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      I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS 

 

Atidžiai perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus. 

Labas, Lutute, 

Tau rašo 4a klasės mokiniai iš Žagarės mokyklos. Mes dažnai skaitome Tavo žurnalą, domimės 

įvairiais gyvūnais ir augalais. Skaitydami Tavo žurnalą sužinome daug naujo apie gamtą.  

Tu, Lutute, visur skraidai ir tikriausiai žinai apie Žagarę. Jei nebuvai atskridusi, norime pakviesti 

Tave į svečius.  

Žagarės miestelis yra Šiaurės Lietuvoje. Tai labai gražus ir žalias miestelis. Tau jame tikrai 

patiktų gyventi. Per Žagarę teka Švėtės upelis.  

Mes džiaugiamės, kad mūsų mokykla yra tik keli žingsniai nuo parko. Dažnai lankomės jame. 

Rudenį, pirmą mokslo savaitę, einame į parką pažiūrėti, kaip paaugo medžiai. Parkas su 

įvairiaspalviais medžiais atrodo nuostabiai. Vėliau, apsilankius šalnoms, skubame rinkti rudeninių 

lapų ir kaštonų. Po to iš jų darome įvairius darbelius.  

Žiemą smagu parke braidyti po sniegą, nešti paukšteliams ir žvėreliams „dovanėlių“, prieš  

šv. Kalėdas papuošti mažiesiems draugams eglutę. Prie eglutės nulipdome besmegenių šeimyną.  

Pavasarį stebime, kaip atgyja gamta, keliame paukšteliams inkilus, žaidžiame ir sportuojame 

parke, tvarkome aplinką. Prieš šv. Velykas ant parko medelių kabiname vaikų padarytus didelius ir 

mažus margučius.  

Vasarą mūsų miestelis ypatingai gražus ir šviesus. Sulaukę atostogų mokiniai mėgsta laisvalaikį 

leisti prie upelio, maudytis, žuvauti.  

Kviečiame Tave atskristi pas mus. Tik neskrisk labai greitai, nes gali nuskristi į Latvijos 

Respubliką, ji tik keli žingsniai nuo Žagarės.  

Žagarės mokyklos 4a klasės mokiniai 

Klausimai 

1. Šis tekstas yra : 

A. Pasaka. 

B. Laiškas. 

C. Daina. 

D. Eilėraštis. 

 

Čia rašo 

vertintojai 

I.  II.  

 

 

 



2. Kam rašomas šis laiškas? 

A. Laputei. 

B. Lėlytei. 

C. Lututei. 

D. Lietučiui. 

 

3. Kas yra „Lututė“ šiame tekste? 

A. Knygos pavadinimas. 

B. Laikraščio pavadinimas. 

C. Žurnalo pavadinimas. 

D. Miesto pavadinimas. 

 

4. Kas rašo „Lututei“? 

A. Žagarės mokyklos 2a kl. mokiniai 

B. Žagarės mokyklos 2b kl. mokiniai 

C. Žagarės mokyklos 3a kl. mokiniai 

D. Žagarės mokyklos 4a kl. mokiniai 

 

5. Kuo domisi šie mokiniai? 

A. Gyvūnais ir pievomis. 

B. Gyvūnais ir augalais. 

C. Ežerais ir upėmis. 

D. Laukais ir pievomis. 

 

6. Kur yra Žagarės miestelis?  

A. Šiaurės Lietuvoje. 

B. Pietų Lietuvoje. 

C. Rytų Lietuvoje. 

D. Vakarų Lietuvoje. 

 

7. Kas yra Švėtė? 

A. Ežerėlis. 

B. Miestelis. 

C. Upelis. 

D. Pelkė. 

 

 

I.  II.  

  

I.  II.  

  

I.  II.  

  

I.  II.  

  

I.  II.  

  

I.  II.  

  



8. Kur yra mokykla? 

A. Prie upelio. 

B. Prie parko. 

C. Prie pievos. 

D. Prie ežero. 

 

9. Parašyk, ką rudenį vaikai veikia parke. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10. Sugalvok ir užrašyk, kokių „dovanėlių“ žiemą vaikai neša paukšteliams ir 

žvėreliams. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

11. Kada mokiniai kelia inkilus paukšteliams? 

A. Vasarą. 

B. Rudenį. 

C. Žiemą. 

D. Pavasarį. 

 

12. Tik keli žingsniai nuo Žagarės yra: 

A. Lenkija. 

B. Latvija. 

C. Estija. 

D. Rusija. 

 

 

 

 

 

 

I.  II.  

  

I.  II.  

  

I.  II.  

  

I.  II.  

  

I.  II.  

  



13.  Po paveikslėliais užrašyk, kokį metų laiką paveikslėlis parodo. 

 

 

      ______________________________       ______________________________ 

          
______________________________       _______________________________ 

 

 

 

  

I.  II.  

  

  I dalies taškų suma (maks. 13)   



II DALIS. 

KALBOS VARTOJIMO UŽDUOTYS 

 

1 užduotis. Įrašyk paleistas raides. 

K.....vas – pirmasis pavasario mėn..... . Skaisčiau šv.....čia saulutė, t.....rpsta  sn......gas, nuo stogų 

pak......mba varvekliai. Aukštai padangėj..... sučirena vytur.....kas, soduose ima šv.....lpauti 

varn.....nas. O štai ir gandras raudonkojis dairosi varl.....tės. 

Pagal S. Sasnauskaitę 

 

 Čia rašo 

vertintojai 

 I II 

Taškų suma (maks. 11)   

 

2 užduotis. Įrašyk tinkamas raides žodžių galūnėse. 

Lietuvoje yra daug (ko daug?) up____  ir (ko daug?) ežer____. Vieną dieną visi miško (kas?) 

žvėr___  ėmėsi darbų. Mergelė vėl pavirto (kuo?) gulb___.  Barbora skaito (kam?) sesut___  

pasakėlę. Nusileido naktis ant žalių (ko daug?) lauk____  ir (ko daug?) mišk___. Mokyklos (kur?) 

kiem___ vaikai pasodino mažą ąžuoliuką. Samanų kilimai dengia miško (ką?) žem___. Lazeris 

skleidžia tiesų siaurą (ką?) spindul____. Pražydo ramunėlė močiutės (kur?) daržel____. Pelėda gaudo 

žiurkes ir (ką?) pel____. 

 Čia rašo 

vertintojai 

 I II 

Taškų suma (maks. 12)   

 

  



3 užduotis. Parink tinkamą žodį ir įrašyk. Žodžiai negali kartotis. 

nejaučia 

tiesiai 

danguje 

namų  

viduryje 

naktys 

šiaurėje  

baltos 

ledinį  

skaito 

 

         Pačiame žiemos  _________________  , kai stipriau spusteli šalčiai, 

Ruoniams prasideda vasara. Gyvena  jie  tolimoje  _________________  , kur 

sniego ir _________________ spalvos tiek, kad ilgiau pažiūrėjus norisi 

užsimerkti. Net _________________  šiaurėje baltos.   

          Ruoniai visai   ________________  šalčio. Priešingai, jiems atrodo, kad 

pas juos tikrų tikriausia vasara.  Rytais Ruoniai traukia į _______________ 

paplūdimį.  Dažniausiai  ________________  kėpso Mėnulis, bet ir tas visas 

pabalęs. Užsideda Ruoniai tamsius akinius nuo Saulės (tiksliau nuo Mėnulio)    

ir  _________________   knygas.  Kad būtų dar šalčiau, jie atsineša iš 

________________   ledų ir gaiviųjų gėrimų.  Kai pajunta, jog sušalo, neria 

________________   į ledinę properšą pasišildyti.  

Pagal  Kęstutį Kasparavičių. Ruoniai   

 

         

 

 

 

4 užduotis. Padaryk tinkamą duoto žodžio (veiksmažodžio) formą ir įrašyk. 

Pavasarį mes (padės)_______________ močiutei darže: (sės)________________ ir 

(sodins)_____________ daržoves. Ar tu viską (suprato)__________________, kai vakar (rašė) 

_______________ kontrolinį darbą? Neseniai jūs (keliavo)____________ po Lietuvą ir ką įdomaus 

(matė)_______________? Septintą valandą ryto aš (keliasi)_______________, 

(prausiasi)_________________ ir (pusryčiauja)_________________ . 

 Čia rašo 

vertintojai 

 I II 

Taškų suma (maks. 10)   

 

    Čia rašo 

vertintojai 

 I II 

Taškų suma (maks. 10)   



5 užduotis. Pasirink ir įrašyk tinkamus žodžius (būdvardžius). Žodžiai negali kartotis. 

Sąsiuvinis Salė 

Rogės Gira 

Cukrus Plaukai 

Citrina Pasakojimas 

Mokiniai Rankšluostis 

Ąžuolas Pirštinės 

Lininis, įdomus, vilnonės, banguoti, skani, pilna,  rūgšti, plonas, medinės, saldus, darbštūs, 

tvirtas  

 Čia rašo 

vertintojai 

 I II 

Taškų suma (maks. 12)   

 

 

 

II dalies taškų suma (maks. 55)   

 

I vertintojas  ...................................................................     .......................... 

(vardas, pavardė)                         (parašas) 

 

 

II vertintojas  ...................................................................     ..........................  
     (vardas, pavardė)                     (parašas) 

  


