Data: Rugsėjo 22 d.
Mokinio vardas ir pavardė:___________________________
Tėvelių parašas:____________________________________

Namų darbai:
1. ,,Lietuvių kalbos pratimai” pratybose atlikti 9-10 puslapius.
2. Perskaityti sekančiame lape ištrauką iš ,,Šuo vardu Benamis”.
Aptarsime kūrinį klasėje visi kartu.
3. Ar viską turi savo kuprinėje? Pasitikrink! :)

Namų darbų užduotis rasite: www.maironis.org
Iškilus klausimams prašome susisiekti su:
Mokytoja Migle Skindaraite: 630-395-7590 mskindaraite@maironis.org

Ištrauka iš ,,Šuo vardu Benamis”
Tėvelio gimtadienio rytą atsikėliau anksčiau už visus. Jis norėjo ramios,
paprastos dienos. Jokių dovanų, jokio torto, nieko. Tai būtų neteisinga, sakė jis.
Žmonės pamiršta, kad per gimtadienį ne viskas privalo suktis aplink juos.
Prieš metus per tėvelio gimtadienį mirė mano mama. Man regis, tai vadinama
tragedija arba katastrofa, ar dar kokiu nors svarbiu žodžiu, kuris reiškia daugiau nei
tik „nepasisekė“, kai vieną ir tą pačią dieną įvyksta štai tokie du dalykai.
Sėdėjau prie tėčio miegamojo durų su gimtadienio atvirukais ir laukiau. Per plyšelį
tarpduryje vos įžiūrėjau neryškų kauburį po antklode ir jo tamsią galvą, giliai
įdubusią pagalvėje. Tėtis atsiduso ir supratau, kad pabudo.
Tėčio laukė šeši gimtadienio atvirukai. Vienas nuo manęs, kitas nuo mano
vyresniojo brolio Luko (kuris vis dar miega arba sėdi prie kompiuterio – jo
kambario durys uždarytos) ir keturi, atsiųsti paštu. Stumtelėjau truputėlį plačiau
tėčio miegamojo duris ir įmečiau savo atviruką. Mačiau, kaip jis tapšnoja ranka po
lovą ieškodamas mėlyno voko, nukritusio jam už nugaros. Išgirdau, kaip
sušiugždėjo atplėšiamas laiškelis. Tai buvo pilko lokio su mėlyna nosimi piešinėlis.
Lokys kalbėjo telefonu ir priekyje buvo parašyta: „Žinutė tau nuo manęs.“
– Ačiū, labai gražus, – padėkojo tėtis. – Ar galvoji apie mamą? – paklausiau. Tyla.
Tada jis paprašė:
– Gal gali atnešti man puodelį kavos?
Visai nebuvo panašu į gimtadienį, net ir su atvirukais, išrikiuotais ant televizoriaus.
Tėtis buvo sumažinęs televizoriaus garsą, kol sėdėjome laukdami, kada pasirodys
kiti šeimos nariai ir visi kartu važiuosime aplankyti mamos kapo.

