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*Gramatika. Bfidvardis. Linksniavimas.( 64-65 psi.) 
*Skaitiniai. Mokytojos Mildos drauge. 
*Etnine kultiira.Mitybos ir svei.katos tausojimo paprociai senoveje ir dabar.(39-4lpsl.) 

, tmrtrt urrnn tMttrwr:rx 
Namq darbai : 

t.Gramatika. Atlikite uzduotis (pridetas lapas). 

2.Skaitiniai. Perskaitykite ir atsakykite i klausimus po tekstu ( pridetas lapas). 

vasario 4d. bus iMalintos pazymiq lmygeles. 

Mo.kytoja: Reda Vaicekauskiene 
Padejeja: Laura Manelis 

rvaicekauskiene@maironis.org (773 968 6211) 



LNuspalvink fonnas: su vienaskaitos budvardZiais - geltonai. su daugiskaitos budvardZiais raudonaL 

( jautri J 
melynos 

[ keistas 
naudingiems [ turtinga ] 

naujai 

2. Perskaityk. parasyk klausimus pabrauktiems iodiiams: 
Mariui vos lempa neiskrito! Ant palanges stovejo Zmogutisl Jis muvejo apdriskusias 

( ) 
kelnes, vilkejo .:an=ksta=._.( ___ ...1.,;} svarkelL o veidas buvo_aplel~s.-=sve=ln=ia=is::.;(.__ __ __... 

plaukeliais. 
Nosis riesta ( ), seneliokiska ( ), akys didziules ( ) kaip 

sagos. 
Ir Zvelge smalsiai. Buma placiai prasisiepe. Blykstelejo-=sm=ai:::li_._( ___ _,_) =ba=lti~·_._( ___ _... 

dantukai~ 
- Duok sausaini4 ! 

Daiva VaitkeviciUte 

3.lrasyk tinkamus budvardiius tinkamame linksnyje: 

1.(kokio ?) Vasarc1 megstame isvaziuoti is ______ miesto. 
2.(kokio ?) Prie _____ ezero yra mustt vasarnamis. 
3.(kokiame?) Tame _____ namelyje mustt seima atostogauja. 
4.(kokitt?) Kartais ezero bangos ismeta i krantij ____ _ 

akmenelitt. 
S.(su kokiais?) Zaidziu su tais ______ akmeneliais. 
6.(kokius?) Statau ______ namelius is akmeneli4. 
7.(Kokitt?) Su valtimi plaukiame i ezerct gaudyti _____ iuv4. 
8.(Kokio?) Kartc1 mano tecio meskere uzsikabino uz bato. 
9.(koki?) Visi juokemes,kai jis tel _____ batct istrauke is 

vandens. 



Perskaitykite teksta ir atsakykite i klausimus rastu. 

Mokytojos Mildos drauge 

Mokytoja Milda siandien mums papasakojo apie savo geriausiq 
draug~ Justinq, su kuria draugauja jau 32 metus. 

Ji su Justina susipazino mokykloje, kartu mokesi. Net po mokyklos 
jos leisdavo laikc1 kartu: eidavo viena pas kitc1 i svecius, pasivaikscioti, 
vazinedavosi dviraciu, ziuredavo filmus, kartu vaziuodavo i stovyklas. 

Savo draug~ Justinc1 mokytoja Milda apibudino kaip labai nedrqsiq, 
taciau draugiskc1 ir smalsic1. Ji groja pianinu, moka iaisti tenisq, lanko 
baseinc1. Justina yra gera plaukike. Taciau jai labiausiai patinka vazineti 
rieduciais. 

Mokytoja mums taip pat papasakojo jvykj, kuris jas labai isgqsdino. 
Taciau baigesi laimingai. Viem1 diem1 jos abi nuejo i parkq pavazineti 
rieduciais. Kaip tycia, parke buvo daug zmonit1. Mokytoja Milda ir 
Justina pasileido nuo didelio kalno. Ne viena negalvojo, kad rieda labai 
greitai ir negales sustoti. Staiga jos jvaziavo i zmonill grupE:. Gerai, kad 
niekas nebuvo suzeistas. Pasakodama sict istorijct mokytoja juokesi. Bet 
tada buvo taip baisu, kad po sio jvykio dar ilgai nevazinejo rieduciais. 

Dabar mokytoja su Justina susitinka retai, taciau daug bendrauja 
per skaipij ir feisbukij. Mokytoja Milda minejo, kad jos vis dar artimos 

drauges. 

1. Kur susipazino mokytoja Milda ir Justina? 
2.K kartu veikdavo mokytoja Milda ir Justina? 

cl · M.ld ? 3.Kaip Justim1 apibudina mokytoJa • a. 

4_ Kas draugems atsitiko parke? . 
S.Ar mokytoja Milda ir Justina vis dar bendrauJa? 


