
6B klase 

Vasario 18 d., 2023 m. 

Vardas 

Skaitiniai: 

Nam4 darbai 
Nr.21 

Perskaitykite tekstcJ "Taip senoveje lietuviai §vente Pelenq diem{ 
("Skaitiniai" 105-106 psi.) ir ra§tu pilnais sakiniais atsakykite 
i 6 klausimus 

Gramatika: 
Atlikite uMuotis, pridetas prie namq darbq 

Jei ned,,Jyvayote pamokoje: 
1. Perskaitykite tekstcI "Apie Uzgavenes" ("Skaitiniai" 101-102 psi.). 

Atsakykite ra§tu i klausimus 
2. Lietuviq kalbos pratybose atlikite uzduotis 40 ir 41 psi. 

Mokytoja Radvyda 

padejeja Daina 

630 999 4839 

rjelinskiene@maironis.org 



Didziaja raide rasome: 
1. pirmaji sakinio fodi, 
2. asmen4 vardus ir pavardes, 

\ 3. geografini4 objekt4 (valstybi4, miest4, upi4, ezer4 ir kt.) pavadinimus, pavyzdziui, 
, Antarktida, Nemunas, Amazone, Aukstaitija. 
I 
\ Tautybi4 ir kalb4 pavadinimus rasome mazaja raide, pavyzdziui, lietuvis, ispane, angliskai, 
I italiskai. 
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Tekste padarytos 8 didzi4_j4 ir maz4_j4 raidzi4 rasymo klaidos. Suraskjas ir istaisyk. 1,~~]~~~~8f:11~1l.--,, 

MOKYTOJAS IR KUNIGAIKSTIS 

E Mokytojas Virginijus dirba Briuselio 
~ ropos mokykloje. Jis yra Lietuvis, labai 

linksmas ir idomus zmogus. Mokytojas daug 
skaito, kel iauja, fotografuoja. Griz~s is kelio-
ni4 visada turi kq parodyti savo mokiniams. 

Praejusiq savait~ Virginijus keliavo po 
lietuvc1 ir Lenkijq. Jis padare daug nuotrau-
k4 vilniuje, Trakuose ir Kernaveje. Mokytojas 
per pamokq pasakojo, kad norejo keliauti 
Lietuvos Didziojo kunigaikscio Gedimino 
keliais ir suzinoti daugiau apie sio Valdovo 
gyvenimq. Jis juokavo, kad jei gediminas gy-
vent4 dabar, jie but4 panasus - abu su usais 
ir zila barzda. 
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t DIMit-,11>- f 

Kunigaikstis Gediminas buvo puikus politikas, ismintingai valde Lietuvq. Valdovas perkele Lie-
tuvos sostin~ is trak4 i Vilni4. Jo valdymo laikais Lietuva sustiprejo, o miestai - isaugo. Manama, kad 
Gediminas turejo net septynis sunus ir sesias dukteris. 

Dar mokytojas Virginijus papasakojo mokiniams Vilniaus ikurimo legendq, kuriq daugelis jau 
zinojo. Tada parode Gedimino laisk4 nuotraukas, kuri4 niekas nebuvo mat~s. pasirodo, Kunigaikstis 
Gediminas rase laiskus kitiems valdovams, noredamas sustiprinti Lietuvq arba apginti ii\ nuo pavo-
j4. lsliko tik sesi Gedimino laiskai, bet is j4 daug galima papasakoti apie 14 amziaus. Lietuvq .. 



Sugalvokite ir parasykite sakiniq su duotais zodziais. 
Sakini turi sudaryti ne maziau kaip 5 zodziai: 

Lietuvos (vns. K.), lietuves, lietuviu, lietuviq, lietuviui, 
lietuviskas, gira, giria, grazus, graziis, auksciausias, grazesne 
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