūktų žodžių
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stažuotė; stažuotojas (-a)
stažuoti (-uoja, -avo kur?)

Važiuoju į stažuotę – noriu pakelti savo kvalifikaciją.
Esu stažavęs geriausiuose pasaulio universitetuose.

patirtis (-ies; -ių)
įgyti (įgyja, įgijo ko?) patirties

Kandidatas turi turėti panašaus pobūdžio darbo patirties.
Kaip aš įgysiu patirties, jei niekas neduoda darbo, o neduoda darbo
todėl, kad neturiu patirties.

karjera
už-kopti (-kopia, -kopė), pa-kilti (-kyla, -kilo)
karjeros laiptais
karjeristas (-ė)
pa-daryti (-o, -ė ką?) karjerą

Karjera man nerūpi – noriu susirasti įdomų darbą.
Jis siekė karjeros bet kokia kaina.
Karjeros laiptais ji kilo itin greitai.
Jis tikras karjeristas – daro karjerą be jokių skrupulų.
Ji padarė karjerą pati, be niekieno pagalbos.

į(si)darbinimas

vadovas (-ė): vadovauti (-auja, -avo kam?)
savininkas (-ė)

Dėl darbo kalbėkite su vadovu. Kas vadovauja jūsų firmai?
Esu šios firmos savininkė, bet pati jai nevadovauju.

darbdavys (-ė)
priimti (priima, priėmė ką?) į darbą
pa-samdyti (-o, -ė ką?)
įdarbinti (-ina, -ino ką? kuo? kur?)
įsidarbinti (kuo? kur?)
rasti darbą pačiam (pačiai), per pažįstamus,
per įdarbinimo agentūrą, darbo biržą

Einu į susitikimą su darbdaviu dėl darbo. Ar priimsite mane į darbą?
Mums reikia pasamdyti daugiau darbuotojų.
Pernai įdarbinau dar du šimtus darbuotojų.
Įsidarbinau sekretore, tikiuosi, tai tik laikinas darbas.
Jei ne įdarbinimo agentūra, būčiau iki šiol bedarbis.
Darbo birža man nieko priimtino ir nepasiūlė.

rasti darbą (ilgesniam laikui)
rasti (randa, rado) darbo (trumpam, laikinai)

Radau darbo – savaitę padirbėsiu ūkyje.
Ilgai užtrukau, kol radau tokį darbą, kokio visada norėjau.

darbo sutartis (-ies; -ių):
neterminuota ~; terminuota ~; autorinė ~
darbas pagal sutartį
pasirašyti (-o, -ė ką?) sutartį
nutraukti (-ia, -ė ką?) sutartį
pratęsti (-ia, -ė ką?) sutartį

Ar turite darbo sutartį?
Mano sutartis terminuota ir ji greitai baigsis.
Jei dirbi pagal autorinę sutartį, moki kitokius mokesčius.
Gal galime pasirašyti ir darbo sutartį?
Darbdaviai nutraukė sutartį vienpusiškai, įstatymų numatyta tvarka.
Norėtume pratęsti su jumis sutartį.

bandomasis laikotarpis

Priimsime į darbą bandomajam trijų mėnesių laikotarpiui.
Bandomuoju laikotarpiu jis dirbo pačius juodžiausius darbus.

konkursas (tam tikroms) pareigoms (eiti)
priimti į darbą konkurso tvarka
laimėti (-i, -ėjo ką?) konkursą

Ar dalyvausi konkurse Sporto departamento direktoriaus pareigoms?
Mokslo darbuotojai priimami į darbą konkurso tvarka.
Konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms laimėjau prieš metus.

išeiti (išeina, išėjo) iš darbo savo noru, šalių
susitarimu
atleisti (atleidžia, atleido ką?) iš darbo;
atleidimo lapelis
išvaryti (-o, -ė ką?)

Išėjau iš darbo ne savo noru.

prašymas: ~ priimti į darbą; ~ atleisti iš darbo

Rašyk prašymą atleisti iš darbo.

nedarbas
bedarbis (-ė); bedarbio pašalpa

Šiemet nedarbas sumažėjo dviem procentais.
Bedarbio pašalpa mokama tik keletą mėnesių.

darbo birža
užsiregistruoti (-uoja, -avo)

Kai tampi bedarbiu, pirmas „darbas“ – užsiregistruoti darbo biržoje,
antraip negausi bedarbio pašalpos.

Mane ką tik atleido – jau gavau atleidimo lapelį.
Mes jo neišvarėme, o atleidome iš darbo paties prašymu.
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atlyginimas, mokesčiai

uždirbti (uždirba, uždirbo kiek?)
alga, atlyginimas (fiksuotas atlyginimas už

Kiek norėtum uždirbti? Darbuotojams nuolat didinamos algos.
Vidutinis atlyginimas mūsų firmoje – 1500 litų per mėnesį.

darbą, skaičiuojamas už tam tikrą laikotarpį)
užmokestis (skaičiuojamas ne pagal laiką)
avansas
priedas; premija

Užmokestis už santechnikos darbus gali varijuoti.
Ar galite man sumokėti avansą?
Dabar gaunu devynis šimtus litų atlyginimo ir tris šimtus litų priedo.
Už gerą darbą žada mokėti ir premijas.

minimali (mėnesio, mėnesinė) alga (MMA)

Kokia šiuo metu MMA?

mokesčiai
su-mokėti (-a, -ėjo ką?) mokesčius
išskaičiuoti (-iuoja, -iavo ką?) mokesčius
nu-slėpti (-slepia, -slėpė ką?) mokesčius
mokėti atlyginimą „vokelyje“
juodoji buhalterija

Atrodo, mokesčiai ir vėl didės.
Sąžiningai mokame visus mokesčius.
Iš atlyginimo išskaičiuojamas pajamų mokestis.
Kai kuriems verslininkams jau neapsimoka slėpti nuo valstybės
mokesčius, mokėti savo darbuotojams atlyginimus „vokelyje“,
rizikuoti dėl juodosios buhalterijos.

neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)

Vyriausybė padidino neapmokestinamąjį pajamų dydį.

darbo vieta ir laikas

darbovietė:
pagrindinė ~; ne pagrindinė ~

Pirmoje darbovietėje išdirbau keletą metų.
Tai mano pagrindinė darbovietė.

valstybinis ~; privatus sektorius

Kur labiau apsimoka dirbti: valstybiniame ar privačiame sektoriuje?

įstaiga; įmonė; fabrikas; gamykla; akcinė
bendrovė (AB); uždaroji akcinė bendrovė (UAB);
individuali įmonė (IĮ); viešoji įstaiga (VšĮ)

– Kokioje įstaigoje jūs dirbate?
Turiu individualią įmonę, samdau du darbuotojus.

darbo vieta

Palikite sutvarkytą darbo vietą.

darbo laikas; darbo valandos
darbo diena
lankstus darbo grafikas

Koks jūsų darbo laikas?
Kada prasideda jūsų darbo diena?
Darbo grafikas yra lankstus: vieną dieną dirbu iš ryto, o kitą – popiet.

pertrauka: pietų ~; kavos ~

Pasidarykime kavos pertrauką – reikia kiek pailsėti.

pamaina: rytinė ~, vakarinė ~, naktinė ~
pamaininis darbas
dirbti (kuo?) dviem, trim pamainomis

Kurioje pamainoje šiandien dirbi? Šiandien dirbu rytinėje pamainoje.
Pamaininis darbas išties vargina.
Dirbame dviem pamainomis: vieną savaitę – iš ryto, kitą – po pietų.

viršvalandžiai

Kasdien dirbu viršvalandžius ir už tai man nemoka jokio priedo.

poilsio diena

Man rytoj poilsio diena. Šiais metais padaugėjo poilsio dienų.

atostogos: mokamos ~; nemokamos ~
išleisti (išleidžia, išleido ką?) atostogų
suteikti (-ia, -ė kam?) atostogų
iš-eiti (-eina, -ėjo) atostogų
atostogauti (-auja, -avo)

Man reikia kelių dienų atostogų.
Ar išleistumėte mane atostogų nuo birželio 9 dienos?
Ar suteiksite man nemokamų atostogų?
Kada išeini atostogų?
Liepą pusė mūsų darbuotojų atostogauja.

Pratimai
1. Kartu su draugu aptarkite, kuo skiriasi:
• profesija nuo specialybės ar kvalifikacijos?
Kad nepritrūktų žodžių
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• kelti kvalifikaciją nuo persikvalifikuoti?
• specialybė nuo specializacijos?
• savanoriškas darbas nuo talkos?
• darbovietė nuo darbo vietos?

2. Kuris iš šių žmonių:
a) dirba pagal lankstų darbo grafiką?

b) dirba pagal verslo liudijimą?

c) yra savanoris?

d) pavadavo savo viršininką?

e) dirba pagal terminuotą darbo sutartį?

f) norėtų pasisamdyti padienių darbininkų?

g) dirba dviem pamainomis?

h) negali pasiūlyti net sezoninio darbo?

1. – Kaip sekėsi būti viršininku? – Gal ir neblogai, bet tai tikrai nelengva. Gerai, kad jau rytoj visa tai baigsis.
2. – Deja, šiuo metų laiku pas mus darbo nėra, bet paskambinkite mums birželio pradžioje.
3. – Už darbą su beglobiais vaikais, aišku, mums nieko nemoka, bet juk ne dėl pinigų ir atėjome čia dirbti.
4. – Mums reikia žmonių, vieni mes šito darbo nenudirbsime. Gal tavo kaimynai norėtų padirbėti kokią savaitę? Mokėsiu gerai. Ir sutartis pasirašysime.
5. – Mano darbo sutartis baigiasi spalio 15 dieną ir aš nežinau, ar darbdavys norės ją pratęsti.
6. – Man tikrai pasisekė, kad įmonė sudarė sąlygas dirbti namie, kad nereikia kasdien eiti į darbą.
7. – Aš dirbu legaliai, turiu leidimą verstis prekyba.
8. – Kaip kitą savaitę dirbi: iš ryto ar po pietų? – Popiet.

3. Pavartokite tinkamus pagal prasmę žodžius ar žodžių junginius, kuriais nusakome darbo
pobūdį ir darbuotojo kvalifikaciją.
1. – Ar jūs dirbate                                                                           ?
– Ne, mano sutartis baigiasi spalio 15 dieną.
2. – Ar tai jūsų                                                                           ?
– Ne, čia aš esu tik valandininkas.
3. – Ar jūs                                                                           ?
– Ne, aš dirbu pagal autorinę sutartį.
4. – Gal norėtumėte                                                                           ?
– Labai norėčiau, bet, deja, negaliu – kol vaikai dar maži, galiu dirbti tik puse etato.
5. – Ačiū, kad padėjote – nežinau, ką mes būtume darę be jūsų                                                                    .
– Mes juk kaimynai – turime vieni kitiems padėti.
6. – Kaip jūs galėjote suderinti ir darbą, ir mokslą?
– Pasirinkau nuotolines studijas: darbdavys buvo suinteresuotas, kad aš                                                   ir
man labai padėjo.
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4. Kursyvu pateiktus žodžius pakeiskite artimos reikšmės žodžiais (kai kur reikės pakeisti
visą sakinio konstrukciją).
1. Neturiu darbo /            Esu bedarbis            jau keletą mėnesių – nejaugi manote, kad galiu išgyventi iš tų
pinigų, kuriuos man moka valstybė /                                            ?
2. Ar jūsų darbo sutartyje yra numatytas priedas už papildomą darbo laiką /                                               ?
3. Kiek metų jūs dirbate /                                                                           ?
4. Kaip jūs užsidirbate gyvenimui /                                                                           ?
5. Už ką jūs atsakinga /                                                                            šioje firmoje?
6. Prašom nurodyti, kur jūs dirbote anksčiau /                                                                           ?
7. Jis išėjo iš darbo ne savo noru /                                                                           .
8. Ji darė karjerą /                                                                            greičiau už savo bendraamžius.
9. Kiek jums moka į rankas, ne popieriuje /                                                                           ?
10. Darbdavys nutraukė sutartį su darbuotoju /                                                        laikydamasis visų įstatymų.

5. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
Iš darbo            išėjau            savo noru – nelaukiau, kol būsiu                                   . Tačiau man tai
buvo visiškai nelaukta. Kai taip netikėtai                                       darbo, rankų nenuleidau – buvau įsitikinusi, kad kitą darbą                                       per mėnesį. Naujo darbo                                       įvairiais būdais:
vaikščiojau į susitikimus su                                      , skambinau pagal skelbimus „Siūlo darbą“, kreipiausi
ir į kelias                                       agentūras. Kadangi iš                                       pašalpos šeimos neišlaikysi, buvau pasiruošusi imtis bet kokio nors kiek geriau mokamo                                       (kad išgyvenčiau
su dviem vaikais, turiu                                       bent dukart daugiau nei minimalus atlyginimas). Šiuo metu
                                      troleibusų kontroliere, tačiau tikiuosi, kad šis                                       tėra laikinas –
tik tol, kol susirasiu darbą pagal                                      .

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
1. Prašom parodyti savo            tarnybinį            (tarnyba) pažymėjimą.
2. Antanai, rodyk daugiau iniciatyvos – ieškok darbo per                                       (pažinti), draugus, nebijok
pats eiti pas                                       (darbas + duoti).
3.                                       (kvalifikacija) specialistas išmano savo darbą – jo nereikia papildomai mokyti.
4. Aš nesu                                       (etatas) darbuotojas.
5. Važiuoju į                                       (stažuoti) – noriu kelti savo kvalifikaciją.
6. Per                                       (bandyti) laikotarpį jūs neįrodėte, kad esate pakankamai kvalifikuotas dirbti šį
darbą.
7. Aš esu laisvai                                       (samdyti) darbuotojas – dirbu pagal autorinę sutartį.
8. Jei ne                                       (talka), kažin ar būtume nuėmę derlių laiku.
Kad nepritrūktų žodžių
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(klausti) profesijas, studijas

(laikas) darbus.

10. Šioje

(darbas) agentūroje man atvirai papasakojo ir apie sunkumus, su kuriais

susidursiu bent pirmaisiais mėnesiais.
(juodas + darbas), ieškau darbo pagal specialybę.

11. Nenoriu būti

7. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
Kai iš algos išskaičiuoja 24 proc.

, nedaug kas ir belieka. Todėl visiškai

suprantu tuos, kurie sutinka gauti

vokelyje: ir darbdaviui gerai, ir darbininkas

keliais šimtais daugiau.
Bet jeigu niekas nenorės
pensininkams
o biudžetininkams –

mokesčių, iš ko surinksime biudžetą? Iš ko mokėsime
, jaunoms šeimoms – pašalpas, studentams –

,

?

8. Palyginkite šiuos darbus – nurodykite, kuo šie darbai panašūs, o kuo skiriasi.
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4. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie jausmus, nuotaikas, būsenas
jausmai, nuotaikos, būsenos

jausmas
jausti (jaučia, jautė kam? ką?); pajausti (ką?)
jaustis (jaučiasi, jautėsi kaip?); pasijausti

Sunku kalbėti apie jausmus.
Ką tu jam jauti: meilę, neapykantą ar?..
Kaip ji jaučiasi: susijaudinusi, nusiminusi ar ...?

jaudulys; susijaudinimas; jaudinimasis
jaudintis (-inasi, -inosi dėl ko?); susijaudinti
su-jaudinti (ką? dėl ko? kaip?)
sukrėsti (sukrečia, sukrėtė ką?)

Iš jaudulio ėmė drebėti rankos. Iš susijaudinimo pamiršau žodžius.
Mama, nesijaudink, tau negalima...
Tik nieko nesakykite mamai, nereikia jos jaudinti be reikalo.
Ši žinia mane sukrėtė – po to ilgai negalėjau atsigauti...
Esu sukrėstas dėl to, kas atsitiko.

rūpestis (kuo?); rūpinimasis (kuo?)
rūpintis (-inasi, -inosi kuo? dėl ko?);
pasirūpinti (kuo?); susirūpinti (kuo?)
rūpėti (-i, -ėjo kam?)

Nesirūpink manimi – man viskas gerai...
Jis viskuo pasirūpns – turiu daug rūpesčių.
Dėl ko tu toks susirūpinęs?
Kodėl klausinėji – negi tau rūpi mano gyvenimas?

nerimas: neramus (-i)
nerimauti (-auja, -avo dėl ko?)

Toks keistas nerimas apėmė, o dėl ko, ir nežinau.
Dėl ko nerimauji?

ramybė: ramus (-i)
nusi-raminti (-ina, -ino)
nu-raminti (ką?)

Būk ramus – jai viskas gerai.
Nusiramink – viskas bus gerai.
Kas gali nuraminti sūnaus netekusią motiną?

džiaugsmas: džiaugsmingas (-a)
džiaugtis (-iasi, -ėsi kuo?)
apsidžiaugti (kuo? dėl ko?)
pasidžiaugti (kuo?)
nudžiugti (nudžiunga, nudžiugo dėl ko?)
nu-džiuginti (-ina, -ino ką? kuo?)

Koks džiaugsmas – tu grįžai sveikas ir gyvas.
Kai pamačiau jį sveiką, džiaugiausi kartu su kitais.

laimė; palaima: laimingas (-a)

Dar niekad nemačiau jo tokio laimingo.
Tą akimirką, kai supratau, kad visi esame sveiki gyvi, apėmė tokia
palaima, kad iki šiol negaliu jos pamiršti.

linksmumas: linksmas (-a); linksmybės
linksmintis (-inasi, -inosi); pasilinksminti
pralinksmėti (-ėja, -ėjo dėl ko?)
pralinksminti (-ina, -ino ką?)

Koks linksmas žmogus! Tokios linksmybės gali blogai baigtis.
Šiais laikais jaunimas nemoka linksmintis.
Pralinksmėk! Tikrai nėra dėl ko liūdėti...
Ši istorija mane tik pralinksmino.

juokas; juokai; juokingas (-a)
juoktis (-iasi, -ėsi iš ko? dėl ko?); pasijuokti
nusijuokti
pra-juokinti (-ina, -ino ką?)
pa-juokauti (-auja, -avo)

Kažkur skamba juokas. Jūsų juokai man visai nejuokingi.
Juoksis tas, kas juoksis paskutinis. Kada nors iš to visi tik
pasijuoksime. Pasakosiu visokias juokingas istorijas, kol nusijuoksi.
Jis moka mane prajuokinti...
Jūs juokaujate ar kalbate rimtai?

šypsena
šypsotis (šypsosi, šypsojosi kam?)
nusišypsoti

Kokia graži tavo šypsena...
Ko tu šypsaisi? Nusišypsok man – labai tavęs prašau.

pokštas
pa-pokštauti (-auja, -avo)

Vaikai mėgsta pokštus.
Kartais jie pokštauja netinkamai.

liūdesys: liūdnas (-a)
liūdėti (-i, -ėjo dėl ko?)
nuliūsti (nuliūsta, nuliūdo dėl ko?)
nu-liūdinti (-ina, -ino ką?)

Laikas gydo liūdesį. Kam liūdna, tas verkia.
Neliūdėk, pralinksmėk...
Kas nutiko? Ko tu nuliūdai?
Kas tave taip liūdina? Kaip tu mane nuliūdinai...

Kad nepritrūktų žodžių

Pasidžiaukime tuo, ką turime.
Gavusi tavo laišką, labai nudžiugau.
Kaip galėčiau jį nudžiuginti?

LEKSIKA

27

verksmas: verksmingas (-a)
verkti (-ia, -ė)
pravirkti (pravirksta, pravirko dėl ko?)

Ji kalbėjo verksmingu balsu.
Būk gera, neverk, nes ir aš tuoj pravirksiu...

kančia; skausmas
kęsti (kenčia, kentė ką?) / kentėti (kenčia,
kentėjo ką?): iškęsti / iškentėti (ką?)
atkentėti (ką?)
kankintis (-inasi, -inosi dėl ko?)
kankinti (ką? dėl ko?)

Didžiausia kančia – matyti, kaip kenčia vaikas, ir negalėti jam
padėti. Sovietiniuose lageriuose jis kentėjo dvidešimt metų.
Dėl jo aš galėčiau viską iškęsti.
Savo aš jau atkentėjau.
Nesikankink dėl to, ką vakar pasakei.
Visą vakarą kankino bloga nuojauta. Sakyk, kas nutiko, nekankink.

širdgėla; sielvartas
sielvartauti (-auja, -avo)

Iš širdgėlos jis nesuprato, ką daro.
Nesielvartauk taip – iš sielvarto galima ir susirgti.

nuobodulys: nuobodus (-i); nykus (-i)
nusibosti (nusibosta, nusibodo kam?)
nuobodžiauti (-iauja, -iavo)
įgristi (įgrysta, įgriso kam?)

Mane ima nuobodulys. Man nuobodu. Kaip čia nyku.
Man viskas nusibodo.
Kodėl jūs nieko neveikiate, o tik nuobodžiaujate?
Man jau viskas įgriso.

ilgesys: ilgesingas (-a)
ilgėtis (-isi, -ėjosi ko?)
pasiilgti (pasiilgsta, pasiilgo ko?)

Iš ilgesio jis net susirgo. Kokia ilgesinga daina...
Aš ilgiuosi savo tėvų.
Kaip aš jūsų visų pasiilgau.

dėmesys: dėmesingas (-a)
sukaupti (-ia, -ė) dėmesį; susikaupti
iš-blaškyti (-o, -ė) dėmesį; išsiblaškyti

Mokiniai dėmesingai klausėsi kiekvieno jo žodžio.
Tas triukšmas mane labai blaško, negaliu susikaupti.
Nevaikščiok – labai blaško dėmesį. Šiandien esu labai išsiblaškiusi.

nuostaba: nuostabus (-i)
nustebti (nustemba, nustebo dėl ko?)
nu-stebinti (-ina, -ino ką? kaip?)

Iš nuostabos negalėjau net kalbėti. Tokie gebėjimai kelia nuostabą.
Nenustebk, jei pamatysi mus kartu.
Savo elgesiu jis mane tikrai nustebino.

apstulbti (apstulbsta, apstulbo dėl ko?)
apstulbinti (-ina, -ino ką?)

Buvau taip apstulbusi, kad net nežinojau, ką sakyti.
Mane apstulbino jo nesumeluotas rūpestis našlaičiais.

pyktis: piktas (-a)
pikčiurna
su-pykti (-pyksta, -pyko ant ko? dėl ko?)
pyktis (pykstasi, pykosi su kuo? dėl ko?)
susipykti (su kuo?)
su-pykdyti (-o, -ė ką?)
pa-barti (-a, -ė ką? dėl ko?)
apibarti (ką? dėl ko?); išbarti (ką? dėl ko?)
bartis (ant ko? dėl ko?)
susibarti (su kuo? dėl ko?)

Pyktis – prastas patarėjas. Geruoju visko pasieksi, piktuoju – visur
pralaimėsi. Tomai, nebūk pikčiurna...
Pamačiusi, kad jis ir vėl man meluoja, labai supykau. Nepyk ant
manęs – aš tikrai dėl to nekaltas. Kodėl mes nuolat pykstamės?
Ar jūs susipykę?
Jos žodžiai mane ne juokais supykdė.
Nebark jo dėl niekų.
Kas man darosi – apibariau vaikus dėl niekų.
Nesibark ant jo dėl smulkmenų.
Mes su broliu ir vėl susibarėme...

pasipiktinimas
piktintis (-inasi, -inosi dėl ko? / kuo?)
pasipiktinti

Kuo tu piktiniesi – juk aš nieko blogo nenorėjau?
Pasipiktinę naujais mokesčiais gyventojai išėjo į gatves.

įniršis
į-niršti (-niršta, -niršo ant ko? dėl ko?)

Iš įniršio man net kraujas užvirė.
Dėl ko šiandien niršti? Kai jis įniršęs, geriau nesirodyti.

nervingas (-a); irzlus (-i)
nervintis (-inasi, -inosi dėl ko?); susinervinti
su-nervinti (ką? dėl ko?)
suirzti (suirzta, suirzo dėl ko?)
susierzinti (-ina, -ino dėl ko?)
su-erzinti (ką? dėl ko?)

Ji tik nervingai juokėsi.
Dėl ko taip nerviniesi? Ko toks susinervinęs?
Būk geras, nenervink manęs.
Esu ne juokais suirzusi – geriau palikite mane ramybėje...
Kodėl tu tokia susierzinusi?
Vaikai, neerzinkite vieni kitų...

baimė: bailys (-ė); bailus (-i)
bijoti (-o, -ojo ko?)

Baimės akys plačios.
Ko tu bijai?

B2 / C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (I)
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išgąstis
išsigąsti (išsigąsta, išsigando ko?)
iš-gąsdinti (-ina, -ino ką)

Iš išgąsčio ji nustojo kalbėti.
Kai pradėjo žaibuoti, aš ne juokais išsigandau...
Kas ją taip išgąsdino? Nustok gąsdinęs – aš nė kiek nebijau.

meilė
mylėti (-i, -ėjo ką?)
įsimylėti (ką?)
pamilti (pamilsta, pamilo ką?)

Negi išties meilė trunka tik trejus metus?
Mylėsiu tave amžinai.
Įsimylėjau ją iš pirmo žvilgsnio.
O aš jį pamilau ne iš karto.

neapykanta
nekęsti (nekenčia, nekentė ko?)
nepakęsti (ko?)
neapkęsti (ko?)

Aš nejaučiu tau neapykantos, bet ir nelaikau tavęs draugu.
Nekenčiu melo.
Savo namuose nepakęsiu melagių.
Neapkenčiu jo – jis mane išdavė.

gėda (kam? dėl ko?): gėdingas (-a)
gėdytis (-ijasi, -ijosi ko?)
susigėsti (susigėsta, susigėdo dėl ko?)
su-gėdinti (-ina, -ino ką?)

Man gėda dėl to, ką vakar pasakiau, – atleisk man.
Jis gėdijosi savo tėvų skurdo.
Kai pamačiau, kad ji suprato, jog meluoju, aš labai susigėdau.
Gėdink negėdinęs – vis tiek meluoja ir neraudonuoja.

įžeidimas
įsižeisti (-ia, -ė dėl ko?)
įžeisti (ką?)

To įžeidimo niekada nepamiršiu.
Esu labai įsižeidusi, nežinau, ar kada nors tau atleisiu...
Ir kaip aš tave įžeidžiau?..

Šiek tiek „jausmų gramatikos“
Savo jausmus ir būsenas galite apibūdinti vartodami tokias konstrukcijas:
• Man yra (buvo) linksma, juokinga ir pan.
• Man darosi (pasidarė) liūdna, nuobodu ir pan.
• Mane ima (apėmė) pyktis, pavydas ir pan.
• Aš jaučiuosi (pasijaučiau) vienišas (-a), nesuprastas (-a) ir pan.
• Aš jaučiu (pajaučiau) nerimą, baimę, pyktį ir pan.

Pratimai
1. Pasakykite tą patį kitaip pagal pavyzdį.
1. Man pasidarė liūdna.

Aš nuliūdau.                                  

2. Visi juokėsi iš tos istorijos.

                                                    

3. Visiems buvo linksma.

                                                    

4. Išgirdusi greitosios pagalbos sirenas aš sunerimau.

                                                   

5. Jį pamačius man ne juokais pasidarė baisu.

                                                   

6. Aš išties supykau dėl šitokio jūsų elgesio.

                                                   

7. Mane apėmė baisus pavydas.

                                                   

8. Po jo žodžių aš susigėdau ir – o siaube! – išraudau.

                                                   

9. Mane apėmė baisus pyktis.

                                                   

Kad nepritrūktų žodžių
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2. Pasakykite pagal pavyzdį.
1. – Aldona, kodėl tu taip pasielgei?

– Man buvo pikta.

Aldona taip pasielgė iš pykčio.     

2. – Jurgi, kodėl tu šaukei?

– Man skaudėjo.

                                                   

3. – Jolanta, kodėl tu visą laiką juokiesi?

– Aš tiesiog laiminga.

                                                   

4. – Arnai, kodėl pradėjai rūkyti?

– Man buvo smalsu.

                                                   

5. – Sauliau, kodėl tu taip padarei?

– Aš pavydėjau.

                                                   

6. – Mama, kodėl tu nieko nepasakei?

– Norėjau būti mandagi.

                                                   

7. – Tomai, kodėl tu tylėjai ir nešaukei?

– Aš labai bijojau.

                                                   

8. – Antanai, kodėl įsijungei televizorių?

– Man nuobodu.

                                                   

9. – Egle, kodėl tu šaukei?

– Aš labai apsidžiaugiau.

                                                   

10. – Julija, kodėl tu skambinai?

– Man buvo neramu.

                                                   

11. – Angele, kodėl tu dainuoji?

– Man ilgu.

                                                   

3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį, kai kur gali prireikti neiginio.
barti – bartis – pabarti – susibarti
1. Kodėl tu            bari            vaikus dėl niekų?
2. – Mes su broliu ir vėl                                      . – Nejaugi jūs negalite                                      ?
3. Dėl tos šunybės mama mus truputį                                      , bet iškart ir atleido...
4. Mes labai temperamentingi: kai                                      , skamba visi namai...
pykti – pyktis – supykti – susipykti
1. Kodėl tu                                       ant manęs? Aš juk nekaltas dėl to, kas nutiko...
2. Mergaitės, matau, kad jūs nesikalbate – gal ir vėl                                      ?
3. Vaikai,                                      , elkitės draugiškai...
4. Kai                                      , visada suskaičiuoju iki dešimties... Ir visada tai padeda...
jaudinti – jaudintis – sujaudinti – susijaudinti
1. Vaikai, tik                                       mamos – ji serga...
2. Mama,                                      , tau dabar negalima.
3. Mus visus                                       ši nelaimė – norėtume jums kuo nors padėti...
4. Mama, išgirdusi apie brolio avariją, labai                                       – iš jaudulio ji net apalpo.
5. Toks šuns pasiaukojimas                                       visus tą įvykį mačiusius.
B2 / C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (I)
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nervinti – nervintis – sunervinti – susinervinti
1. Kostai, ko tu toks                                      ?
2. Kostai, būk geras,                                       manęs.
3. Dėl tokių niekų aš niekada                                      .
4. Kai ji                                      , visada išrausta.
5. – Kas tau? – Tomas ir vėl pavėlavo į lėktuvą. Negaliu                                      , kai išgirstu tokias istorijas.
6. Mane ir vėl                                       kaimynai – vedžioja savo šunį ten, kur žaidžia vaikai.
nustebti – nustebinti – stebinti – stebėtis
1. Sauliau,                                      , jei pamatysi mus kartu: mes – pora.
2. Vakar jis mane tikrai                                       savo elgesiu – gal jis buvo išgėręs?
3. Kodėl tu                                      ? Nejaugi nežinai, kad jis serga?
4. Aš visada                                      , kai matau tokį žiaurų elgesį su gyvūnais.
5. Tokie dalykai jau nieko                                       ir dėl to tik dar liūdniau – mes jau apsipratome su agresija
ir melu, netgi pateisiname.
erzinti – erzintis – suerzinti – susierzinti
1. Kodėl tu tokia                                      ?
2. Vaikai, kodėl jūs nuolat                                       vieni kitus?
3. Tokie jo žodžiai mane labai                                       – aš juo tikrai nusivyliau.
4. Tu tapai labai irzlus –                                       dėl kiekvieno ne taip pasakyto žodžio.
bijoti – gąsdinti – išgąsdinti – išsigąsti
1. Kai pradėjo žaibuoti, aš ne juokais                                      ...
2. Kas tave taip                                      ?
3. Kai buvau vaikas, aš labai                                       savo kaimyno. Mane                                       jo ūsai.
4. Sauliau,                                       suklysti – ir iš klaidų galima pasimokyti.
5. Oi... kaip aš tavęs                                      ...
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4. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį. Vienu žodžiu yra daugiau.
baimė          gailestis          gėda          ilgesys           įžeidimas          neviltis           nuobodulys
nuoskauda          pasipiktinimas          pyktis           rūpestis          rūpinimasis          šypsena
1.            Pyktis            – prastas patarėjas: dažnai supykęs žmogus pasielgia taip, kad vėliau dėl to gailisi...
2. Kai sirgau, man patiko jo                                       manimi, bet dabar aš galiu pati savimi pasirūpinti.
3. Turiu daug                                      : firma bankrutuoja, motina serga, brolis padarė avariją...
4. Tokie korupcijos faktai kelia visuomenės                                      .
5. Šito                                       aš niekada nepamiršiu.
6. Iš                                       negalėjau net pajudėti...
7. Pamirškime visas                                       ir gyvenkime draugiškai, kaip broliai.
8. Nusišypsok man, labai tavęs prašau – tavo                                       yra didžiausia dovana...
9. Kaip tau ne                                       taip kalbėti su senele.
10. Kartais vaikai pradeda vartoti narkotikus iš                                      .
11. Narkomanams reikia ne                                      , o realios pagalbos.

5. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.

skaudėti          į-skaudinti          skausmas          skausmingai          nuoskauda          skaudus
1. Man buvo taip            skaudu           , kad net apsiverkiau.
2. Ar tu, sūnau, supratai, kaip tokiu savo elgesiu mane                                      ?
3. Jūsų kaltinimai man yra labai                                      , aš manau, kad jie yra be pagrindo.
4. Sielos                                       taip paprastai nenumalšinsi, geriausias gydytojas – laikas.
5. Daugelis paauglių permainas priima labai                                      .
6. Man atrodo, jis nė vienos                                       neužmiršta.
kentėti          iškentėti          pakantumas          pakantus          pakęsti          nukęsti
1. Mums visiems labai trūksta                                      .
2. Negaliu                                      , kai tu pradedi šitaip elgtis.
3. Sūnau, galėtum būti                                       – juk ne visi turi galvoti kaip tu.
4. Šitokio tavo elgesio daugiau                                      ! Viskas! Baigėsi mano kantrybė!
5. Kad tu žinotum, kiek ji daug visko yra                                      !
6. Ne visi moka nuoskaudas                                      , dauguma žmonių svajoja apie kerštą.
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4. KAD NEPRITRŪKTŲ ŽODŽIŲ,
Kai KaLBamE aPiE Jausmus, nuOTaiKas, BŪsEnas

6. apibūdinkite, ką šie žmonės jaučia. Kaip jums atrodo, kodėl?

7. atsakykite į klausimus. savo atsakymus aptarkite su draugais.
• Kas jums teikia daugiausia džiaugsmo? Ar mokate džiaugtis smulkmenomis? Kokios smulkmenos jums teikia daugiausia laimės? Kas jus gali pradžiuginti?
• Ar lengva jus supykdyti? Dėl ko dažniausiai supykstate? Kaip jums atrodo, kas geriau: išlieti savo pyktį ar jį
nuslėpti, užgniaužti savyje?
• Kokiose situacijose ir kodėl jums pasidaro nuobodu? Ką darote, kai imate nuobodžiauti?
• Kaip dažnai jūs norite pabūti vienas (viena)? Ką veikiate likęs vienas (viena)? O kada jūs pasijuntate vienišas
(vieniša)?
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8. „O jei mikis negrįš?..“ Papasakokite šią istoriją.
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5. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie žmogaus būdą, asmenybę

5. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie žmogaus būdą, asmenybę
charakteris, būdas

žmogus su charakteriu / be charakterio

Mano draugė gero būdo. Mano draugas sunkaus charakterio. Jis –
žmogus su charakteriu: jei apsisprendžia, tvirtai to siekia. Labiausiai
saugokis žmogaus be charakterio – išduos pasitaikius pirmai progai.

santūrus (-i)

Man patinka santūrūs, neigiamas emocijas valdantys žmonės.

drovus (-i)
drovėtis (-isi, -ėjosi ko?); susidrovėti

Jis drovus – nemėgsta viešumos. Norėjau pakviesti ją kavos, bet
susidrovėjau ir kažką nerišliai sumurmėjau.

kuklus (-i)
kuklintis (-inasi, -inosi ko?); susikuklinti

Kukliam, droviam žmogui šiandieniniame pasaulyje nelengva.
Kuklumas žmogų puošia, bet negerai, kai žmogus ima save menkinti.
Nesikuklink – tavo pagalbos nepriims.

išdidus (-i)
didžiuotis (-iuojasi, -iavosi kuo? dėl ko?)

Didžiuojuosi tavimi, sūneli.
Ji išdidi – tavo pagalbos nepriims.

išpuikęs (-usi); išpuikėlis (-ė); puikybė
išpuikti (išpuiksta, išpuiko)
puikuotis (-uojasi, -avosi kuo?); pasipuikuoti

Sako, per didelis nuolankumas slepia puikybę.
Tik neišpuik – išpuikėlių niekas nemėgsta.
Yra žmonių, kurie mėgsta prieš kitus puikuotis pažintimis.
Nesipuikuok savo turtais.

pagyrūnas (-ė)
girtis (giriasi, gyrėsi kam kuo?); pasigirti

Pagyrūnų niekas nemėgsta.
Pats nesigirk, palauk, kol pagirs kiti.

garbėtroška; tuščiagarbis (-ė)

Nebūk garbėtroška – koks skirtumas, kas ką gero apie tave pasakė,
svarbu, kokia pati esi.

vienišius (-ė); vienišas (-a); atsiskyrėlis (-ė)
vengti (-ia, -ė ko?) žmonių

Jis buvo vienišius – vengė žmonių, didesnių kompanijų. Išmok būti
vienas ir niekada nesijausi vienišas.
Jis jau seniai gyvena it koks atsiskyrėlis, vengiantis žmonių.

įkyrus (-i)
įkyrėti (-i, -ėjo kam? kuo?)

Nebūk įkyrus.
Kaip jis man įkyrėjo savo kalbomis apie ligas.

gyvas (-a); judrus (-i); vikrus (-i)

Tas vaikas toks judrus – kaip gyvas sidabras.

lėtas (-a); nerangus (-i)

Koks aš nerangus – kur einu, vis užkliūvu.

nuoširdus (-i): atviraširdis (-ė); atlapaširdis (-ė)

Nebūk toks atlapaširdis – nesipasakok visiems.

pataikūnas (-ė); padlaižys (-ė)
pataikauti (-auja, -avo kam?)
padlaižiauti (-iauja, -iavo kam?)

Niekas negerbia pataikūnų.
Nepataikauju, sakau nuoširdžiai – tavo romanas net labai geras.
Bent tu man nepadlaižiauk – sakyk visą tiesą į akis.

veidmainis (-ė): veidmainystė
veidmainiauti (-iauja, -iavo)

Nemėgstu veidmainių – niekada jais negali pasitikėti.
Bent man galėtum sakyti tiesą, neveidmainiauti.

ramus (-i): ramybė

Jis išsaugojo ramybę net per gaisrą.

šaltakraujiškas (-a)

Ji viską šaltakraujiškai apskaičiavo.

Kad nepritrūktų žodžių

LEKSIKA

35

nekantrus (-i)
nekantrauti (-auja, -avo)

Nebūk tokia nekantri.
Kad tu žinotum, kaip aš nekantrauju tave pamatyti.

karštakošis (-ė)
karščiuotis (-iuojasi, -iavosi); pasikarščiuoti

Nereikia elgtis karštakošiškai.
Išsaugokime ramybę, nesikarščiuokime.

ūmus (-i)

Ji buvo ūmaus būdo, todėl visi jos net bijojo.

atidus (-i) (kam?); dėmesingas (-a) (kam?)

Jo atidumas, dėmesingumas mus visus stebino.

paslaugus (-i) (kam?); malonus (-i) (kam?);
mielas (-a); nors ant žaizdos dėk

Šį darbą turėtų dirbti paslaugus, malonus žmogus. Vaikas buvo toks
mielas – nors ant žaizdos dėk.

švelnus (-i)
mandagus (-i) (su kuo?)

Švelnumu gali pasiekti kur kas daugiau.
Jis su visais elgėsi mandagiai.

tiesmukas (-a); stačiokiškas (-a)

Kalbėsiu tiesmukai, be užuolankų. Jo humoras buvo stačiokiškas.

šiurkštus (-i); įžūlus (-i)
akiplėša; akiplėšiškas (-a)

Nors jis ir buvo šiurkštaus būdo, bet mus mylėjo. Tas berniukas labai
įžūlus: meluoja į akis ir nemirksi. Toks jaunas, o jau akiplėša.

gailestingas (-a): gailestis
gailėti (-i, -ėjo ko?); pagailėti; pasigailėti

Tėvas buvo gailestingas, jautrios širdies – visų gailėjo, visiems
stengdavosi padėti.

bejausmis (-ė); beširdis (-ė); žiaurus (-i)

Tu toks beširdis – visai širdies neturi. Žiauru šaipytis iš kito negalios.

nuolaidus (-i) (kam?); sukalbamas (-a)

Būk nuolaidesnis, nusileisk sesutei – ji juk dar labai maža. Jis buvo
sukalbamas žmogus, eidavo į kompromisus.

užsispyręs (-usi): ~ kaip ožys
užsispirti (užsispiria, užsispyrė)

Tavo užsispyrimas nestebina – ir tavo tėvas buvo toks užsispyręs.

rimtas (-a)
surimtėti (-ėja, -ėjo)

Aš rimtas žmogus, ne koks piemuo.
Surimtėk – tau jau dvidešimt, pradėk galvoti apie ateitį.

išdykėlis (-ė)
išdykauti (-auja, -avo)

Ach, tu mano mažas išdykėli – kada tu užaugsi ir nusiraminsi?
Vaikai, neišdykaukite – mama miega.

išdaigininkas (-ė): išdaiga, pokštas
krėsti (krečia, krėtė) išdaigas; iškrėsti pokštą

Ar pagalvojote, kad kitiems jūsų išdaigos gali būti nemalonios? Kokį
pokštą iškrėsite šįkart?

drausmingas (-a): drausmė

Kodėl nesilaikote drausmės?

klusnus (-i)
paklusti (paklūsta, pakluso kam?)

Tokio amžiaus vaikai dar būna klusnūs.
Negaliu paklusti kvailiems įgeidžiams.

nuolankus (-i) (kam?)

Nors ir buvo nekalta, su visais kaltinimais ji nuolankiai sutiko.

neklaužada; neklusnus (-i)

Jis tikras neklaužada – nieko neklauso, net tėvo.

darbštus (-i); stropus (-i)

Rekomenduoju – labai stropus darbuotojas.

pareigingas (-a): pareiga
atsakingas (-a) (už ką?): atsakomybė

Jis išties pareigingas darbuotojas – savo darbą atlieka labai
stropiai. Tau jau laikas elgtis atsakingai.
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tinginys (-ė)
tingėti (-i, -ėjo); tinginiauti (-iauja, -iavo)

Koks tinginys...
Netinginiauk – imkis kokio nors darbo.

dykūnas (-ė)
dykinėti (-ėja, -ėjo)

Tu tikras dykūnas – ištisomis dienomis dykinėji, nieko neveiki.

rūpestingas (-a)
rūpintis (-inasi, -inosi kuo?); pasirūpinti

Viskuo pasirūpinsiu, būkite ramūs.

tvarkingas (-a)

Vaikas jis buvo labai tvarkingas, atidus detalėms.

kruopštus (-i)
pedantiškas (-a); smulkmeniškas (-a)

Jei nori dirbti laikrodininku, turi būti kruopštus.
Esi smulkmeniškas ar į viską žiūri pro pirštus, laisvai? Jis
pedantiškas – viską apgalvoja iki mažiausios smulkmenos.

apsileidėlis (-ė); apsileidęs (-usi)
apsileisti (apsileidžia, apsileido)

Kodėl esi toks apsileidęs, negi negali susitvarkyti?

ištvermingas (-a): ištvermė
ištverti (ištveria, ištvėrė ką?)

Ištvermę galima išugdyti. Daugiau nebegaliu – daugiau tokių patyčių
neištversiu.

užsigrūdinęs (-usi)
užsigrūdinti (-ina, -ino)

Ji užsigrūdinusi – sunkumų nebijo.
Gyvenimas mane užgrūdino – dabar nieko nebijau.

lepus (-i); lepūnas (-ė); lepūnėlis (-ė); mamos
sūnelis, tėčio dukrelė
lepinti (-ina, -ino ką?); išlepinti

Nebūk lepūnėlis – niekas už tave nieko nepadarys. Tikras mamos
sūnelis: viskuo skundžiasi, viskas jam blogai, pats nė piršto
nepajudina, kad kas keistųsi. Ir kas tave taip išlepino?

valingas (-a): valia
atkaklus (-i): atkaklumas

Jo valios ir atkaklumo būtų užtekę dviem.

ryžtingas (-a): ryžtas
ryžtis (ryžtasi, ryžosi kam?); pasiryžti (kam?)

Kartais vieno ryžto neužtenka – reikia ir sėkmės.
Pasiryžau mesti rūkyti ir mečiau – žinojau, kad valios užteks.

lengvabūdis (-ė); vėjavaikis (-ė)

Pasielgei lengvabūdiškai – it koks vėjavaikis.

bevalis (-ė); silpnabūdis (-ė); silpnadvasis (-ė):
silpnumas; silpnadvasiškumas

Bevalis draugas blogiau už priešą.
Viena silpnumo akimirka, ir visą gyvenimą po to gailiesi.

patikimas (-a)

Jis tikrai patikimas draugas – juo galiu pasitikėti kaip savimi.

ištikimas (-a) (kam?): ištikimybė

Jis neišduos, liks ištikimas savo principams.

išdavikas (-ė): išdavystė
išduoti (išduoda, išdavė ką?)

Šios išdavystės niekada nepamiršiu.

savarankiškas (-a)
nepriklausomas (-a) (nuo ko?)

Būk savarankiškas – gyvenk savo galva, nepasiduok kitų įtakai.
Noriu būti nepriklausoma ir nuo tėvų, ir nuo draugų.

patiklus (-i); naivus (-i); lengvatikis (-ė)

Nebūk tokia lengvatikė – netikėk viskuo ir visais.

atsargus (-i); apdairus (-i)

Jis labai atsargus, niekuo nepasitiki, viską tikrina ir pertikrina.

įtarus (-i); įtartinas (-a)
įtarti (-ia, -ė ką? kuo?)
įtarinėti (-ėja, -ėjo ką? kuo?)

Gal aš pasidariau per daug įtari, bet tas žmogus man atrodo labai
įtartinas. Mes jį iškart įtarėme, nors įrodymų ir neturėjome. Ar jūs
mane kuo nors įtarinėjate?
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smalsus (-i)
pa-smalsauti (-auja, -avo)

Atleisk, kad smalsauju, bet man pasidarė įdomu – su kuo tu ką tik
pasisveikinai?

abejingas (-a) (kam?)

Kiek daug abejingų – tokių, kurie sako: ne mano kiaulės, ne mano
pupos.

kantrus (-i): kantrybė
netekti (netenka, neteko ko?) kantrybės
pritrūkti (pritrūksta, pritrūko ko?) kantrybės

Tavo kantrybė beribė – aš tokioje situacijoje jau seniai būčiau
supykęs. Netekęs kantrybės jis apibarė niekuo dėtus vaikus.

tolerantiškas (-a) (kam?): tolerancija
toleruoti (-uoja, -avo ką?)

Galiu daug ką toleruoti, bet šaipytis iš silpnesnio neleisiu.

pakantus (-i) (kam?): pakantumas (kam?)
pakęsti (pakenčia, pakentė ką?)

Gal pakantumas – tai pagarba kitokiam? Bet ar aš turiu pakęsti
melą, dviveidiškumą?

doras (-a); sąžiningas (-a): sąžinė
kilnus (-i); taurus (-i); kilniaširdis (-ė);
kilniadvasis (-ė)

Noriu gyventi dorai, pagal sąžinę.
Kilnus žmogus gyvena santaikoje su visais, o negarbingas ieško
panašių į save.

garbingas (-a): garbė

Jis pasielgė kaip garbingas žmogus.

apgavikas (-ė): apgaulė
apgauti (apgauna, apgavo ką?)
apgaudinėti (-ėja, -ėjo ką?)

Nusikaltėliai apgaule išviliojo pensiją.
Draugai vienas kito neapgaudinėja.

suktas (-a): sukčius, sukčiuvienė
sukčiauti (-iauja, -iavo)

Šie sukčiai per kelis metus apgavo ne vieną patiklų ūkininką.

klastingas (-a): klasta

Sutikdama jam dirbti neįžvelgiau klastos ir skaudžiai suklydau.

niekingas (-a); niekšingas (-a): niekšas (-ė)
suniekšėti (-ėja, -ėjo)

Pats niekingiausias poelgis – išduoti draugą.

dosnus (-i); svetingas (-a); vaišingas (-a): vaišės Padėk man – dosniai tau atsilyginsiu. Dėkoju už svetingumą. Ačiū už
vaišinti (-ina, -ino ką? kuo?); pavaišinti
vaišes. Noriu jus pavaišinti savo bičių medumi.
savanaudiškas (-a); savanaudis (-ė): nauda

Jei būsi savanaudis, rūpinsiesi tik savimi, nebūsi laimingas.

godus (-i) (ko?)

Godus žmogus netiki kito gerumu.

pavydus (-i) (ko?); pavyduolis (-ė): pavydas
pavydėti (-i, -ėjo kam? ko?)

Jo pavydas buvo tiesiog liguistas.

šykštus (-i) (ko?)
šykštėti (-i, -ėjo kam? ko?); pašykštėti

Lietuvių liaudies patarlė sako: šykštus moka dukart.
Nors gero žodžio nepašykštėk.

šeimininkiškas (-a); ūkiškas (-a); taupus (-i)
taupyti (-o, -ė ką?); sutaupyti

Lietuvai labai trūksta bendruomeniškumo, šeimininkiško požiūrio į
savo valstybę. Jei taupiau gyventumėte, visko užtektų.

apsukrus (-i)

Apsukrus verslininkas bandė išvengti mokesčių.

išlaidus (-i)
leisti (-leidžia, -leido ką?); išleisti
išlaidauti (-auja, -avo)

Jis visai nemoka taupyti – kiek uždirba, tiek ir išleidžia.
Neišlaidaukite smulkmenoms.
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švaistūnas (-ė)
švaistyti (-o, -ė ką?); iššvaistyti

Palikimą jis iššvaistė per metus.

linksmas (-a); turintis (-i) humoro jausmą
linksmintis (-inasi, -inosi); pasilinksminti

Man patinka jo humoras.
Su juo niekada nenuobodu – jis moka linksmintis.

pašaipus (-i): pašaipa; pašaipūnas (-ė)
pašiepti (-ia, -ė ką?)
šaipytis (-osi, -ėsi iš ko?); pasišaipyti

Kodėl toks pašaipus tonas?
Nesišaipyk iš kito nesėkmių.

aštrialiežuvis (-ė); kandus (-i); dantingas (-a)
pa-traukti (-ia, -ė) per dantį
piktdžiugiškas (-a): piktdžiuga

Tavo humoras labai kandus. Jis buvo aštrialiežuvis – niekada
nepraleisdavo progos ko nors patraukti per dantį.
Jis tiesiog visas švytėjo iš piktdžiugos.

reiklus (-i)

Direktorius buvo reiklus, bet teisingas.

atlaidus (-i) (kam?)
atleisti (atleidžia, atleido kam? už ką?)

Kad būtum atlaidus, turi būti stiprus.
Aš galiu atleisti žmogui, kuris suvokia, kad klydo, ir gailisi.

kerštingas (-a) (kam?): kerštas
keršyti (-ija, -ijo kam? už ką?); atkeršyti

Kerštingas žmogus yra pavojingas.
Noras atsikeršyti buvo stipresnis.

protingas (-a): protas
išmintingas (-a): išmintis (-ies; -ių)

Išmintingas žmogus garbės nesiekia.

įžvalgus (-i); pagavus (-i); sumanus (-i); ne iš
kelmo spirtas (-a)

Jo pagavus protas viską suvokdavo akimirksniu.

gudrus (-i): gudrybė
gudrauti (-auja, -avo)

Kiek gali gudrauti – sakyk tiesiai: ko nori.

žioplas (-a)
apsižioplinti (-ina, -ino)
žioplinėti (-ėja, -ėjo)

Apsižioplinau ir palikau bilietą namie – teko grįžti namo.
Nežioplinėk – po ratais pakliūsi.

išsiblaškėlis (-ė): išsiblaškęs (-iusi); kaip iš
medžio iškritęs (-usi); kaip iš mėnulio nukritęs
(-usi)

Esu labai išsiblaškiusi, niekaip negaliu susikaupti.

užmaršus (-i): užuomarša
užmiršti (užmiršta, užmiršo ką?)

Esu tikras užuomarša – jokio kodo neįsimenu, visų gimimo dienas
užmirštu.

svajotojas (-a): svajonė (apie ką?)
svajoti (-oja, -ojo apie ką?); pasvajoti;
užsisvajoti

Jis tikras svajotojas – gyvena savo svajonių pasaulyje. Mano visos
svajonės išsipildo. Ko tokia užsisvajojusi?

fantazuotojas (-a): fantazija
fantazuoti (-uoja, -avo apie ką?)

Tai tik tuščia fantazija, ne tikrovė.
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Pratimai
1. Susiekite panašios reikšmės žodžius ir posakius.
judrus
akiplėša
atsakingas
beširdis
lengvabūdis
mielas
atlapaširdis
tolerantiškas
vaišingas

pakantus
atviras
vėjavaikis
nors prie žaizdos dėk
svetingas
kaip gyvas sidabras
įžūlus
pareigingas
žiaurus

2. Susiekite priešingos reikšmės žodžius.
santūrus
kuklus
šiurkštus
dėmesingas
lepus
veidmainis
įtarus
neklaužada
taupus
atkaklus
šykštus

švelnus
dosnus
užsigrūdinęs
išlaidus
nuoširdus
patiklus
ūmus
klusnus
garbėtroška
abejingas
bevalis

3. Kartu su draugu aptarkite, kuo skiriasi:
Pavyzdys: Godus žmogus nori turėti vis daugiau ir daugiau, jam vis neužtenka, nors galbūt jis jau turi
daug, o šykščiam žmogui gaila dalytis su kitais tuo, ką turi (jis gali turėti ir daug, ir nedaug).
• godus žmogus nuo šykštaus žmogaus?
• įtarus žmogus nuo atsargaus žmogaus?
• pasipūtęs žmogus nuo išdidaus žmogaus?
• kantrus žmogus nuo pakantaus žmogaus?
• santūrus žmogus nuo šaltakraujiško žmogaus?
• dosnus žmogus nuo išlaidaus žmogaus?
• įkyrus žmogus nuo nemandagaus žmogaus?
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• išmintingas žmogus nuo gudraus žmogaus?
• darbštus žmogus nuo kruopštaus žmogaus?
• svajotojas nuo išsiblaškiusio žmogaus?

4. Kokie jie turėtų būti? Ką jiems reikėtų daryti?
Kaip jums atrodo, kuris šių žmonių nėra ar nebuvo pakankamai atsargus, atkaklus, darbštus, pakantus,
pareigingas, atidus, kuklus, taupus, objektyvus. Ką jiems galėtumėte patarti?
• Petras visada užmiršta padaryti namų darbus.
• Kaimynės keletą kartų vos nesukėlė gaisro.
• Kaimynai nepraleidžia progos pasigirti.
• Eglė visada mato tik kitų klaidas.
• Moksleiviai buvo labai išsiblaškę ir pridarė klaidų.
• Mėnesio pabaigoje mano draugėms vis pritrūksta pinigų.
• Kai tik ima nesisekti, Lina labai greitai nusimena.
• Algis skiria per mažai laiko studijoms.
Pavyzdys: Jolanta nemėgsta kitaip manančių žmonių. Ji turėtų būti pakantesnė.
arba Jai reikėtų būti pakantesnei.

5. Niekada jo (jos) nebuvau matęs (mačiusi) tokio (tokios)...
Pabaikite sakinius pagal pavyzdį.
Pavyzdys: Kai baigėsi talka, Rasa atsisėdo prie stalo ir – užmigo. Patikėkit, dar niekada nebuvau mačiusi jos
tokios pavargusios… Tiesą sakant, pirmą kartą mačiau ją tokią pavargusią…
1. Aldona keletą kartų negirdėjo mano klausimų, tą patį sakinį skaitė du kartus ar nutildavo vidury sakinio. Patikėkite, tikrai dar niekada...                                                                                                                
2. Aš keletą kartų bandžiau atkalbėti brolį nuo tos kelionės, bet jis manęs net neklausė...                                     
3. Aš atsisakiau šokti ir Augustas pradėjo mane įžeidinėti...                                                                                     
4. Kai tėvas sužinojo, kad aš išvažiuoju, jis visas išraudo ir pradėjo šaukti...                                                                          
5. Nors kalbėjomės visą vakarą, bet ir išėję iš vakarėlio negalėjome išsiskirti, todėl aš ir pasiūliau pasivaikščioti...                                                                                                              
6. Asta taip nusiminė, kai sužinojo, kad Saulius neatvažiuos, kad vos nepravirko...                                                     
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6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
1. Kokie mūsų naujieji kaimynai

įtarūs

! Jie visko bijo, niekuo nepasitiki, ypač atvykusiais iš miesto.

2. Nesu sutikęs kitos tokios

moters: juk pradėjo nuo nulio, o ir namus pasistatė, ir

vaikus į mokslus išleido.
3. Ji išties
4. Mano brolis yra
5. Jis labai

: viską svetimiems išdalytų.
– jau keletą metų jis žada mesti rūkyti, pradėti sportuoti.
– niekada nepraeina pro šalį neužkalbinęs, visada pasidomi, kokia mano

mamos sveikata, kaip broliui sekasi mokytis ir pan.
6. Jis yra labai

darbuotojas – visada visas užduotis atlieka laiku.

7. Koks jis

! Meluoja man į akis ir net nerausta!

8. Koks tu

žmogus! Nejaugi tu tikrai patikėjai, kad esi tas, kuris laimėjo didelę pinigų

sumą?!
9. Ji buvo labai

– jei nepažįstamas žmogus ją užkalbindavo, ji pradėdavo mikčioti.

7. Pasirinkite penkis charakterio bruožus ir pateikite jų apibrėžimus pagal pavyzdį.
Klausimus užduokite savo draugams, atsakykite ir į jų klausimus.
Pavyzdys: Koks yra tas, kuris dėl menkos priežasties ima pykti (ypač kai yra pavargęs)?

8. Kaip jums atrodo, kokio charakterio žmonės galėtų rinktis šią profesiją (ir kodėl?), o
kokiems žmonėms (ir kodėl?) tas darbas būtų per sunkus.
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išvaizda

išvaizdus (-i); patrauklus (-i); simpatiškas (-a);
neišvaizdus (-i); atstumiantis (-i); bjaurus (-i)

– Koks jūsų pirmasis įspūdis: išvaizdus, patrauklus, simpatiškas ar...?
– Greičiau neišvaizdus. Žinoma, ne atstumiantis ir jokiu būdu ne
pabaisa... Gal taip pasakyčiau – nieko tokio patrauklaus.

ūgis: aukštas ~; vidutinis ~; žemas ~

Kokio jis ūgio: aukšto, žemo ar vidutinio?

sudėjimas: stambus ~; vidutinis ~; smulkus ~

Gal įsiminėte jo kūno sudėjimą: stambus, vidutinis ar smulkus?

figūra: liesas (-a); lieknas (-a); apkūnus (-i);
storas (-a)

Mergina liekna, gal net liesa, o vaikinas stambus, gal net kiek
apkūnus – matyti, kad mėgsta pavalgyti.

žmogaus portretas

veidas:
pailgas ~; ovalus ~; apvalus ~
stambus ~; smulkus ~; platus ~
išblyškęs ~; išbalęs ~
sveikai raudonas; įdegęs
švariai nuskustas ~; apžėlęs ~

Jis pailgo, ovalaus ar apvalaus veido?
Jis greičiau stambių ar smulkių veido bruožų?
Stebino tai, kad jo veido oda buvo išbalusi, o rankos įdegusios.
Vienas vyras buvo švariai nusiskutęs, kitas šiek tiek apžėlęs.

veido bruožai

Jos veido bruožai taisyklingi.

oda: skaisti ~; pilka ~; raukšlėta ~; lygi ~

Oda lygut lygutėlė – nė vienos raukšlelės, tik kelios strazdanėlės.

kakta: aukšta ~; žema ~; siaura ~; plati ~

Kakta kaip kakta – nei aukšta, nei žema.

akys:
mėlynos ~; mėlynų akių, mėlynakis (-ė)
rudos ~; rudų akių, rudakis (-ė)
žalios ~; žalių akių, žaliaakis (-ė)
didelės ~; mažos ~; siauros ~; apvalios ~;
išsprogusios ~

Greičiausiai jis mėlynakis – nespėjau įsidėmėti.
Rudų akių žvilgsnį sunku atlaikyti.
Spėjau pamatyti, kad jis žaliaakis.
Pro akinių viršų į mane žvelgė didelės, kiek išsprogusios, pilnos
liūdesio akys.

blakstienos: tankios ~; ilgos ~; riestos ~;
dirbtinės ~

Blakstienos tankios, ilgos, lyg dirbtinės – kiekviena tokių norėtų.

antakiai: vešlūs ~; reti ~; tankūs ~; platūs ~;
siauri ~

Į akis krito vešlūs, tankūs antakiai.

plaukai:
Kaip norėčiau, kad mano plaukai natūraliai garbanotųsi. Visi, kieno
tankūs ~; reti ~; garbanoti ~; lygūs ~; ploni ~; plaukai garbanoti, nori tiesių. Šis šampūnas skirtas ploniems,
silpni ~; pleiskanoti ~
pažeistiems plaukams, o tau reikia šampūno nuo pleiskanų.
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Senelis anksti nupliko, o anūkas pats nusiskuto plikai.
Anksčiau mano plaukai buvo geltoni, per laiką patamsėjo – gal
reikia pradėti dažyti?
Esu buvusi ir šviesiaplaukė, ir tamsiaplaukė.

plaukai (plaukų spalva):
šviesūs ~; šviesiaplaukis (-ė)
tamsūs ~; tamsiaplaukis (-ė)
geltoni ~; geltonplaukis (-ė)
raudoni ~; raudonplaukis (-ė)
žili ~; pražilę ~; žilaplaukis (-ė)
dažyti ~

Virš smilkinių plaukai jau pražilę.
Ar dar madinga plaukus dažyti sruogelėmis?

plaukų ilgis: ilgi ~; iki pečių ~; iki juosmens ~;
Man patiko jo ežiuku kirpti plaukai.
trumpai kirpti ~; ežiuku kirpti ~; plikai nuskusti ~ Gal man plikai nusiskusti?
ir pan.
sušukavimas; šukuosena
palaidi ~; ~ krinta ant pečių; surišti ~; susegti ~
supinti į kasas ~; susukti į kuodą ~; gumyte,
kaspinu surišti ~
sklastymas šone, per vidurį

Ilgus su kirpčiukais plaukus ji paprastai supindavo į kasas, tačiau
šįkart jie buvo susukti į kuodą. Kaip geriau: plaukus susirišti gumyte
ar pasileisti, o gal surišti kaspinu ar susegti segtuku?

žandenos: ilgos ~; siauros ~

Senelis augino žandenas – man gaila, kad dabar jos nemadinga.

Kaip mama šukuodavo plaukus: sklastymas buvo šone ar per vidurį?

barzda: reta ~; tanki ~; vešli ~; trumpa ~; ilga ~; Jis užsiaugino barzdą, keletą mėnesių panešiojo, o po to ir vėl
trijų dienų barzdelė
nusiskuto. Gaila, barzdotas vyriškis visada atrodo solidesnis.
ūsai, ūseliai: reti ~; tankūs ~; trumpi ~; ilgi ~

– Gal žinai, kokius ūsus nešiojo tėvas? – Ne, ūsuoto tėčio
neprisimenu.

lūpos: plonos ~; storos ~; putlios ~; raudonos ~ Plonos bekraujės lūpos buvo kietai sučiauptos.
burna: maža ~; didelė ~; plati ~

Jis šypsojosi šykščiai – slėpė savo bedantę burną.

dantys: lygūs ~; kreivi ~; smulkūs ~; stambūs ~; Nuo vaikystės gėdijausi savo kreivų dantų, tad ir šypsojausi retai.
taisyklingi ~; sveiki ~; sugedę ~
nosis: tiesi ~; taisyklinga ~; riesta ~; kumpa ~;
su kuprele ~; ereliška ~; stambi ~; ilga ~

Kumpa, šiek tiek su kuprele nosis jos veido nedarkė.

smakras: stambus ~; smailas ~; valingas ~;
su duobute ~; apžėlęs ~

Įsidėmėjau, kad smakras buvo stambus, su duobute, buvo matyti ir
nemažas pagurklis.

skruostai: įdubę ~; su duobutėmis

Jis atrodė sulysęs: skruostai įdubę, skruostikauliai išsišovę.

ausys: didelės ~; mažos ~; atlėpusios ~

Šiek tiek atlėpusios ausys darė jį mielą.

kaklas: ilgas ~; trumpas ~; storas ~; plonas ~;
grakštus ~; kaip gulbės; kaip žirafos

Galiu graužtis, kiek noriu, kad neturiu grakštaus it gulbės kaklo, –
nuo to niekas nepasikeis.

ypatingi požymiai:
Ant rankos turėjo mažą tatuiruotę. Nelabai gerai įsižiūrėjau, bet man
tatuiruotė: iš-si-tatuiruoti (-uoja, -avo ką? kur?) atrodė, kad ten ištatuiruotas inkaras, įstrigęs į širdį.
randas; randuotas (-a)
apgamas
spuogas; spuoguotas (-a)
akiniai: nešioti (-ioja, -iojo ką?) akinius

Kaktoje buvo matyti nedidelis randas.
Mergina ant skruosto turėjo ryškų apgamą.
Ypatingų požymių nepastebėjau – tik keletą spuogų ant kaktos.
Kur tavo saulės akiniai? Gal įsidėmėjote, kokius akinius ji nešioja?

rengimasis; apranga

pa-nešioti (-ioja, -iojo ką?) drabužius, batus

Kokio dydžio batus nešioji?

pa-dėvėti (-i, -ėjo ką?) drabužius

Kokio dydžio drabužius tu dėvi? Padėvėtų, bet nenešiojamų drabužių
neišmeskite – geriau atiduokite labdarai.
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pranešioti naują drabužį, naują avalynę

Batai spaudžia ir net šiek tiek trina. – Nieko tokio, prasinešios.

su-/nu-nešioti (ką?); su-/nu-si-nešioti

Visai sunešiojau batus, reikia naujų. Tavo batai baigia nusinešioti.

su-dėvėti (ką?); su-si-dėvėti

Nedėvėk to paties švarko kasdien – labai greit sudėvėsi. Kasdien
dėvimi drabužiai greitai susidėvi.

ap-rengti (-ia, -ė ką? kuo?)
ap-si-rengti (ką? / kuo?)
ap-vilkti (-velka, -vilko ką? kuo?)
ap-si-vilkti (ką? / kuo?)
vilkėti (-i, -ėjo ką? / kuo?)

Aprenk vaikus šiltai.
Mergaitės, greičiau renkitės, kitaip pavėluosim į teatrą.
Apvilk vaikus kailiniais – lauke tikrai šalta.
Ką man vilktis: paltą ar striukę?
Įpratau kasdien vilkėti kostiumą, tad su džinsais jaučiuosi nejaukiai.

nu-rengti (kam? ką? / ką?); nu-vilkti (kam?
ką? / ką?)
nu-si-rengti (ką?); nu-si-vilkti (ką?)
iš-si-rengti
per-si-rengti (kuo?)

Jei sodyboje bus šilta, vaikus nurenk. Nuvilk vaikui megztinį.
Nusivilkite paltą ir užeikite į svetainę.

ap-auti (-auna, -avė kam? ką? / ką? kuo?)
ap-si-auti (ką? / kuo?)
nu-auti (kam? ką?)
nu-si-auti (ką?)
avėti (-i, -ėjo ką? / kuo?)
per-si-auti (kuo?)

Tėti, apauk man batus.
Galite apsiauti šlepetėmis.
Mama, nuauk man batus? Ar gali nuauti vaikus?
Aš geriau nusiausiu – kojos pailsės.
Man atrodo, aš niekada nemačiau, kad ji avėtų aukštakulnius.
Persiauk sportbačiais – ten, kur eisime, nėra asfalto.

ap-mauti (-mauna, -movė ką kuo? / kam? ką?)
ap-si-mauti (ką? / kuo?); už-si-mauti (ką?)
nu-mauti (kam? ką? / ką?)
nu-si-mauti (ką?)
mūvėti (-i, -ėjo ką?)

Apmauk vaikui kojines ir šlepetes – ar nematai, kad laksto basas.
Maukis kumštines pirštines – tada tikrai nesušalsi.

už-rišti (-a, -o ką? kam?) kaklaraištį
rištis (ką?): užsirišti (ką?); atsirišti (ką?);
nusirišti (ką?)
ryšėti (-i, -ėjo ką?)

Gal atlaisvinti kaklaraiščio mazgą – gal rišdama per daug užveržiau?
Užsirišti kaklaraištį išmokau iš tėvo. Tavo batraiščiai atsirišo –
užsirišk, nes dar pargriūsi. Nusirišk tą kaklaraištį – čia ne darbas.
Turiu ryšėti kaklaraištį kasdien.

už-si-dėti (-deda, -dėjo ką?) skrybėlę, akinius /
nusiimti (-ima, -ėmė ką?) kepurę,
nešioti akinius, skrybėlę

Kepurių nenešioju, tik ypatingomis progomis užsidedu skrybėlaitę.
Įėjęs į patalpą kepurę nusiimk.
Ar tu turi nuolat nešioti akinius? Jis niekada nenešioja kepurės.

apsi-gaubti (-ia, -ė ką? kuo?) pečius skara
apsi-vynioti (-ioja, -iojo ką? kuo?) kaklą šaliku

Mama, gal apgaubti pečius skara?
Ar skauda gerklę, kad apsivyniojai kaklą šaliku?

per-vystyti (-o, -ė ką?) kūdikį
vystyklai; sauskelnės

Gal kas galite pervystyti kūdikį? Man atrodo, jau laikas pakeisti
sauskelnes.

nuogas (-a); nuogalius (-ė)
plikas (-a)

Vaikai, nevaikščiokite nuogi – sušalsite.
Apsirenk šilčiau – neik į lauką plikas.

Vaikai, tik per daug neišsirenkite – sušalsite.
Turiu grįžti namo persirengti.

Negaliu nusimauti guminių batų – gal padėtum?
Kiekvieną dieną mūviu du žiedus – vestuvinį ir šį, dovanotą mamos.

puošimasis

pa-si-puošti (-ia, -ė kuo?); iš-si-puošti (kuo?)

Nesipuoškite – juk einame dirbti, ne į svečius. Kodėl taip išsipuošei?

aksesuarai: saulės akiniai; diržas; pirštinės;
šalikas, šalikėlis; skara, skarelė; rankinė;
delninukė; kuprinė ir pan.

Kokie aksesuarai šiuo metu madingi? Kad sukurtumėte savo
stilių, užteks kelių aksesuarų. Jauskite saiką: jei nešiojate šalikėlį,
nebereikia papuošalų. Delninukės labai nepraktiška, man patogiau
kuprinė.

Kad nepritrūktų žodžių
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papuošalai, bižuterija: apyrankė; auskarai; segė;
medalionas; karoliai; grandinėlė; pakabutis;
žiedas; vėrinys

Šis medalionas – šeimos relikvija. Turiu labai gražų pakabutį, bet
niekaip nepriderinu grandinėlės. Koks gražus gintaro vėrinys – ir aš
tokio noriu...

į-si-segti (-a, -ė) / iš-si-segti auskarus
už-si-segti (-a, -ė) / at-si-segti diržą
už-si-mauti / nu-si-mauti žiedą

Pamiršau išsisegti auskarus ir žaisdama tenisą vieną pamečiau.
Užsisek ir viršutinę sagą – taip reikia. Negaliu atsegti užtrauktuko.
Jei užsimausi pirštines, apyrankę nusimauk.

kosmetika; dažai; kosmetinė:
akių šešėliai; blakstienų tušas; akių (kontūro)
pieštukas; lūpų dažai, lūpdažis; lūpų blizgis;
(kreminė) pudra; toninis kremas; skaistalai
pasidažyti (-o, -ė ką?); išsidažyti

Kažkur palikau savo kosmetinę su visa kosmetika.
Man užtenka blakstienų tušo ir lūpų blizgio.

Pasidažyk nors kiek lūpas. Tu per ryškiai išsidažei.

kremas: dieninis ~; naktinis ~; maitinamasis ~;
drėkinimasis ~; ~ nuo raukšlių

Kai nuo vandens rankos tampa šiurkščios, pasitepu šiuo kremu ir
man padeda.

manikiūras: pa-si-daryti (-o, -ė ką?) manikiūrą
lakas: nu-si-lakuoti (-uoja, -avo ką?) nagus

Pasidaryčiau manikiūrą pati, bet nebeturiu bespalvio nagų lako.
Palauk, noriu nusivalyti nagų laką. Kokia spalva lakuoti?

žirklės, žirklutės; dildė

Žirklutes ir dildę dėkite į lagaminą – jų negalima įnešti į lėktuvą.

kvepalai; tualetinis vanduo; odekolonas
kvėpintis (-inasi, -inosi kuo?)
kvepėti (-ia, -ėjo kuo?)

Nors pasirinkimas didelis, išsirinkti tinkamus kvepalus sunku.
Šiek tiek pasikvėpink, tik jokiu būdu neišsikvėpink per daug.
Ji kvepėjo jazminais.

šukuosena:
šukos, plaukų šepetys
su-šukuoti (-uoja, -avo ką?); su-si-šukuoti

Einu į kirpyklą pasidaryti šukuosenos.
Gal matei, kur mano plaukų šepetys?
Kokia tu susivėlusi – susišukuok!

mada ar stilius

madingas (-a); stilingas (-a)
susikurti (-kuria, -kūrė ką?) savo stilių

Norite atrodyti madingai ar stilingai? Susikurkite savitą,
nepakartojamą stilių. Iš kitų ji išsiskyrė savo savitu stiliumi.

skonis; skoningas (-a)

Man patinka jos išlavintas skonis. Jis rengiasi skoningai.

tikti (tinka, tiko kam? prie ko?)
derėti (-a, -ėjo kam? prie ko?)
pri-derinti (-ina, -ino ką? prie ko?)
su-derinti (ką? su kuo?)
derinys

Tas modelis tau tinka.
Prie šio sijono dera aukštakulniai bateliai.
Prie plačių kelnių derinkite lygiapadžius batelius.
Kaip tu moki suderinti spalvas.
Šis plačių kelnių ir švarko derinys daro jus elegantišką.

stileiva, puošeiva
aklai sekti (-a, -ė) mada
vaikytis (-osi, -ėsi ko?) madų

Nesu stileiva, kai renkuosi drabužį, svarbu, kad jis būtų patogus ir
man tiktų... Kartais geriau rengtis paprastai nei aklai sekti mada. Aš
madų nesivaikau...

atsilikti (atsilieka, atsiliko) nuo mados
senamadiškas (-a)

Nenoriu atsilikti nuo mados... Koks senamadiškas kaklaraištis –
greičiau nusirišk.

spalva; atspalvis: ryškus (-i) ~; intensyvus (-i) ~;
prislopintas (-a)
vienspalvis (-ė); įvairiaspalvis (-ė); margas
(-a); raštuotas (-a); gėlėtas (-a); dryžuotas
(-a); languotas (-a); taškuotas (-a)

Nemėgstu ryškių, intensyvių spalvų. Man patinka visi pilkos spalvos
atspalviai.
Šiemet bus madinga įvairiaspalviai drabužiai.
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6. KAD NEPRITRŪKTŲ ŽODŽIŲ,
Kai KaLBamE aPiE ŽmOGaus iŠVaiZDĄ

PraTimai
1. išsamiai aprašykite, kaip su amžiumi keitėsi šių žmonių išvaizda, o kas išliko nepasikeitę.

2. Kokių gali būti drabužių, batų, aksesuarų?
Dirbdami poromis pratęskite sąrašus.
• bendri (ir vyriški, ir moteriški, ir vaikiški): džinsai,
• tik vyriški: glaudės,
• tik moteriški: liemenėlė,
• vaikiški: šliaužtinukai,
• paskirtis: darbiniai,
• medžiaga: vilnoniai,
• sezonas: rudeniniai,
• viršutiniai: striukė,
• avalynė: batai,
• visa kita (priedai, drabužių dalys ir pan.): diržas, kišenė,
KAD NEPRITRŪKTŲ ŽODŽIŲ
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3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
1. Palaukite manęs – aš tik užbėgsiu namo            persiauti            – mano batai visai šlapi.
2. Gal man                                       suknele? Gal netinka eiti į operą su kelnėmis?
3. Labai sušalau kojas – einu                                       vilnones kojines.
4. Jis kone kasdien                                       džinsus.
5. Vaikai,                                       kaklą šaliku ir                                       kepurę – pučia labai šaltas vėjas.
6. Sūneli, įėjęs į vidų būtinai                                       kepurę.
7. Kai eisi laikyti egzamino, būtinai                                       kaklaraištį.
8. Jau vėsu, einu                                       pečius skara.
9. Kad nesušaltum, norėčiau                                       tau ant pečių savo švarką – sutinki?
10.                                       paltą – bus ne taip karšta.
11. Nemėgstu vaikščioti                                       viršutinę marškinių sagą.
12. Kuriais bateliais man                                      ? Gal aukštakulniais?
13. Turėčiau pradėti                                       akinius – ėmiau prastai matyti.
14. Aš beveik niekada                                       sijonų,                                       sportbačių.

4. Su šiomis veiksmažodžių poromis sudarykite savo sakinių.
• apsiauti – avėti
• užsidėti – nešioti
• užsirišti – ryšėti
• užsisegti – užsisagstyti
• apsivilkti – vilkėti
• įsisegti – segėti
• užsimauti – mūvėti

5. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
Šiuo metu išties            madingos            (mada) įvairiaspalvės ir raštuotos pėdkelnės:                                      
(dryžis), margintos gėlių žiedais ar įvairiais ornamentais kojinės. Jos puikiai tiks ne tik išrankiai
                                      (puoštis), bet ir padės paslėpti kai kuriuos figūros                                       (trūkti).
Ir, žinoma, taps svarbia                                    (vaizdas) detale. Įdomiai atrodysite, jei prie                                  
(langas) sijono priderinsite jo raštą atkartojančias pėdkelnes, o prie                                       (klasika)
juodos suknelės puikiai derės ir kuklios, be jokio rašto kojinės, ir                                       (ryški + spalva) – nelygu kokia proga. Beje,                                       (basas) avėkite tik basomis.
Šią vasarą dizaineriai vyriškai giminei                                       (apsirengti) siūlo rinktis pagal nuotaiką: tikrai
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laisvi ir žaismingi jausitės                                       (mautis) džinsus ir įvairių spalvų marškinėlius. Atrodysite
                                      (stilius), jei užsidėsite britišką kepurę, apsivilksite                                       (gėlė) mėlynos spalvos marškinius, rudos spalvos švarką ir                                       (avalynė) sportinius batelius. Baltos
ar šviesiai rudos spalvos lininės kelnės puikiai derės prie pastelinių spalvų                                       (sportas)
marškinių. Prie vienspalvių marškinių tiks                                       (raštas) kaklaraiščiai, o šiuo metu madingus
siaurus arba klasikinius kaklaraiščius su susigarankščiavusiu mazgu – prie                                       (marga + spalva).
Parengta pagal spaudą.

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį. Dviem žodžiais yra daugiau.
apranga          apranga          audinys          derinys          dydis          dizaineris          drabužis
ilgis          mada          mada          megztinis          moteris          palaidinė          rankovės
sijonas          siūlė          spalva          stilius          stilius          suknelė          šukuosena          švarkas
Trumpai apie jaunimo madą
Dabar gatvėje galime pastebėti kelių                stilių                elementus, perimtus iš praėjusio amžiaus
pabaigos gatvės                                                . Pirmąją kryptį galima apibūdinti palyginimu – tokio stiliaus
                              taip vilki „bomžai“. Jam būdinga purvinos                                   , suglamžytos medžiagos,
drabužiai ne pagal                                      , smunkančios kelnės, siauručiai švarkai,                                       gerojoje pusėje, neapsiūlėti švarkų ar megztinių atlapai. Esminis šio stiliaus bruožas – drabužiai vilkimi „neteisingai“, pavyzdžiui, graži gėlėta vasarinė                                       apsivelkama ant sportinių marškinėlių ilgomis                                      . Šis stilius turi didelės įtakos roko muzikantų                                      .
Visiems senų drabužių neužtenka ir                                       ima kurti glamžytus, nutįsusius drabužius. Taip į
madą ateina ir tarsi blogai nukirptų bei nudažytų plaukų                                 , išsipešę marškiniai ir panašūs
dalykai – ir tai jau nieko nebešokiruoja.
Kita gatvės stiliaus kryptis „susidomėjo“ senais drabužiais: pablukusi ir kandžių pagraužta suknelė derinama prie šiuolaikinės                                      . Tai patogus stilius – galima dėvėti ir sugadintus daiktus, tačiau
paprastai drabužiai sendinami dirbtinai – taip atsiranda nauji išblukę                                    , skylutės, vakarinė
suknelė nuplėštu kraštu ar atirusiais mezginiais. Seni drabužiai ar papuošalai dera su prabanga, o juos vilkinti
                                      atrodo tarsi grafienė, tapusi „valkata“.
Šiuolaikinei                                       įtakos turi ir dekonstruktyvizmas: drabužiai siuvami taip, tarsi būtų
neįmanoma jų dėvėti, iš skirtingų medžiagų, skirtingų                                        , be to, atskiros dalys dar ir
keistai susiūtos tarpusavyje. Kita mados kryptis skatina maišyti                                   , t. y. atrodyti taip,
tarsi buvo apsirengta tuo, kas pakliuvo po ranka, nededant pastangų, kaip tai dera tarpusavyje. Romantinis                                          , džinsinis švarkelis arba suknelė ir sportinis                                          . Patys
drabužiai nėra ekstravagantiški, esmė – keistas jų                                      .
Parengta pagal spaudą.

Kad nepritrūktų žodžių

LEKSIKA

49

7. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
1. Į madą sugrįžę         moteriškumą         (moteris) pabrėžiantys drabužiai privertė moteris ieškoti ir kitokios
rankinės. Šiuo metu madingas rankines, vadinamąsias                                       (delnas), reikia nešioti
grakščiai, prie jų tinka                                       (mautis) pirštinaites.
2. Jau kelintą sezoną madingiausių spalvų paletėje karaliauja itin šviesūs                                       (spalva) –
pieno baltumo, šampano, gelsva.
3. Aš nesistengiu vaikytis madų – rengiuosi tai, kas man patinka, kas man tinka, tiesiog                                
(stilius)...
4. Labiausiai man patinka tokie drabužių                                       (derinti), kurie leidžia sujungti du priešingus
stilius. Taip apsirengusi niekada nesijaučiu                                       (sena + mada) ar atsilikusi nuo mados.
5. Šiandien moteriški                                       (puošnus) optiškai padidėjo – ir vėl į madą grįžo ilgi, kabantys                                       (ausis) su stambiais brangakmeniais, masyvūs žiedai, keliais sluoksniais kabinamos                                       (grandis).
6. – Kaip tau pavyko sukurti savo stilių? – Aš tiesiog                                       (derėti) spalvas, medžiagas, ir
paprastai pavyksta.

8. Aprašykite šiuos žmones.
Sakoma, kad priešingybės traukia viena kitą.
Štai kad ir Tomas su Sauliumi. Jie nuo vaikystės neišskiriami draugai. Tačiau jūs tik pasižiūrėkite, kokie jie
skirtingi: vienas
,
o kitas

Tačiau jie skiriasi ne tik savo išvaizda, bet ir charakteriu: vienas
,
o kitas

9. Kuo, jūsų manymu, skiriasi madinga nuo stilinga?
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7. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie sveikatą
savijauta

jaustis (jaučiasi, jautėsi kaip?)
pasijusti (pasijunta, pasijuto kaip?)
liga: su-sirgti (-serga, -sirgo kuo?) plaučių
uždegimu
ligotas (-a); tikras ligų puodas
užkrėsti (užkrečia, užkrėtė ką? kuo?)
užsikrėsti (kuo? nuo ko?)
laikinojo nedarbingumo pažymėjimas
sveikata
pa-gerėti (-ėja, -ėjo) / pa-blogėti (-ėja, -ėjo)
pa-sveikti (-sveiksta, -sveiko)
iš-gyti (-gyja, -gijo); pagyti
pa-gydyti (-o, -ė ką?); iš-si-gydyti (ką?)
už-gydyti (ką?)
sveikas (-a)

– Kaip jaučiatės? Gal jau geriau? – Iš ryto jaučiuosi visai neblogai,
bet popiet pasijutau blogiau.
Ši liga labai reta. Keistai jaučiuosi – gal sirgsiu? Tu nekaip atrodai –
gal sergi?
Jis labai ligotas vaikas – tikras ligų puodas.
Gripas – užkrečiama liga.
Žiūrėk – neužsikrėsk. Aš užsikrėčiau gripu nuo bendradarbio.
Sergu ir turiu laikinojo nedarbingumo pažymėjimą.
Sveikata nesiskundžiu, tai ko daugiau reikia?
– Kaip tu? – Po truputį gerėja. Į vakarą sveikata gali pablogėti –
neišsigąskite. Gal jau pasveikai?
Ar jau išgijai? Sielos žaizdos gyja ilgiausiai.
Ar galite mane pagydyti? Aš gydausi tik žolelėmis. Išsigydžiau visas
ligas natūraliais metodais. Kaip užgydyti negyjančią žaizdą?
Gydytojai sako, kad aš jau sveikas kaip ridikas.

poliklinikoje, ligoninėje

pacientas; ligonis

Pirmiausia pacientą būtina išklausyti.

gydymo įstaiga; sveikatos priežiūros įstaiga:
gydytojo kabinetas; poliklinika; ligoninė;
klinika; šeimos klinika; sanatorija; slaugos
ligoninė ir pan.

Mūsų ligoninė vykdo antrinės asmens sveikatos priežiūros veiklą.
Prašom kreiptis į šeimos gydytojo kabinetą.
Norėčiau nuvykti į sanatoriją.

medicinos personalas: medikas (-ė); gydytojas
(-a); kitaip – šeimos gydytojas (-a)
medicinos sesuo (seselė)
slaugė; slaugytojas (-a); sanitaras (-ė)

Dėkoju visam ligoninės medicinos personalui.
Kas jūsų šeimos gydytojas?
Sesute, ar galite pamatuoti man kraujo spaudimą?
Gal galite pakviesti slaugytoją?

registratūra
užsiregistruoti (-uoja, -avo pas ką?)
užsirašyti (-o, -ė pas ką?)

Dėl kito vizito skambinkite į registratūrą.
Ar galėčiau užsiregistruoti pas šeimos gydytoją?
Norėčiau užsirašyti pas ausų, nosies, gerklės gydytoją.

siuntimas pas gydytoją:
nu-siųsti (-siunčia, -siuntė pas ką?)
pa-konsultuoti (-uoja, -avo ką?)
pa-si-konsultuoti (-uoja, -avo su kuo?)

Turiu siuntimą pas neurologą.
Šeimos gydytojas nusiųs pas specialistą.
Norėčiau pasikonsultuoti su specialistu ir dėl vaistų, ir dėl
operacijos.

ligoninė:
at-si-gulti (-gula, -gulė) į ligoninę
pa-guldyti (-guldo, -guldė ką?)
skyrius; palata
lankymo valandos: aplankyti (-o, -ė ką?)

Tomas ligoninėje – eikim jo aplankyti.
Rytoj guluosi į ligoninę planinei operacijai.
Mane paguldė į ligoninę.
– Kuriame skyriuje guli tėvas? – Vidaus ligų skyriuje, pirmoje
palatoje. – Ar žinai, kada lankymo valandos?

skubi pagalba

būklė: stabili ~; sunki ~; pavojinga gyvybei ~

Kad nepritrūktų žodžių
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Kvieskite greičiau gydytoją! Kvieskite greitąją pagalbą!
Suteikite jam pirmąją pagalbą – labai jūsų prašau.

sąmonė: ap-/nu-alpti (-alpsta, -alpo)
netekti (netenka, neteko ko?) sąmonės
prarasti (praranda, prarado ką?) sąmonę
atgauti (atgauna, atgavo ką?) sąmonę
at-gaivinti (-ina, -ino ką?)

Tomą rado namie be sąmonės. Kiek laiko jis buvo be sąmonės?
Man sukasi galva – tuoj apalpsiu. Kada jis neteko sąmonės?
Po traumos jis dar kalbėjo, bet netrukus prarado sąmonę.
Ar jis jau atgavo sąmonę?
Linas atliko dirbtinį kvėpavimą bei širdies masažą ir jį atgaivino.

koma; komos būsena
atsigauti (atsigauna, atsigavo) iš komos

Atrodo, jį ištiko koma. Komos būsenos jis praleido pusę metų.
Mes jus pakviesime, kai pacientas atsigaus.

paralyžius: paralyžiuoti (-iuoja, -iavo ką?)

Po insulto jį ištiko paralyžius. Nejaučiu kojų – ar mane paralyžiavo?

žaizda: durtinė ~; pjautinė ~; šautinė ~

Kokia gili žaizda. Atvežė pacientą su šautine žaizda.

su-si-žeisti (-žeidžia, -žeidė ką?)
įsidurti (-duria, -dūrė ką? kuo?)
įsipjauti (-pjauna, -pjovė ką? kuo?)
nusideginti (-ina, -ino ką? kuo?)
nusibrozdinti (-ina, -ino ką?)
prisitrinti (-trina, -trynė ką? / ko?)

Kaip susižeidei?
Kažkaip sugebėjau įsidurti ranką adata.
Įsipjoviau pirštą peiliu.
Nusideginau ranką verdančiu vandeniu.
Griuvau ir nusibrozdinau kelį, alkūnę ir kaktą.
Batai nauji, gal kiek per maži, tai pritryniau nuospaudų ir pūslių.

kraujas: nu-kraujuoti (-uoja, -avo)
perpilti (-pila, -pylė ką?) kraują
duoti (duoda, davė ko?) kraujo
kraujo donoras (-ė)

Stabdykite kraujavimą – jei toliau taip kraujuos, neteks daug kraujo.
Man perpylė kraują.
Gaila, kad negaliu duoti kraujo – pačiai labai trūksta geležies.
Noriu būti kraujo donoru.

iš-valyti (-o, -ė ką?) žaizdą
su-siūti (siuva, siuvo ką?) žaizdą
užkrėsti (užkrečia, užkrėtė ką?) žaizdą

Žaizda gili, būtina ją išvalyti ir susiūti.
Žaizdą būtina išvalyti, kad nebūtų kraujo užkrėtimo.

tvarstis: ap-/su-tvarstyti (-o, -ė ką?) žaizdą
ap-rišti (-a, -o ką?) žaizdą, ranką; perrišti
pleistras: užklijuoti (-uoja, -avo ką? kuo?)
vata
dezinfekcinis skystis: vandenilio peroksidas

Ar turite sterilių tvarsčių? Ranką jums sutvarstys seselė.
Po savaitės perriškite žaizdą.
Žaizdos netvarstysime, tik pleistrą užklijuosime ant žaizdos.
Gal užteks užklijuoti žaizdą pleistru? Man reikia vatos žaizdai
apvalyti. Gal yra vandenilio peroksido žaizdai išplauti?

randas

– Ar man liks randas? – Nesijaudink – randai vyrus puošia...

nelaimingas atsitikimas; trauma
su-si-žaloti (-oja, -ojo ką?)
mirti (miršta, mirė)
žūti (žūsta / žūva, žuvo)
išgyventi (-ena, -eno)

Per avariją vairuotojas patyrė traumą.
Jonas slidinėdamas susižalojo – jam lūžo koja.
Per gatvę bėgantį vaiką partrenkė automobilis, nuo sužalojimų jis
mirė. Kasmet keliuose žūva viena klasė vaikų.
Stebuklas, jog ji liko gyva, – po tokių traumų nedaug kas išgyvena.

smegenų sutrenkimas: susitrenkti (-ia, -ė ką?)

Čiuožėja patyrė rimtą traumą – parkrito ant ledo ir susitrenkė galvą.

kraujosruva; mėlynė: sumušti (-a, -ė ką?)

Kad neatsirastų mėlynė, užsidėk ant sumuštos vietos ledo.

sąnarys: išsinarinti (-ina, -ino ką?)
atstatyti (-o, -ė ką?) išnirusį petį, pirštą

Pirštus per sąnarius skauda. Žaisdamas krepšinį griuvau ir
išsinarinau petį, teko važiuoti į ligoninę ir jį atstatyti.

raumuo: patempti (-ia, -ė ką?) raumenį

Kelias dienas nesportuosiu – pasitempiau raumenį.
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sausgyslė: patempti (-ia, -ė ką?) sausgyslę

– Kodėl šlubuoji? – Vakar lygioje vietoje pasitempiau sausgyslę.
– Gerai, kad Achilo sausgyslė nenutrūko.

lūžis: uždaras ~; atviras ~
susilaužyti (-o, -ė ką?); su-lūžti (-lūžta, -lūžo)
gipsas; įtvaras
su-gipsuoti (-uoja, -avo ką?) koją
su-gyti (-gyja, -gijo)

Uždarą lūžį nustatyti sunkiau.
Kaip susilaužei koją? Kaulas lūžo keliose vietose.
Kada nuims gipsą? Kiek laiko reikės nešioti įtvarą?
Lūžusią koją teko sugipsuoti.
Kaulas blogai sugijo, teks vėl daryti operaciją.

operacija
chirurgas (-ė): iš-operuoti (-uoja, -avo ką?)
operacinė; pooperacinė palata
narkozė; vietinė nejautra
anesteziologas (-ė)

Operacija neplaninė – negaliu jos atidėti.
Ar jau žinai, kuris chirurgas operuos? Man išoperavo apendicitą.
Į operacinę jums negalima. Prašom laukti prie pooperacinės palatos.
Tu gavai bendrą ar vietinę narkozę?
Anesteziologas liepė skaičiuoti nuo šimto iki vieno.

tyrimai

iš-tirti (-tiria, -tyrė ką?); padaryti tyrimą:
rentgeno nuotrauka
elektrokardiograma
ultragarso tyrimas ir kt.

Pasižiūrėsime, ką parodys tyrimai.
Išsamiai jus ištirsime: padarysime plaučių rentgeno nuotrauką,
elektrokardiogramą, bendrąjį kraujo, gliukozės, cholesterolio,
šlapimo, ultragarso tyrimą. Ką parodė ultragarso tyrimas?

įkvėpti (įkvepia, įkvėpė) / iškvėpti
kvėpuoti (-uoja, -avo)

Giliai įkvėpkite ir nekvėpuokite. Galite iškvėpti.
Kvėpuokite pro nosį. O dabar – pro burną. Prašom nekvėpuoti.

apžiūrėti (-i, -ėjo ką?) gerklę

Apžiūrėsiu jūsų gerklę: prašom išsižioti plačiai. Galite užsičiaupti.

kraujospūdis, kraujo spaudimas:
padidėjęs ~ / sumažėjęs ~; aukštas ~ /
žemas ~; per didelis ~ / per mažas ~
pulsas

Ar galite pamatuoti kraujo spaudimą?
Jūsų kraujospūdis per didelis – tai labai rimta. Atrodo, man pakilo
kraujospūdis. Blogai jaučiuosi – gal kartais nukrito kraujospūdis?
Sunkiai užčiuopiu pulsą – kvieskite gydytoją.

peršalimo ligos

sušalti (sušąla, sušalo)
peršalti; persišaldyti (-o, -ė)

Labai sušalau, bet gal nesusirgsiu?
Sergu – vakar persišaldžiau.

užkimti (užkimsta, užkimo)

Esu užkimusi – vos galiu prakalbėti.

kosulys; sausas kosulys: kosėti (kosi / kosti /
kosėja, kosėjo) atsikosėti; prakosėti; kosčioti
(-ioja, -iojo)

Kosulys užėjo, net dusina. Be perstojo kosiu / kosčiu / kosėju. Mane
kankina sausas kosulys – negaliu atsikosėti, visą naktį prakosėjau.
Tu visąlaik kosčioji – nueik pas gydytoją.

čiaudulys: nu-si-čiaudėti (-i, -ėjo)

Nesustodama čiaudžiu – baisi sloga. Patys nusičiaudėję sakome
„Atsiprašau!“ „Į sveikatą!“ – taip atsakome kitam nusičiaudėjus.

sloga: su-sloguoti (-uoja, -avo)

Man sloga – negaliu kvėpuoti per nosį. Niekur neisiu – sloguoju.

temperatūra: pasimatuoti (-uoja, -avo ką?)
temperatūrą; aukšta ~; nedidelė ~
pakilti (-kyla, -kilo) / nu-kristi (-krinta, -krito)
karštis: karščiuoti (-iuoja, -iavo)

Vakare pakilo temperatūra, bet rytą nukrito. Atnešiau termometrą –
pasimatuok. Sūnui temperatūra per kelias valandas pašoka iki 40
laipsnių – iškart važiuojame tiesiai į ligoninę.
– Krečia drebulys. – Gal turi karščio? Tu karščiuoji, tiesiog degi.

prakaitas: iš-prakaituoti (-uoja, -avo)

Kažkas man darosi – ką tik išmušė šaltas prakaitas ir svaigsta
galva.

Kad nepritrūktų žodžių
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virškinimo sutrikimai

Skauda skrandį – gal turite virškinimo fermentų.
Skrandis sustojo, nevirškina – matyt, kažko užvalgiau.
Galėjote apsinuodyti ir maistu, ir alkoholiu.
Reikia išplauti skrandį – turite išgerti keletą stiklinių vandens.
Vien nuo maisto kvapo mane ima pykinti, net vimdo.

skrandis
su-virškinti (-ina, -ino ką?)
apsinuodyti (-ija, -ijo kuo?)
iš-plauti (-plauna, -plovė ką?) skrandį
su-pykinti (-ina, -ino ką?)
su-vimdyti (-o, -ė ką?)
ap-si-vemti (-vemia, -vėmė)

Stabdyk – mane pykina, galiu tuoj apsivemti…

viduriai; žarna, žarnynas
iš-pūsti (-pučia, -pūtė ką?) vidurius
viduriuoti (-iuoja, -iavo)
užkietėję viduriai; vidurių užkietėjimas

Nuo kokių produktų jums pučia vidurius?
Ar ligonis seniai viduriuoja?
Šia liga sergančius pacientus kankina vidurių užkietėjimas.

šlapimas: nu-si-šlapinti (-ina, -ino)
išmatos

Šlapimo ir išmatų tyrimai parodė, kad virškinimo sistemos ligomis
nesergate. Šlapinimosi sutrikimai kankina ne tik vyrus.

pas odontologą

dantis (-ies; -ų): pieninis ~; priekinis ~; iltinis ~;
krūminis ~; protinis ~

Pieniniai dantukai baigia iškristi, kol išdygs nauji, bus sunku
kramtyti.

dantenos

O kodėl dantenos kraujuoja?

ėduonis
jautrus dantis: reaguoti (-uoja, -avo į ką?)
su-gesti (-genda, -gedo)
su-si-taisyti (-o, -ė ką?) dantį
iš-traukti (-ia, -ė ką?) dantį
protezuoti (-uoja, -avo ką?) dantį
už-plombuoti (-uoja, -avo ką?) dantį
įsidėti (-deda, -dėjo) plokštelę

Dantų ėduonis – labiausiai paplitusi liga. Dantys genda ir nuo
cukraus. – Dantys tapo jautrūs šalčiui. – Ar dantis reaguoja į šaltį ar
į saldumą? – Ne, tik į temperatūros pokyčius.
Šį dantį jau reikia taisyti. Kol kas uždėsiu laikiną plombą.
Deja, nepavyko išgydyti šio danties – teks traukti.
Dantį protezuoti būtina, kai jį pažeidžia ėduonis, kai jis nudyla ar
nukenčia dėl traumos ir jo nebeįmanoma atkurti plombuojant.
Dantų plokštelėmis vadinami išimami dantų protezai.

sąkandis; kabės

Netaisyklingą dantų sąkandį taisysime kabėmis.

burnos higiena
balinti (-ina, -ino ką?) dantis

Kad dantys negestų, rūpinkitės burnos higiena, nuvalykite apnašas.
Dantims gali pakenkti ir per dažnas jų balinimas.

skausmas

chroniškas ~; ūmus ~; veriamas ~ ir pan.
skaudėti (-a, -ėjo kam? ką?)
suskausti (suskausta, suskaudo)
kentėti (kenčia, kentėjo ką?) skausmą
neištverti (neištveria, neištvėrė ko?)
iš-kankinti (-ina, -ino ką?)
mausti (maudžia, maudė kam? ką?)
gelti (gelia, gėlė kam? ką?)
diegti (diegia, diegė kam? ką?)
peršėti (perši / peršti, peršėjo kam? ką?)
niežėti (niežti, niežėjo kam? ką?)
nu-tirpti (-tirpsta, -tirpo kam?)
iš-/su-tinti (-tinsta, -tino kam?)

Veriamas skausmas širdies plote yra pirmasis infarkto simptomas.
– Kaip skauda.. – Gal nori vaistų nuo skausmo?
– Oi! – Kas nutiko. – Suskaudo krūtinę. – Širdis? – Gal.
Pakentėk, tuoj pradės veikti vaistai.
Ilgalaikis skausmas labai iškankina žmogų.
Tokio skausmo daugiau neištversiu…
Kai šlapia ir šalta, man maudžia visus sąnarius.
Oi kaip dantį gelia…
Oi kaip nudiegė šoną. – Kaip dažnai tie diegliai varsto jums šoną?
Kai ilgai dirbu kompiuteriu, man peršti akis.
Labai niežti – gal jau žaizda gyja?
Man nutirpusi visa kairioji kūno pusė, nieko nejaučiu.
Kai įgėlė bitė, sutino visa ranka, dėjau kompresus ir tinimą atleido.

B2 / C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis (I)

54

7. Kad nepritrūktų žodžių,
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nuskausminamieji vaistai
nuskausminti (-ina, -ino ką?)
nu-malšinti (-ina, -ino ką?) skausmą
ap-rimti (-rimsta, -rimo); nurimti
nustoti (nustoja, nustojo kam? ką?)

Prašyčiau duoti nuskausminamųjų.
Gal norite, kad nuskausmintume?
Jokie vaistai nenumalšins sielos skausmo.
Po truputį skausmas aprims, o gal ir visai nurims.
Truputėlį pakentėkite – tuoj nustos skaudėti.

nemiga

migdomieji vaistai

Kai mane kankina nemiga, išgeriu migdomųjų.

mieguistas (-a); neišsimiegojęs (-usi)

Kai nubundu ir iki ryto niekaip neužmiegu, rytą jaučiuosi mieguista.

alergija

alergiškas (-a) (kam?)
šienligė
dilgėlinė

Daug kas gali sukelti alergiją. Aš alergiška žemės riešutams.
O aš sergu šienlige: kiekvieną pavasarį, kai pradeda žydėti augalai,
pradedu čiaudėti, o rankas išberia dilgėlinė.

onkologinis susirgimas

auglys: piktybinis ~; nepiktybinis ~
vėžys; navikas; metastazės

Ne kiekvienas auglys yra piktybinis. Laimei, auglys nepiktybinis.
Ar jau galime sakyti, kad vėžys yra išgydomas? Metastazių dar nėra.

odos ligos

apgamas
šašas: ap-šašti (-šąšta, -šašo)
nagų grybelis
pūlinys: su-pūliuoti (-iuoja, -iavo)
votis (-ies; -ių): pra-trūkti (-trūksta, -trūko)
spuogas: iš-augti (-a, -o)
iš-berti (-beria, -bėrė ką kuo?) odą
karpa

Tas apgamas ėmė keistis – bijau, kad gali ir supiktybėti.
Ant žaizdos susiformavo šašas. Peršalau ir apšašo lūpos.
Nagų grybeliu lengva užsikrėsti.
Būtų blogai, jei žaizda supūliuotų. Pūlinys ir pats pratrūks.
Man ant kojos iškilo votis, ilgai kentėjau, kol ji pratrūko.
Ant kaktos išaugo spuogas.
Paauglystėje veido odą dažnai išberia jaunatviniai spuogai.
Ant nykščio auga karpa – ką daryti?

vaistai

vartoti (-oja, -ojo ką?) vaistus (nuo ko? /
kam [+ bendratis])
tabletė, kapsulė
iš-gerti (-geria, -gėrė ką?); užgerti (ką? kuo?)
nu-ryti (-ryja, -rijo ką?)
su-čiulpti (-ia, -ė ką?)
milteliai
mikstūra
ampulė: su-si-leisti (-leidžia, -leido į kur?)
vienkartinis švirkštas, vienkartinė adata
tepalas
lašai
lašelinė, lašinė
skiepai: pa-si-skiepyti (-ija, -ijo ką? nuo ko?)

Kaip vartoti šiuos vaistus? Man reikia vaistų nuo galvos skausmo ir
širdžiai (stiprinti).
Norite tablečių ar kapsulių?
Ar nepamiršai išgerti vaistų? Vaistus užgerk vandeniu, ne sultimis.
Tabletę nuryk, jos negalima kramtyti.
Šias tabletes sučiulpkite.
Užpilkite miltelius vandeniu, išmaišykite ir išgerkite.
Prieš vartojimą mikstūrą būtina suplakti. Gerkite valgomąjį šaukštą.
Šiuos vaistus reikia leisti į raumenis ar į veną? – Į paodį, todėl pats
susileisti negalėsite. Naudokite tik vienkartinius švirkštus.
Ištepkite skaudamą vietą tepalu ir gerai įtrinkite.
Lašinkite akių lašus tik vakarais. Man reikia lašų nuo slogos.
Pastatysime jums lašelinę – jau rytoj būsite sveikas.
Šiemet pasiskiepijau ne tik nuo gripo, bet ir nuo erkinio encefalito.

dozė; dozavimas
perdozuoti (-uoja, -avo ką?)

Dozė: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant arba po valgio.
Būkite atidus, šių vaistų galima perdozuoti – tai labai pavojinga.

receptas
(ne)kompensuojamieji vaistai

Šie vaistai parduodami tik pagal receptą.
Kai kurių vaistų ligonių kasa nekompensuoja.
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negalia

įgimta ~; įgyta ~
neįgalus (-i); neįgalusis (-ioji)
paveldėti (-i, -ėjo ką? iš ko?) ligą

Diagnozė aiški – įgimta širdies yda. Tokią negalią galima pagydyti.
Ji gimė sveika, neįgali ji tapo po traumos.
Tai paveldima liga – polinkį į šią ligą paveldėjau iš tėvo.

klausos negalia: kurčias (-ia)
apkursti (-kursta, -kurto): apkurtęs (-usi)
kurčnebylys (-ė); nebylys (-ė)

Prašom kalbėti garsiau – jis neprigirdi viena ausimi.
Nešioju klausos aparatą – apkurtau nuo darbo fabrike.
Mano sesuo – kurčnebylė, todėl išmokau gestų kalbą.

regos (regėjimo) negalia: aklas (-a); neregys
(-ė); silpnaregis (-ė)
apakti (-anka, -ako)
trumparegis (-ė); toliaregis (-ė)

Ji neprimato, yra silpno regėjimo. Labai suprastėjo regėjimas,
matyt, turėsiu nešioti akinius. Aklieji mokosi Brailio rašto.
Nuo šiol ligos galima ir apakti.
Tu trumparegis ar toliaregis?

judėjimo negalia
reabilitacija

Dėl judėjimo negalios sunku rasti darbą.
Vežimėlyje aš nesėdėsiu – po reabilitacijos aš ir vėl vaikščiosiu.

proto negalia; psichinės sveikatos sutrikimas

Žmonės su proto negalia ir psichinės sveikatos sutrikimais gydomi
dienos psichikos sveikatos centruose.

Pratimai
1. Dirbdami poromis pratęskite sąrašus.
• Kūno dalys, organai: galva, smegenys,

• Ligos: migrena, cukraligė,
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2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį. Dviem žodžiais yra daugiau.
atsigauti          atsikosėti          išgerti          karščiuoti          kristi          krėsti
pakaitinti          pakilti          peršalti          sirguliuoti          svaigti
Šią vasarą ilsėdamasis prie jūros, labai sušilęs išsimaudžiau šaltame vandenyje ir, žinoma,            peršalau           . Jau tos pačios dienos vakare pradėjau                                       – per kelias valandas temperatūra                                  iki 39,5 laipsnių. Pagalvojau, kad reikia                                   kojas karštame vandenyje. Tačiau tai nepadėjo. Temperatūra pradėjo                                   tik tada, kai                                       vaistų.
Dar ilgai negalėjau visiškai                                       – dar dvi dienas                                      : slogavau, skaudėjo gerklę,                                       galva, jaučiausi labai silpnas.
apkursti          apmalšinti          apžiūrėti          čiaudėti          duoti          išsitirti
lašinti          nebeskaudėti          paskirti          skaudėti          suskausti
Naktį dukrai nei iš šio, nei iš to labai                                       ausį. Mergaitė dejavo ir verkė – jai tikrai labai                                . Viskas, ką galėjau padaryti, tai aprišti galvą skarele ir                                 tabletę nuo
skausmo. Po kurio laiko vaistai skausmą šiek tiek                                     ir dukra užmigo. Sulaukę ryto nuvažiavome pas gydytoją                                      . Gydytoja ją išsamiai                                       ir paaiškino, kad
nieko tokio nenutiko – tiesiog ausų uždegimas. Gydytoja                                       ir vaistų, kuriuos turėsime
                                    į ausį triskart per dieną, o vakarais                                     kompresą.
Išleisdama gydytoja mus nuramino: „Nesijaudinkite, jai daugiau                                      “.

3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
1. Jei temperatūra nėra didelė, vaistų nuo temperatūros geriau       negerkite / nevartokite      .
2. Gerai, kad mums pavyko                                       temperatūrą be vaistų.
3. Kai karščiuojate,                                       kuo daugiau skysčių: šviežių vaisių sulčių, vaistažolių arbatų, nes
                                      netenkate daug skysčių.
4. – Dabar gali truputį skaudėti – gal                                       nuskausminamųjų? – Ne, nereikia, aš geriau
                                      – man dar reikės šiandien vairuoti.
5. Jurgis                                       sąmonę ir mes jį nuvežėme į ligoninę. Gal einam šiandien vakare
jo                                      ?
6. Man labai didelė sloga – negaliu                                       pro nosį.
7. Pamačius kraują man pasidarė labai silpna:                                       šaltas prakaitas, ėmė drebėti rankos,
maniau, kad tuoj                                      …
8. Vakar futbolo stadione taip garsiai šaukėm, kad šiandien esame visi                                      .
9. – Kažkodėl man skauda krūtinę, ypač kai sportuoju. – Prašom giliai                                       ir kurį laiką
nekvėpuoti, aš paklausysiu jūsų plaučių.
10. – Man labai didelė                                    – visą laiką teka nosis. Kažin kur aš galėjau                                   ?
– Jei nori greičiau pasveikti,                                       kojas karštame vandenyje.
Kad nepritrūktų žodžių
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11. Eglę ir vėl                                       į ligoninę, jos gydytojas nori ją išsamiai                                       ir nuspręsti, ar galima jai                                       klubo sąnario persodinimo operaciją.
12. Rudenį lengva                                       gripu – tai juk užkrečiama liga, ja nesunku                                      ,
pavyzdžiui, viešajame transporte.
13. Mane ypač vargina temperatūros svyravimai: vakarop ji                                       iki 39°C, o į rytą ji
                                      iki 37°C, ir taip kas vakarą.
14. Vis dažniau pas mus ateina pacientų, kurie skundžiasi dantų                                       temperatūros svyravimams. Paaiškėjo, kad dauguma jų norėdami akinančiai baltos šypsenos, pernelyg dažnai
                                      dantis.
15. Virškinimo sutrikimus – pilvo                                      , vidurių                                       ar, atvirkščiai, viduriavimą, sukelia netinkama                                      , pavyzdžiui, vadinamasis „greitasis maistas“, nejudrus
gyvenimo būdas, stresas.

4. Skaitydami įrašykite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su pateiktu
skliausteliuose.
Jei            žaizda            (susižeisti) yra negili, kad sumažėtų                                       (kraujas), nuplaukite ją po tekančiu vandeniu, o žaizdos kraštus                                  (tepalas) jodu. Išvalytą žaizdą
                                (klijai) pleistru. Jei žaizda gili, užspauskite ją kietu                                (tvarstyti) ir nedelsdami kvieskite gydytoją – jis ne tik suteiks pagalbą, bet ir                                       (skiepai) nuo stabligės.
Jei netyčia susimušėte, ant                             (skaudėti) vietos uždėkite šaltą kompresą – toks kompresas
pagerina                                       (kraujas + tekėti), todėl nesusiformuos kraujosruva, o ir skausmas greičiau
                                      (ramus).
Nardydami nežinomame vandens telkinyje būkite ypač atsargūs – į ką nors atsitrenkę galite patirti galvos
ar stuburo traumą. Jei kartais taip ir nutiko, bet, laimei, esate                                    (sąmonė), stebėkite savo
                                      (save + jausti): jei ima skaudėti arba svaigti galva, ūžia ausyse, pykina, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.

5. Parinkite tinkamą pagal prasmę žodį.
Žmogus be sąmonės
Pirmiausia reikia patikrinti, ar sąmonės netekęs žmogus įkvepia || iškvepia || kvėpuoja, ar yra pulsas. Kad
įtikėtum || įsitikintum || įtikintum, jog burnoje nėra nieko, kas jam trukdytų || leistų || trikdytų įkvėpti, kilstelėk
žandikaulį ir atitrauk || atlošk || atkelk galvą. Tada iš šono prie gerklės prispausk || užspausk || paspausk du pirštus ir pajusi peršėjimą || dundesį || tvinkčiojimą. Čia ir yra pulsas.
Jei ligonio pulsas arba kvapas || kvėpavimas || šnopavimas atrodo nenormalus, kuo greičiau kviesk į pagalbą suaugusįjį. Bet prieš tai paguldyk || perkelk || pastumk ligonį saugiai ant šono. Tačiau jei manai, kad jis gali
būti susižeidęs || sužeidęs || sužeistą kaklą, jokiu būdu jo nejaudink || nejudėk || nejudink. Ar žmogus kvėpuoja,
galima spręsti iš to, kad keliasi || kilnojasi || kyla jo krūtinė, jei ligonis kvėpuoja labai silpnai, pridėk prie burnos
veidrodėlį – nuo kvėpavimo stiklas aprasos || suprakaituos || sušlaps.
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6. Remdamiesi penktosios užduoties instrukcija pratęskite pasakojimą apie tai, kaip
padėjote sąmonės netekusiam draugui.
Kad Valdas neteko sąmonės, pastebėjome ne iškart. Bet kai pamatėme, kad jis guli kniūbsčias,

7. Skaitydami įrašykite pagal prasmę tinkamą žodį, darybiniais ryšiais susijusį su pateiktu
skliausteliuose.
Kaip suteikti pirmąją pagalbą
Ką daryti, jei jūsų draugas         apsinuodijo          (nuodai) vaistais? Jei jis yra                                   (sąmonė), visų pirma reikia dirbtinai sukelti                                       (vemti), duoti gerti kiek galima daugiau
                                      (skystas), geriausia – vandens, ir plauti skrandį.
Jei žmogus yra be sąmonės, nedelsdami kvieskite                               (greitas) pagalbą. Būtinai praneškite                                (gydyti), kokių medikamentų jūsų draugas                                 (dozė) – žinodamas,
kokie nuodai pateko į                             (organas), jis galės greitai ir tiksliai paskirti                                (gydyti)
ir                                       (prieš + nuodai).
Jei žmogus apsinuodijo                                       (chemija) medžiagomis (pvz., rūgštimis, šarmais ir
pan.), geriausia duoti jam gerti vandens ir kuo greičiau vežti į                                       (ligonis) – tokiems
                                      (liga) skrandį galima valyti tik su specialiu zondu.
Parengta pagal spaudą.

Kad nepritrūktų žodžių
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8. Pratęskite šiuos patarimus. Būkite kuo išsamesni!
• Kad būtume atsparesni visoms ligoms, turime grūdintis,

• Jei persišaldęs norite kuo greičiau pasveikti, o jūs turite temperatūros, sloguojate, peršti gerklę ir pan.,
reikėtų

• Prie jūros vidurdienį jūsų draugas užmigo, o kai nubudo, jo oda buvo raudona raudona… Jam skaudėjo galvą,
jį pykino
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8. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie maistą, jo gaminimą
maistas, valgis, patiekalas

gyvulinis ~; augalinis ~; sotus ~;
vertingas ~; menkavertis ~; naudingas
(kam?) ~; žalingas (kam?) ~; lengvas ~;
sunkus ~; įvairus ~; dietinis ~; kaloringas ~;
riebus ~; liesas ~; maistingas ~ ir pan.

Dabar gydytojai jau nebesiūlo vengti gyvulinių riebalų. Vakarienei
rinkitės lengvesnius patiekalus. Šie vaisvandeniai turi daug
cukraus ir yra žalingi jūsų dantims. Menkaverčių užkandžių verčiau
atsisakykite. Valgykite įvairų maistą, venkite monotonijos. Koks
maistingas patiekalas – nesinori net deserto.

maistingosios medžiagos: baltymai (proteinai);
angliavandeniai; riebalai

Etiketėje turėtų būti surašyta šio produkto sudėtis: kiek baltymų,
kiek angliavandenių ir kiek kokios kilmės riebalų yra jo sudėtyje.

valgyti (-o, -ė ką? / ko?)
dieta: laikytis (-osi, -ėsi ko?) dietos
užkąsti (ko?); užkandžiauti (-iauja, -iavo)
užkandis; užkandžiai: šaltieji ~; karštieji ~
užkanda
maitintis (kuo?); mityba
pa-maitinti (-ina, -ino ką? kuo?)

Laikausi dietos: atsisakiau konditerijos gaminių, valgau daugiau
daržovių.
Gal nori užkąsti? Jei nori sulieknėti, neužkandžiauk tarp valgių.
Paruošiu užkandžių – kai išalksite, galėsite užkąsti.
Reikėtų nusinešti ne tik gėrimų, bet ir užkandos.
Stengiuosi sveikai maitintis. Keisiu netinkamus mitybos įpročius.
Ar pamaitinai vaikus?

pusryčiai; pa-pusryčiauti (-iauja, -iavo)
priešpiečiai
pietūs; pa-pietauti (-auja, -avo)
pavakariai
vakarienė; pa-vakarieniauti (-iauja, -iavo)
naktipiečiai

Jei kartais neturiu laiko papusryčiauti, labai gailiuosi.
Priešpiečių suvalgau kokį vaisių – bananą ar obuolį.
Pietauju valgykloje, deja, grįžti į namus negaliu. Kviečiame pietų.
Gal kas norite pavakarių?
Paruošiau vakarienę iš trijų patiekalų. Ką valgysi vakarienės?
Kaip norėčiau nustoti valgyti naktipiečius.

apetitas
(ne)valgus (-i)
(ne)išrankus (-i) maistui

Nuo tų kalbų dingo apetitas. Gero apetito! Skanaus!
Koks tas vaikas nevalgus – gal jis oru gyvas?
Aš neišrankus maistui – galiu valgyti viską.

alkis; alkanas (-a)
pra-alkti (-alksta, -alko); išalkti
badas; išbadėjęs (-usi)
pa-badauti (-auja, -avo)

Esu alkana kaip vilkas, užsisakome ir ko nors valgyti.
Labai išalkau, užsukime kur nors papietauti.
Kas minutę iš (nuo) bado miršta žmogus. Neskubėk – valgai lyg
būtum išbadėjusi. Kelias dienas pabadauti gal ir sveika.

sotumas; sotus (-i)

Penkias minutes palauk ir pajusi sotumą. Sotus alkano neužjaučia.

troškulys; ištroškęs (-usi) (ko?)
ištrokšti (-trokšta, -troško ko?)
troškinti (-ina, -ino ką?)
iš-gerti (-geria, -gėrė ką? / ko?)
atsigerti (ko?)

Kuo numalšinti troškulį?
Duokit gerti, esu labai ištroškusi.
Po sočių pietų mane troškina.
Išgėriau pusę litro sulos.
Gal galite duoti atsigerti?

gėrimas; gėrimai: gaivieji ~; alkoholiniai ~;
Gazuotų gėrimų nerekomenduočiau – jie troškulio nenumalšins.
nealkoholiniai ~; gazuoti ~; vaisvandeniai ir pan.
at-si-kąsti (ko?): kąsnis
į-kąsti (-kanda, -kando ką?)
su-kramtyti (-o, -ė ką?)
nu-ryti (-ryja, -rijo ką?)
su-čepsėti (-i, -ėjo)
su-graužti (-ia, -ė ką?) obuolį
iš-gliaudyti (-o, -ė ką?) riešutą
su-čiulpti (-ia, -ė ką?) saldainį
už-springti (-springsta, -springo)

Kad nepritrūktų žodžių

Mažus sumuštinukus valgyk vienu kąsniu. Gal nori atsikąsti obuolio?
Koks kietas džiūvėsis – negaliu jo įkąsti.
Neskubėk, gerai sukramtyk.
Kad ir labai alkanas, neryk nekramtydamas.
Nečepsėk – tai nemandagu.
Sugraužiau morką, daugiau nebenoriu.
Norėčiau pagliaudyti riešutų – kur mūsų spragtukas?
Kodėl nieko nevalgote, tik čiulpinukus čiulpiate?
Nesijuok – dar užspringsi.
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produktų kokybė

šviežias (-ia): ~ duona; ~ agurkai; ~ salotos

Didelis šviežių daržovių pasirinkimas. Mėsą renkuosi šviežią,
blogiausiu atveju – atšaldytą, šaldytos mėsos visai nevalgau.

sugedęs (-usi)
sugesti (-genda, -gedo)

Grietinė jau sugedusi – išmesk.
Vasarą maistas greičiau genda.

sudžiūvęs (-usi); džiūvėsiai
su-džiūti (-džiūsta / -džiūva, -džiūvo)

Man patinka prie arbatos sugraužti kokį džiūvėsį.
Neįdėjai duonos į maišelį ir ji sudžiūvo.

supelijęs (-usi); apipelijęs (-usi); pelėsiai
su-pelyti (-ija, -ijo)

Ką tas žmogus valgo – spintelėje yra tik apipelijusios duonos.
Kaip greitai visas maistas supelijo – matyt, daug drėgmės.

sukirmijęs (-usi); kirminas
su-kirmyti (-kirmija, -kirmijo)

Šie obuoliai labai sukirmiję. Būk atsargus valgydamas avietes, yra
kirminų. Šiemet labai daug morkų sukirmijo – labai keisti metai.

supuvęs (-usi); puvėsiai
su-pūti (-pūva, -puvo)

Peržiūrėk obuolius ir išrink supuvusius.
Jei ir toliau taip lis, visos bulvės supus.

prisvilęs (-usi); svilėsiai
pri-svilti (-svyla, -svilo)

Pirmas blynas visada prisvilęs. Svilėsių kvapą pajutau iš toli.
Net nepastebėjau, kaip bulvės prisvilo.

prarūgęs (-usi)
su-/pra-rūgti (-rūgsta, -rūgo)

Pienas prarūgęs, einu nupirkti šviežio.
Karštą vasaros dieną pienas labai greitai prarūgsta.

kvapas; aromatas
kvapnus (-i); kvepėti (-ia, -ėjo kuo?)

Iš kur tas kvapas? Iš kur sklinda tie aromatai?
Kokia kvapi kava. Kas čia taip gardžiai kvepia?

dvokas; smarvė
dvokti (-ia, -ė kuo?); smirdėti (-i, -ėjo kuo?)

Iš kur čia tas dvokas? Iš kur sklinda ta smarvė?
Kas čia taip dvokia? Kuo čia taip smirdi?

skonis

skanus (-i); gardus (-i); prėskas (-a);
šleikštus (-i)

Kaip skanu – liežuvį galima praryti. Koks gardus pyragas – burnoje
tirpte tirpsta... Šis patiekalas man šleikštaus skonio.

saldus (-i); rūgštus (-i); saldžiarūgštis (-ė);
sūrus (-i); kartus (-i); aštrus (-i)

Koks keistas šio kokteilio skonis: vienu metu ir rūgštus, ir saldus, ir
kartus...

pa-skanauti (-auja, -avo ką? / ko?)
pa-ragauti (-auja, -avo ką? / ko?)
pa-gardinti (-ina, -ino ką? kuo?)
gardžiuotis (-iuoja, -iavosi kuo?)

Paskanauk, ar nieko netrūksta?
Gal nori paragauti mano pyrago?
Pagardink sriubą grietine.
Gardžiuodamasis suvalgiau ir antrą apkepo porciją.

smaguris (-ė), smaližius (-ė)
pa-smaguriauti (-iauja, -iavo kuo?)
delikatesas; skanėstas

Kuris čia smaližius išlaižė visą uogienę?
Mėgstu retkarčiais pasmaguriauti.
Jei yra jūros gėrybių, desertų man gali ir nebūti.

maisto ruošimas

pa-ruošti (-ia, -ė ką? / ko?)
pa-gaminti (-ina, -ino ką? / ko?)

pvz.: valgį, valgyti, pietus, užkandžių, padažą, kokteilį ir pan.
pvz.: valgį, valgyti, vakarienę, užkandžių ir pan.

iš-virti (-verda, -virė ką / ko?)
kietai / minkštai virtas kiaušinis
pa-virti
ap-virti
už-virti

pvz.: valgį, valgyti, pietus, sriubą (sriubos), arbatą (arbatos) ir pan.
Kokius tu valgai kiaušinius: kietai virtus ar minkštus?
Pavirk keletą minučių ir išjunk.
Mėsą apvirsiu iš vakaro – tuomet rytoj greičiau išvirs.
Makaronus sudėk tik tada, kai vanduo užvirs.

iš-kepti (-a, -ė ką? / ko?): kepsnys
pa-kepti (ką?)
ap-kepti (ką?)

Kokių blynų iškepti: miltinių ar bulvinių? Gal iškepti kepsnį su krauju?
Dar truputį pakepk – mėsa vis dar pusžalė.
Svogūnus tik truputėlį apkepk.
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pa-skrudinti (-ina, -ino ką?); skrudintuvė
pa-gruzdinti (-ina, -ino ką?); gruzdintuvė
pa-spraginti (-ina, -ino ką?): spragėsiai
pa-spirginti (-ina, -ino ką?): spirgučiai

Paskrudinau pusryčiams duonos.
Kas norite gruzdintų bulvyčių?
Pasispraginkim kukurūzų. Nusipirkim kukurūzų spragėsių.
Paspirgink lašinukų padažui. Aš spirgučių nenoriu – man per riebu.

iš-troškinti (-ina, -ino ką?); troškintuvas

Kad jautiena būtų sultinga, ją siūlau troškinti su daržovėmis.

už-maišyti (-o, -ė ką?)
už-minkyti (-o, -ė ką?)
su-maišyti (-o, -ė ką? su kuo?); maišiklis
iš-maišyti (ką? kur?)

Ar moki užmaišyti tešlą blynams?
Duonai tešlą užminkau neskubėdama.
Viską sumaišykite.
Įberkite cukraus ir gerai išmaišykite.

iš-tirpinti (-ina, -ino ką?)
ištirpti (-tirpsta, -tirpo)

Sviestą patartina ištirpinti virš garų vonelės.
Palaukite, kol sviestas ištirps.

iš-plakti (-a, -ė ką?); suplakti; plakiklis
į-mušti (-a, -ė ką? kur?)

Kiaušinių baltymus išplakite iki purumo. Kokį kokteilį suplakti?
Į tešlą įmuškite du tris kiaušinius.

įdaryti (-o, -ė ką? kuo?)

Kuo įdaryta ši antis? Koks šio pyrago įdaras?

at-pjauti (pjauna, pjovė (ką? / ko?)
su-pjaustyti (-o, -ė ką? kaip?); pjaustymo lenta
at-riekti (-ia, -ė ką? / ko?): riekė
paraikyti (-o, -ė ko?)

Atpjauk dešros. Vienus vaisius supjaustykite kubeliais, kitus –
griežinėliais, trečius – šiaudeliais, o mandarinus sudėkite skiltelėmis.
Atriek dar duonos – man vienos riekės neužteks.
Paraikyk daugiau duonos.

Česnaką susmulkykite kuo smulkiau.
su-smulkyti (-o, -ė ką?)
su-tarkuoti (-uoja, -avo ką? kuo?); tarka; trintuvė Šeima labai mėgsta tarkuotų bulvių blynus. Bulves tenka tarkuoti
rankomis, nes mano trintuvė šiuo metu sugedusi.
Man labiau patinka bulvių košė, virtas bulves sugrūsti nesunku –
su-grūsti (-grūda, -grūdo ką? kuo?); grūstuvė
turiu gerą grūstuvę.
Gal sumaltum mėsą? Maltos kavos neperku – pati susimalu.
su-malti (-a, -ė ką?); mėsmalė; kavamalė
Jei norite, kad mėsa būtų minkšta, prieš kepdama ją išmuškite.
iš-mušti (-a, -ė ką?)
Iškočiokite tešlą plonai.
iš-kočioti (-ioja, -iojo ką? kuo?); kočėlas
nu-lupti (-a, -o ką?)
nu-skusti (-a, -o ką?)

Nulupk man svogūnus – nenoriu šiandien verkti.
Gal nuskustum bulvių? Žuvį pati nusiskusiu.

ap-tepti (-a, -ė ką? kuo?); sutepti (ką? / ko?)
į-trinti (-trina, -trynė ką? kuo?)
į-berti (-beria, -bėrė į ką? ko?)
api-barstyti (-o, -ė ką? kuo?)

Aptepk duoną sviestu. Sutepsiu sumuštinių užkandai.
Įtrinkite mėsą prieskoniais.
Tik nepamiršk įberti druskos.
Apibarstykite patiekalą prieskoniais ar žalumynais.

pa-šildyti (-o, ė ką? kuo?)
at-šaldyti (-o, -ė ką?)
su-šaldyti (ką?)
už-kaisti (-kaičia, -kaitė ką? / ko?)
už-virinti (-ina, -ino ko?) / užvirti (ko?)
už-plikyti (-o, -ė ką? / ko?)

Tuoj pašildysiu sriubos.
Kad mėsa ilgiau išliktų šviežia, ji atšaldoma.
Šaldytose daržovėse išlieka palyginti daug vitaminų.
Užkaisk vandens – noriu arbatos.
Vanduo jau užvirė.
Kurių arbatžolių užplikyti?

per-/nu-košti (ką?); koštuvis; sietelis

Arbatą perkošk per sietelį. Gali nukošti makaronus? Štai koštuvis.

už-raugti (-ia, -ė ką? / ko?)
rauginti (-ina, -ino ką?)
su-rūgti (-rūgsta, -rūgo)
už-sūdyti (-o, -ė ką?)
iš-rūkyti (-o, -ė ką?)
su-/iš-džiovinti (-ina, -ino ką?); džiovykla

Vakar visą dieną raugėme agurkus.
Tau patinka rauginti kopūstai?
Sultys surūgo.
Nėra nieko skaniau už sūdytus baravykus.
Mėgstu viską, kas rūkyta: mėsą, lašinius, žuvį.
Šiuos baravykus sudžiovinsime.

at-kimšti (-kemša, -kimšo ką?); kamštis
kamščiatraukis

Atsikimškime vyno.
Surask kamščiatraukį.

padengti (-ia, -ė ką?) stalą
užtiesti (-ia, -ė ką? kuo?); staltiesė
nudengti, nukraustyti (-o, -ė ką?) stalą
suplauti (-plauna, -plovė ką?) indus

Tuoj pietausime, galite padengti stalą.
Užtieskite stalą linine staltiese.
Kas neruošė maisto, nukraustys stalą ir suplaus indus.

Kad nepritrūktų žodžių
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servetėlės: popierinės ~; medžiaginės ~
stalo įrankiai: šaukštas; peilis (duonai, žuviai, ir
kt.); šakutė; šaukštelis ir kt.
stalo indai: lėkštė; dubuo; puodukas; lėkštutė;
salotinė; padažinė; cukrinė; druskinė ir kt.
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Paieškok spintelėje servetėlių.
Stalo įrankių ieškok indaujos stalčiuje. Dar trūksta vienos šakutės ir
šaukštelio cukrinėje.
Man reikėtų didesnės salotinės – gal kartais turite?
Kur mūsų druskinė?

indai maistui ruošti: puodas; keptuvė;
troškintuvas; garų puodas ir kt.

Sveikiausia daržoves ruošti garų puode.

viryklė: dujinė ~; elektrinė ~
orkaitė; krosnis (-ies; -ių)
mikrobangė, mikrobangų krosnelė

Kokia jūsų viryklė: dujinė ar elektrinė?
Krosnyje kepti pyragai skanesni nei kepti orkaitėje.
Paprastai maistą šildau mikrobangėje.

pa-tiekti (-ia, -ė ką?) į stalą

Kepsnį patiekite su daržovėmis.

pa-vaišinti (-ina, -ino ką? kuo?)
vaišės; vaišingas (-a); vaišingumas

Kuo pavaišinti netikėtai užsukusį svečią?
Ačiū šeimininkams už vaišes.

Pratimai
1. Kartu su draugu aptarkite, kuo skiriasi:
• maistingas produktas nuo kaloringo produkto?
• dietinis patiekalas nuo vegetariško produkto?
• užkanda nuo užkandžių?
• nevalgus vaikas ir išrankus maistui vaikas?
• alkis nuo bado?
• prėskas maistas nuo neskanaus?
• smaguris nuo maistui išrankaus žmogaus?
• gardinti patiekalą nuo gardžiuotis patiekalu?

2. Kaip galima apibūdinti maisto produktus ir patiekalus pagal skonį, kilmę, vertę,
pagaminimo būdą?

• maisto skonis: aštrus padažas, 		
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• produkto kilmė: augaliniai riebalai,

• vertė: maistingas patiekalas,

• pagaminimo būdas: rūkytas kumpis,

3. Kam mums reikia šių indų, įrankių ar buitinės technikos gaminant maistą?

Pavyzdys:

Arbatinuko mums reikia arbatai užplikyti…
Kavamalė reikalinga kavai sumalti…

Kad nepritrūktų žodžių
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4. Įrašykite tinkamą pagal prasmę veiksmažodžių priešdėlį.
1.     Į     sidėk šaukštą grietinės – bus sočiau.
2.        riek kelias riekeles duonos.
3. Sauliau, gal        pjaustytum dar duonos.
4.        virk ir mums po puoduką kavos.
5. Kai verdate mėsą, pirmą vandenį būtinai        pilkite.
6. Viską        dėkite į dubenėlį.
7. Paruoštas salotas        pilkite grietine.
8. Ko nesuvalgysite,        pilkite – vis tiek tokiame karštyje suges.
9.        sibarstyk petražolių ant duonos – bus skaniau.
10. Jei norite, kad išsiskalbtų, ant vyno dėmės        berkite druskos.
11. Kai vanduo užvirs,        berk ryžius.
12.        sidėk ant duonos gabaliuką sūrio.
13.        pjauk obuolį perpus. Tik ne       sipjauk – peilis aštrus.
14. Kad rytoj greičiau paruoščiau pietus, mėsą        virsiu iš vakaro.
15.        barstyčiau lašišą krapais, bet kur man jų dabar gauti?
16. Agurkų galiukus reikia        pjauti.
17.        pilkite pieną į puodą ir palaukite, kol užvirs.
18.        virk puodą vandens.
19.        barstykite tarkuotu sūriu.
20.        pjaustyk sūrį kubeliais, dešrą – griežinėliais, o agurkus – šiaudeliais.
21. Sriubą dar reikia        virti 5 minutes.
22. Gal        pilti stiklinę sulčių?
23.        berk dar žiupsnelį druskos.
24.        grūsk vakarienei bulvių košės.
25. Jautieną        trink česnakais ir        pilk vyno actu – bus minkšta.

5. Įrašykite tinkamą pagal prasmę veiksmažodžių priešdėlį.
Pikantiškos silkės salotos
250 g silkės, indelis jogurto su persikais, poras, 3 šaukštai majonezo, 2 obuoliai.
Obuolius            nulupkite            ir        pjaustykite mažais kvadratėliais, o silkę – gabaliukais.
Tada        pjaustykite porą. Viską        berkite į salotinę, jogurtą        maišykite su majonezu ir        pilkite šiuo
padažu silkę su porais ir obuoliais. Skanaus!
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8. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie maistą, jo gaminimą

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
Grybų apkepas
Jums reikės 450 g šviežių pievagrybių, šaukšto sviesto, šaukšto miltų,
⅓ stiklinės grietinės, druskos, pipirų, 6 baltos duonos riekių, šaukšto sviesto.
Grybus gerai          nuplaukite          (žiūrėkite, kad neliktų žemių) ir                            , sudėję į įkaitusią
keptuvę, truputį                                    svieste. Tada                                    miltus ir                                   ,
kol padažas pasidarys tirštas. Tada                                       grietinę, pagal skonį                                       druskos bei pipirų ir dar kelias minutes                                      .
Ant skardos,                                       sviestu, išdėliokite šešias baltos duonos riekes. Ant kiekvienos iš jų
                                     

po

du

šaukštus

keptų

grybų

ir,

                                     

tarkuotu

sūriu,

                                      įkaitintoje orkaitėje, kol sūris lengvai paruduos. Į stalą                                       su
daržovių salotomis.
Parengta pagal spaudą.

7. Parinkite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį.
Obuolių pyragas su riešutais
200 g sviesto arba margarino, citrina, 200 g cukraus, šaukštas vanilinio cukraus, 4 kiaušiniai,
2 stiklinės miltų, 1 kg obuolių, cukraus pudros, 100 g lazdynų riešutų.
Skardą su riešutais laikykite || palaikykite || išlaikykite karštoje orkaitėje 10–15 minučių. Ištraukite || Patraukite || Atitraukite iš orkaitės ir palaukite, kol riešutai šiek tiek atvės. Tada sutrinkite || patrinkite || įtrinkite
juos tarp delnų. Riešutų „kailinukai“ lengvai atkris || iškris || nukris. (Jeigu nusipirkote riešutų daugiau, galite ir
juos kepinti || pakepinti || iškepinti bei supilti || įpilti || išpilti į stiklinius indelius.)
Tirpinkite || Patirpinkite || Ištirpinkite sviestą arba margariną ir sukite || pasukite || išsukite su cukraus pudra,
vanile ir kiaušiniais. Tada išspauskite || paspauskite || suspauskite citriną, į masę išpilkite || įpilkite || supilkite
sultis ir išberkite || įberkite || suberkite tarkuotą citrinos žievelę, paskui – miltus. Pamaišykite || Sumaišykite ||
Užmaišykite tešlą.
Obuolius išlupkite || aplupkite || nulupkite, papjaustykite || išpjaustykite || supjaustykite gabaliukais ir nubarstykite || apibarstykite || išbarstykite cinamonu. Tada juos įberkite || suberkite || paberkite į paruoštą tešlą.
Viską atsargiai pamaišykite || sumaišykite || išmaišykite ir įpilkite || išpilkite || supilkite į pergamentiniu popieriumi išklotą skardą.
Kepkite || Pakepkite || Iškepkite apie pusvalandį gerai įkaitintoje orkaitėje.
Iškeptą pyragą apibarstykite || išbarstykite || nubarstykite cukraus pudra ir riešutais.
Šis pyragas skanu ir karštas, ir atvėsęs.
Parengta pagal spaudą.
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8. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
rūkymo

1. Siūlau rinktis šalto
2. Mėgstu

(rūkyti) kumpį.

(smaguris): kasdien suvalgau po plytelę šokolado ar pyragaitį.

3. Patiekalą galite

(gardus) grietine.

4. Lašišą

(berti) prieskoniais žuviai.

5. Ar mokate paruošti jautienos
dėkite mėsą, apkeptus

(troškinti) su-

(smulkus) svogūnus, įpilkite vandens ir

6. Kiaušinių
7.

(troškinti) su daržovėmis? Į
(baltas) išplakite su druska ir

(dangtis).
(skanus).

(tirpti) sviestą vidutinio dydžio keptuvėje, tada įdėkite miltų ir
ugnį. Kaitinkite maišydami, kol miltai vos

8. Kuo galėtumėte

(mažas)

(rudas) – apie tris minutes.
(vaišės) netikėtai užėjusį svečią? Šiems tikrai labai skaniems

(užkąsti) paruošti daug laiko nesugaišite.
9. Nustok visą laiką

(užkąsti) – tuoj pietausime.

10. Kaip nepasisekė – visi grybai

(kirminas).

11. Nubėk į parduotuvę – pienas

(rūgštus).

12.

(svilti) kvapą pajutau iš toli ir supratau: vaikai patys kepa blynus...

9. sulaukėte netikėto svečio, kurį norėtumėte pavaišinti pietumis. namie turite tokių
produktų – ką ir kaip iš jų pagamintumėte?
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9. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie orus

9. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie orus
orai

apie orą vienu žodžiu:

Šalta. Vėsu. Šilta. Karšta. Tvanku. Giedra. Apsiniaukę. Lyja. Sninga
ir pan.

sinoptikas (-ė): numatyti (-o, -ė ką?) orą
prognozuoti (-uoja, -avo ką?) orus
tikimybė

Sinoptikų duomenimis, šią savaitę vyraus rudeniškai šilti orai. Šį
savaitgalį numatomos šalnos. Sinoptikai prognozuoja saulėtą savaitę.
Lietaus tikimybė nedidelė.

orai: permainingi ~; pastovūs ~
orų permainos
keistis (-keičiasi, - keitėsi); pasikeisti
su-bjurti (-bjūra, -bjuro)
pa-gerėti (-ėja, -ėjo); pa-si-taisyti (-o, -ė)

Kokie permainingi orai. Šį rudenį labai pastovūs orai.
Aš labai reaguoju į orų permainas.
Jaučiu – oras keičiasi.
Būtų blogai, jei oras subjurtų – savaitgalį planuojame išvyką į
gamtą. Iki savaitgalio dar daug laiko – oras gali ir pasitaisyti…

slėgis: aukštas ~; žemas ~
ciklonas / anticiklonas
nu-lemti (-lemia, -lėmė ką?) orus

Slėgis kyla ir krinta.
Virš Lietuvos sukasi anticiklonas.
Lietuvos orus lems virš mūsų šalies besiformuojantis ciklonas.

krituliai: gausūs ~; nedideli ~

Kitą savaitę numatomi su pragiedruliais, be didesnių kritulių orai.

drėgmė: drėgnas (-a)
su-drėgti (-drėgsta, -drėko)

Kaip apsisaugoti nuo drėgmės? Taip drėgna – visas derlius baigia
supūti… Visi drabužiai sudrėko.

lietus: silpnas ~; menkas ~
lietingas oras
pa-lyti (-lyja, -lijo)
lynoti (-oja, -ojo)
lašnoti (-oja, -ojo)
liūtis (-ies; -ių)
pliaupti (-ia, -ė) / pilti (pila, pylė) kaip iš
kibiro

Lietaus tikimybė šiomis dienomis nedidelė. Protarpiais lietus.
Lietingi orai greitai baigsis.
Ar labai smarkiai lyja?
Ne, kol kas tik lašnoja.
– Ar lyja? – Ne, tik dulkia.
Pirmą kartą Indijoje buvau per liūčių sezoną – visą laiką pliaupė
lietus, nieko nepamačiau. Per valandą iškrito pusės mėnesio kritulių
norma – pylė kaip iš kibiro.

dulksna (smulkūs skysti krituliai)
dulkti (-ia, -ė)

Kaip nemėgstu lapkričio darganų, kai apsiniaukę, šalta ir nuolat lyja.
Kelių danga nuo dulksnos buvo itin slidi.

dargana (lietingas ir šaltas oras): darganotas (-a) Darganotu oru norisi likti namie – kur šilta ir sausa.
lijundra

– Rytoj prognozuoja lijundrą. – Tikrai bjaurus oras...

kruša

Kruša iškirto javus.

potvynis
pa-tvinti (-tvinsta, -tvino)
ap-semti (-semia, -sėmė ką?) laukus
už-tvindyti (-o, -ė ką?) laukus, kaimus

Kada prasidės potvynis?
Šį pavasarį patvino upės labai anksti.
Patvinusi upė apsėmė kelius ir laukus.
Vandens lygis kyla grėsmingai, upė tuoj išsilies ir užtvindys gatves.

rasa: ap-rasoti (-oja, -ojo)

Ant žolės blizgėjo rašos lašeliai. Žiemą akiniai rasoja.

rūkas: tirštas ~; baltas ~

Pasižiūrėk, kaip gražu – rūkas kyla.
Rūkas buvo toks tirštas, kad nieko nesimatė net už kelių metrų.

sausra: sausas (-a)

Viskas baigia išdžiūti nuo sausros. Kaip sausa – net medžiai
išdžiūvo.

sniegas: pa-snigti (-sninga, -snigo)
už-snigti (ką?); prisnigti
snaigė; snieguolė:
snaiguriuoti / snyguriuoti (-iuoja, -iavo)

Labai laukiu pirmojo sniego. Jei ir toliau taip snigs, užsnigs visus
kelius ir rytoj niekur neišvažiuosime. Na, ir prisnigo – vos atidariau
duris. Ore sukosi pirmosios snaigės.
Tu tik pasižiūrėk, kaip gražiai snaiguriuoja.

šlapdriba
drėbti (drebia, drėbė) kąsniais

Per šlapdribą pavojinga vairuoti.
Taip drėbė, kad kelininkai nespėjo valyti net autostrados.
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snygis

Dėl stipraus snygio sustojo oro uostų darbas.

pūga
pusnis (-ies; -ių): už-pustyti (-o, -ė ką?)

Naktį kilo pūga ir paralyžiavo šalies gyvenimą. Ar pūga nurimo?
Tik pasižiūrėk, kokios pusnys. Kelius užpustė – neišvažiuosime.

temperatūra

laipsnis:
0ºC
+9ºC
-20ºC

Kiek (laipsnių) rodo termometras?
Temperatūra dieną – apie nulį laipsnių.
(plius devyni / devyni laipsniai šilumos pagal Celsijų)
(minus dvidešimt / dvidešimt laipsnių šalčio pagal Celsijų)

pa-kilti (-kyla, -kilo)
nu-kristi (-krinta, -krito)
svyruoti (-uoja, -avo)

Vidurdienį oro temperatūra pakilo iki 20 laipsnių, tačiau vakare ir vėl
nukrito iki 5 laipsnių. Tokie temperatūrų svyravimai labai pavojingi –
galima lengvai peršalti.

vėsuma; vėsa: vėsus (-i);
at-vėsti (-vėsta, -vėso)

Karštomis vasaromis tik nakties vėsa leisdavo padirbėti.
Jau vėsu – eikime vidun. Rudenėja ir orai po truputį vėsta.

šaltis; šalčiai: šaltas (-a)
pa-šalti (šąla, šalo); at-šalti
atšalimas
užšalti

Dėl šalčių rytoj nebus pamokų.
Jei šiąnakt pašals, rytoj bus slidu. Oras keičiasi: po truputį šąla.
Sinoptikai prognozuoja atšalimą.
Po tokių šalčių užšalo ne tik ežerai, bet ir upės.

šalna: nu-šalti

Šalnos pakando mano rožes. Jei šiąnakt pašals, nušals tulpės.

šerkšnas
ap-šerkšnyti (-ija, ijo)

Tu tik pasižiūrėk, koks šerkšnas.
„Apšerkšniję mūsų žiemos, balta balta, kur dairais…“ (S. Nėris)

ledas: ledinis (-ė)
ištirpti (-tirpsta, -tirpo)
varveklis
lytis (-ies; -ių)

Ledas yra jau plonas, neik, gali įlūžti. Koks ledinis vėjas.
Lietuvoje jau pavasaris – baigia ištirpti sniegas, ledas.
Nuo stogų kabojo varvekliai.
Pavasarį upe plaukė lytys.

šiluma
atšilimas; atodrėkis:
at-šilti (šyla, šilo)
karštis: karštas (-a)

Šilumą į Lietuvą atgins pietvakarių vėjai.
Kitą savaitę sinoptikai prognozuoja atšilimą.
Paskutinę gruodžio savaitę mūsų laukia atodrėkis ir plikledis.
Kai stos karščiai, išvažiuosime į kaimą. Kaip karšta...

vėjas

stiprus ~; žvarbus ~; atšiaurus ~; silpnas ~;
švelnus ~; šiltas ~

Koks švelnus vėjelis. Pūs stiprus, žvarbus šiaurės rytų vėjas. Kaip
tylu, ramu – nė mažiausio vėjelio.

pavėjui / prieš vėją

Eiti pavėjui visada lengviau negu prieš vėją.

vėjuota (-a)

Vėjuoti orai sutrukdė žvejams išplaukti laiku.

vėjo gūsis; vėjo, lietaus šuoras
pa-kilti (-kyla, -kilo)
pa-pūsti (-pučia, -pūtė)
su-stiprėti (-ėja, -ėjo)
nu-rimti (-rimsta, -rimo)
staugti (-ia, -ė); švilpti (-ia, -ė)

Vėjo gūsis atplėšė langą – gerai, kad stiklas neišdužo.
Pakilo stiprus vėjas – vėjo šuorai vertė tiesiog iš kojų.
Iš kur pučia vėjas?
Vakarop vėjas tik dar labiau sustiprės.
Naktį vėjas nurimo ir vėl pasidarė tylu tylu…
Visą naktį vėjas staugė, švilpė.

vėjo kryptis (-ies; -ių):
šiaurės ~; šiaurės rytų ~; rytų ~; pietryčių ~;
pietų ~; pietvakarių ~; vakarų ~; šiaurės
vakarų ~

Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas.
Mano kambario langas į vakarus, tad žiemomis, kai vėjas pasisuka
iš vakarų ar šiaurės vakarų, man būna šalta.

pietys (vėjas iš pietų), šiaurys (vėjas iš
šiaurės), rytys (vėjas iš rytų); vakaris (vėjas iš
vakarų)

Kai papučia šiaurys, termometro stulpeliai rodo -20ºC.
Sakoma, rytys sausas, o vakaris šlapias.
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vėtra; škvalas
viesulas; uraganas
audra: užklupti (užklumpa, užklupo)
pa-kilti (-kyla, -kilo)
nu-rimti (-rimsta, -rimo)

Vėjo greitis škvalo metu siekė 22 m/s (dvidešimt du metrus per
sekundę).
Miškus nusiaubė viesulas – vėjo greitis vietomis siekė 27 m/s.
Sugedo vairas – jei laivą užklups audra, neišsigelbėsime.
Audra, kilusi pajūryje, nurimo – kiek ji pridarė nuostolių, dar
nežinoma.

skersvėjis

Uždarykite arba langą, arba duris – aš bijau skersvėjo.

užuovėja

Jei reikės laukti autobuso, būtinai susirask užuovėją.

vėtrungė, vėjarodė

Norėčiau, kad ant stogo suktųsi vėtrungės.

dangus

saulė: saulėtas (-a)
šviesti (šviečia, švietė)

Saulė žeme ritinėjosi. Po audros išaušo saulėtas rytas.
Švietė kaitri saulė.

Pro vieną langą matyti saulėtekiai, pro kitą – nuostabūs saulėlydžiai.
saulėtekis / saulėlydis
patekėti (-a, -ėjo) / nusileisti (-leidžia, -leido) Koks saulėlydis – kaip prie jūros. Eikime prie jūros palydėti saulės.
Kada pateka saulė? Dabar saulė leidžiasi anksti.
aušra
iš-aušti (-aušta, -aušo)

Tamsiausia, sakoma, prieš aušrą.
Kai išauš, tada ir keliausime.

šviesa
švisti (švinta, švito)

Šitame kambaryje trūksta šviesos.
Kaip anksti švinta.

tamsa, sutemos:
su-temti (-temsta, -temo)

Tamsoje nieko nebuvo matyti. Tos sutemos slegia – man ima trūkti
saulės šviesos. Kaip anksti temsta – nėra nė penkių, o jau tamsu.

šešėlis

Eikime į šešėlį – bus vėsiau.

pavėsis

Eikime į pavėsį – čia ir saulės smūgį galima gauti.

debesis (-ies; -ų): debesuota (-a)
debesuotumas
niauktis (niaukiasi, niaukėsi); apsiniaukti

Vėjas išsklaidė debesis. Danguje – nė menkiausio debesėlio.
Jei bus debesuota, neskrisime. Šiandien numatomas nepastovus
debesuotumas, vietomis palis. Kaip apsiniaukė – matyt, bus lietaus.

pragiedruliai: giedras (-a)
išsigiedryti (-ija, -ijo)

Šiandien debesuota su pragiedruliais. Kaip giedra – jokio debesėlio.
Dangus baigia išsigiedryti, deja, ir vėl nepalijo.

mėnulis
mėnulio fazės: jaunatis (-ies); priešpilnis;
pilnatis (-ies); delčia

Gal žinai, kada patekės mėnulis?
Kaip greitai auga mėnulis – rytoj gal bus pilnatis? Mėnulis jau dyla.

žvaigždė: žvaigždėtas (-a)
žvaigždynas
žvaigždžių lietus

Kokios ryškios šiąnakt žvaigždės... Žiūrėk – žvaigždė krinta, greit
sugalvok norą. Man patinka stebėti žvaigždėtą dangų.
Parodyk man Grįžulo Ratų žvaigždyną.
Giedrais rugpjūčio vakarais galima stebėti žvaigždžių lietų.

žaibas: su-žaibuoti (-uoja, -avo)
perkūnija (žaibai su griaustiniu)
Perkūnas
nu-trenkti (-ia, -ė)
griaustinis: su-griáusti (-griáudžia, -griáudėjo)
žaibolaidis

Žaibas trenkė į ąžuolą. Pasižiūrėk, kaip žaibuoja.
Kaip daužosi Perkūnas – matyt, pyksta.
Per perkūniją nereikėtų stovėti po medžiu – žaibas gali nutrenkti.
Dunda griaustinis per audrą. Kažkur griaudžia – bus lietaus.
Reikėtų įrengti žaibolaidį ir ant ūkinių pastatų.

vaivorykštė; laumės juosta

Po lietaus per visą dangų nušvito ryški vaivorykštė.
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Pratimai
1. Kartu su draugu aptarkite, kuo skiriasi:
• lietus nuo liūties?
• vėtra nuo vėjo?
• audros nuo pūgos?
• šerkšnas nuo šalnos?
• lijundra nuo plikšalos?
• ledas nuo lyties?
• šlapdriba nuo snygio?
• škvalas nuo uragano?

2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį. Kai kur gali tikti ir keli. Tą patį žodį galima
vartoti ne vieną kartą.
apsiniaukęs          audra          darganotas          debesis          giedras          lietingas
pūga          pusnis          rūkas          saulėtas          vėjuotas          žvaigždėtas          žvarbus
1. Visos liepos mėnesio dienos buvo            saulėtos            – saulė dangumi ritinėjosi.
2. Nors rugpjūtis buvo                                           (vidutinė kritulių norma buvo viršyta net du kartus!), bet kai
vakarais dangus išsigiedrydavo, naktys būdavo                                          .
3. Rytas buvo labai                                           , bet vakarop visą dangų pamažu aptraukė tamsūs audros
                                         .
4. Ankstyvą rytą pakilo toks tirštas                                        , kad negalėjome niekur važiuoti.
5. Vieną                                    lapkričio vakarą, kai už lango lijo lietus ir siautė                                     šiaurės
vėjas, į mūsų duris kažkas nedrąsiai pabeldė.
6. Vakar vakare kilo                                     – per naktį prisnigo tiek daug, kad rytą pas ligonį važiuoti negalėjau – teko bristi per                                      .
7. – Tu tik pasižiūrėk, koks                                          dangus! – Gal geriau niekur neikim – manau, turėtų lyti…
8. Kai                                               nurims, eisime ieškoti į krantą jūros išmestų gintarų.
9. Tokią                                               dieną skraidyti negalima – tai per daug pavojinga.
10. Nidos oras išties ypatingas – jei Klaipėdoje dangus yra                                          , čia saulė žeme ritinėjasi.
11. Pajūryje                                               dienų paprastai būna daugiau nei sostinėje.
12. Pakilus vėjui ir išsisklaidžius                                               , pamatėme, kad dar dešimt metrų – ir laivas
būtų užplaukęs ant povandeninių uolų.
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9. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie orus

3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį. Dviem žodžiais yra daugiau.
atšilti          atvėsti          iškristi          išlikti          išsigiedryti          lemti
nusistovėti          pakilti          pašalti          patekėti          pliaupti          prasidėti
prasigiedryti          susidaryti          šildyti          šviesti          trankytis          vyrauti
1. Šiaurės Lietuvoje, aplink Biržus, šiąnakt            iškrito            pirmasis šį rudenį sniegas.
2. Jei šiąnakt                                      , rytoj keliai bus slidūs.
3. Vėlyvo rudens saulė pasirodo retai,                                       menkai.
4. Per kitas dvi paras                                       dar saulėtesni ir sausesni orai.
5. Rugpjūtis yra drėgniausias metų mėnuo, bet perkūnija                                       rečiau nei kitais vasaros mėnesiais. Po lietaus naktimis                                       rūkas, kuris vis ilgiau išsilaiko net ir
                                      saulei.
6. Vis ilgėjančiomis naktimis, ypač kai                                       dangus, galimos šalnos.
7. Šį rugsėjį kai kada                              išties įspūdingos liūtys – Šilutės rajone                       potvyniai: po
vandeniu atsidūrė keliai, laukai, sodybos.
8. Kai                                      , o tai įvyks jau naktį į šeštadienį, oras dar labiau                                       –
tada galima ir šalnų sulaukti.
9. Artimiausiomis dienomis orus                          aukšto slėgio sritis, todėl                                giedri orai.
10. Jei orai                                       tokie pat lietingi dar savaitę, vandens lygis upėse dar labiau
                                     .

4. Dviem trim sakiniais pratęskite aprašymą.
• Prie jūros išvykome ankstyvą pavasarį, kai sniegas dar nebuvo visai nutirpęs, bet sinoptikai jau

• Susitikome per patį gegužės gražumą: žydėjo kaštonai,
.
• Vieną rugpjūčio naktį, kai

• Mes susipažinome pačioje bobų vasaros pradžioje:

• Vieną darganotą lapkričio vakarą:

• Tai nutiko per patį viduržiemį. Vakare prasidėjo pūga
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5. remdamiesi nuotraukomis parenkite žinių reportažą apie orą „Vasariška audra su liūtimi
ir kruša maudė Vilnių“.
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9. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie orus

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį.
debesėlis          griaustinis          potvynis          pragiedruliai          rūkas          saulė          snaigė
          sniegas          šlapdriba          tikimybė          vaivorykštė          žaibas          žvaigždė
1. Vakar rytą pusėje Lietuvos žemė jau bolavo nuo ką tik iškritusio            sniego           .
2. Šiandien lietaus                                       nedidelė, nedidelis lietus pajūryje.
3. Šiaurės rytų Indijoje po nebūdingų šiam metų laikui liūčių kilo                                      .
4. Tik rugpjūtį būna tiek daug                                       – šviesu kaip dieną!
5. Į medį trenkė                                      .
6. Tolumoje žaibavo, bet                                       nebuvo girdėti.
7. Kai vienu metu ir lyja, ir šviečia                                      , danguje pasirodo                                      .
8. Šiandien Lietuvoje numatomi debesuoti su                                       orai.
9. Koks tirštas                                      ! Nieko nematyti…
10. Dangus buvo giedras giedras – nė menkiausio                                      …
11. Šį kartą                                       prasidėjo visai netikėtai. Kai kada didelės, drėgnos                                    
buvo išties nemažos ir krito labai intensyviai – apie tokias sakoma „drebia ubago kąsniais“.

7. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį. Dviem žodžiais yra daugiau.
apledėti          artėti          aprimti          atnešti          barstyti          neniokoti
nenurimti          nepatvinti          nesukelti          nesutrikti          palyti          pašalti
prognozuoti          pūsti          siekti          stiprėti          tesiekti          tvyroti
Audros uostamiesčio dar         neniokoja       , bet ir nepalieka
Ypač vėjuoti orai kol kas                                       papildomų rūpesčių nei uostininkams, nei specialiosioms
tarnyboms, tačiau sinoptikai sako, jog šią savaitę                                       dar didesnės audros.
Praėjusį savaitgalį praslinkęs ciklonas iš Vakarų į mūsų šalį                                       stiprų vėją bei lietų.
Tad sekmadienį pradėjęs                                       šiaurės vėjas pirmadienio naktį siekė iki 12–18 m/s. Panašaus stiprumo vėjas                                       ir vakar dieną. Tačiau keltų eismas dėl nepalankių oro sąlygų                                      .
Naktį vėjas šiek tiek                                      , tačiau antradienį dieną vėl stiprės iki 15 m/s, nes
                                      kitas ciklonas iš Atlanto. Vakarop vėjo gūsiai sieks net iki 20 m/s. Vėjai
                                     

ir

visą

trečiadienį.

Laimei,

kol

kas

dėl

tokių

audringų

orų

upės

dar

                                     .
Artimiausiomis dienomis temperatūra                                       4–6 laipsnius, o naktimis 1–3 laipsnius šilumos. Protarpiais                                      . Prognozuojama, kad ketvirtadienį kai kur                                       rūkas, vietomis labai stiprus – matomumas                                       tik 100 metrų. Rytą vietomis susidarys plik
ledis, tad bus slidu, perspėja kelininkai, nors pagrindiniai keliai ir                                      .
Parengta pagal spaudą.
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8. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
artimiausiomis dienomis laukiame +17ºC
Šiomis dienomis krapnos

lietus

. Ketvirtadienis šalyje bus šilčiausia savaitės

vietomis nedrąsiai švystels

,

. Penktadienį pakils stiprus vėjas,

bus gie-

nesiskirstys, vietomis numatomas lietus.

pie-

dras.
Antradienį
tų, pietvakarių vėjas. Vilniuje dieną

rodys 13 laipsnių šilumos. Kaune negausiai ly-

nos, bus apie 11 laipsnių šilumos. Šiauliuose

lietingi orai, temperatūra sieks 7–8

laipsnius. Pajūryje taip pat po truputėlį

, tad skėčio nepamirškite. Įdienojus oras

iki 6–7 laipsnių. Naktis visoje Lietuvoje bus giedra, tačiau auštant dangus

.
Trečiadienio rytą

bus šviesesnis, oras šiltesnis. Pasisuks rytų

temperatūra

tarp 8–11 laipsnių. Įdienojus

besis švystels

mažės, kai pro de-

, oras sušils iki 17 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį orai

– pradės pūsti smarkus šiaurės rytų vėjas. Pirmoje paros pu-

sėje palis, vėliau

išsisklaidys. Įdienojus dangus

gumi praplauks vos vienas kitas debesis. Bus
vėjo, šilta nebus.
tels

vėjas. Vilniuje

– dan-

visoje Lietuvoje, bet dėl palyginti
svyruos tarp 6–9 laipsnių. Naktį spus-

.
Parengta pagal spaudą.

9. remdamiesi nuotraukomis papasakokite savo draugams apie tai, ką teko išgyventi, kai į
miestą netikėtai sugrįžo žiema.
Žiema ir vėl visus užklupo netikėtai
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10. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie laisvalaikį, pomėgius ir keliones

10. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie laisvalaikį, pomėgius ir keliones
poilsis

pavargti (pavargsta, pavargo)
pertrauka; atokvėpis
ilsėtis (ilsisi, ilsėjosi)
pailsėti (pailsi, pailsėjo)
atsikvėpti (atsikvepia, atsikvėpė)
atsipūsti (atsipučia, atsipūtė)

Pavargau, man reikia poilsio – padarykime pertrauką.
Dirbome visą dieną nesustodami – man reikia atokvėpio.
Eikime ilsėtis – šiandien pakaks.
Pailsėkime truputį – tada ir vėl galėsime grįžti prie darbo.
Ir aš tuoj padėsiu – tik truputėlį atsikvėpsiu.
Kol jūs atsipūsite, aš paruošiu valgyti.

atostogos
atostogauti (-auja, -avo)
vasaroti (-oja, -ojo)
poilsiauti (-iauja, -iavo)

Viskas – man reikia atostogų.
Šiuo metu atostogauju – darbe būsiu balandžio 9-ąją.
Kur jūs vasarosite?
Poilsiauti šią vasarą laiko neturėsiu, prie jūros važiuosiu rudenį.

poilsio vieta: poilsiavietė; vasarvietė;
vasarnamis; vila

Jei ieškote vietos, kur būtų galima pailsėti, važiuokite į mūsų
vasarnamį Dzūkijos miškuose.

pramogos

Žmonėms reikia vis naujų pramogų.

pramoginis renginys

pra-leisti (-leidžia, -leido) laiką
pa-pramogauti (-auja, -avo)
nuobodžiauti (-iauja, -iavo)

Pramoginis renginys gali būti blogas, geras, gražus, įspūdingas,
iškilmingas, keistas, linksmas, liūdnas, masinis, nykus, nuobodus,
originalus, prastas, smagus ir pan.
Laiką galima praleisti linksmai, nuobodžiai, turiningai, tuščiai ir pan.
Vaikai, nenuobodžiaukite, ir kaime galite papramogauti: maudytis,
žvejoti, stovyklauti.

vakarėlis
diskoteka; šokiai
šokis: pa-šokti (-a, -o ką?)

Jei nori, gali surengti vakarėlį – susipažinsi su vietiniu jaunimu.
Gretimame kaime vyksta diskoteka – galime nueiti pašokti.
Norėčiau pakviesti tave šokio.

linksmybės
pa-si-linksminti (-ina, -ino)

Linksmybės truko iki paryčių.
Vyresni visada skundžiasi, kad jaunimas nemoka linksmintis.

svečiai: svečias, viešnia
pa-si-svečiuoti (-iuoja, -iavo)
priimti (-ima, -ėmė) svečius

Einame pas Tomą į svečius. Kviečiu į svečius.
Užsukite kada ir pas mus pasisvečiuoti.

pomėgiai, interesai

nu-megzti (-mezga, -mezgė ką?) šaliką
mezgėjas (-a); mezginys
virbalai; mezgimo siūlai

Mama, numegzk man šiltą šaliką.
Kas čia per mezginys? – Kai numegsiu, pamatysi.
Ar nematei mano virbalų su siūlais?

nu-nerti (-neria, -nėrė ką?) servetėlę
nėrėjas (-a); nėrinys
vąšelis; nėrimo siūlai

Ar gali man nunerti apykaklę? – Nunerčiau, tik nerandu vąšelio.
Koks gražus nėrinys... – Čia apykaklė.
Siūlai per ploni arba vąšelis per storas.

pa-siūti (-siuva, -siuvo ką?)
siuvėjas (-a)
medžiaga; audeklas; audinys

Kaip manai, ar šitos medžiagos užtektų suknelei pasiūti?
Ieškau siuvėjos. Noriu pasisiūti paltą.
Ar jau turi medžiagą? – Kaip tau šis audinys?

iš-siuvinėti (-ėja, -ėjo ką?) staltiesėlę

Pritrūkau siuvinėjimo siūlų ir negaliu užbaigti siuvinėti staltiesės.

su-meistrauti (-auja, -avo ką?) stalą, kėdę
meistras (-ė)

Ar sumeistrautum man tvirtą knygų lentyną?
Ieškom meistro, kuris pagamintų ąžuolinį stalą su kėdėmis.

iš-drožti (-ia, -ė ką?); drožinėti (-ėja, -ėjo ką?)

Laisvalaikiu mėgstu drožinėti.

medžioklė: medžiotojas (-a)
su-medžioti (-ioja, -iojo ką?)

– Ruošiuosi į medžioklę – gal nori kartu? – Aš ne medžiotojas.
Esu sumedžiojęs ne vieną šerną ir vilką.
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žvejyba; žūklė: žvejys (-ė)
žvejoti (-oja, -ojo ką?)
pagauti (pagauna, pagavo ką?) lydeką
gaudyti (-o, -ė ką?) žuvį
meškerė, tinklas
masalas: sliekas, muselės

Kaip žūklė? Žvejai ir medžiotojai mėgsta girtis savo trofėjais.
Man patinka žvejoti vienam.
Ar daug pagavai?
Brakonieriai gaudo žuvis, o gamtos inspektoriai – brakonierius.
Užmeskime tinklus čia.
Kokį masalą naudojate žvejodamas?

kolekcija: kolekcininkas (-ė)
kolekcionuoti (-uoja, -avo ką?)
rinkti (renka, rinko ką?)

Aš nuo mažumės renku pašto ženklus, o tėtis visą gyvenimą
kolekcionavo pypkes, nors pats niekada nerūkė.
O ką tu renki?

prižiūrėti (-i, -ėjo ką?) sodą
auginti (-ina, -ino ką?) gėles
iš-puoselėti (-ėja, -ėjo) darželį

Kad sodas būtų prižiūrėtas, turi daug dirbti.
Namie auginu tik kaktusus ir orchidėjas.
Dar nemačiau taip išpuoselėto gėlyno – ar daug laiko tam skiriate?

aktyvus poilsis

Jei norite būti sveikas, rinkitės aktyvų poilsį.

mankšta: rytinė ~
pa-si-mankštinti (-ina, -ino)

Kad nuotaika būtų gera, kiekvieną rytą mankštinkitės.
Kai pasimankštini, jautiesi kur kas žvaliau.

riedučiai; riedlentė; dviratis

Kiekvieną dieną važinėju arba dviračiu, arba riedučiais.

alpinizmas; alpinistas (-ė)
į-kopti (-ia, -ė) į kalnus

Jau daug metų užsiimu alpinizmu – per atostogas visada kopiu į
kalnus: tik ten atsigauna širdis, išsivalo protas.

parašiutas; parasparniai; skraidyklė, oro balionas Šokinėti parašiutu man nepatinka, geriau renkuosi skrydį oro
balionu. O aš norėčiau paskraidyti parasparniu.
nardymas
nardyti (-o, -ė); pa-nerti (-neria, -nėrė)
naras (-ė); nardymo įranga

Kiekvienais metais keliauju į kurį nors nardymo kurortą – nardymas
mano naujoji aistra.

plaukiojimas
plaukti (-ia, -ė kuo?)
pa-plaukioti (-ioja, -iojo kuo?)

Kai gydytojas pasakė, kad plaukiojimas gali padėti, į baseiną ėjau
kasdien. Koks tu įdegęs! Gal gulinėjai kur Kanarų paplūdimiuose? –
Ne, plaukiojau jachta po Viduržemio jūrą.

kruizas
– Gal nori plaukti su manimi į kruizą po Viduržemio jūrą? – Man
laivas: keltas; baidarė; jachta; valtis (-ies; -ių) labiau patiktų plaukti baidarėmis ar jachta.
kelionės

keliauti (-keliauja, -avo kur?): keliautojas (-a) Keliaudami nuosavu automobiliu apžiūrime gamtos, kultūros,
aplankyti (-o, -ė ką?); apžiūrėti (-i, -ėjo ką?) istorijos paminklus, šiaip visokias krašto įžymybes.
Laisvalaikiu aplankiau visas Panemunės pilis.
planas; žemėlapis
pasiklysti (-klysta, -klydo kur?) mieste
klaidžioti (-ioja, -iojo kur?) po miestą

Ar moki orientuotis pagal planą ar tau reikia gido?
Daugiausia pamačiau tada, kai pasiklydome: klaidžiodami siauromis
senamiesčio gatvelėmis ėjome, kur akys veda, ir jautėmės tarsi
namie.

traukinys: priemiestinis ~; tarpmiestinis ~
tarptautinis ~; greitasis ~
traukinių stotis
bilietų kasa
peronas, kelias
bėgiai

Važiuokime greituoju traukiniu.
Traukinys toje stotyje nesustoja.
Kur yra bilietų kasa?
Kur yra išėjimas į peroną? Į kelintą kelią atvyksta traukinys iš Rygos?
Vaikščioti bėgiais griežtai draudžiama.

vagonas: kupinis ~; nekupinis ~; sėdimasis ~
miegamasis ~; restorano ~; bufeto ~
kupė: vienvietė ~; dvivietė ~; trivietė ~;
keturvietė ~
gultas: viršutinis ~; apatinis ~

Kur yra restorano vagonas?
Ar jūsų traukinyje yra vienviečių kupė?
– Kurį gultą renkiesi: viršutinį ar apatinį? – Būtų patogiau apačioje,
ne viršuje.
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vieta: ~ prie lango; ~ viršuje; ~ apačioje
tambūras
palydovas (-ė)

Jei galiu rinktis vietą, norėčiau sėdėti prie lango.
Tambūre rūkyti draudžiama.
Šios informacijos paklauskite palydovės.

lėktuvas: aviakompanija; oro linijos

Kurių oro linijų lėktuvu mes skrisime?

oro uostas
takas: pakilimo ~; nusileidimo ~

Dėl blogų oro sąlygų Vilniaus oro uostas uždarytas – leisimės Kaune.
Avariniam leidimuisi Vilniaus oro uosto takas per trumpas.

lėktuvo įgula: lakūnas (-ė); pilotas (-ė)
stiuardesė, stiuardas

Lietuviai mėgsta padėkoti lėktuvo įgulai plojimais.

keleivių, bilietų registracija
įlaipinimo talonas
saugos diržas
rankinis bagažas

Prasideda bilietų registracija į reisą Vilnius–Praha.
Saugokite savo įlaipinimo taloną iki kelionės pabaigos.
Prašome keleivius prisisegti saugos diržus.
Kiek galima turėti rankinio bagažo?

skrydis (reisas): (ne)tiesioginis ~; reguliarus ~
papildomas ~

Laimingo skrydžio! Skrydis atidėtas dėl nepalankių oro sąlygų.
Skrydis netiesioginis – Prahoje teks persėsti į kitą lėktuvą.

kursas

Lėktuvas nukrypo nuo kurso.

gedimas

Dėl gedimo turėsime leistis kitame oro uoste.

avarija; katastrofa

Įvyko lėktuvo avarija – lėktuvas nukrito ir sudužo.

teroristas (-ė); grobikas (-ė)

Kol kas žinoma tik tiek, kad lėktuvą užgrobė teroristai.

nakvynė

viešbutis; poilsio namai; kempingas;
(kaimo turizmo) sodyba
per-nakvoti (-oja, -ojo kur?)
apnakvydinti (-ina, -ino ką? kur?)

Ignalinoje apsistojome kaimo turizmo sodyboje.
– Gal jau aišku, kur nakvosime? – Pirmą naktį pernakvosime
viešbutyje, kitą – pas draugus, trečią naktį kempinge pasistatysime
palapinę.
Jie mus apnakvydino pas draugus.

Pratimai
1. Kokio inventoriaus jiems reikia?
• Tomas mėgsta žvejoti: jam reikia            meškerės           ,

• Ugnei patinka klausytis muzikos: jai reikia

• Senelė mėgsta visokius rankdarbius: jai reikia

• Tadui labai patinka slidinėti: jam reikia

Kad nepritrūktų žodžių
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• Jūratės mėgstamiausias laisvalaikio užsiėmimas – tapyti: jai reikia

• Ignui labiausiai patinka nardyti: jam reikia

• Laisvalaikiu Aistei patinka buriuoti: jai reikia

• Antano mėgstamiausias užsiėmimas – stebėti gamtą: jam reikia

• Laisvalaikiu aš mėgstu

:

man reikia

2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
Ruošiatės

        kalėdinėms        

(Kalėdos)

atostogoms?

Norite

                                

(patirtis)

naujų įspūdžių? Atvykite į mūsų                                                      (slidinėti) kurortą – čia galėsite ne tik
                                      (grožis) kalnų viršūnėmis, siekiančiomis 3 200 m aukštį, bet ir džiaugtis slidinėjimo
teikiamais                                       (malonus).
Mūsų slėnis – vienas                                       (dydis) slidinėjimo kurortų. Čia ras ką veikti ir patyręs
                                      (slidės), ir pradedantysis, ir atsitiktinis atvykėlis, nes yra paruošta net 320
                                      (nusileisti) trasų, tad trasą galėsite pasirinkti atsižvelgdami į savo slidžių tipą,
                                      (gebėti), amžių bei                                       (norėti). Kalnų ir lygumų slidinėjimo
trasos puikiai tvarkomos, veikia                                       (kelti). Beje, čia slidinėjama nuo ankstyvo ryto iki
                                     

(vėlus)

vakaro,

nes

trasos

apšviestos

stipriais

prožektoriais,

todėl

                                      (akys) nuo saulės prireiks ir naktį. Jūsų patogumui veikia kokybiško slidinėjimo inventoriaus ir                                  (apsirengti) nuoma. Šeimoms, atvykusioms čia su mažais vaikučiais, taip pat sudarytos sąlygos                        (sportas) – kol tėveliai slidinėja, vaikai čia gali leisti laiką
                                     (pramoga) Trolių parke.
Visais metų laikais nuostabūs kalnai kaip magnetas                                       (trauka) aktyvaus sporto
                     (mėgti). Tačiau visai nebūtina kopti į kalnus ar slidinėti – galima rinktis                       (čiuožti) pačiūžomis, baseinus, tenisą,                                       (žvejoti), poilsį moderniose terminių vandenų                                  (gydyti) ir begalę kitų pramogų, pavyzdžiui,                                  (išvykti) po slėnį
šunimis ar elniais kinkytomis rogėmis. Bet būtinai pasilikite šiek tiek                                       (energingas) ir
vakarui restorane,                                       (naktis) klube ar diskotekoje. Mes jūsų laukiame!
Parengta pagal spaudą.
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3. Lietuvių kalbos vasaros kursuose galima ne tik mokytis kalbos, bet ir smagiai praleisti
laiką. Šiemet organizatoriai yra numatę pasiūlyti tokių pramogų.
Parašykite vasaros kursų reklaminį bukletą „Lietuvių kalbos mokykis smagiai“.
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4. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį.
apeiti          apkeliauti          eiti          gyventi          iškeliauti          neatrodyti
nukeliauti          pasenti          pasiekti          pasukti          plaukti          sukaupti
susilaukti          susitikti          sustoti          trokšti          važiuoti          vedžioti
                  Gyveno                   kadaise, – pasakojama sename eskimų padavime, – jaunuoliai, svajoję
                                                 visą pasaulį. Jie buvo kupini gyvybės,                                                    nuotykių, ir joks tikslas jiems                                           per sunkus, neįveikiamas.
Ir štai jie                                      , tačiau pusė jų                                       į vieną kraštą, o kiti – į priešingą,
taip pat pakrante, kad                                       Žemę būtinai susitiktų.
Jie keliavo ir keliavo. Vasarą                                       odinėmis valtimis, žiemą                                       šunų
traukiamomis rogėmis.                                       metai po metų. Keliautojai                                       vaikų,
bet jie keliavo toliau – niekas nebūtų privertęs jų                                      , atsisakyti savo tikslo. Pagaliau jie
                                     , o jų vaikams irgi gimė vaikų.
…Galų gale abi grupės                                       – kiekviena jų buvo                                       savo pusę kelio aplink Žemę. Jie patys jau buvo senut senutėliai, juos už parankės                                       vaikaičiai.
– Žemė didelė! – tarė jie susitikę. – Ir mes pasenome kelionėje. Tačiau savo tikslą                                       ir
nugyvenom turiningą gyvenimą,                                       žinių ir išminties perduoti būsimosioms kartoms…
Parengta pagal spaudą.

5. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
1. Prasideda keleivių            registracija            (registruotis) į reisą Vilnius–Praha.
2. Ar šis reisas                                       (tiesiog) ar man reikės persėsti į kitą traukinį?
3. Gaila, kad negaliu rytoj tavęs                                      (palyda) į stotį – tavo lagaminas tikrai labai sunkus.
4. Mieli keleiviai, prašom užsisegti                                      (saugotis) diržus.
5. Prašom pasidėti                                      (ranka) bagažą ir atsisėsti į savo vietą.
6. Prieš mėnesį paskambinau į                                      (iš +anksto) bilietų kasas ir užsakiau du bilietus pirmyn ir atgal.
7. Mus pasitikęs traukinio                                      (palydėti) patikrino bilietus.
8. Mano                                      (pakeliui) buvo labai plepus – visą kelią kalbėjo tik jis vienas: iš pradžių maniau, kad tai labai gerai, bet vėliau supratau, kad tai bus labai                                      (varginti) kelionė.
9.                                      (atvykti) salėje manęs laukė visa šeima: atvažiavo net močiutė!
10. Jeigu kelionės metu bagažas dingsta arba yra                                      (sugesti), atskridus reikia kreiptis į
oro uosto bagažo tvarkymo                                      (tarnauti).
11. Kai užsiregistruosite skrydžiui, gausite                                      (įlipti) taloną.
12. Mano vieta –                                      (kupė) vagone, o tavo?
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10. Kad nepritrūktų žodžių,
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6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį.
įgyvendinti          išsiskleisti          kaboti          kilti          kvėpuoti          lydėti
neišsiskleisti          nusileisti          pakilti          pasigrožėti          pasirengti
praskrieti          prilaikyti          prisisegti          šokti          šokinėti          valdyti
Norinčių nors sykį            praskrieti            dangaus žydryne svajonė gali virsti realybe. Nuo rytojaus dvi
savaites Pociūnų oro uoste (Prienų rajonas) vyks parašiutininkų šventė. Į ją kviečiami ne tik šio sporto gerbėjai,
bet ir naujokai – čia bus galima ne tik                                   dangaus mėlynėje išsiskleidusiais įvairiaspalviais
kupolais, bet ir patiems                                      parašiutu.
Paprasčiausia iššokti iš lėktuvo tandemu – keleiviu vadinamas naujokas                                      kartu su instruktoriumi vienu parašiutu ir kybo prisisegęs prie parašiutą valdančio profesionalo. Tokiam šuoliui                                      per pusvalandį – po trumpo instruktažo naujokui uždedami diržai su sagtimis, kuriomis prieš iššokant ir                                      prie instruktoriaus.
Kadangi prieš metus buvo įsigyta sparno formos parašiutų, tad šiemet jau ir Lietuvoje bus pradedama                                    greito parašiutininkų rengimo programa. Pagal šią užsienyje labai populiarią programą prieš                                    lėktuvu naujokas išklauso kelių valandų paskaitą. Pradedantieji netgi pakabinami ant treniruoklio, kad galėtų įsivaizduoti, kaip jie jausis                                    po parašiutu. Daug pasakojama
ir apie tai, kaip reikėtų elgtis, pavyzdžiui,                                   parašiutui, jei tektų leistis į mišką ar vandenį,
nors taip atsitinka labai retai.
Lėktuvui                                  , instruktoriai drąsuoliui dar kartą primena, ką jis turi daryti leisdamasis, tačiau
paprastai laikomasi taisyklės: ore apie pavojus nekalbėti, tik esant reikalui patariama giliau                            .
Su sparno formos parašiutu iš 2,5–3 kilometrų aukščio šokantį žmogų paprastai                                     du
instruktoriai. Naujokas gali iš karto patirti laisvojo kritimo džiaugsmą – parašiutas                                      tik
praėjus keturiasdešimčiai sekundžių.
Iššokus su sparno formos parašiutu, instruktoriai parašiutizmo pradžiamokslio besimokantį žmogų
                                     iš šonų, koreguoja jo judesius, primena, ką šis turi daryti. Jau po kelių šuolių
naujokas, stebimas instruktorių iš šalies, parašiutą ima                                      pats. Šokinėti savarankiškai taip mokomas žmogus paprastai pradeda po septynių aštuonių šuolių – mokydamasis tradiciniu būdu, t. y.
                                     vienas su apvalios formos parašiutu, tokį profesionalumo lygį jis pasiektų tik po penkiasdešimties šuolių.
Parengta pagal spaudą.

Kad nepritrūktų žodžių
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7. Kaip jūs rinktumėtės praleisti savo gimtadienio savaitgalį? Kodėl?

8. Ką jūs apie tai manote?
Pasirinkite vieną temą ir raštu išdėstykite savo poziciją, ją pagrįskite.
• Gerai pailsėti galima ir neturint pinigų.
• Jei iš tiesų myli vaiką – išleisk jį į kelionę… (kinų išmintis).
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11. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie sportą
mankšta

pa-si-mankštinti (-ina, -ino)
apšilti (apšyla, apšilo)
pa-kelti (-kelia, -kėlė ką?)
su-lenkti (-ia, -ė ką?)
iš-tiesti (-ia, -ė ką?)
atsi-tūpti (-tupia, -tūpė)
atsi-stoti (-stoja, -stojo)
atsi-gulti (-gula, -gulė)
su-nerti (-nėra, -nėrė ką?)

Prieš pradėdami sportuoti, būtinai pasimankštinkite, nors kiek
apšilkite – sumažinsite traumų tikimybę.
Pakelkite ranką į viršų.
Sulenkite kojas per kelius.
Ištieskite rankas į šonus.
Atsitūpkite.
Atsistokite.
Atsigulkite ant nugaros.
Sunerkite rankas už galvos.

sportas

komandinis ~; individualusis ~

Man labiau patinka komandinio sporto rūšys.

sportininkas (-ė): profesionalas (-ė); mėgėjas
(-a); žaidėjas (-a); varžybų dalyvis (-ė)

Aš mėgėjas, ne profesionalas.

sportiškas (-a); lankstus (-i); vikrus (-i);
Sportišką žmogų iš karto pažinsi: jis ir lankstus, ir judrus, ir
stiprus (-i); atletiškas (-a); raumeningas (-a); nepalyginamai ištvermingesnis.
ištvermingas (-a)
sportuoti (-uoja, -avo)

Aš sportuoju savo malonumui, ne rezultatui.

treniruotė; treneris (-ė)
treniruoti (-uoja, -avo ką?); treniruotis

Jei negali atvykti į treniruotę, treniruokis pats. Jei nori rezultato, turi
klausyti trenerio. Mes treniruojamės du kartus per savaitę.

sporto apranga: marškinėliai; trumpikės
sportiniai bateliai, sportbačiai

Sportuojant svarbu ir tinkama apranga.
Teniso bateliai bėgioti netinka.

salė; treniruoklių salė; aikštė; aikštelė; aikštynas; Eikime į treniruoklių salę.
Po vienu stogu čia rasite ir teniso kortus, ir krepšinio salę, ir baseiną,
arena; baseinas; kortai; stadionas; trasa;
hipodromas; maniežas; trasa; sporto salė; sporto ir lengvajai atletikai skirtą maniežą.
rūmai
žaidimas: žaisti (žaidžia, žaidė su kuo? dėl ko?)

Vis daugiau legionierių žaidžia nacionaliniuose Lietuvos klubuose.

komanda; komandos kapitonas (-ė)
klubas
rinktinė

Ką išsirinksite komandos kapitonu?
Tikiuosi, mūsų klubas žais finale. Didžiuojuosi, kad esu pakviestas į
Lietuvos rinktinę – man garbė atstovauti savo šaliai.

pagrindinė sudėtis
startinis penketukas
atsarginiai žaidėjai

Varžybas pradėjome pagrindinės sudėties. Esu įpratęs žaisti
startiniame penketuke, bet šįkart treneris nusprendė kitaip.
Gerai žaidė ir atsarginiai žaidėjai. Mūsų atsarginių suolelis trumpas.

mėgėjas (-a); gerbėjas (-a); aistruolis (-ė)
palaikyti (-o, -ė ką?) savo komandą

Lietuvių krepšinio aistruoliai patys geriausi.
Palaikydami savo komandą mes plojome, švilpėme, trypėme,
skandavome šūkius.

varžybos; mačas; rungtynės; turnyras;
pirmenybės; čempionatas
olimpiada; olimpinės žaidynės: žiemos ~;

Prasidėjo Europos moterų rankinio čempionato atrankos turnyro
kovos.
Mano svajonė – nuvykti į olimpiadą.

Kad nepritrūktų žodžių
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vasaros ~
atrankinės varžybos
aštuntfinalis; ketvirtfinalis; pusfinalis; finalas

Atrankinėse varžybose lydėjo sėkmė – savo grupėje buvome pirmi.
Svarbiausias mūsų tikslas – patekti į finalą.

rungtynių transliacija

Gaila, nematysiu tiesioginės rungtynių transliacijos, tik vaizdo įrašą.

varžovas (-ė):
varžytis (-osi, -ėsi su kuo? dėl ko?)
rungtyniauti (-iauja, -iavo su kuo?)
rùngtis (-iasi, -ėsi su kuo?)
lenktyniauti (-iauja, -iavo su kuo?)

Kuris varžovas priimtinesnis?
Varžysimės dėl pirmos vietos.
Jie negali nerungtyniauti – nuolat aiškinasi, kuris iš jų geresnis.
Imtynininkai rungėsi iš visų jėgų.
Dviratininkai lenktyniauja tarpusavyje.

teisėjas (-a); arbitras (-ė)
teisėjauti (-auja, -avo)

Ataką nutraukė teisėjo švilpukas. Aistruoliai prieštaravo teisėjo
sprendimui švilpimu. Gal jau žinoma, kas teisėjaus finale?

startas: startuoti (-uoja, -avo)
finišas: finišuoti (-uoja, -avo)
sirena

Teisėjui davus startą, aš pajudėjau lėčiau nei kiti varžovai.
Į finišą jis atbėgo pirmas, o aš finišą pasiekiau tik dešimta.
Nuaidėjus finalinei sirenai tablo rodė lygiąsias.

klaida; su-klysti (-klysta, -klydo)
suklaidinti (-ina, -ino ką? kaip?) varžovą

Padaryta klaidų ir ginantis, ir puolant. Suklydau ir puldamas, ir
gindamasis. Tavo perdavimas suklaidino du varžovus.

pražanga: asmeninė ~; komandinė ~;
nesportinė ~
prasižengti (-ia, -ė kam?)

– Kaip aš prasižengiau? – Pažeidei trijų sekundžių taisyklę.
Sportininkas buvo nubaustas nesportine pražanga.

bauda (už ką?)
nu-bausti (-baudžia, -baudė ką? už ką?)

Galėjau pataikyti visus 3 baudos metimus ir išvesti komandą į priekį.
Už ką man paskyrėte baudą? Už ką mane baudžiate?

rezultatas; rezultatyvus žaidimas
taškas: pelnyti (-o, -ė ką? / ko?) tašką

Kokiu rezultatu laimėjote? Kas žaidė rezultatyviausiai?
Mūsų komanda laimėjo, nors taškų ir nepelniau.

kova: iš-kovoti (-oja, -ojo) pergalę

Vyko atkakli kova – abi komandos norėjo iškovoti pergalę.

pergalė (prieš ką?): pelnyta ~; įspūdinga ~
laimėti (-i, -ėjo) / pralaimėti (-i, -ėjo kam?)
nugalėti (-i, -ėjo ką?)
įveikti (-ia, -ė ką?)
su-triuškinti (-ina, -ino ką?)
pranašumas

Pergalę išplėšėme paskutinę akimirką – aidint finalinei sirenai.
Mes laimėjome! Valio! Pralaimėjome vieno taško skirtumu.
Kova bus žūtbūtinė, bet mes turėtume nugalėti.
Jie trečią kartą iš eilės įveikė savo amžinus varžovus.
Per pirmąjį susitikimą savo varžovus tiesiog sutriuškinote.
Taip žaisdama komanda išbarstys taškus, praras turėtą pranašumą.

skirtumas
lygiosios
išlyginti (-ina, -ino ką?) rezultatą
persverti (persveria, persvėrė ką?) rezultatą

Skirtumą sumažinome iki 2 taškų, bet pralaimėjome.
Varžybos baigėsi lygiosiomis.
Jei būtum įmetęs nors dvi baudas, rezultatą būtume išlyginę.
Taikliu tritaškiu A.S. persvėrė rezultatą savo naudai.

vieta: pirmoji ~; antroji ~; trečioji ~

Sieksiu užimti pirmąją vietą. Kovojame dėl pirmosios vietos.

medalis: aukso ~; sidabro ~; bronzos ~

Laimėjau aukso medalį. Laimėję sidabrą nesidžiaugia.

rekordas; rekordininkas (-ė)

Varžybose pasiekti du šalies rekordai. Pagerinau asmeninį rekordą.

lyderis (-ė); favoritas (-ė); prizininkas (-ė);
nugalėtojas (-a); laimėtojas (-a); čempionas
(-ė); vicečempionas(-ė)

Varžybų lyderiui ant kulnų lipa jo komandos draugas, pirmą kartą
dalyvaujantis Olimpiadoje. Jis tapo dukart pasaulio ir tris kartus
šalies čempionu.
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dopingas; dopingo kontrolė
draudžiami preparatai
diskvalifikuoti (-uoja, -avo ką?)

Atlikta dopingo kontrolę parodė, kad sportininkas vartojo
draudžiamų preparatų. Už dopingo vartojimą sportininkė
diskvalifikuota penkeriems metams.

sporto šakos

lengvoji atletika: lengvaatletis (-ė); rungtìs
(-ies; -ių)

Šimto metrų bėgimas, šuoliai į tolį ir į aukštį yra lengvosios atletikos
rungtys.

bėgimas, ėjimas: bėgikas (-ė); ėjikas (-ė)

Per kiek laiko nubėgi 100 metrų distanciją? Kuriuo takeliu bėgai?

bėgimas su barjerais; barjerinis bėgimas
kliudyti (-o, -ė ką?)

Nesėkmę patyrė viena bėgimo favoričių bulgarė V. S., kuri kliudė
barjerą ir nefinišavo.

šuoliai į aukštį, į tolį: šuolininkas (-ė)
šuolis; trišuolis

Šuolininkė į aukštį N. I. yra nepralenkiama. Norint toli nušokti, būtina
tinkamai įsibėgėti ir atsispirti.

šuoliai su kartimi
kartis (-ies; -ių); kartelė; per-šokti (-a, -o)

Šuolininkas baigė varžybas atlikęs tris nesėkmingus bandymus –
paskutinę akimirką nugara paliesdavo kartelę.

disko metimas: disko metikas (-ė)
diskas; nu-mesti (-meta, -metė ką?)

Lietuvis galingai užsimojo, tačiau diskas išslydo iš rankų ir
atsitrenkė į tinklą, taip ir neišskridęs iš sektoriaus.

ieties metimas: ieties metikas (-ė)
Jei ietis įsminga, matuojama nuo tos vietos, kur ji įsmigo.
ietis (-ies; -ių); nu-sviesti (-sviedžia, -sviedė Jei pirma žemę paliečia ieties uodega, metimas neįskaitomas.
ką?)
Kiek nusviedei pirmuoju bandymu?
rutulio stūmimas: rutulio stūmikas (-ė)
rutulys; nu-stumti (-ia, -ė ką?)

Šioje rungtyje varžomasi, kas toliau nustums sunkų metalinį rutulį.

daugiakovė
dešimtkovė; septynkovė; penkiakovė

Vyrų daugiakovę sudaro dešimt rungčių, moterų – septynios.
Šiuolaikinės penkiakovės rungtys: šaudymas, fechtavimasis, 200 m
plaukimas laisvuoju stiliumi, konkūrinis jojimas ir bėgimas.

dviračių sportas: dviratininkas (-ė);
lenktynininkas (-ė)
trekas; lenktyniauti (-iauja, -iavo)

Mano svajonė – startuoti „Tour de France“ dviračių lenktynėse ir
laimėti nors vieną etapą.
Dviračių treke ji nepralenkiama.

futbolas: futbolininkas (-ė): gynėjas (-a);
puolėjas (-a); saugas; vartininkas (-ė)
vienuolikė
vartai; įvartis; baudinys
smūgiuoti (-iuoja, -iavo ką?) galva, koja
nuošalė; užribis; kampinis; sienelė

Futbolas žaidžiamas dviem kėliniais.
Mūsų vienuolikė kalba tik apie pergalę.
Po įspūdingo T. K. perdavimo įvartį į latvių vartus įmušė mūsų
komandos saugas T. J. Nugalėtojas paaiškėjo po baudinių serijos.
Kamuolys mūsų – į užribį jis išriedėjo nuo priešininko kojos. Smūgis
buvo stiprus, bet kamuolys vartų nepasiekė – išskriejo į užribį.

krepšinis: krepšininkas (-ė): gynėjas (-a);
(vidurio) puolėjas (-a); įžaidėjas (-a)
krepšys; lankas; tinklelis
taškas; dvitaškis; tritaškis

– Kokioje pozicijoje jūs žaidžiate? – Esu įžaidėjas, bet galiu žaisti ir
kaip gynėjas.
Kamuolys atsimušė į lanką ir išsisuko. Gerai, kad mūsų centras jį
„pataisė“ ir gavom du papildomus taškus.

taiklus metimas:
į-mesti (-a, -ė) į krepšį
į-dėti (-deda, -dėjo) iš viršaus
mesti pro šalį; pramesti
įmesti baudą; mėtyti (-o, -ė ką?)

Metimas buvo taiklus – lemiamą akimirką ranka nesudrebėjo.
Deja, krepšininkas įmetė visas tris baudas.
Paskutinius du taškus A. S. uždirbo įdėdamas kamuolį iš po krepšio.
Daug kartų mečiau pro šalį, bet svarbiausiu momentu pataikiau.
Jis patikimai mėto baudas.

Kad nepritrūktų žodžių

LEKSIKA
puolimas; ataka: pulti (puola, puolė ką?)
gynyba: ap-si-ginti (-gina, -gynė nuo ko?)
perdavimas:
perduoti (-duoda, -davė ką? kam?)
varytis (-osi, -ėsi ką?) kamuolį
derinys; derinukas
ledo ritulys: ledo ritulininkas (-ė)
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Tai paskutinė ataka – puolant svarbu patiems nesuklysti.
Kibi gynyba neleido lengvai persivaryti kamuolio, vertė daryti klaidas.
Dukart suklydau gindamasis.
Laiku perduotas kamuolys – ir trys taškai mūsų. Per 12 minučių jis
atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį, dusyk suklydo
varydamasis kamuolį ir kartą prasižengė.
Šis įžaidėjo T. K. ir centro A. S. derinys mus išgelbėjo jau antrąkart.
Kai ritulys atsidūrė vartuose, vartininkas iš apmaudo nerado sau
vietos.

dailusis čiuožimas: čiuožėjas (-a); šokėjas (-a) Po privalomosios programos mūsų čiuožėjai antri. Šokių ant ledo
pačiūžos: čiuožti; čiuožinėti (-ėja, -ėjo)
pora P. V. ir M. D. baigė savo sportinę karjerą, tačiau pačiūžų
programa: privalomoji ~; laisvoji ~
nepakabino. Po privalomosios programos mūsų čiuožėjai penkti.
jojimas: jojikas (-ė), raitelis (-ė)
konkūras; kliūtis (-ies; -ių)
žirgas: joti (-joja, -jojo) ristele, risčia, žingine
nu-šuoliuoti (-iuoja, -iavo)
pa-jodinėti (-ėja, -ėjo)

Konkūrinio jojimo varžybose raitelio tikslas – be klaidų ir greitai
įveikti kliūtis.
Jei žirgas pasitaikys ramus, klusnus, L. A. turėtų laimėti. Mano
žirgas nemėgo joti ristele. Jis šoko ant arklio ir nušuoliavo laukais.
Gal nori pajodinėti?

gimnastika: gimnastas (-ė)
sportinė ~; meninė ~

Gimnastikoje sportininkai demonstruoja savo kūno lankstumą, jėgą,
ištvermę ir koordinaciją.

plaukimas:
plaukikas (-ė)
baseinas; takelis
plaukimo stilius (rungtis):
plaukimas laisvuoju stiliumi, krūtine (brasu),
nugara, peteliške, kompleksiniu būdu

Plaukiant nugara, kojos juda tarsi einant ar bėgant, tik pėdos turi
būti įtemptos, pirštai tiesūs. Plaukiant laisvuoju stiliumi įkvepiama
pasukant galvą. Plaukiant krūtine galva kyla įkvepiant ir leidžiasi
iškvepiant. Sunkiausia plaukti peteliške: rankos juda panašiai kaip
plaukiant laisvuoju stiliumi – tik ne pakaitomis, o kartu.

boksas: boksininkas (-ė)
boksuotis (-uojasi, -avosi)
bokso pirštinės
ringas; gongas; raundas
smūgis: smūgiuoti (-iuoja, -iavo) iš kairės
nokdaunas; nokautas
nokautuoti (-uoja, -avo ką?)

Boksininko sportinė karjera buvo ryški, bet trumpa – boksuotis baigė
būdamas dvidešimt penkerių po traumos.
Pirmąsias bokso pirštines užsimoviau būdamas dešimties metų.
Per pirmąjį raundą jis kelis kartus pasiuntė varžovą į nokdauną.
Tai buvo lemiamas smūgis ir aš nesugebėjau jo atremti.
Pirmąjį čempiono medalį jis laimėjo nokautu.

slidinėjimas: slidininkas (-ė)
slidės; lazdos; snieglentė
slidžių trasa; tramplinas
šuoliai su slidėmis

Dėl pasikeitusio klimato slidininkai treniruotis Lietuvoje negali.
Aš turiu tik lygumų slides. Kalnų slides galima ir išsinuomoti.
Slidininkas patyrė traumą leisdamasis tramplinu.
Šokdamas nuo tramplino stengiausi nušokti kuo toliau.

rankinis: rankininkas (-ė); vartininkas (-ė)
pa-šalinti (-ina, -ino ką?) iš aikštės
vartai; įvartis; baudinys

Už šiurkštų, nesportinį žaidimą rankininkas buvo pašalintas iš
aikštės dviem minutėms. Puolanti komanda negali prieiti arčiau nei
6 metrai prie varžovų vartų.

tenisas: tenisininkas (-ė)
(tarptautinis) reitingas
stalo tenisas; lauko tenisas
kamuoliukas, raketė
kortai; stalas
turnyras; susitikimas; setas
vienetų, dvejetų žaidimas

Tarptautinių reitingų lentelėje abu mūsų tenisininkai pakilo per
dešimt vietų.
Stalo tenisu susidomėjau po to, kai uždarė teniso kortus.
Tenisininkė netinkamai smūgiavo kamuoliuką ir taškas nebuvo
įskaitytas.
Pirmuosius du setus laimėjau, deja, vėliau atsinaujino kojos trauma
ir žaidimo tempas sulėtėjo.
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tinklinis: tinklininkas (-ė)
tinklas; užtvara
turnyras

Žaidėjui nepavyko permušti kamuolio per tinklą ir uždirbti taškų.
Setą laimi komanda, pirma surinkusi 25 taškus, rungtynes – ta, kuri
laimi tris setus. Netinkamai pastatyta užtvara neleido apsiginti.

šachmatai: šachmatininkas (-ė); didmeistris (-ė)
turnyras; partija
šachmatų lenta; laukelis
figūros: baltieji; juodieji; karalius; valdovė;
bokštas; rikis; žirgas; pėstininkas
šachas; matas; patas; lygiosios
pasiduoti (pasiduoda, pasidavė)

Į šį turnyrą susirinks stipriausi pasaulio šachmatininkai. Sužaiskime
vieną partiją?
Baltieji kerta visas juodųjų figūras, esančias 7-oje horizontalėje.
Rikis juda tik įstrižainėmis ir negali peršokti kitų figūrų. Ar jis gali
nukirsti bokštą? Valdovė, būdama stipriausia figūra, gali judėti
horizontalėmis, vertikalėmis ir įstrižainėmis.
Ar pripažįstate lygiąsias? Matą galima paskelbti ir keturiais ėjimais.

sunkioji atletika: sunkumų kilnotojas (-a)
kilnoti (-oja, -ojo ką?)
svarmuo; štanga: iš-rauti (-rauna, -rovė ką?)

Niekada nemaniau, kad tapsiu sunkumų kilnotoju.
Išmok kilnoti svarmenis, galėsi imtis štangos.
Jis trečiu mėginimu bandė išrauti 186 kg štangą, deja, nepavyko.

ralis, automobilizmas, Formulė-1:
automobilininkas (-ė); bolido pilotas (-ė)
trasa

Automobilizmo sportas labai brangus, bet azartiškas.
Laimei, bolido pilotas nenukentėjo.
Šįkart lenktynininkai išbandys naują lenktynių trasą.

akrobatinis skridimas: pilotas (-ė)
pilotuoti (-uoja, -avo ką?) lėktuvą
figūra: kilpa; suktukas ir pan.

Tik piloto meistriškumas leido išvengti katastrofos.
Jis vienas pirmųjų atliko sudėtingas figūras, pavyzdžiui, mirties
kilpą.

buriavimas: buriuotojas (-a)
burė: buriuoti (-iuoja, iavo)
jachta; jachtklubas; regata; valtis (-ies; -ių)
laivas: denis; inkaras; kajutė; kompasas;
lynas; šturvalas; vairas ir kt.

Kai nėra palankaus vėjo, viskas priklauso nuo buriuotojo
meistriškumo.
Kelkime bures – palankaus vėjo! Buriuoti mokiausi nuo vaikystės.
Irkluoti valtį – tai ne valdyti jachtą. Nuleidome inkarą įlankoje ir
išlipome į krantą. Ar moki orientuotis pagal kompasą?

irklavimas: irkluotojas (-a); baidarininkas (-ė);
kanojininkas (-ė)
irklas; irkluoti (-uoja, -avo);
baidarė; kanoja; valtis (-ies); regata ir kt.

Vienvietę kanoją 200 metrų distancijoje irklavęs J.Š. į finalą
išsiveržė po galingų yrių pusfinalyje.
Jei irklas nebūtų lūžęs, valtis nebūtų apvirtusi.

šaudymas: šaulys (-ė)
šaudyti (-o, -ė); šaudykla
šauti (šauna, šovė į ką?); iššauti
taiklus (-i): ~ šūvis; ~ akis; ~ ranka
taikinys: taikytis (-osi, -ėsi į ką?)
nusitaikyti (į ką?); pataikyti (į ką?)

Stendinio šaudymo varžybos vyko be garsiausios mūsų šaulės I.G.
Paskubėjau iššauti, gal dėl to pirmieji šūviai buvo netaiklūs. Tavo
taikli ranka – gal kada šaudei?
Varžybose svarbu pataikyti pirmąjį šūvį – jei prašauni pirmą kartą,
sunku mobilizuotis.
Tu per ilgai taikaisi. Nusitaikyk į takinį ir šauk – tikrai pataikysi.
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Pratimai
1. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
1. Jei nenori            patirti            traumos, prieš pradėdamas treniruotę būtinai turi nors kiek apšilti,
                                      raumenis.
2. Padėtis pasikeitė, kai į aikštelę                                       iki tol ant atsarginių suolelių sėdėjęs Jankauskas –
jis ne tik kad                                    įvartį į priešininkų vartus, bet ir pats puikiai                                   – net
du kartus atmušė varžovo pavojingai smūgiuotą kamuolį.
3. Džiaugiuosi, kad šį kartą į finišą tu                                       pirmas.
4. Per kiek laiko tu                                       500 metrų distanciją?
5. Neskubėk iššauti – pirmiausia gerai                                       ir tik tada lėtai, nedrebindamas rankos                                         gaiduką. Žinok, kad                                       į judančius taikinius dar sunkiau. Vėliau, kai išmoksi,                                       net nesitaikydamas.
6. Gaila, kad baudas jis mėto labai netaikliai – vidutiniškai per varžybas jis                                       kas trečią
baudą. Jei kas nors būtų įmetęs nors dvi baudas, varžybas mes būtume                                      .
7. Gal tu prisimeni, kiek jis                                       ietį pirmuoju bandymu?
8. Teisėjau, gal galite paaiškinti, už ką jūs mus                                       technine pražanga?
9. – Kada baigsis mūsų pralaimėjimų serija? – Kitą kartą mes būtinai                                       pergalę!
10. Tikiuosi, mes                                       į finalą ir kovosime dėl čempionų vardų.
11. Su rinktine atsisveikinsiu, kai                                       dar dvejas varžybas.

2. Įrašykite, kur reikia, tinkamą pagal prasmę veiksmažodžio prielinksnį. Kai kur gali prireikti
ir sangrąžos dalelytės.
1 pratimas.     Atsigulkite ant lygaus pagrindo. Rankas          nerkite už galvos. Kojas          lenkite per kelius ir          kelkite į viršų. Galvą ir sulenktas rankas          kelkite taip, kad jomis          siektumėte kelius. Pratimą atlikite 6–8 kartus.
2 pratimas. Likite          gulėti ant nugaros. Kojas          tieskite ir          kelkite į viršų. Greitai sėsdamiesi          plokite delnais po kojomis. Pratimą          kartokite keletą kartų. Tik ne         varkite!
3 pratimas.          klaupkite. Rankas          lenkite per alkūnes, pirštus          spauskite į kumštį.          lenkitės atgal, rankas          tieskite į priekį. Pratimą          darykite mažiausiai 6–8 kartus.
4 pratimas.          spauskite visu kūnu prie sienos (         spauskite nugarą, pečius, rankas ir delnus). Minutę          stovėkite tokioje pozicijoje ir septynis kartus giliai          kvėpkite per nosį ir          kvėpkite per burną.
Paskui ne         keisdami kūno padėties (įsivaizduokite, kad siena          lipo prie jūsų ir jūs nešatės ją su savimi)
tiesia nugara          vaikščiokite po kambarį – kuo daugiau, tuo geriau.
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11. Kad nepritrūktų žodžių,
kai kalbame apie sportą

3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
1. Ketvirtadienį Kaune vykusiose Eurolygos      rungtynėse      (rungtis) Kauno „Žalgiris“ nugalėjo Vilniaus „Lietuvos ryto“ klubą – 63:58. Po pirmojo kėlinuko 16:18                                       (pirmas) „Lietuvos rytas“.
2. Jei tu nori vieną dieną tapti čempionu, turi nuolat                                       (treneris).
3. Už tai, kad savo varžovą krepšininkas                                       (stabdžiai) kirsdamas per ranką,
                                      (teisti) jį nubaudė technine pražanga.
4. Niekas, net policija, negalėjo sutramdyti įsisiautėjusių                                       (aistra) – jie pyko ant trenerio, nusprendusio pasodinti pagrindinį žaidėją ant                                       (atsarga) suolelio…
5. Šiose varžybose krepšininkas buvo itin naudingas – įmetė 20 taškų ir                                       (blokas)
5 varžovų metimus.
6. Krepšininkė, galima sakyti, pati kalta dėl savo traumos – norėdama varžovei užkirsti kelią į
                                      (bausti) aikštelę ji netinkamai pastatė užtvarą.
7.                                       (draugas) tarpvalstybinėse futbolo rungtynėse Martinikos saloje ketvirtadienį
Prancūzijos                                       (rinkti) nugalėjo Kosta Rikos komandą 3:2 (0:2).
8. Pirmasis                                       (finišas) mūsų šalies rinktinės                                       (debiutas).
9. Kad mūsų komandos pergalės nėra atsitiktinės, savo                                       (priešas) ji turėjo įrodyti ne
kartą.
10. Gaila, kad teisėjo                                       (švilpti) nutraukė sėkmingai prasidėjusią ataką.
11. Jei ne sėkmingai žaidęs mūsų                                       (vartai), kažin ar mes būtume laimėję šias varžybas.
12. Važiuoju į ledo areną – gal žinai, kur aš padėjau savo                                       (čiuožti).
13. Šeštadienį Kaune baigėsi 79-asis Lietuvos bokso                                       (čempionas), kuriame dalyvavo
86 atletai iš 16 šalies miestų. Pirmenybių                                       (nugalėti) ir                                       (prizas) atskirose svorio kategorijose tapo mūsų sporto mokyklos auklėtiniai.
14. Seulo olimpinių                                       (žaisti), Europos ir pasaulio čempionas prisidėjo ir prie nepriklausomybę atgavusios Lietuvos rinktinės                                       (laimėti): iškovojo Barselonos olimpiados
bronzos ir 1995 metų Europos                                       (pirmas) sidabro medalius.
15. Pirmajame kėlinyje šiauliečiai praleido du                                  (vartai), tačiau po pertraukos sugebėjo
įmušti tris, o pergalę išplėšė 87 min. įvartį                                  (pelnas) Šiaulių vienuolikės kapitonas.

4. Įrašykite tinkamą pagal prasmę žodį.
Dviratininko Gintauto Umaro įspūdingų          pergalių          serija prasidėjo 1985 m., kai jis Kolumbijoje pirmą                                     pagerino 4 km asmeninių persekiojimo lenktynių pasaulio                                      .
1987 m. Seule geriausias Lietuvos dviračių treko meistras                                       pasaulio rekordininku. Po metų tame pačiame Pietų Korėjos mieste G. Umaras                                       4 km asmeninių ir komandinių persekiojimo lenktynių olimpinius aukso                                       ir tapo iki šiol vieninteliu Lietuvos                                      , kuris per vieną olimpiadą net du                                       užlipo ant aukščiausio
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garbės pakylos                                      . Dviratininkas savo populiarumu prilygo tuo metu dievinamoms krepšinio                                       – Arvydui Saboniui, Šarūnui Marčiulioniui…
Gintautas – kaunietis. Pirmą kartą ant dviračio                                       būdamas penkerių. Ne todėl, kad
jam būtų ypač                                       būtent šis žmogaus kūrinys, o todėl, kad                                       leido
vaikui patenkinti savo smalsumą – greitai                                   aplinkinius kiemus, laukus ir miškus. „Mėgau
viską tyrinėti, o juk dviratis – tam puikiausiai                                   .“
Mokydamasis vidurinėje mokykloje Gintautas panoro pasirinkti kokią nors sporto                                       ir
rimtai užsiiminėti, nors profesionaliu                                       būti niekada neketino. „Tada man buvo penkiolika. Žinojau, kad krepšiniui ar plaukimui aš jau „per senas“. Liko dviratis… .“
Gintautas su                                       atsisveikino labai anksti. „Tada man buvo dvidešimt septyneri. Dabar
„Tour de France“ tokio amžiaus                                       tik pradeda laimėti. Bet aš niekada nesiruošiau būti
                                      iki „grabo“ lentos – juk gyvenime yra daug įdomių dalykų.“
Parengta pagal spaudą.

5. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį. Vienu žodžiu yra daugiau.
aikštė          bauda          baudinys          čempionas          čempionas          čempionatas
futbolininkas          išvyka          įvartis          lygiosios          mačas          pražanga
rungtynės          smūgis          stadionas          taškas          užribis          vartai
Kauno „FBK Kaunas“ tapo      čempionu      šeštus metus iš eilės
Kauno „FBK Kauno“ futbolininkai šeštus metus iš eilės tapo Lietuvos čempionais. Šalies futbolo A lygos
                                              paskutiniojo, 28-ojo turo, lemiamose rungtynėse sekmadienį kauniečiai
                                              nugalėjo Panevėžio „Ekraną“ 2:0 (0:0).
Abu                                       čempionams pelnė Andrius Velička. 57 min. jis pasiuntė kamuolį
                                      galva į viršutinį kampą, o 90 min. išnaudojo 11 m                                       , skirtą už
Audriaus Banevičiaus                                       prieš Andrių Gedgaudą.
Paskutinį rungtynių pusvalandį panevėžiečiai šturmavo „Kauno“                                       , tačiau nesėkmingai. 88 min. už antrąjį įspėjimą iš                                       buvo išvytas „Ekrano“ žaidėjas Aurimas Kučys.
„FBK Kaunas“ surinko 65                                       ir trim taškais aplenkė „Ekraną“. Prieš tarpusavio
                                      abi ekipos turėjo po lygiai taškų, todėl                                       atveju būtų žaidžiamos
papildomos rungtynės.
Lemiamą                                       stebėjo pilnutėlis Panevėžio „Aukštaitijos“                                       , o jį
tiesiogiai transliavo iškart dvi televizijos – Lietuvos ir Tango TV.
Parengta pagal spaudą.
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11. KAD NEPRITRŪKTŲ ŽODŽIŲ,
Kai KaLBamE aPiE sPOrTĄ

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
„Žalgiriui“ – 60!
Garsiausias Lietuvos klubas švenčia 60-ąjį gimtadienį. 1944 m. spalio 13 d. Kauno „Žalgiris“ sužaidė
rungtynes

pirmąsias oficialias
Prisiminkime

.
(sportas),

be kurių neįmanoma įsivaizduoti Kauno klubo istorijos.
modestas Paulauskas. Pirmasis Lietuvos krepšininkas, tapęs

(olimpi-

ada) ir pasaulio čempionu. Šis legendinio Klaipėdos
trenerio Vlado Knašio

(au-

klėti) buvo ne tik ryškiausias savo kartos „Žalgirio“
(žaisti), bet ir vienas

geriausių

Europos

krepšininkų

bei

SSRS

(surinkti) kapitonas. Į „Žalgirį“ M. Paulauskas atėjo 1962 m. būdamas vos
septyniolikos ir tikriausiai būtų padėjęs komandai
pasiekti dar ne vieną

(įspū-

dis) pergalę, jei ne nesiliaujančios traumos, priver(žaisti) karjerą

tusios baigti

daug anksčiau, negu vylėsi gausūs Lietuvos ekipos
(gerbti). „Žalgiryje“
tuo metu nebuvo daug aukšto

(meistras) krepšininkų, todėl komanda turėjo taikytis su

(vidutinis) dalia ir M. Paulauskas laimėjo vos du SSRS pirmenybių bronzos medalius (1971 ir
1973 metais). Didžiausias savo pergales jis pasiekė vilkėdamas SSRS rinktinės
rengti). 194 cm ūgio puolėjo kolekcijoje yra Miuncheno olimpinių

(žaisti), du pasaulio

ir keturi Europos pirmenybių aukso medaliai bei po vieną

(olimpiada) žaidynėse, pa-

saulio ir Europos pirmenybėse laimėtą bronzos
triukų, kurie jam padėdavo įveikti bet kurį

(apsi-

(apdovanoti). „Modė mokėjo keletą
(varžytis). Jis buvo ir labai galingas, ir labai

(pasitikėjimas) savimi. Modestas Paulauskas buvo retas galios ir švelnumo
(derinti) ir, be jokios abejonės, buvo vienas geriausių Europos krepšininkų“, – gyrė
lietuvį SSRS rinktinės
M. Paulauskas kurį laiką

(treniruotė) Aleksandras Gomelskis. Praėjusio dešimtmečio pradžioje
(treniruotė) „Žalgirį“.

sergejus Jovaiša. Iš pirmo žvilgsnio flegmatiškas, nepasižymintis
zinėmis savybėmis, bet gudrus kaip lapinas anykštėnas buvo „Žalgirio“ lyderis
kas + tarpas) „tarp Paulausko ir Sabonio“, o vėliau skynė pergales
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jo dešimtmečio komandoje. Savo išvaizda tarsi                                       (užmigti) varžovus jis pasinaudodavo
menkiausia proga, kad iškrapštytų iš                                       (oponuoti) kamuolį ir pradėtų savo komandos
                                 (pulti). S. Jovaiša yra ilgiausiai – net 16 sezonų (1973–1989 m.) – „Žalgiryje“
                                 (žaidimas) krepšininkas ir kartu su V. Chomičiumi laimėjo daugiausia SSRS pirmenybių
medalių: po tris aukso (1985, 1986 ir 1987 metais), penkis sidabro (1980, 1983, 1984, 1988 ir 1989 metais)
ir vieną bronzos (1978 metais). Pasaulio,                                  (du + kartus) Europos čempionas bei Maskvos
olimpinių žaidynių bronzos medalio                                       (laimėti) ne vienerius metus buvo vienas svarbiausių SSRS rinktinės                                       (žaisti).
Parengta pagal spaudą.

7. Pasirinkite vieną patinkantį sportininką ir parenkite su juo interviu apie jo sportinę
karjerą.
Galite orientuotis į šiuos klausimus:
• Kaip jūs pradėjote sportuoti?
• Kokie geriausi jūsų rezultatai?
• Kas, jūsų manymu, lėmė jūsų pergales?
• Kokių būta nesėkmių? Traumų?
• Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas? Ar esate tuo patenkintas?
• Kokių dar turite svajonių?
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12. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie meną
menai

menininkas (-ė); kūrėjas (-a); atlikėjas (-a)

Jis buvo didis kūrėjas. Dažnas menininkas sulaukia pripažinimo tik
po mirties.

meno kolektyvas: choras; orkestras; ansamblis;
trupė; grupė

Mūsų teatro trupė labai kūrybinga.

publika; žiūrovas (-ė); klausytojas (-a); parodos
lankytojas (-a) ir pan.

Savo publiką reikia gerbti.

kūryba
Noriu atlikti savo kūrybos dainą. Tas laikotarpis jam buvo labai
kūrybingas (-a); kūrybinis (-ė); kūrybiškas (-a) kūrybingas. Kūrybinio proceso nepaskubinsi. Kūrybiškas mokytojas –
meno kūrinys; šedevras
geriausias talento draugas. Tai – šedevras.
stilius; braižas; technika; stilizacija

Jo braižo su niekuo nesupainiosi.

talentas, genijus, Dievo dovana: talentingas (-a)
(kam?); gabus (-i) (kam?) menui
meistriškas (-a); genialus (-i)
pasekėjas (-a); epigonas (-ė)

Jis tikras talentas, genijus. Turi talentą, Dievo dovaną – saugok jį.
Jis buvo gabus ir muzikai, ir dailei.
Šį kūrinį jis atlikdavo tiesiog meistriškai.
Deja, jis neturėjo pasekėjų. Visada epigonų yra daugiau negu kūrėjų.

įkvėpimas; mūza
įkvėpti (įkvepia, įkvėpė ką?)

Jei lauki įkvėpimo, žinok, kad gali jo ir nesulaukti…
Įdomu, kas buvo jo mūza, įkvėpusi šias nemirtingas eiles?

vaizduotė: turtinga ~; skurdi ~

Vaizdai iš kasdienio gyvenimo pranoksta ir turtingiausią vaizduotę.

improvizacija: improvizuoti (-uoja, -avo ką?)

Jis ir pats mėgo improvizuoti, ir buvo atidus scenos partnerio
improvizacijoms.

koncertų, teatro salė

pertrauka

Spektaklis ilgas, dekoracijoms pakeisti daromos net dvi pertraukos.

bilietas; bilietų kasa
įėjimas nemokamas

Bilietus užsisakyk iš anksto.
Bilieto nereikia – šventės proga įėjimas nemokamas.

eilė
vieta: ~ iš krašto; kraštinė ~; ~ per vidurį
parteris; balkonas; ložė; amfiteatras

Kuri mūsų eilė?
– Kur mūsų vietos? – Per patį vidurį.
Kur užsakei vietas: parteryje ar balkone?

vestibiulis; fojė; drabužinė; kavinė

Sakoma, teatras prasideda nuo drabužinės.

skambutis: pirmas ~, antras ~, trečias ~

Žiūrovai po trečio skambučio neįleidžiami į salę.

uždanga: pa-kilti (-kyla, -kilo)
nusileisti (nusileidžia, nusileido)

Uždanga pakils, užges šviesos ir prasidės spektaklis.
Greičiau nuleiskite uždangą – kažkas nutiko Hamletui.

plojimai; aplodismentai; ovacijos
pa-ploti (-ploja, -plojo kam? už ką?)
nusilenkti (-ia, -ė kam?) žiūrovams

Tada nuaidėjo plojimai, peraugantys į ovacijas, šūksniai „Bravo!“,
„Bis!“, „Pakartot!“ – neužmirštama akimirka.
Dainininkė kelis kartus išėjo nusilenkti žiūrovams.

repertuaras
programa; programėlė
skelbimas; afiša; reklama

Teatro repertuare vyrauja nacionalinė dramaturgija.
Programėlėje plačiau pristatome pjesės autorių ir režisierių.
Kaip aš džiaugiausi pamatęs spektaklio afišoje savo pavardę.
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gastrolės, turnė
gastroliuoti (-iuoja, -iavo kur?)

Išvykstame gastrolių po Europą.
Šį rudenį orkestras gastroliuos Pietų Amerikoje.

festivalis; konkursas

Dalyvaudami festivaliuose pristatome Lietuvos meną užsienyje.

teatras

žanras: drama; pjesė; komedija; tragedija;
Mūsų repertuare yra daug skirtingo žanro spektaklių.
tragikomedija; vodevilis; melodrama; pantomima Gal tik vodevilio nesame vaidinę.
siužetas: preliudija; užuomazga; intriga;
kulminacija; atomazga

Siužetas nesudėtingas, atomazga nuspėjama.
Atomazga netikėta, bet įtikinanti.

scena (veiksmo atkarpa)
mizanscena
aktas; veiksmas

Emociškai sunkiausia antrosios scenos pabaiga – veiksmo maža,
žodžių dar mažiau, tik suvokimas – gyvenimas čia ir baigėsi,
priešaky – ilgi vienatvės metai. Dviejų veiksmų spektaklis.

lėlių, marionečių teatras
lėlininkas (-ė); lėlė
vežimo teatras; keliaujantis teatras

Visas lėles gaminame kartu su aktoriais, ieškome racionaliausio
būdo jas valdyti. Šiemet renkame aktorių-lėlininkų kursą.
Toks keliaujantis lėlių vežimo teatras – vienintelis Lietuvoje.

spektaklis; vaidinimas
premjera; premjerinis spektaklis
pjesės skaitymai

Šį vakarą man spektaklis, jei turi laiko ir ūpo – kviečiu pasižiūrėti.
Prieš premjerą manęs geriau nešnekinti.
Nacionalinės dramaturgijos festivalyje vyks naujų pjesių skaitymai.

režisierius (-ė); režisūra
režisuoti (-uoja, -avo ką?)
inscenizuoti (-uoja, -avo ką?)

Labiausiai nustebino režisieriaus sprendimas spektaklio ašimi
padaryti spintą.
Romaną inscenizavo garsus režisierius.

aktorius (-ė), artistas (-ė); aktorių trupė
su-vaidinti (-ina, -ino ką?)
su-kurti (-kuria, -kūrė ką?), atlikti (atlieka,
atliko ką?) vaidmenį
vaidmuo: pagrindinis ~; antraplanis ~;
debiutinis ~
personažas (-ė); veikėjas (-a); herojus (-ė)
debiutas: debiutuoti (-uoja, -avo kuo?)

Jis buvo universalus aktorius – galėjo suvaidinti ir Romeo, ir
Hamletą, ir Mažąjį princą ar benamį šunį.
Sukurti šį vaidmenį buvo nelengva – užtruko, kol įsigyvenau į daug
vyresnio už mane žmogaus vaidmenį.
Nors vaidmuo ir antraplanis, bet svarbus – būtent šio personažo
lūpomis išsakomas pjesės autoriaus vertinimas.
Kuris iš jūsų vaidintų personažų jums artimiausias?
Aš debiutavau Romeo vaidmeniu.

repeticija; generalinė repeticija
pa-repetuoti (-uoja, -avo ką?)

Rytoj generalinė (repeticija) – labai jaudinuosi.
Dar parepetuokim finalinę sceną.

scena

Į sceną išeinu pirmas, tad ir jaudulio patiriu daug.

dekoracijos; scenografija: scenografas (-ė)

Ir pantomimos spektaklyje scenografija yra svarbi.

šviesa; šviesos efektai:
apšvietėjas (-a)
apšviesti (-šviečia, -švietė ką?)

Puikus apšvietėjo darbas leido minimaliomis priemonėmis sukurti
įsimintiną reginį su įspūdingais šviesos efektais.

užkulisiai

Užkulisiuose stebiu aktorius, besiruošiančius išeiti į sceną.

grimas; grimo kambarys: grimuotojas (-a)
nu-si-grimuoti (-uoja, -avo ką?)
nu-si-valyti (-o, -ė ką?) grimą

Kartais tenka pusvalandį vargti, kol nusivalai grimą, bet tai niekis
su tomis ilgomis valandomis, kai grimuotojas tave, jauną žmogų,
paverčia senuku. Užsuk į grimo kambarį, tavo ūsai baigia atsiklijuoti.
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kostiumas: kostiumų autorius (-ė)
persirengimo kambarys

Kas sukūrė spektaklio kostiumus?
Palauk manęs persirengimo kambaryje.

kinas, televizija

kinematografas; kinematografija
ekranas

Kinematografija – tai judančių paveikslėlių kūrimo menas.
Filmas kuriamas didžiajam ekranui.

filmo kūrybinė grupė: režisierius (-ė); operatorius
(-ė); scenaristas (-ė); dailininkas (-ė); aktorius
(-ė); kostiumų dailininkas (-ė); masuotė;
statistas (-ė)

Noriu pristatyti savo kūrybinę grupę. Filmo idėjos autorius ir
vienas scenaristų – rašytojas J. K. Filmo operatorius – garsusis
dokumentinių filmų režisierius F. D. Nebenoriu vaidinti tik masuotėje,
nebegaliu būti tik statiste!

filmas: ~ vaikams; ~ suaugusiems;
dokumentinis ~; vaidybinis ~; animacinis ~;
veiksmo ~; kovinis ~; siaubo ~; biografinis ~;
detektyvas; komedija; drama ir kt.

– Ar šis filmas ir vaikams? – Ne, tik suaugusiems.
– Kaip apibūdintumėt savo kuriamo filmo žanrą? – Tai kelių žanrų
lydinys. Prasideda kaip dokumentinis, tačiau po truputį jis tampa
vaidybiniu su detektyvo elementais. Kai kas įžvelgia siaubo filmų
scenarijams būdingų posūkių. Kad tai komedija, net sakyti nereikia.

filmavimo; video (vaizdo) kamera
nu-si-filmuoti (-uoja, -avo kur?)
su-sukti (-a, -o ką?) filmą
ekranizuoti (-uoja, -avo ką?)

Kamera juda subtiliai, fiksuodama kiekvieną personažo emociją.
Norėčiau nusifilmuoti naujajame jūsų filme. Ką šiuo metu filmuojate?
Pirmąjį savo filmą susukau buitine kamera, padedamas kelių draugų.
Planuoju ekranizuoti „Faustą“.

filmo kadras; epizodas
serija; daugiaserijinis filmas
filmo tęsinys
filmo peržiūra

Labiausiai įsiminė tas epizodas, kuriame Molė supranta, ko neteko.
Tai daugiaserijinis filmas, kol kas rodome tik pirmąsias penkias
serijas. Ar kursite filmo tęsinį?
Kviečiame į naujausio lietuviško filmo peržiūrą.

specialieji efektai

Vietomis specialieji filmo efektai tiesiog gniaužia kvapą.

subtitrai

Filmas rodomas originalo kalba su lietuviškais subtitrais.

televizijos laida: laidos vedėjas (-a); režisierius
(-ė); prodiuseris (-ė)
laidos įrašas

Ši laida tiesioginė, ne iš anksto įrašyta.
Kas prodiusuoja jūsų laidą?
Laidos įrašas kartojamas ketvirtadieniais dieną.

muzika

muzika: vokalinė ~; instrumentinė ~;
akademinė ~; klasikinė ~

Akademinę muziką supranta ne visi.

muzikas (-ė), muzikantas (-ė); atlikėjas (-a):
muzikuoti (-uoja, -avo ką? kuo?)
koncertuoti (-uoja, -avo kam?)
atlikti muziką; kūrinį; dainą; ariją

Atlikėjas pasidalijo savo kūrybiniais sumanymais.
Kartu muzikuojame jau dešimt metų.
Dažniausiai koncertuojame ne Lietuvoje.
Kokią muziką atliekate?

instrumentas: styginis ~; klavišinis ~;
mušamasis ~; pučiamasis ~
pa-groti (-groja, -grojo ką? kuo?)
griežti (-ia, -ė ką kuo?) smuiku
pa-skambinti (-ina, -ino ką?) pianinu, gitara

Saugok savo instrumentą nuo drėgmės.
Kokiu instrumentu groji?
Ką galėtum pagroti?
Griežti smuiku pradėjau nuo penkerių metų.
Paskambink man ką nors iš Šopeno. Paskambink man gitara.
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mušti (-a, -ė ką?) būgną
pūsti (pučia, pūtė ką?) trimitą, birbynę
pritarti (-ia, -ė kam?)
akompanuoti (-uoja, -avo ką? kam?)

Nuo pat grupės įsteigimo būgną muša G. K.
Dūdą pūtė ir mano senelis – jis ir išmokė.
Prašom man pritarti – aš vienas tikrai nedainuosiu.
Akompanuoti solistui ar chorui – ne tas pats.

orkestras: simfoninis ~; kamerinis ~; dūdų ~

Orkestrui diriguos kviestinis dirigentas iš Suomijos.

solistas (-ė); rečitalis

Jubiliejiniame rečitalyje solistė atliks Lietuvos kompozitorių kūrinius.

choras: choristas (-ė); chorvedys (-ė)
pa-dainuoti (-uoja, -avo ką?) dainą
pa-giedoti (-a, -ojo ką?) himną

Kas vadovauja jūsų chorui?
Noriu dainuoti jūsų chore.
Kas galėtų pagiedoti himną?

daina; priedainis
melodija; gaida
arija; libretas

Primink dainos „Vakare“ žodžius – man ausyse skamba tik
priedainis. Man atrodo, melodija yra kiek kita. Vergų choro arijos iš
Dž. Verdžio operos „Nabucco“ man įsimintiniausios.

balsas: sopranas; altas; kontraltas;
mecosopranas; baritonas; tenoras; bosas;
diskantas; falcetas
solo; duetas; trio; kvartetas; kvintetas;
sekstetas; septetas
dainuoti pirmuoju, antruoju balsu

Vaikų balsai nuo 10 iki 15 metų skirstomi tik į aukštus (sopranas
arba diskantas) ir žemus (altas).
Dainininkas atliks gražiausias tenoro arijas iš Verdžio operų.
Dainuoti duetu gal net sunkiau? Esu dainavęs ir solo, ir duetu, ir trio,
kvartetu ar kvintetu kažin ar pavyktų.
Kuriuo balsu tu dainuoji: pirmu ar antru?

įrašas: įrašyti (-o, -ė ką?) naują plokštelę
kasetė; kompaktinė plokštelė, CD
įdainuoti, įgroti (ką?)

Artimiausiu metu ruošiuosi įrašyti naują plokštelę. Norime įdainuoti
partizanų dainas.
Noriu pareklamuoti savo CD, įgrotą „Stygos“ įrašų studijoje.

grotuvas; patefonas; magnetofonas; ausinukas
(ausinės); muzikos centras
į-jungti (-ia, -ė ką?), išjungia (ką?) radiją
pa-tildyti (-o, -ė ką?), pritildyti (ką?)
pa-garsinti (-ina, -ino ką?) radiją

Sūnus nesiskiria su ausinuku – nė minutės negali pabūti tyloje,
gyvena nuolatiniame triukšme.
Įsijunkime radiją, noriu paklausyti žinių.
Ta muzika kiek per tranki – gal gali kiek pritildyti?
Pagarsink radiją – nieko negirdžiu.

gaida
gama
nata; oktava: do-re-mi-fa-sol-la-si-do
penklinė
muzikos raktas

Ar tu moki skaityti iš gaidų?
Kai tik pradėjau groti, pusę metų kankinau kaimynus grodamas
gamas. Ar moki groti iš natų? O užrašyti muziką natomis?
Natoms rašyti kartais penklinės neužtenka.
Fortepijoninė muzika užrašoma 2 rūšių raktais – smuiko sol (G) ir
boso fa (F).

darna; harmonija
derėti (-a, -ėjo); skambėti (-a, -ėjo)
su-derinti (-ina, -ino ką?) instrumentą

Mūsų balsai gražiai dera.
Jūsų balsai neskamba, tarpusavy nedera.
Mano tėvas laisvalaikiu derindavo pianinus.

muzikinė (absoliuti) klausa
virtuozas (-ė); vunderkindas (-ė)
neturėti klausos, balso

Nors jo klausa ir absoliuti, smuikininku jis tapti nenorėjo.
Pasaulį žavi maži virtuozai.
Neturiu nei klausos, nei balso – galiu ir nusidainuoti.

garsas: čaižus ~; kakafoniškas ~; kurtinantis ~

Tas kurtinantis garsas tiesiog ausį rėžia.

dailė; parodos; muziejai

dailė: vaizduojamoji ~
taikomoji ~

tapyba; akvarelė; grafika; skulptūra; taikomoji dailė ir t.t.
vitražas; stiklas; keramika; tekstilė; architektūra; fotografija ir t.t.

dirbtuvė; studija; ateljė; muziejus; parodų rūmai;
dailės galerija; dailės salonas

Šį paveikslą mačiau studijoje, bet Parodų rūmuose jis atrodo dar
kitaip. Kuriame dailės salone yra jūsų darbų?
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tapyba: nu-tapyti (-o, -ė ką?)
dažai; pastelė; anglis (-ies; -ių); akvarelė;
guašas; tušas; kreida
portretas; natiurmortas; peizažas; aktas; šaržas;
karikatūra
piešinys; eskizas: nu-piešti (-ia, -ė ką?)
reprodukcija; kopija; dublikatas
drobė; kartonas; šilkas; medis
spalva; spalvų gama; potėpis
teptukas; molbertas
rėmai: įrėminti (-ina, -ino ką?) paveikslą

Parodyk naujausius tapybos darbus. Nutapytum mano portretą?
Pastelė panaši į skystus dažus. Pirmiausia liejau akvarelę, vėliau
atradau guašą, o dar vėliau – anglį.
Gal norite užsisakyti portretą? Sušaržuoti ar sukarikatūrinti galima
kiekvieną, bet piešiniu atskleisti žmogaus būdą pavyksta ne visada.
Turiu paveikslo eskizų – pasižiūrėtum? Nupiešk savo vaikystės
namus. Dublikatas – paties menininko sukurtas meno kūrinio
antrininkas. Tapyti ant medžio ar šilko – ne tas pats kaip tapyti
ant drobės. Jo tapybos darbų nesupainiosi su niekuo – atskiri iš
potėpio ir spalvų gamos. Visur su savimi vežiojuosi molbertą ir dažų.
Portretas baigtas – belieka jį įrėminti.

grafika
raižinys: medžio ~; linoraižinys
iš-raižyti (-o, -ė ką?)
atspaudas

Linoraižinys – tai iškiliaspaudės grafikos technika.
Ant linoleumo išraižyto piešinio voleliu tepami dažai ir tada
prispaudžiamas popierius: išraižytos vietos lieka baltos, o uždažytos
atsispausdina. Taip padaromi keli atspaudai.

skulptūra: skulptorius (-ė)
bareljefas; paminklas; biustas
iš-drožti (-ia, -ė ką?): drožėjas (-a)
iš-skaptuoti (-uoja, -avo ką?) iš medžio
iš-tašyti (-o, -ė ką?) iš akmens, granito
nu-lipdyti (-o, -ė ką?): lipdinys

Kas šio bareljefo autorius?
Savamokslis drožėjas pirmąjį kryžių išskaptavo po senelio laidotuvių.
Ne kiekvienas akmentašys yra skulptorius. Kas ištašė šį biustą?
Lubos buvo išpuoštos lipdiniais ir freskomis.

tekstilė: tekstilininkas (-ė)
iš-austi (-audžia, -audė ką?); gobelenas

Gobelenas yra ir organiška interjero detalė, ir savarankiškas meno
kūrinys.

architektūra: architektas (-ė)
su-projektuoti (-uoja, -avo ką?)

Pažaislio vienuolyno architektūros ansamblis suprojektuotas XVII
amžiaus viduryje.

paroda: personalinė ~; jubiliejinė ~; ekspozicija

Kviečiu į savo personalinę parodą.

eksponuoti (-uoja, -avo ką?);
kuratorius (-ė)
su-rengti parodą (-ia, -ė ką?)

Parodos kuratorė iš muziejų fondų atrinko dar neeksponuotus
ankstyvuosius darbus.
Kada surengsite savo personalinę parodą?

muziejus
eksponatas; kolekcija; rinkiniai

Muziejus kviečia apžiūrėti naują religinio meno kolekciją.
Eksponatų prašome rankomis neliesti.

dailėtyra; menotyra
dailėtyrininkas (-ė); menotyrininkas (-ė)

Dailėtyrininko teigimu, amžininkai nesuprato šio dailininko.
Menotyra susidomėjau atsitiktinai.

restauratorius (-ė): restauruoti (-uoja, -avo ką?)

Laiko sugadintą paveikslą restauratoriai prikėlė naujam gyvenimui.

fotografija

fotografija, nuotrauka: meninė ~;
dokumentinė ~; spalvota ~; nespalvota ~
fotografas (-ė)
nu-fotografuoti (-uoja, -avo ką?)
fotomontažas

Šiuo metu domiuosi nespalvotos fotografijos galimybėmis fiksuoti
šviesos ir šešėlių žaismę.
Savo darbuose fotografė užfiksavo Vilniaus senuosius kiemus.
Nufotografuok ir mane.
Čia, tikiuosi, fotomontažas, o ne tikrovė?

fotojuosta; fotoateljė; fotolaboratorija
išryškinti (-ina, -ino ką?) juostą
pa-daryti (-o, -ė ką?) nuotraukas

Vieną juostą jau išfotografavome, tuoj pakeisiu.
Pats juostų neryškinu, nešu į fotolaboratoriją.
Kada padarysi nuotraukas?

fotoaparatas: veidrodinis ~; skaitmeninis ~
objektyvas; blykstė

Veidrodiniai fotoaparatai fokusuoja geriau negu skaitmeniniai.
Man dar sunku nuspręsti, kada reikia blykstės, o kada ne.
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baletas

šokis: klasikinis ~; šiuolaikinis ~
su-šokti (-a, -o ką?) šokį
balerina; baleto šokėjas:
trupė: baleto ~; šokio ~
kordebaletas

Dar viena svarbi šiuolaikinio šokio ypatybė – intelektualumas, jo
niekaip nepalyginsi su liaudies ar pramoginiais šokiais. Kiekviena
balerina svajoja sušokti savo Gulbę. „Baltijos baleto grupė“ (BBG) –
tai profesionalūs baleto šokėjai, gerai susipažinę su šiuolaikinio
šokio technikomis. Jei būčiau žinojusi, kad šoksiu kordebalete, kažin
ar būčiau balerina.

baletmeisteris (-ė)
choreografas (-ė); choreografija

Vyriausiuoju baletmeisteriu tuomet dirbo T. U.
Jo indėlis į originaliąją lietuvių choreografiją itin svarus.

šokio spektaklis
choreografinė miniatiūra, kompozicija

Šokio spektaklį sudaro penkios miniatiūros – penki vieno gyvenimo
epizodai. Šios kompozicijos choreografiją įkvėpė Ž. Bizė muzika.

cirkas

cirko artistas (-ė); klounas; akrobatas
(-ė); iliuzionistas (-ė); fokusininkas (-ė);
dresuotojas (-a); žonglierius (-ė)

Ar moki vaikščioti lynu ir žongliruoti vienu metu keliais
kamuoliukais?
Dresuoti gyvūnus pavojinga.

cirko arena
cirko numeris; vaidinimas
triukas; fokusas

Kongresų rūmai virto šurmuliuojančia cirko arena, kur artistai atliko
įvairiausius jėgos, miklumo ir ištvermės reikalaujančius triukus.
Kai kurie numeriai buvo itin pavojingi.

Pratimai
1. Kokių gali būti muzikos instrumentų? Kaip vadinami jais grojantys muzikantai?
Dirbdami poromis pratęskite sąrašus.
• muzikos instrumentai: akordeonas, triūba,

• muzikantai: arfininkas, violončelininkas,
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2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį.
apysaka          herojus          karta          knyga          kūrinys          pjesė          premjera
režisierius          spektaklis          teatralas          teatras          žiūrovas
Keistuolių            teatre            – „Škac, mirtie, visados škac...“ premjera
Keistuolių teatras savo ištikimiausius                                      šį rudenį nudžiugino spektaklio „Škac, mirtie,
visados škac...“                                    . Sauliaus Šaltenio pjesę, sukurtą pagal jo                                  „Riešutų duona“, pastatė aktorius ir                                       Algirdas Latėnas, pats beveik prieš 30 metų pirmą kartą
suvaidinęs pagrindinį šios istorijos                                      .
Ilgą laiką ši S. Šaltenio                                      , pagal ją pirmą kartą pastatytas                                      ,
o vėliau – ir filmas, kaip tolimas ir gražus aidas gyveno dabar jau vidurinės                                       žmonių širdyse. Pastaruoju metu                                      , matyt, nerasdami įdomių                                      , vis dažniau
prisimena šį beveik 30 metų senumo                                      .
Parengta pagal spaudą.

3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį.
Lietuvos baleto            gerbėjams            – atnaujintas „Gulbių ežeras“
Iš                                       Italijoje grįžo Lietuvos nacionalinio operos ir                                       teatro baleto trupė, ten šokusi keturis „Gulbių ežero“                                      . Naujųjų metų išvakarėse Lietuvos baleto
gerbėjai galės pamatyti                                       Piotro Čaikovskio baletą „Gulbių ežeras“.
Dabar šio                                       teatro repertuare nėra, tad gastrolės baleto šokėjams tapo savotiška
                                      prieš premjerą Lietuvoje. Pasak baleto meno                                       Tatjanos Sedunovos, gastrolės buvo labai                                      . Visus keturis spektaklius stebėjo pilnos
                                      žiūrovų, o šokėjai šoko puikiai.
Italijoje trys baleto                                       debiutavo naujais vaidmenimis: Odetos partiją pirmąkart
                                      Miki Hamanaka, princo vaidmeniu                                       Nerijus Juška ir Aurimas
Paulauskas.
Parengta pagal spaudą.

4. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį. Vienu žodžiu yra daugiau.
atlikti          dalyvauti          diriguoti          gastroliuoti          griežti          groti
įrašyti          pasirodyti          skambėti          studijuoti          sukelti          vadovauti
1. 2013 m.            pasirodys            pirmoji mano, kaip dirigento, kompaktinė plokštelė, įgrota su Prahos filharmonijos orkestru, kuriam                                       jau keletas metų – joje                                       šiuolaikinių šveicarų kompozitorių simfoniniai kūriniai.
2. Valstybiniame Vilniaus styginių kvartete pirmuoju smuiku                                       profesorė Audronė Vainiūnaitė, antruoju smuiku – Artūras Šilalė, altu                                       Girdutis Jakaitis, violončele – profesorius Augustinas Vasiliauskas.
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3. Šįmet kvartetas jau                                       Skandinavijoje,                                       festivaliuose Portugalijoje, Prancūzijoje ir Airijoje,                                       rečitalius Vokietijoje, Liuksemburge ir Prancūzijoje.
4. Dirigentas Londono menų akademijoje                                       fleitą, fortepijoną, teoriją ir dirigavimą. Jis
nuolat kviečiamas                                       tokiems meno kolektyvams kaip Lozanos kamerinis orkestras,
Berno simfoninis orkestras.
5. Šventinėje programoje „Lapkričio Vilnius“                                    šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai.
6. Kai po ilgokos pertraukos grįžau į Vilnių, publika per koncertą man                                    tokias ovacijas,
kokių nesu girdėjęs niekur pasaulyje.

5. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį. Dviem žodžiais yra daugiau.
atlikėjas          gastrolės          festivalis          jubiliejus          apdovanojimas          kolektyvas
kompozitorius          kūrėjas          kūrinys          interpretacija          meistriškumas
muzikavimas          plojimai          publika          repertuaras          stilius          šedevras
1. Kitąmet 40 metų      jubiliejų      švęsiantis Valstybinis styginių kvartetas yra vienas veikliausių muzikos                                      , atstovaujančių Lietuvai klasikinės muzikos srityje. Parengęs naują
                                      kvartetas išskrenda                                       į Jungtines Amerikos Valstijas.
2. Už profesionalumą, darnią atliekamų kūrinių                                       žiūrovai atsidėkojo atlikėjams gausiais
                                     .
3. Garsus lietuvių pianistas suteikia progą išgirsti Lietuvoje retai atliekamus klasikos                                      .
4. Jo, kaip atlikėjo,                                       buvo ne kartą pripažintas įvairiuose tarptautiniuose                                      , kur jam būdavo skiriami aukščiausi                                      .
5. Tai –

pirmasis

išsamus

enciklopedinis

žinynas

apie

profesionaliosios

lietuviškos

muzi-

kos                                      .
6. Muzikos enciklopedijoje pristatoma per 200 garsiausių Lietuvos ir išeivijos                                      , glaustai nusakomi jų reikšmingiausi                                      , vertinimai, kūrybos stiliai; supažindinama su žymiausiais                                       bei muzikologais.
7. „Ar gali būti puikesnis miestas ir nuostabesnė                                      ? Ne. Tik Vilnius ir vilniečiai…“ – kalbėjo garsusis altininkas.

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
1. Norint suprasti meno            kūrinį            (kurti) jį reikia smulkiai                                       (analizė).
2. Garsusis                                       (violončelė) gros su Lietuvos kameriniu orkestru. Jis atliks šiuolaikinių
Lietuvos kompozitorių                                       (kurti).
3. Kas akompanuos šiam                                       (daina)?
4. Kada surengsi savo darbų personalinę                                       (rodyti)?
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5. Kokių                                       (tapyba) paveikslai šiuo metu eksponuojami tavo dailės galerijoje?
6. Man labiausiai patinka šios                                       (dailė) paveikslų ciklas „Vilnius pavasarį“.
7. Jo fotografijose                                       (vaizdas) paprasti Vilniaus žmonės.
8. Mūsų teatras šią vasarą                                       (gastrolės) Skandinavijoje.
9. Pagrindinį

                                     

(vaidinti)

šiame

spektaklyje

sukūrė

jaunas

aktorius.

Ir

aš

                                      (debiutas) šiame spektaklyje.
10. Ššš… Jau kyla                                       (uždengti), spektaklis prasideda.
11. Mano portretas taip ir liko nebaigtas, nes neturėjau laiko                                       (poza) dailininkui.
12. Kokį spektaklį jūs šiuo metu                                       (repeticija)?
13. Filmas „Robinas Hudas“ buvo                                       (filmas) Nemenčinės miškuose prie Vilniaus.
14. Išugdyti jausmai,                                       (vaizdas) ir išsilavinimas padeda geriau suprasti meną.
15. Ne viskas, kas                                       (eilė), yra poezija.
16. Tu tikras                                       (fokusas) – taip ir nesuprantu, kur dingsta skarelės ir iš kur atsiranda
rožės.
17. Šiemet planuoju išleisti naują kompaktinę plokštelę – noriu                                       (daina) senąsias lietuvių liaudies lopšines.
18. Mano seneliai – vežimo teatro aktoriai, ir aš užaugau svajodama vieną dieną tapti                                       (lėlė).

7. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį. Vienu žodžiu yra daugiau.
arija          dailininkas          dirigentas          eksponatas          epizodas
kadras          kamera          kūryba          kūrinys          lankytojas
iliustracija          menininkas          piešimas          skulptūra          uždanga
1. Užupio simboliu tapusią            skulptūrą            „Angelas“ sukūrė Romas Vilčiauskas.
2. Filmavimo                                       jautriai fiksuoja kiekvieną personažo judesį, išduodantį jo vidinę dramą.
3. Dramatišką finalinio                                       atmosferą kuria ne tik puikus operatoriaus darbas, bet ir už
                                      skambanti muzika.
4. Muziejuje                                       yra prašomi kalbėti tyliai ir jokiu būdu neliesti                                      .
5. Istorija

liudija:

                                     

laisvė,

kad

ir

kaip

skurdžiai

verstumeisi,

doram

                                     yra didžiausias ir brangiausias gėris.
6. Čia įsikūrusi Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija, vienijanti                                       ir dailės pedagogus, kurių klientai labai įvairūs: nuo protinę bei fizinę negalią turinčių žmonių iki kalinių.
7. Kaip dailininkas, turėjau absoliučią                                       laisvę, autorė prašė tik vieno: kad vadovėlio
                                      būtų nuotaikingos ir kad vaikams būtų smagu mokytis.
8. Vos tik                                       užlipo ant scenos, salė pradėjo ploti.
9. Klausytojai plojo ir po kiekvienos garsiųjų meistrų atliktos                                      .
10. Nusileidus                                       plojimai nesiliovė tol, kol išėję nusilenkti artistai sutiko sudainuoti ką
nors bisui.
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8. Kiekvienas menininkas siekia meistrystės kone nuo vaikystės, tačiau skirtingai.
Palyginkite šias skirtingas meno šakas, jų atstovų kelią į sceną.
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13. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie išsilavinimą ir švietimą
lavinimas, ugdymas

iš-ugdyti (-o, -ė ką?); iš-lavinti (-ina, ino ką?)
išsilavinimas: pradinis ~; pagrindinis ~;
vidurinis ~; specialusis ~; aukštasis~;
nebaigtas aukštasis ~ ir pan.

Kokius gebėjimus ugdo šiuolaikinė mokykla?
Įgyti vidurinį išsilavinimą gali kiekvienas.
– Koks jūsų išsilavinimas? – Nebaigtas aukštasis.

kursai: mokytis kursuose
kursų dalyvis (-ė); kursantas (-ė)

Lankau vairavimo kursus. Noriu dalyvauti kvalifikacijos kėlimo
kursuose. Iš pirmo karto egzaminą išlaikė tik pusė kurso dalyvių.

ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų

lopšelis; darželis: darželinukas (-ė); lopšelio,
darželio auklėtinis (-ė)
auklėtojas (-a): iš-auklėti (-ėja, -ėjo ką?)
vesti (veda, vedė ką?) į vaikų darželį
lankyti (-o, -ė ką?) vaikų darželį
grupė

Šiuo metu daug mokyklinio amžiaus vaikų nelanko mokyklos, nors
mokslas yra privalomas. Dukrą auginome namie, mums nereikėjo
lopšelio. Jauniausia dukra – dar darželinukė. Kas jus taip gerai
išauklėjo? Į kokį darželį vedate savo vaikus?
Nuo šešerių metų vaikas gali vienerius metus lankyti priešmokyklinio
ugdymo grupę, kad geriau pasiruoštų mokyklai.

pradinis ugdymas
pradinė mokykla (1–4 klasės; keturmetė)

Pradinė mokykla, kurios trukmė – ketveri metai, suteikia pradinį
išsilavinimą.

bendrojo lavinimo mokykla:

Lietuvoje bendrojo lavinimo programa trunka dvylika metų.

pagrindinis ugdymas
pagrindinė mokykla (1–10 klasės)

Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina pagrindinės, vidurinės,
jaunimo, profesinės mokyklos ir gimnazijos. Privalomas mokymasis
paprastai trunka iki dešimtos klasės.
Vidurinis ugdymas Lietuvoje yra neprivalomas. Paprastai jis trunka
dvejus metus ir galima mokytis arba 11 ir 12 vidurinės mokyklos,
arba gimnazijų III–IV klasėse.
Profesinis mokymas leidžia įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti.
Profesinėse mokyklose kartu galima įgyti ir vidurinį išsilavinimą.

vidurinė mokykla (1–12 klasių)
gimnazija (9–12 klasės)
profesinė mokykla (2 ar 3 metai)
mokinys (-ė); moksleivis (-ė); gimnazistas (-ė);
moksleivija

Mūsų gimnazistai rimtai svarsto, kur jiems studijuoti: čia, Lietuvoje,
ar užsienyje?

mokytojas (-a); klasės auklėtojas (-a)
mokymosi dalykai

Skambino tavo klasės auklėtoja – kviečia pasikalbėti.
Kokių dalykų mokotės mokykloje? Biologija, chemija, ekonomika,
fizika, geografija, istorija, literatūra, kalba, matematika ir pan.

klasė: pirma, antra ir t. t.
pirmokas (-ė); antrokas (-ė); trečiokas
(-ė); ketvirtokas (-ė); penktokas (-ė);
šeštokas (-ė); septintokas (-ė); aštuntokas
(-ė); devintokas (-ė); dešimtokas (-ė);
vienuoliktokas (-ė); dvyliktokas (-ė) /
abiturientas (-ė)

Kurioje klasėje mokotės? Kokia šviesi ir jauki jūsų klasė.
Rudenį eisiu į pirmą klasę. O sesuo jau dešimtokė.
– Ar jūs jau vienuoliktokas? – Ne, ponia, aš jau abiturientas.

pamoka:
skambutis: į pertrauką, ~ į pamoką

Kiek šiandien turi pamokų? Ar paruošei pamokas? Bėgam iš
pamokų?
Nuskambėjo skambutis – prasideda pamoka.

trimestras

Šį trimestrą naujų dalykų neimsime – įtvirtinsime tai, ką išmokote.

popamokinė veikla: būreliai: piešimo ~; šokių ~
mokykla: sporto ~; dailės ~; muzikos ~

Savo gebėjimus lavinau šokių ir dailės būreliuose.
Baigiau dailės mokyklą ir įstojau į Dailės akademiją.

specialieji poreikiai

Specialiųjų poreikių vaikai gali mokytis jiems palankioje aplinkoje.
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brandos egzaminas: iš-laikyti (-o, -ė ką?)
brandos atestatas
šimtadienis; išleistuvės

Išlaikęs brandos egzaminus ir gavęs brandos atestatą buvau
laimingas – supratau, kad manęs laukia dar daug nepatirtų dalykų.
Per šimtadienį apėmė liūdesys – taip nesinorėjo palikti mokyklos.

aukštasis išsilavinimas

studentas (-ė): studentija
į-stoti (-stoja, -stojo) į universitetą
laisvasis klausytojas (-a)
studijos: studijuoti (-uoja, -avo ką?)
studentauti (-auja, -avo)
nutraukti (-ia, -ė ką?) studijas
pašalinti (-ina, -ino ką? iš kur?)
akademinės atostogos

Pastebėjau, kad net studentija nesidomi aukštojo mokslo reforma.
Į universitetą įstojau iš antro karto – metus mokiausi kolegijoje.
Esu laisvasis klausytojas.
Ką tu studijuoji? Kokias disciplinas studijuojate?
Man patinka ir studijuoti, ir studentauti.
Studijas nutraukiau pats, supratęs, kad ne ten įstojau.
Iš universiteto jis buvo pašalintas dėl akademinio nesąžiningumo.
Dėl ligos metus buvau pasiėmęs akademines atostogas.

kursas: pirmakursis (-ė); antrakursis (-ė);
trečiakursis (-ė); ketvirtakursis (-ė)
absolventas (-ė); alumnas (-ė)

Kuriame tu kurse?
Šį kursą gali rinktis ir antrakursiai, ir trečiakursiai.
Aš esu VU absolventas.

aukštasis išsilavinimas: neuniversitetinis ~
(profesinis bakalauras) ir universitetinis ~

Turiu neuniversitetinį aukštąjį išsilavinimą.

studijos:

nuosekliosios ~ yra trijų pakopų:
- pirmosios pakopos – bakalauro studijos:
bakalaurantas (-ė)
- antrosios pakopos – magistrantūra
ir specialiosios profesinės studijos:
magistrantas (-ė)
- trečiosios pakopos – doktorantūra:
doktorantas (-ė)

Universiteto studijos yra dviejų tipų – nuosekliosios ir
nenuosekliosios: pirmosios skirtos įgyti aukštąjį universitetinį
išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją; antrosios leidžia tobulinti arba keisti
kvalifikaciją, papildyti jau įgytą išsilavinimą.
Šį kursą renkasi ir magistrantai, ir doktorantai.

vientisosios ~

Vientisosios studijos apima dvi pirmąsias studijų pakopas.

nuolatinės ~ (anksčiau – dieninės)

Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus.

tęstinės ~ (anksčiau – neakivaizdinės) tęstinių
Kad suderinčiau mokslą ir darbą, pasirinkau tęstines studijas,
studijų studentas (anksčiau – neakivaizdininkas) bet vietoj neakivaizdinių studijų tvarkaraščio man pasiūlė
mokytis neakivaizdžiai
lankyti paskaitas kartu su dieninio skyriaus studentais. Kaip
neakivaizdininkams, mokytis buvo sunkiau. Daug žmonių savo
kvalifikaciją kėlė mokydamiesi neakivaizdžiai.
išlyginamosios ~

Išlyginamosios studijos skirtos kolegijų absolventams, įgijusiems
profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti aukštąjį universitetinį
išsilavinimą.

pagrindinės ~ / gretutinės ~

Gretutinės studijos leidžia įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį,
tarkim, šalia pagrindinės studijų programos „finansai“ galite rinktis
gretutinių studijų programą „projektų vadyba“.

jungtinės ~

Jungtinių studijų programa leidžia vienu metu mokytis keliose tos
pačios šalies ar skirtingų šalių aukštosiose mokyklose: dalį laiko
mokomasi gimtojoje šalyje, dalį – svetur.

nuotolinės ~

Nuotolinės studijos – tai puiki galimybė įgyti universitetinį
išsilavinimą ir bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš
savo gyvenamosios vietos.
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studijų būdas: auditorinis darbas; savarankiškas
darbas; praktika
paskaita: paskaitų tvarkaraštis
klausytis (-osi, -ėsi ko?) paskaitų
lankyti (-o, -ė ką?) paskaitas

Auditorinio darbo trukmė matuojama akademinėmis valandomis
(45 min.). Kitą semestrą atliksime praktiką.
Paskaitų tvarkaraštis sudarytas taip, kad neturėtume „langų“.
Šio dėstytojo paskaitų klausiausi pirmajame kurse.

kursas; dalykas:
privalomasis ~; pasirenkamasis ~
kursas
pasirinkti (-renka, -rinko ką?)

Šį semestrą turiu keturis privalomuosius kursus ir tris
pasirenkamuosius. Dabar renkamės kursą nieko nežinodami nei apie
dalyką, nei apie dėstytoją. Jei vyktų parodomosios paskaitos, rinktis
būtų lengviau.

kreditai

Per semestrą turi surinkti tam tikrą kiekį kreditų – jei kartais tai
nepavyksta, gali egzaminą išsilaikyti ir kitą semestrą.

mokslo metai
semestras

Mokslo metai paprastai prasideda rugsėjo 1-ąją, o baigiasi įvairiai.
Dieninių studijų semestro kalendorinė trukmė yra 20 savaičių, iš jų 4
savaitės skirtos egzaminų sesijai – egzaminams ir įskaitoms laikyti.

dėstytojas (-a): asistentas (-ė); lektorius (-ė);
docentas (-ė); profesorius (-ė)
paskaita; pratybos; seminaras; fakultatyvas
dėstyti (-o, -ė ką?); iš-dėstyti (ką?)
perskaityti (-o, -ė ką?) paskaitą, kursą
vesti (veda, vedė ką?) seminarą, pratybas

Rinkdamasis kursą pirmiausia susirenku informaciją apie dėstytoją.
Per seminarą kiekvienas išanalizavo po vieną socialinę reklamą.
Dalyką dėstė išties įdomiai, niekada nesikartodavo, atrodo, įprastus
dalykus paversdavo itin originaliais pavyzdžiais.
Per seminarus būdavo itin įdomu: keldavo probleminius klausimus,
skatino diskutuoti, rodė susidomėjimą. Kas veda pratybas?

universitetas:
rektorius (-ė); prorektorius (-ė): ~ mokslo
reikalams, ~ studijų reikalams
fakultetas: dekanas (-ė); prodekanas (-ė)
katedra: katedros vedėjas (-a)
administratorius (-ė)
laboratorija:
laboratorijos vedėjas (-a); laborantas (-ė)

Universitetui vadovauja rektorius.

darbas: projektinis ~; kursinis ~; bakalauro ~;
magistro ~; daktaro ~
darbo vadovas (-ė): vadovauti (kam?)

Projektinį darbą rengsite ir jo rezultatus pristatysite dviese. Šiuo
metu rašau bakalauro darbą.
Kas tavo darbo vadovas? Kas tau vadovauja?

praktika: praktikantas (-ė)
stažuotė: stažuotojas (-a)
stažuoti (-uoja, -avo kur?)

Norėčiau atlikti praktiką jūsų viešbutyje.
Važiuoju į stažuotę. Pernai stažavau Tartu.

savamokslis (-ė): savišvieta; saviugda

Esu savamokslė. Niekada nevėlu mokytis, užsiimti savišvieta.

Filologijos fakultete išrinktas naujas dekanas.
Katedros vedėja išeina kūrybinių atostogų.
Katedros administratorė sutvarkė tvarkaraščių medžiagą.
Baigę darbą prašome sutvarkyti laboratoriją.
Šis eksperimentas vos nesusprogdino visos laboratorijos.

diletantas (-ė); mažaraštis (-ė); beraštis (-ė); Blogai, kai valstybę imasi valdyti beraščiai.
neraštingas (-a)
mokymo(si) procesas

išmokyti (-ė, -o ką? ko?); pa-mokyti (ką? ko?);
ap-mokyti (ką? ko?)
išmokti (išmoksta, išmoko ką? / ko?)

Per tiek valandų išmokyti negalima, galima tik apmokyti.

pažinti (pažįsta, pažino ką?) raides

Ar tu jau pažįsti raides?

pa-pasakoti (-oja, -ojo ką?) siužetą, istoriją
at-pasakoti knygą, pasakojimą

Siužeto nebepasakosiu – bus neįdomu skaityti.
Atpasakojau kone žodis žodin.

pa-deklamuoti (-uoja, -avo ką?) eilėraštį

Padeklamuok poemos „Metai“ ištrauką.
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elementorius; pradžiamokslis; vadovėlis;
sąsiuvinis; pratybų sąsiuvinis
pratimas; užduotis; uždavinys

Atsiversk pratybų sąsiuvinio 9-tą puslapį ir atlik penktą užduotį.
Atlikite visus pratimus ir užduotis iš devinto puslapio.

užrašai; konspektas
susi-konspektuoti (-uoja, -avo ką?)

Šią užduotį atlikite raštu namie. Uždavinį išspręskite lentoje.
Užrašais per egzaminą naudotis negalima. Paskolink konspektus.

už-duoti (-duoda, -davė kam? ką?)
pa-aiškinti (-ina, -ino ką? kam?)
klausinėti (-inėja, -inėjo ką? ko)
atsakinėti (-ėja, -ėjo kam?)

Ką uždavė namų darbų?
Paaiškink šią teoriją.
Šiandien jūsų neklausinėsiu.
Šiandien atsakinės Jonas.

įsiminti (įsimena, įsiminė ką?)
įsidėmėti (-i, -ėjo ką?)
prisiminti (ką?); atsiminti (ką?)
pamiršti (pamiršta, pamiršo ką)
išmokti atmintinai; iškalti (-a, -ė ką?); kalikas (-ė)

Įsiminiau tik keletą faktų ir datų.
Šią taisyklę verta įsidėmėti.
Iš jaudulio pamiršau ir tai, ką mokėjau.
Aš atmintinai nesimokau, stengiuosi suprasti.
Iškaliau apibrėžimus, nors visos teorijos ir nesuprantu.

pa-si-kartoti (-oja, -ojo ką?) prieš egzaminą

Liko kelios dienos pasikartoti visą kursą.

pa-žymėti (-i, -ėjo ką?) teisingą atsakymą

Teisingą atsakymą pažymėti galima ir nesimokius.

įrodyti (-ė, -o ką?) teoremą

Įrodyk šią teoremą per tris minutes.

klaida: suklysti (-klysta, -klydo)
ištaisyti (-o, -ė ką?) klaidą

Žodžius, kuriuos rašydami suklydote, pabraukiau – klaidas prašom
išsitaisyti patys.

pa-rašyti diktantą, rašinį, esė
dailyraštis / keverzonė
juodraštis / švarraštis

Rašydami diktantą įvėlėte klaidų.
Jis rašo dailyraščiu. Aš tavo keverzonių neperskaitau.
Atidžiai perrašykite iš juodraščio į švarraštį.

nu-brėžti (-ia, -ė ką?); nu-braižyti (-o, -ė ką?)

Iš šių duomenų nubraižykime grafiką.

su-skaičiuoti (-iuoja, -iavo ką?)
sudėtis (-ies): sudėti (-deda, -dėjo ką? ir ką?)
pridėti (ką? prie ko?)
atimtis (-ies): atimti (atima, atėmė ką? iš ko?)
daugyba: padauginti (-ina, -ino ką? iš ko?)
dalyba: padalyti (-ija, -ijo ką? iš ko?)
pakelti (pakelia, pakėlė ką?) kvadratu, kubu
ištraukti (-ia, -ė iš ko?) kvadratinę šaknį

Atliksime keletą aritmetinių veiksmų. Suskaičiuok, kiek tai kainuos?
Viską sudėję gausime penkis šimtus. Du plius trys lygu (=) penki. Iš
dešimt atimkime du ir gausime aštuonis.
Iš šios sumos atimkite du šimtus.
Padaugink dešimt iš dešimt. Čia kaip dukart du – keturi.
Dešimt padaliję iš dviejų gausime penkis.
Pakelkime tris kvadratu – turėsime 9.
Ar žinai, kiek bus iš 9 ištraukus kvadratinę šaknį?

mokslas; moksliniai tyrimai

mokslai: tikslieji ~; humanitariniai ~;
socialiniai ~; teoriniai ~; taikomieji ~
teorija; teorinės žinios
praktika: praktiniai gebėjimai, įgūdžiai
iš-tirti (-tiria, -tyrė ką?); atlikti tyrimus
iš-kelti (-kelia, -kėlė ką?) hipotezę,
problemą, klausimą
rasti (randa, rado ką?) problemos sprendimą
atrasti (atranda, atrado ką?); atradimas
iš-spręsti (-sprendžia, -sprendė ką?)
problemą
atlikti (atlieka, atliko ką?) eksperimentą,
laboratorinį darbą

Tiksliųjų mokslų atstovai kažkodėl nuvertina humanitarinius mokslus.
Teorinės žinios kartais yra labai toli nuo praktikos.
Kaip įgyti praktinių įgūdžių, jei negaunu darbo?
Mes tiriame miesto ir kaimo gyventojų kalbos skirtumus.
Norėdami patvirtinti ar paneigti išsikeltą hipotezę, atlikome ne vieną
kokybinį ir kiekybinį tyrimą.
Tik po ilgų ieškojimų radau įtikinamą atsakymą į klausimą, kas
nutinka nesvarumo būklėje.
Atrodo, padarėme atradimą.
Šis tyrimas leis išspręsti ir ne vieną praktinę problemą.
Atliktas eksperimentas su pelėmis patvirtino išsikeltą hipotezę.
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paskelbti (-ia, -ė ką?) savo tyrimų, tyrinėjimų
rezultatus, atradimus
pateikti (-ia, -ė ką? / ko?) argumentų
pagrįsti (-grindžia, -grindė ką? kuo?)
iliustruoti (-uoja, -avo ką? kuo?)

Savo atliktų tyrimų rezultatus paskelbiau mokslo straipsniuose. Kai
kas juos drąsiai pavadino atradimais.
Jūsų darbas labiausiai įtikina tuo, kad visi teiginiai grindžiami
statistika, pavyzdžiais, atlikto tyrimo duomenimis.

išleisti (-leidžia, -leido ką?) monografiją,
mokslinių straipsnių rinkinį
šaltiniai

Pastarųjų metų mokslinius straipsnius išleidau atskira monografija.
Išstudijavus visus prieinamus šaltinius paaiškėjo, kad ankstesni
mokslo darbai buvo grindžiami nepatikrintomis prielaidomis.

konferencija
pranešimas

Ruošiuosi dalyvauti tarptautinėje konferencijoje.
Perskaityto pranešimo tema kilo diskusija.

ap-ginti (-gina, -gynė ką?) mokslo darbą
Kviečiu į darbo gynimą. Disertaciją ginsiuosi liepos 9 d.
mokslo laipsnis: magistras (-ė); mokslų daktaras Konkurse gali dalyvauti tik turintis mokslo laipsnį.
(-ė); habilituotas daktaras (-ė)
Apsigynus disertaciją suteikiamas mokslų daktaro laipsnis.
išrasti (ką?); išradimas
patentuoti (-uoja, -avo) išradimą

Savo išradimus patentavome.

mokėjimo tikrinimas

mokėti (ką? / ko?)
su-gebėti (-a, -ėjo ką?)
nusimanyti (-o, -ė ką? apie ką?)
išmanyti (-o, -ė ką?)

Dirbdamas suvokiau, kad dar daug ko nemoku.
Tu manai – aš sugebėsiu.
Jis nusimano ir apie sodų priežiūrą, ir apie techniką.
Jei atvirai, to dalyko neišmanau.

egzaminų sesija; testas; egzaminas; užduotis;
kolokviumas; laboratorinis darbas; įskaita

Per šią sesiją turiu išlaikyti penkis egzaminus ir gauti tris įskaitas.
Esu eksternė: kadangi pusę metų sirgau, egzaminus išsilaikiau
eksternu.

egzaminas: ~ žodžiu, ~ raštu; stojamasis ~,
baigiamasis ~; ~ eksternu
iš-laikyti (-o, -ė ką?) egzaminą, įskaitą
įskaityti (-o, -ė ką?); pasirašyti įskaitą
rezultatas; taškas
kaupiamasis balas
įvertinti (-ina, -ino ką? kaip?)
perlaikyti (-o, -ė ką?) egzaminą
su-si-kirsti (-kerta, -kirto ką?)

Per egzaminą man pasisekė išsitraukti tą bilietą, kurį mokėjau.
Deja, egzamino neišlaikėte.
Įskaitą pasirašysiu.
Koks tavo egzamino rezultatas? Kiek surinkai taškų iš testo?
Dalyko mokėjimas vertinamas kaupiamuoju balu: egzaminas sudaro
50 proc., visa kita sudaro įvertinimas už projektinį darbą, seminarus
ir pan.
Neišlaikiau egzamino iš pirmo karto, teks jį perlaikyti.
Tas dėstytojas – tikras kirvis, jis gali sukirsti mane per egzaminą.

pažymys: vienetas (kuolas); dvejetas; trejetas;
ketvertas; penketas; šešetas; septynetas;
aštuonetas; devynetas; dešimtukas
iš-vesti (-veda, -vedė ką?) trimestrą
dienynas; dienoraštis

Kokį gavai pažymį? Kokį pažymį tau parašė už darbą?
Jūsų rašinys įvertintas aukščiausiu pažymiu – sveikinu.
Ar turi trimestre ketvertų? Ji man išvedė penketą.
Įvertinęs mokinį mokytojas pažymį įrašo į dienyną ir į dienoraštį.

pažanga; pasiekimai
pažangus (-i)
pirmūnas (-ė)

1–4 klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinama –
vertinama individuali vaiko pažanga.
Pažangūs studentai gauna stipendiją. Šiemet ir mūsų mokykloje bus
organizuojama akcija „Būk pirmūnas“.

špargalė; paruoštukas
nusirašyti (-o, -ė ką nuo ko?)
nusirašinėti (-inėja, -inėjo ką? nuo ko?)
pasakinėti (-inėja, -inėjo kam? ką?)

Gali nusirašyti nuo draugo ar nuo špargalės, bet pažymys juk nieko
nekeičia – keičia žinios.
Tomai, nepasakinėkite Jurgiui – tegul jis pats atsako.

akademinė skola; skolininkas (-ė)
praleisti (praleidžia, praleido) paskaitą
praleidinėti (-inėja, -inėjo ką?) paskaitas

Jei neišlaikysiu egzamino dar kartą, turėsiu skolą.
Dėl ligos praleidau nemažai paskaitų – kaip galėčiau jus pasivyti?
Kodėl tu praleidinėji paskaitas?
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Pratimai
1. Kartu su draugu aptarkite, kuo skiriasi:
• įskaita nuo egzamino?
• atestatas nuo diplomo?
• semestras nuo trimestro?
• seminaras nuo paskaitos?
• uždavinynas nuo vadovėlio?
• abiturientas nuo absolvento?

2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį. Tą patį žodį galima vartoti ne vieną
kartą.
atsakinėti          atsakyti          eiti          gauti          ginti          išlaikyti          išmanyti
klausinėti          laikyti          lankyti          mokytis          nepasakinėti          nusimanyti
parašyti          patikrinti          tikrinti           surinkti          užduoti
1. – Kokį pažymį tau            parašė            už kontrolinį darbą? –                                       45 balus iš 50 galimų ir                                       dešimtuką.
2. Kada                                       įskaitą: šią savaitę ar kitą?
3. Jei                                       visus egzaminus iki sausio 15 dienos, važiuosiu slidinėti.
4. – Ar tavo broliukas jau                              mokyklą? – Ne, į pirmą klasę jis                                       kitąmet.
5. Moksleiviai, prašom                                       – Tomas turi pats                                       į šį klausimą.
6. Paprastai pamokos pradžioje mokytoja kokias penkias minutes                                      , bet vakar mes turėjome                                               net visą pusvalandį, o po to iki pamokos pabaigos ji
                                              mūsų namų darbus. Gerai, kad ji pamiršo                                          namų
darbus kitai dienai.
7. Kad gaučiau stipendiją, turiu                                       vien devintukais ir dešimtukais.
8. Rytoj aš                                       diplominį darbą – gal ateisi pasiklausyti?
9. 9. Esu tik studentas ir tikrai dar per menkai                                       konstitucinę teisę, bet, mano galva,
taip formuluoti klausimą yra netikslu.
10. Prašom atversti savo sąsiuvinius – noriu                                       jūsų namų darbus.
11. Nepažįstu kito žmogaus, kuris apie Kristijoną Donelaitį, jo kūrybą ir gyvenamąjį laikotarpį                                      
geriau nei mūsų dėstytojas.
12. Per egzaminą žodžiu dėstytojas manęs                                 iš viso senosios Lietuvos istorijos kurso – matyt,
norėjo įsitikinti, ar tikrai moku. Jei                                  į paskutinį klausimą, tikrai būčiau gavusi dešimt.
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3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodį, darybiniais ryšiais susijusį su duotuoju
skliaustuose.
Tyrimas: kas veikia mokinių mokymosi rezultatus
Švietimo plėtotės centro atliktas      tyrimas      (tirti), kuriame dalyvavo apie 900 mokytojų, per 2 tūkst.
ketvirtų klasių mokinių iš 117                                       (mokyti) ir daugiau nei pustrečio tūkst. aštuntų klasių
mokinių iš 124 mokyklų, parodė, kad                                       (mokyti) kompetencija – stipriausias veiksnys,
veikiantis                                       (mokytis) rezultatus.
Tėvų įtaka – taip pat stiprus veiksnys,                                       (geras) mokinių pasiekimus. Didelės neigiamos įtakos esama ir tuomet, kai tėvai visiškai                                       (ne + įdomu) vaikų mokslais, ir tuomet,
kai tėvai neleidžia jiems būti                                       (savo + ranka), per daug                                       (smulk
mena) kontroliuoja, nuolat padeda ruošti namų darbus. Mokymosi                                       (aplink) namie – turima biblioteka, kompiuteris, tėvų, ypač motinos,                                       (išsilavinti), kelionės kartu su vaiku,
tam tikri                                       (po + pamoka) užsiėmimai (ypač meno būreliai) turi teigiamos įtakos mokymosi rezultatams.
Įvairios, kiekvienam mokiniui pagal                                       (sunkus) parinktos užduotys, skatinančios mokinius mąstyti, kelti                              (argumentuoti), įdomūs ir racionaliai parinkti namų darbai, nesureikšmintas                                    (vertinti), tinkamai organizuota popamokinė                                   (veikti) – tai vieni
svarbiausių veiksnių, skatinančių gerus mokinių mokymosi rezultatus.
Tyrimas

dar

kartą

patvirtino,

kad

berniukų

                                     

(mokyti)

rezultatai,

ypač

                                    (pagrindas) mokykloje, yra prastesni negu mergaičių. Šio reiškinio priežastis – ne menkesni berniukų                                    (gabus), o berniukams blogiau pritaikytas mokymo                              (turėti) ir bendravimo problemos, kurių mokyklose patiria                                 (paaugti) berniukai.
Parengta pagal spaudą.

4. Ką jūs apie tai manote?
Baikite šiuos sakinius – savo atsakymus argumentuokite.
• Mokinių mokymosi rezultatams įtaką daro ne tiek mokytojo įgyta

• Jei tėvai nori, kad jų vaikas mokytųsi geriau,

• Mokiniai geriau mokosi, kai mokytojas parenka

• Berniukai mokosi kiek prasčiau ne dėl to

• Jei norima, kad paaugliai berniukai
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5. Surašykite visas asociacijas, kurios jums kyla išgirdus šį žodį.
Su užrašytais žodžiais sudarykite sakinių.

mokytis

egzaminas

6. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį.
abiturientas          ekonomika          mokykla          moksleivis          pakraipa          patarimas
pavadinimas          pažymys          prašymas          rekomendacija          skyrius          specialybė
specialistas          stojantysis          studentas          studijos          supratimas          tendencija
           Specialybę            besirenkantys abiturientai į rinkos pokyčius reaguoja vangiai
Šiemet vidurinės mokyklos suolus paliko beveik 50 tūkst.                                      . Tačiau paskutinėse klasėse pasirinkta humanitarinė arba realinė mokslų                                       turi mažai įtakos renkantis specialybę. Mažai įtakos turi ir rinkos analitikų                                       rinktis studijas tų sričių, kur jaučiamas didžiausias                                       trūkumas.
„Manyčiau, jog moksleiviai ignoruoja specialistų                                      . Jie paprasčiausiai turi savo
                                      apie tai, kas yra perspektyvu. Dažniausiai tai sutampa su „populiaru“, – sakė Lietuvos
aukštųjų                                       asociacijos (LAMA) atstovas Saulius Raila. „Ir šie metai nenustebino naujomis                                      . Pačios populiariausios išlieka socialinių mokslų                                       – jas
rinkosi apie 60 proc. Lietuvos abiturientų“, – kalbėjo jis.
Remiantis trečdalio                                       pasirinkimu, galima teigti, kad verslo vadybos bei administravimo, teisės ir                                       studijos yra vis dar populiariausios. Nemaža abiturientų dalis susidomi
ir mokslais nežinomais                                      .
Kauno technologijos universiteto                                       atstovybės (KTU SA) narys Andrius Sadauskas
sako, jog apie tai, ką veiks ateityje, šiuolaikiniai                                       ima galvoti daug anksčiau nei jų pirmtakai. „Daugelis jų rašydami                                       priimti į universitetą jau žino, ko nori iš gyvenimo. Tiesa,
dažnai troškimus koreguoja                                      “, – pasakojo studentas.
Dauguma abiturientų rinkosi studijas dieniniuose Vilniaus, Kauno technologijos arba Vilniaus Gedimino
technikos universitetų                                      .
Parengta pagal spaudą.

7. Raštu papasakokite apie savo šalies bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo sistemą.
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14. Kad nepritrūktų žodžių, kai kalbame apie šventes
šventės

iškilmė(s):
šventinis (-ė): ~ stalas; ~ pyragas; ~
sveikinimas; ~ nuotaika; ~ drabužiai ir pan.
šventiškas (-a); iškilmingas (-a): ~ vakaras; ~
minėjimas; ~ nuotaika ir pan.
šventiškai apsirengti, nusiteikti, pasipuošti;
iškilmingai atidaryti, paminėti, pagerbti

Į senelio 75 metų jubiliejaus iškilmes sukvietėme visą giminę. Seniai
matytą svečią sutikome su ypatingomis iškilmėmis.
Ar jau išsiuntei šventinius sveikinimus?
Iškilmingai pasižadu, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareigas, kovosiu dėl Lietuvos laisvės
ir nepriklausomybės.
Naujuosius sutikome nusiteikę visiškai nešventiškai.

at-švęsti (-švenčia, -šventė ką?) gimimo dieną
pa-minėti (-i, -ėjo ką?) jubiliejų, metines

Kaip atšventėte pergalę?
Savo jubiliejų norėčiau paminėti kukliai, be ypatingų iškilmių.

pa-sveikinti (-ina, -ino ką? kokia proga?)
sveikinimas; atvirukas
pa-linkėti (-i, -ėjo kam? ko?)
linkėjimas

Noriu Jus pasveikinti gražaus jubiliejaus proga. Nuoširdžiausi
sveikinimai kūrybinio dvidešimtmečio proga.
Nuoširdžiai linkime laimės, sveikatos, džiaugsmo, sėkmės ir darbe, ir
moksle, kantrybės, meilės, visokeriopos kloties.

dovana: pa-dovanoti (ką? / ko? kam?)
įteikti (-ia, -ė kam? ką? / ko?) dovaną
gauti (gauna, gavo ką? / ko?) dovanų

Norėčiau Tau padovanoti šią kuklią dovanėlę.
Julija, tu įteiksi Algirdui gėlių, o aš – dovaną.
Ką gavai dovanų nuo Kalėdų senelio?

paprotys, papročiai: darbo ~, švenčių ~;
šeimos ~; tautos ~;
gerbti (-ia, -ė ką?) papročius
atsisakyti (-o, -ė ko?) papročių

Lietuviai dar laikosi kai kurių švenčių papročių.
Lietuviai ypač gerbia Kūčių papročius.

tradicija; tradicinis (-ė)

Norėčiau išlaikyti šeimos tradicijas ir perduoti jas savo vaikams.

apeigos; ceremonija
su-giedoti (-a, -ojo ką?) „Ilgiausių metų“
iškelti (-kelia, -kėlė ką?) vėliavą
pa-gerbti (-gerbia, gerbė ką?) vėliavą

Gerbkime senąsias laidotuvių tradicijas ir apeigas.
Minėjimą pradėjome sugiedodami Tautinę giesmę.
Per valstybines šventes mes iškeliame vėliavą.
Sausio 1-ąją, minint Lietuvos vėliavos dieną, Gedimino pilies bokšte
vyksta tradicinė vėliavos pagerbimo ceremonija.

Šiuo metu kai kurių papročių jau atsisakėme.

asmeninės ir šeimos šventės, minėjimai

gimtadienis; gimimo diena

Gražaus Tau gimtadienio!

sukaktis (-ies; -ių): sukaktuvininkas (-ė)
sukakti (sukanka, sukako kam?);
sueiti (sueina, suėjo kam?)
jubiliejus: jubiliatas (-ė); jubiliejinis (-ė)

– Kiek tau metų? – Birželį sueis 30 metų.
Kai sukako 40 metų, supratau, kad turiu kažką savo gyvenime keisti.
Norime močiutei surengti įsimintiną jubiliejaus šventę.
Visi sukame galvas, kaip pasveikinti jubiliatę.

krikštynos: pa-krikštyti (-ija, -ijo ką? kaip?)
krikšto tėvai: krikštatėvis, krikštamotė
krikšto vaikai: krikšto sūnus, duktė

Krikštiju tave, vaikeli, Jonu.
Kas tavo krikšto tėvai?

vardadienis, vardo diena
varduvininkas (-ė)

Šiandien vardo dieną švenčia Tomai – nepamirškite pasveikinti
pažįstamų varduvininkų.

sužadėtuvės: susižadėti (-a, -ėjo su kuo?);

– Aš susižadėjau. – Sveikiname! – O kas tavo sužadėtinis?

vestuvės: sidabrinės ~; auksinės ~
vestuvių puota

Kviečiame į vestuves. Mano tėvai švęs auksines vestuves.
Tėvai norėjo iškelti mums vestuvių puotą, bet mes norėjome jaukios
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mergvakaris; bernvakaris
jaunavedžiai / jaunieji: jaunoji ir jaunasis /
nuotaka ir jaunikis
piršlys ir svočia
liudytojas (-a); pabrolys; pamergė; pulkas

vestuvių šventės su artimiausiais žmonėmis.
Šių laikų mergvakario tradicijos neturi nieko bendro su senosiomis.
Anksčiau piršlys ir svočia buvo svarbūs vestuvių dalyviai, dabar juos
keičia liudytojai. Nebeliko ir pabrolių ir pamergių pulko.
Kuris iš jūsų esate vyriausiasis pabrolys?

laidotuvės: velionis (-ė)
karstas
pa-šarvoti (-oja, -ojo ką?): šarvojimo salė
pa-laidoti (-oja, -ojo ką?): laidojimo namai
kapas; kapinės

Velionis pašarvotas Šv. Jonų bažnyčioje. Atsisveikinti bus galima iki
ketvirtadienio 11 val. Iš laidojimo namų karstas išnešamas 12 val. Į
laidotuves pagerbti velionės susirinko minios žmonių.
Velionė bus laidojama Antakalnio kapinėse.
Norėčiau bent ant kapo padėti gėlių.

metinės

Dešimtąsias mirties metines minėsime šventomis Mišiomis
Arkikatedroje ir vargonų koncertu.

įkurtuvės

Ar pakviesite į įkurtuves? – Kai tik patys įsikursime ir apsiprasime
naujuose namuose.

išleistuvės (mokyklos baigimo šventė)

Šiandien Lietuvos abiturientai švenčia išleistuves.

dūzgės

Po koncerto visi rinkosi į dūzges, kur aptarinėjo vakaro pasirodymus.

kalendorinės, religinės ir valstybinės šventės

adventas – keturios savaitės prieš Kalėdas

Adventu pradedami nauji liturginiai metai. Tai – laukimo, rimties,
vilties, maldos ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas.

Kūčios – Kūčių vakarienė, Kalėdų išvakarės

Per Kūčias visa šeima susirenka prie vieno stalo.

prakartėlė
kalėdaitis
kūčiukai

Tradicija mūsų bažnyčioje įrengti gyvą prakartėlę gyvuoja jau
daugiau nei dešimtmetį. Laužyti kalėdaičius – brangi Kūčių tradicija.
Kūčiukai, arba kitaip prėskučiai, seniausias lietuvių Kūčių vakarienės
patiekalas, gaminami iš mielinės tešlos ir valgomi su aguonpieniu.

Šv. Kalėdos (gruodžio 25-oji, pirmoji Kalėdų
diena, ir 26-oji diena, antroji Kalėdų diena)
Kalėdų eglutė: eglutės papuošalai
pa-puošti (-ia, -ė ką?) eglę
Kalėdų senelis

Kai kur per Kalėdas švenčia nebe Kristaus gimimo, bet žiemos
šventę.
Jūs puošiate gyvą ar dirbtinę eglutę? – Man užtenka ir eglės šakos –
gaila kirsti gyvą medį.
Ar jau parašei laišką Kalėdų seneliui ir paprašei dovanėlės?

Naujieji Metai, Lietuvos vėliavos diena
palydėti (-i, -ėjo ką?) senuosius metus
sutikti (sutinka, sutiko ką?) Naujuosius

Kur sutiksite Naujuosius?

Trys Karaliai

Anksčiau Tris Karalius švęsdavome sausio 6-ąją, dabar tai
kilnojamoji šventė, švenčiama sekmadienį.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Šią dieną prisimenami visi Lietuvos laisvę gynusieji ir už ją žuvusieji.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo
diena

Šią dieną pagerbiami Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai.

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
pasirašė Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą.

Užgavėnės – paskutinė diena prieš gavėnią;
žiemos pabaigos šventė

Kviečiame kartu švęsti Užgavėnes.
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Pelenų diena – Gavėnios pradžia

Galvos barstymas pelenais krikščioniui reiškia asmeninį žmogaus
troškimą atsiversti ir grįžti pas Dievą.

Gavėnia – septynios savaitės prieš Velykas
pasninkas; pasninkauti (-auja, -avo)
gavėti (-i, -ėjo)

Gavėnia – tai susikaupimo, atgailos, susitaikymo ir laukimo laikas.
Laikytis pasninko – tai ne tik susilaikyti nuo kai kurių valgių (mėsos,
pieno) ar pasilinksminimų, tai atgailos būdas.

Verbų sekmadienis – sekmadienis prieš
Šv. Velykas
verba; su-rišti (riša, rišo) verbą

Koks Verbų sekmadienis be varpų gaudesio?

Didžioji savaitė, Didysis ketvirtadienis, Didysis
penktadienis, Didysis šeštadienis

Šį tridienį vyksta ypatingos pamaldos: Didįjį ketvirtadienį minime
paskutinės vakarienės įsteigimą, Didįjį penktadienį – Viešpaties
kančią ir mirtį. Didysis šeštadienis dar vadinamas tyliuoju – tylą ir
susikaupimą nutraukia Velyknaktį suskambę varpai.
Pirmieji krikščionys Velykas šventė kiekvieną sekmadienį.

Velyknaktis

Norėčiau ir aš išmokti rišti Vilniaus krašto verbas.

Šventos Velykos (pirmasis sekmadienis
po pirmos pavasario pilnaties) – Kristaus
prisikėlimas
nu-/iš-marginti (-ina, -ino ką?); nu-dažyti
(-o, -ė ką?) kiaušinius: margutis; raštas

Kiaušinius marginame vašku, augaliniais dažais, pvz., svogūnų
laiškais. Išmarginome kiaušinius gražiausiais raštais, augaliniais
motyvais.

Atvelykis – pirmas sekmadienis po Velykų

Tradiciškai iki Atvelykio reikėdavo aplankyti krikštavaikius ir
apdovanoti juos margučiais.

Motinos diena

Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį.

Tėvo diena

Ši šventė, minima pirmąjį birželio sekmadienį, kol kas nėra populiari.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 7-oji primena carinės valdžios represijas, nukreiptas prieš
lietuvių kalbą, ir knygnešius – žmones, kurie dėl lietuviško žodžio
rizikavo savo laisve.

Gedulo ir vilties diena

Karštą 1941 m. birželio 14-ąją gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos į
tremtį buvo išvežta per 30 tūkstančių Lietuvos piliečių.

Joninės – Rasos diena (naktis iš birželio
23-iosios į 24-ąją)
paparčio žiedas
laužas
vainikas
nu-si-pinti (-pina, -pynė ką?) vainiką

Joninių šventės ištakos Lietuvoje – Rasos šventė, neretai
vadinama daugiskaita (Rasos). Po krikšto ši šventė susieta su
šv. Jono Krikštytojo gimimo diena. Tą dieną visi ieško paparčio
žiedo, sakoma, pražystančio tik kartą per metus. Būtinas Joninių
atributas – laužas. Merginos nusipintus iš gėlių vainikus paleisdavo į
upę – spėdavo, ar ištekės tais metais ir už ko.

Šeštinės

Kristaus žengimo į dangų iškilmė švenčiama šeštą savaitę po
Šv. Velykų.

Sekminės

Per Sekmines, Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę, namai kai kur
vis dar puošiami beržų šakelėmis.

Devintinės

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė minima devintos savaitės po Velykų
ketvirtadienį.

Liepos 6-oji – Valstybės diena

Tą dieną prisimename Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą.
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Žalgirio mūšio diena

Mūšis įvyko 1410 metų liepos 15-ąją dabartinėje Lenkijos
teritorijoje prie Griunvaldo (lietuviškai „Žaliagiris“) kaimelio, tad
lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio mūšiu.

Švenčiausiosios (Švč.) Mergelės Marijos
ėmimas į dangų – Žolinė (rugpjūčio 15-oji)

Liaudiškas šios šventės pavadinimas – Žolinė, kadangi per
iškilmingas šventas Mišias šventinami žolynai ir naujo derliaus
vaisiai.

Juodojo kaspino diena (Molotovo –
Ribentropo paktas; 1939 m.); Baltijos kelio
diena

Rugpjūčio 23-iąją Lietuvoje minima Juodojo kaspino ir Baltijos kelio
(1989 m.) diena.

Laisvės diena (rugpjūčio 31-oji)

1993 m. rugpjūčio 31 dieną 23 val. 46 min. Lietuvos teritoriją paliko
paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas.

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 1-oji – naujų mokslo metų pradžia visose Lietuvos mokymo
įstaigose.

Lietuvos žydų genocido diena (rugsėjo 23-ioji) 1943 m. rugsėjo 23-iąją buvo sunaikintas Vilniaus getas.
Lietuvos Konstitucijos diena (spalio 25-oji)

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė
dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Visų Šventųjų diena

Lapkričio 1-ąją švenčiama Visų Šventųjų diena – religinė šventė
žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti.

Vėlinės
vėlė
gedėti (-i, -ėjo ko?): gedulas
gedulingas (-a); gedulinės mišios
žvakė, žvakutė

Tai visų mirusiųjų pagerbimo šventė, ji švenčiama lapkričio 2-ąją.
Protėviai tikėjo, kad žmogui mirus vėlė atsiskiria nuo kūno ir kurį
laiką klaidžioja tarp gyvųjų.
Mirusiojo artimieji kurį laiką nešioja gedulą.
Kodėl visur skamba gedulinga muzika? Gal kas mirė? Per Vėlines
gyvieji lanko kapus, padeda gėlių ant kapo, uždega žvakutes.

Pratimai
1. Kiekvienoje eilutėje išbraukite po vieną pagal prasmę netinkamą žodį ar žodžius. Sąrašus
pratęskite.
• vardadienis: gėlės     svečiai     jubiliejus     sveikinimai     vainikas     šventasis globėjas     tortas

• gimtadienis: dovana     gimimo liudijimas     kvietimas     linkėjimai     sveikinimas     žvakutės

• vestuvės: bažnyčia     jaunasis ir jaunoji     krikštas     piršlys     priesaika     žiedai     varpai

• Kalėdos: adventas    aguonpienis    Kalėdų senelis    burtai    eglutės     papuošalai      eglutė    fejerverkai
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• Velykos: kiaušinienė     margutis     ridenti kiaušinius     dovana     sekmadienio rytas     varpai

• Joninės: paparčio žiedas     pasninkas     laužas     Jonas ir Janina     vainikas     mišios

• Vėlinės: chrizantemos     kapas     kapinės     linksmybės     velionis     žvakutės

• valstybinė šventė: himnas     metinės     dūzgės     paradas     šventinis priėmimas     vėliava     dovana

• religinė šventė: atlaidai     šv. Mišios     parapija     procesija     šventasis, šventoji     dovana

2. Pavartokite tinkamą pagal prasmę veiksmažodį.
atlikti          iškelti          ištekėti          laikytis          laužyti          linkėti
nudirbti          pasninkauti          pagerbti          paminėti          pasveikinti          prasidėti
prisiminti          rengti          sugiedoti          susikibti          sutikti          švęsti
1. Užmiršau            pasveikinti            draugą gimtadienio proga.
2. Per Kūčias ir Kalėdas lietuviai vis dar                                       tų pačių papročių.
3. Visus darbus Kūčių dieną reikia                                       iki vakarienės.
4. Tik susėdus visai šeimai prie stalo visų pirma                                       kalėdaičiai.
5. Kūčias                                       ramiai, susikaupę, linksmus vakarėlius mes                                       tik per
Kalėdas arba kai                                       Naujuosius metus.
6. Po Kūčių vakarienės dažnai                                       apeigos, simbolizuojančios žmogaus ryšį su gyvūnais.
7. Viskas, ko draugai                                       pernai per Naujuosius, išsipildė.
8. Per visas valstybines šventes mes prie namų                                       vėliavą, susirinkę prie šventinio stalo
                                      himną ir „Lietuva brangi“,                                       brangiausias Atgimimo
akimirkas: pirmuosius Sąjūdžio mitingus, trispalvių jūrą Vingio parke, Baltijos kelią, kai visi stovėjome
                                      rankomis, Sausio 13-osios naktį…
9. Dažnai Kūčių dieną valgoma labai mažai ar net                                      .
10. Dauguma Kūčių nakties burtų yra susiję su vedybomis: ar                                tais metais mergina, ar ne.
11. Noriu perspėti – tikrosios linksmybės                                       po vidurnakčio, kai tėvai išeis švęsti Naujųjų
metų pas draugus.
12. Seime iškilmingai                                       Kovo 11-oji.
13. Panerių memoriale tylos minute                                       Holokausto aukos.
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3. Pavartokite tinkamą pagal prasmę daiktavardį.
antradienis          apeigos          derlius          drabužis          figūra          išvakarės          kaukė
kiauliena          kova          patiekalas          pavasaris          personažas          svečias
šventė          žiema
Lietuviškos Užgavėnės
Užgavėnės visada švenčiamos          antradienį         , kai iki šv. Velykų lieka 46 dienos, Gavėnios
                           . Šia švente, jos apeigomis siekiama išlydėti                                       (tiksliau – ją išvy
ti) ir kuo greičiau pasikviesti                                      . Užgavėnes būtų galima vadinti kaukių ir blynų
                                     . Šią dieną žmonės persirengia įvairiais                                       (avinais, vilkais, meškomis, gaidžiais ir pan.) ir užsideda                                      , kurios kuo baisesnės, tuo geriau…
Kadangi tą dieną negalima sėdėti namie (tikėtina, kad bus blogas              derlius             ), žmonės važiuoja pas kaimynus į                                      ar visas kaimas susirenka į vieną vietą, kur atliekama keletas
būtinų                                      : sudeginamas žiemos simbolis Morė – moters                                      , padaryta iš medžio bei šiaudų ir aprengta moteriškais                                      , ir surengiama simbolinė Kanapinio (pavasario simbolis) ir Lašininio (žiemos simbolis)                                      , kurioje laimi ne storasis (ir,
atrodytų, stipresnis) Lašininis, o liesasis Kanapinis. Be to, tą dieną būtina daug kartų ir riebiai valgyti. Pagrindinis tos šventės                                      , aišku, yra blynai, tačiau kaimuose anksčiau valgydavo ir daug
                                      – kuo riebiau, tuo geriau…
Parengta pagal spaudą.

4. Pavartokite tinkamą pagal prasmę žodžių švęsti (atšvęsti), šventė, šventinis, šventiškas
formą. Tas pats žodis gali būti vartojamas ir du kartus.
– Šiandien – Kovo 11-oji – mums visiems didelė                                      .
– Kaip jūs ją                                      ?
– Dieną pas senelius prie                                       stalo susirinks visa mūsų šeima, o vakare eisime pasiklausyti
                                      koncerto Rotušės aikštėje.
– Manai, koncertas bus                                      ?
– Esu tikras.
– O kaip pernai                                       Kovo 11-ąją?

5. Ką jūs apie tai manote? Kodėl?
• Ko reikia, kad šventė būtų šventiška? Neprailgtų?
• Kiekviena diena šventė... Kaip turime gyventi, kad taip jaustumės?
• Daug žmonių per šventes pasijunta vieniši, liūdi – ką jūs jiems patartumėte?
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14. KAD NEPRITRŪKTŲ ŽODŽIŲ,
Kai KaLBamE aPiE ŠVEnTEs

6. išbraukite netinkamą pagal prasmę būdvardį.
1. Tokio spalvingo šventinio || šventiško atviruko anksčiau nebuvau matęs.
2. Per Naujuosius metus miestas buvo visai nešventinis || nešventiškas.
3. Apdovanojimo akimirka buvo ypač šventinė || šventiška.
4. Senelė per jubiliejų gavo labai daug šventinių || šventiškų sveikinimų.
5. Nors šie bateliai ir nelabai šventiniai || šventiški, bet į teatrą nueiti tiks.
6. Mūsų šeima prie šio šventinio || šventiško stalo pietauja ne kasdien, tik per šventes.
7. Kūčių išvakarėse šeimos moterys pradeda ruošti šventinius || šventiškus valgius.
8. Šventinėmis || Šventiškomis šviesomis Kalėdų vakarą nušvis Arkikatedra ir pagrindinės sostinės gatvės.
9. Ši apranga į darbą eiti netinkama – per daug šventinė || šventiška.

7. Kokias asociacijas jums kelia šios šventės? Kaip šios šventės švenčiamos jūsų šalyje,
jūsų šeimoje?
Parenkite klausimus, kuriuos užduotumėte lietuviams rinkdami informaciją straipsniui apie tai, kaip šios
šventės švenčiamos Lietuvoje.
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