
5 penktadienio klasės  namų darbai 

Balandžio 24 diena 2020 metai ( paskutiniai šių mokslo metų 
2019-2020 namų darbai) 
 

Gramatika 

Atidžiai perskaityk skaitvardžio taisykles. Atlik žemiau 
esančius pratimus. 

Skaitvardis 
Pagrindinės rašybos taisyklės: 
  
• Skaitvardžiai 40-90 yra sudėti iš dviejų skaitvardžių ir jų viduryje rašome ia  (keturiasdešimt, 
penkiasdešimt, šešiasdešimt, septyniasdešimt, aštuoniasdešimt, devyniasdešimt). 
• Jeigu skaitvardis yra priderintas prie daiktavardžio vienaskaitos ką? arba daugiskaitos ko? 
linksnio, gale rašome nosinę (ką? dvidešimtą dieną, devintą valandą, ko? trijų draugų, penkių 
knygų). 
• Ant skaitvardžių 11, 12, 13 .... 19 niekada nerašome nosinės, net ir tada, kai jie atsako į 
klausimą ką? (Pakviečiau ką? penkiolika draugų). 
 

Užduotys 
1.Parašyti skaičius žodžiais: 
41,45,49,53,54,62,67,77,78,88,89,90,97,99. 

2.Parašyti žodžiais: 
Ką? 20 dieną  [ dvidešimtą dieną] 
        9 valandą 
        8 rytą  
 Ko? 3 draugų [ trijų draugų] 
         5 knygų 



         6 ratų 

3. Parašyti žodžiais: 
 
     15 draugų, 12 ratų, 16 naktų, 17apelsinų, 11 saldainių, 14 ledų, 18 puodelių, 19 dantų. 
 



4.Pabraukti skaitvardžius 

  Víenas, vienà Vienas žodis ne šneka, vienas vyras ne talka. 

  

   Dù, dvì Dvi geldelės, dvi pliauskelės, dvi valgomos, dvi žemėn metamos (Riešutas). 

   Trỹs Trys, trys, trys kiaušinėliai 

                                Vidury pašiekšt! 

  

   Keturì, kéturios   Arklys ir keturiomis kojomis suklumpa. 

  

   Penkì, peñkios Penki vyrai vieną mazgą riša (Pirštai). 

  

   Šešì, šẽšios Šešios žąsys su šešiais žąsiukais. 

  

   Septynì, septỹnios Septynios tetulės vienoj lovoj guli (Savaitė). 

  

  Aštuonì, aštúonios Kiekvienas laivelis aštuoniais kampeliais (Liaudies daina). 

  

   Devynì, devỹnios Devynis kartus atmatuok, dešimtą pjauk (pradedant dirbti, reikia viską gerai 

 apgalvoti).  



Baigiamasis penktos klasės darbas 

Parašykite rašinėlį apie savo prabėgusius penktos 
klasės mokslo metus, atsakydami į šiuos klausimus- 
kokie Tau buvo mokslo metai ir kodėl ( geri ar blogi, 
sėkmingi ar nelabai, linksmi ar liūdni ir taip toliau)? 
Ką labiausiai patiko daryti pamokų metu? Kokie 
namų darbai Tau labiausiai patiko? Kas labiausiai 
nepatiko? 

Pabaigoje savo rašinėlio padėkok tėveliams už visą 
jų rūpestį. Sau ir visiems draugams palinkėk gerų 
atostogų ir smagios vasaros. Savo rašinėlį gali 
papuošti piešiniu ar šiaip įdomiai apipavidalinti. 
 
 

Rašinėlis - ne mažiau 15 sakinių. 
 

Už šiuos namų darbus ir visas kitas neatliktas užduotis turi 
būt atsiskaityta iki gegužės 10 dienos. 
 
Sėkmės darbe. 
 
Mok.Rasa Bertulė 
 
 
 


