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1.  Įžymūs žmonės šalia mūsų
Sudaryk savo žvaigždžių galeriją (priedas p. 104). Rask žurnaluose, laikraš
čiuose ar internete šešių įžymybių nuotraukas ir suklijuok jas, surašyk vardus 
ir pavardes. Trumpai pristatyk įžymybes klasės draugams. Paaiškink, kodėl 
žvaigždžių galerijai pasirinkai būtent jas.

Įžymybės kartais vadinamos žvaigždėmis. Nupiešk šią žvaigždę, pieštuku apve
džiodamas punktyrines linijas. Piešdamas neatitrauk pieštuko nuo popieriaus 
ir nebrauk per liniją antrą kartą.

• Suskaičiuok visus žvaigždėje esančius trikampius. Parašyk gautą skaičių 
langelyje. Raštu paaiškink, kaip skaičiavai.

.................................................................................................................................................

Trys įžymybės vienoda pavarde. Paieškok informacijos ir sujunk kiekvieną var
dą su paveikslėliu, apibūdinančiu veiklos sritį, kurioje vienas iš Armstrongų iš
garsėjo. Išsamiau pristatyk vieną įžymybę.

Paklausk senelių ir tėvų, kas buvo Lietuvos įžymybės, kai jie mokėsi mokykloje. 
Užpildyk lentelę, įrašydamas po skirtingų sričių įžymybę iš senelių, tėvų ir savo 
mokyklos laikų. Pristatyk klasei po vieną įžymybę iš skirtingo laikotarpio.
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ARMSTRONGAS

NEILAS                                LUISAS                                 LENSAS

Įžymybės pavardė

Sportas Politika Mokslas Menas Kitos sritys

Senelių 
mokyk los 

laikai
Tėvų 

mokyk los 
laikai

Dabartis

Sujunk įžymybių pavardes su tinkamais apibūdinimais.

Pranas Lubinas Disko metikas, Europos, pasaulio ir 
olimpinis čempionas

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Keliautojas, knygos „Svečiuose pas 
40 tautų“ autorius

Antanas Smetona Poemos „Metai“ autorius

Kristijonas Donelaitis Vienas iš dviejų lakūnų, lėktuvu „Li
tuanica“ perskridusių Atlantą

Virgilijus Alekna Lietuvos prezidentas

Vincas Kudirka Dailininkas ir kompozitorius, simfoni
nių poemų „Jūra“ ir „Miške“ autorius

Steponas Darius
Lietuvių rašytojas, apsakymų „Kliu
džiau“, „Brisiaus galas“, „Laimės žibu
rys“ autorius

Kipras Petrauskas „Tautiškos giesmės“ autorius

Matas Šalčius Vienas iš 1863 metų sukilimo vadų

Jonas Biliūnas Garsus knygnešys

Jurgis Bielinis Garsus operos dainininkas

Konstantinas Kalinauskas Krepšininkas, 1939 metų Europos 
čempionas
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 Susipažink su žinomos džiazo dainininkės ir fleitininkės Nedos 
Malūnavičiūtės vaikystės prisiminimais. Pabrauk žodžius ar žodžių 
junginius, apibūdinančius dainininkės charakterį. 

1.  Skaitau vaikystės prisiminimus  
ir mokausi rašyti glaustai.  
Kartoju kalbos dalis

KELI PRISIMINIMAI IŠ VAIKYSTĖS

Vaikystėje buvau baisiai energinga, padūkusi ir 
linksmuolė, bet tai nereiškia, kad dariau daug kiau-
lysčių. Vaikų darželyje buvau aktyvi, baisi rėksnė. 
Auklėtojos nesuprasdavo, kada aš verkiu, o kada 
juokiuosi, nes baubimas būdavo vienodas. Garsiai 
ir aktyviai reikšdavau emocijas. Vėliau mokyk los 
pirmoje klasėje dar ilgai nesuprasdavau, ką reiškia 
sėdėti susikaupus, tad ištisai gaudavau pastabų 
dėl drausmės, nors mokiausi puikiai.

Augau su berniukais viename kieme, tad žaidi-
mai buvo vyriški. Niekada nežaisdavau su lėlytėmis. 
Žymiai įdomiau būdavo su berniukais palandžioti 
po namų rūsius. Kadangi augau Lazdynų rajone, 
pašonėje turėjom mišką ir ten praleisdavom daug 
laiko. 

Jau nuo antros kla-
sės mokiausi muzikos mokykloje, ilgainiui daug laiko 
praleisdavau joje. Ko gero, jau tada supratau, kad mano 
pašaukimas – muzika. Tad daug dėmesio skyriau būtent 
jai. 

Esu dėkinga savo seseriai Jolantai. Ji už mane vyres-
nė aštuoneriais metais, bet labai mane mylėjo ir, nepai-
sydama gana didelio amžiaus skirtumo, vesdavosi pas 
savo draugus. Man buvo be galo įdomu pabendrauti su 
vyresniais. Vėliau jos draugų ratas tapo ir mano drau-
gais, amžiaus skirtumas išnyko. Su sese buvom ir išlikom 
draugėmis. 

Pagal knygą „Brangiausia vaikystės pamoka“  

1. Remdamasis tekstu ir fotografija, glaustai, savais žodžiais parašyk, kokia buvo 
Neda vaikystėje. Vartok kuo daugiau būdvardžių. 

2. Iš teksto išrink ir parašyk šiems veiksmažodžiams prieveiksmius. 

.......................................................................... reikšdavau emocijas. .............................. nesu-

prasdavau, ką reiškia sėdėti susikaupus. ................................................ gaudavau pastabų 

dėl drausmės, nors mo kiausi ................................................ . 

3. Iš teksto išrink nurodytų laikų veiksmažodžių pavyzdžių. Parašyk jų asmenį. 

Būt. d. l. Būt. k. l. Es. l.
buvau – I asm. 

4. Raštu paaiškink, kaip supranti šiuos vaizdingus posakius. 

Dariau daug kiaulysčių – ..............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Sėdėti susikaupus – .........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Žaidimai buvo vyriški – ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Draugų ratas – .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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XVII a.                                                                                        XX a.

Pavaizduok savo sukurtą kompoziciją (vadovėlio p. 113).

1. Modernizmo muzika
Įrašyk epochų pavadinimus eilės tvarka: romantizmas, klasicizmas, barokas, 
modernizmas.
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Teisingai surašyk kompozitorių vardus ir pavardes.

2.  XXI amžiaus muzika

2

1 Solfedžiuok, grok fleita dainos „Down By The Riverside“ fragmentą. Ati-
džiai atlik taktus, kuriuose yra sinkopės.

Surask tinkamus žodžius ir parašyk apibrėžimus.

Remiksas – ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

daina, pjesė, muzikos kūrinys, simfonija, arija, šokis, nukopijuota, tiksliai atkar-
tota, pademonstruota, naujai sukurta, perkurtas

Šiuolaikinė muzika – tai muzikos kūriniai, sukurti ............................................

......................................................................................................................................................

baroko laikotarpiu, neseniai, pastaraisiais dešimtmečiais, šiais metais, XXI am-
žiuje

Šiuolaikiniai kompozitoriai turi daugiau galimybių savo kūryboje pa-

naudoti ....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

animaciją, garso efektus, multimediją, vaizdo projekcijas, tradicinius instrumen-
tus

Keidžas Mesianas

Debiusi

Maleris

Vagneris

Stravinskis

Štrausas

Gustavas
...............................

Klodas

...............................

Richardas

...............................

Igoris

...............................

Džonas

...............................

Olivjė

...............................

Richardas

...............................


