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LIETUVIŲ KALBA
Multimedijos kalbos ir kultūros kursas migrantams

A2 lygis
Kaip bendrauti kasdienin÷se situacijose Lietuvoje

Projektą finansuoja Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programa
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MODULIS 12
LAISVALAIKIS

Laisvalaikis
Modulis susijęs su laisvalaikio tema: Kaip planuoti laisvalaikį? Kokia veikla galima užsiimti
laisvalaikiu? Kur galiu rasti informacijos apie laisvalaikį? Šalies informacijoje pateikiama
informacija apie Lietuvos istorija, lankytinus objektus.

Modulio turinys
Situacija
Televizija

Bendravimo būdas
Dialogas

Sportas

Dialogas

Kino teatras
Bilietų užsakymas telefonu
Muziejus
Šalies informacija

Dialogas
Pokalbis telefonu
Dialogas
Pateikta informacija
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Mokymosi turinys
Esamasis laikas, būtasis
kartinis laikas
Esamasis laikas, būtasis
kartinis laikas
Būsimasis laikas
Būtasis kartinis laikas
Būtasis kartinis laikas
Lietuvos istorija, lankytini
objektai
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Dialogas Nr. 1

Televizija

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 12.1)
Pokalbis
Situacija: Petras ir Jonas
svarsto kokį filmą ar laidą
žiūr÷ti per televizorių.
Veik÷jai: Petras, Jonas
Vieta: Kavin÷

Petras:

Sveikas, Jonai. Ką gero rodo televizija?

Jonas:

Sveikas, Petrai. Na, nieko ypatingo. Kol kas tik šiaip jungin÷ju kanalus.
Ieškau įdomios laidos.

Petras:

Ką ketini veikti šį vakarą? Turi planų?

Jonas:

Ne, neturiu. Esu šiek tiek pavargęs, tod÷l planuoju pasilikti namuose.

Petras:

Supratau. Klausyk, o tu kada nors pagalvojai, kad mes pernelyg dažnai
žiūrime televizorių?

Jonas:

Taip, apie tai pagalvojau. Būtų geriau laiką leisti aktyviai, gryname ore.
Nors, kita vertus, televizija yra tokia viliojanti pramoga! Štai, žiūr÷k,
netrukus rodys gerą filmą... Kaip gal÷čiau jo nepažiūr÷ti?!

Petras:
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Ir koks tai filmas?
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Jonas:
Petras:
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Rodys seną, gerą amerikietišką filmą. Nor÷tum pasižiūr÷ti kartu?
Na, net nežinau... Man tokie filmai nelabai patinka. Geriau būtų, jeigu
rodytų kokią nors komediją.

Jonas:

Tai ir yra komedija! Ji, manau, tur÷tų patikti ir tau. O po to rodys įdomią
dramą... Gal÷sime pažiūr÷ti ir ją.

Petras:

Na, gerai. Dramos man patinka. Gal gali pažiūr÷ti, ką rodo kitos
televizijos?

Jonas:

Gerai. Na, matai... Nieko gero. O... Čia ta nuobodi pokalbių laida „Ką
manai?” Nem÷gstu pokalbių šou. Pirmasis kanalas kaip visada rodo
nuobodžius dokumentinius filmus. Šįkart apie kaimo dailininkus.

Petras:

O gal ką nors pasigaminkime iki tol, kol prad÷s rodyti tą filmą?
Išsikepkime picos!

Jonas:

Sutinku. Kol pasigaminsime, tos nuobodžios laidos baigsis. Tuomet
ramiai gal÷sime žiūr÷ti filmą.

Modulis 12
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1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Petras yra pavargęs, tod÷l planuoja pasilikti namuose.
b. Jonui patinka komedijos ir dramos.
c. Petrui patinka dokumentiniai filmai ir pokalbių šou.
d. Jonas ir Petras nusprend÷ likti namuose ir žiūr÷ti televizorių.
e. Jonas ir Petras nusprend÷ užsisakyti picos į namus.

2 Pratimas
Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamas esamojo ir būtojo kartinio laiko formas.
Skliaustuose pateiktus daiktavardžius parašykite reikiamu linksniu.

Mano kelion÷s
Mano

vardas

Rita.

Kiekvienais

metais

mes

kartu

su

vyru

(važiuoti)

______________atostogauti. Dažniausiai (atostogauti) __________________vasarą. Pernai
(važiuoti) ________________ į Tailandą. Kelion÷ į Tailandą (kainuoti) _______________
apie 13 000 litų. Užpernai (būti) __________________ Ispanijoje. Kelion÷ į Ispaniją (kainuoti)
______________ apie 9 000 litų. Į Ispaniją (skristi) ______________ l÷ktuvu. V÷liau
(važiuoti) _______________ automobiliu iš Malagos

į (Barselona) _____________. Šią

žiemą, gruodžio m÷nesį, mes (būti) _______________Vokietijoje. Į Vokietiją (plaukti)
_____________ laivu. Į Vokietiją (plaukti) _______________ keltu 20 valandų. Ten (švęsti)
____________

Kal÷das.

Mes

(pirkti)

_______________

dovanas.

(Valgyti)

_______________vokiškas (dešrel÷s). (Gerti) _________________ vyną. Keliones mes
(planuoti) ____________. Mes nesikreipiame į kelionių agentūras. Visas keliones mes
(planuoti)

______________

patys.

Prieš

kiekvieną

kelionę

mes

(diskutuoti)

________________, kur norime keliauti. Labiausiai man patiko kelion÷ į (Tailandas)
______________. Tailandas labai įdomi šalis. Labai (nor÷ti) _______________ ten
nuvažiuoti. Tačiau tikrai (netik÷ti) _____________, kad tai gali atsitikti taip greitai. Tiesą
pasakius, mes net (neplanuoti) ________________ ten važiuoti. Šią kelionę (suorganizuoti)
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________________ aš per trumpą laiką. Į (Tailandas) ______________ reikia skristi
l÷ktuvu. Mes (skristi) _______________ 10 valandų. Tailandiečiai labai malonūs žmon÷s. Jie
mielai su mumis (bendrauti) ________________. Tailandas n÷ra turtinga šalis. Dauguma
tailandiečių yra prekybininkai. Jie (prekiauti) _________________ įvairiais daiktais.

Mes

(važiuoti) _______________ į Puketo salą. Ten (gyventi) ________________ savaitę.
Po to (važiuoti) _______________ į Bankoką. Ten (būti) ________________ tris dienas. Aš,
aišku, (nor÷ti) __________________ pabūti ilgiau, bet (negal÷ti) _______________ . Maistas
(Tailandas) _______________ n÷ra brangus.

Kainos panašios kaip ir (Lietuva)

______________. Tod÷l pinigų labai (neskaičiuoti) ________________.
.

3 Pratimas
Kryžiažodis
Ar pavyks rasti visus dešimt žodžių? Jie yra pasl÷pti vertikaliai, horizontaliai ir įstrižai.
S÷km÷s!
FILMAS
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Dialogas Nr. 2

Sportas

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 12.2)

Pokalbis
Situacija: Jonas ir Laura
kalba apie sportą,
m÷gstamiausią sporto šaką.
Veik÷jai: Jonas, Laura
Vieta: Namuose

Jonas:

Sveika, Laura. Šiandien kalb÷jau su Kristina ir Valentinu. Šįvakar jie
žada ateiti pas mane į svečius. Žiūr÷sime krepšinio varžybas. Gal ir tu
nor÷tum ateiti?

Laura:

Id÷ja nebloga. Kada renkat÷s? Nor÷čiau ir aš kartu su jumis žiūr÷ti
krepšinį.

Jonas:

Planuojame rinktis apie 7 valandą. O varžybos prasid÷s 8.

Laura:

Gerai. Ateisiu ir aš.

Jonas:

Dievinu krepšinį. Nor÷čiau kada nors nuvykti į Vilnių ir pamatyti
varžybas gyvai.

Laura:

Taip, būtų šaunu. O aš nor÷čiau nuvažiuoti į Angliją ir pasižiūr÷ti futbolo
varžybas.

Modulis 12
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Futbolas? Na, nežinau, man jis nelabai patinka. Manau, kad šį žaidimą
yra steb÷ti nuobodu.

20 vyrukų 2 valandas laksto paskui kamuolį.

Nuobodus, monotoniškas žaidimas. Man tenisas labiau patinka. Mano
galva, jis yra įdomesnis ir rimtesnis sportas nei futbolas. O Rafaelis
Nadalis... Jis nuostabus žaid÷jas. Aš esu jo gerb÷jas.
Laura:

Aš taip pat m÷gstu tenisą. Bet tai juk dvi skirtingos sporto šakos. Jos
savaip įdomios.

Jonas:

Sutinku su tavimi. Kaip sakoma, d÷l skonio nesiginčijama.

Laura:

Žinoma, sutinku su tavim. Beje, turiu draugą, kuris yra teniso treneris.
Gal nor÷tum nueiti kada nors pažaisti tenisą?

Jonas:

Žinoma, kad nor÷čiau. Eikime nors ir rytoj.

Laura:

Gerai, tuomet rytoj paskambinsiu savo draugui ir paklausiu, kada bus
laisva sal÷.

Jonas:

Labai gerai. Tai aš jau b÷gsiu.... Pasimatysime vakare.

Laura:

Gerai, gal reik÷tų ką nors atsinešti?

Jonas:

Nežinau... Atsinešk tai, ką m÷gsti. Atsinešk kokių nors užkandžių.
Pavyzdžiui, keptos duonos ar traškučių.

Laura:

Modulis 12

Taip ir padarysiu. Iki, Jonai.

puslapis

- 11 -

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

4 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Jonas pakviet÷ Laurą į svečius.
b. Laura atsisak÷ ateiti pas Joną į svečius, nes tur÷jo kitų planų.
c. Laura nor÷tų gyventi Anglijoje.
d. Jonui ir Laurai patinka tenisas.
e. Jonas pasiūl÷ Laurai atsinešti ko nors saldaus.

5 Pratimas
Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos esamojo ir būtojo kartinio laiko
veiksmažodžius.

Jurgitos savaitgalis
Mano vardas Jurgita. Aš (dirbti, dirba, dirbo) __________________ nereguliariai. Kartais aš
(dirbti, dirba, dirbo) _______________ iki 12 valandos vakaro. Kartais (miegoti, miega,
miegojo) _________________ iki 12 valandos dienos. Kartais („atostogauti”, „atostogauja”,
„atostogavo”)

________________

visą

pirmadienį.

O

kartais

(dirbti,

dirba,

dirbo)

_________________ ir šeštadienį, ir sekmadienį. Praeitą savaitgalį aš (dirbti, dirba, dirbo)
_______________. Na, visų pirma reikia pasakyti, kad mano darbas n÷ra paprastas. Aš
(užsiimti, užsiima, užsi÷m÷) __________________ filmų kūrimu. Taigi mano profesija yra
režisier÷. Tačiau tai dar ne viskas. Taip pat aš (dirbti, dirba, dirbo) __________________
kolegijoje. Aš esu lektor÷. (Netur÷ti, neturi, netur÷jo) ______________ daug paskaitų. Tik 3 5 per savaitę. Man (patikti, patinka, patiko) _________________ tur÷ti laisvo laiko. Beje, aš
visada (svajoti, svajoja, svajojo) _________________ apie tokį darbą, kurį (gal÷ti, gali,
gal÷jo) __________________ planuoti kaip (nor÷ti, nori, nor÷jo) __________________.

Taigi penktadienį aš atsik÷liau apie 9 valandą. (Papusryčiauti, papusryčiauja, papusryčiavo)
_____________________ ir (išvažiuoti, išvažiuoja, išvažiavo) _________________ į vieną

Modulis 12
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yra netoli Klaip÷dos. Degalin÷je (nusipirkti, nusiperka,

_________________

kavos,

pyrag÷lį.

Šeštadienį

aš

(važiuoti,

nusipirko)

važiuoja,

važiavo)

______________ į mažą kaimelį 40 kilometrų nuo Klaip÷dos. Ten yra tokia nebloga lietuviško
maisto kavin÷. Vidury tos kavin÷s (degti, dega, deg÷) _______________ atvira ugnis. Ten
padav÷jai (kepti, kepa, kep÷) _________________ šašlykus. Tačiau ten mes su kolegomis
(važiuoti, važiuoja, važiavo) _________________ ne pavalgyti.
Mes (nor÷ti, nori, nor÷jo) ________________ pažiūr÷ti, ar ta kavin÷ tiktų mums kaip
filmavimo vieta.
Mums (patikti, patinka, patiko) __________________ tas senoviškas laužas. Mes (apžiūr÷ti,
apžiūri,

apžiūr÷jo)

_______________

kavinę,

(pavalgyti,

pavalgo,

pavalg÷)

__________________, (išgerti, išgeria, išg÷r÷) ________________ ir (išvažiuoti, išvažiuoja,
išvažiavo) _______________ namo. Kelias (būti, yra, buvo) _________________ labai
blogas.
Pakeliui mes (užsukti, užsuka, užsuko) __________________ pas mano draugą, kuriam aš
(tur÷ti, turi, tur÷jo) __________________ atiduoti

daiktus. Iš draugo (pasiskolinti,

pasiskolina, pasiskolino) _________________ kietąjį diską.
Šio draugo profesija yra montažo režisierius. Jis (dirbti, dirba, dirbo) __________________
televizijoje. Jis (pasakyti, pasako, pasak÷) __________________ , kad darbus padarys laiku.
V÷liau mes su operatoriumi (važiuoti, važiuoja, važiavo) __________________ į kitą kavinę.
Ten mes (susitikti, susitinka, susitiko) __________________ su operatoriaus asistentu.
(Pabendrauti, pabendrauja, pabendravo) __________________, (diskutuoti, diskutuoja,
diskutavo) _________________ apie reikalus.
Sekmadienį mes su vyru (eiti, eina, ÷jo) __________________ į kiną. (Žiūr÷ti, žiūri, žiūr÷jo)
__________________ filmą apie Merilin Monroe. Filmas mums (patikti, patinka, patiko)
__________________ .
Sekmadienio vakare mes važiavome į Palangą. Ten (pasivaikščioti, pasivaikščioja,
pasivaikščiojo) __________________. (Nueiti, nueina, nu÷jo) __________________ iki tilto.
(Išgerti, išgeria, išg÷r÷) __________________ arbatos. Palangoje mes (matyti, mato, mat÷)
__________________ daug žmonių.
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6 Pratimas
Parašykite, ką veik÷te savaitgalį.

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Dialogas Nr. 3

Kino teatras

Dialogas 3 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis
12.3)

Pokalbis
Situacija: Jonas ir Rita kalba
apie m÷gstamus filmus, jų
žanrus.
Veik÷jai: Jonas, Rita
Vieta: Kino teatre

Jonas:

Sveika, Rita. Kokie tavo planai?

Rita:

Planavau eiti į kiną. Rodo labai gerą siaubo filmą. Gal nor÷tum eiti su
manimi?

Jonas:

O koks tai filmas?

Rita:

„Skambutis“.

Jonas:

Hmm... skamba bauginančiai.

Rita:

Na, nelabai… Manau, kad siaubo filmai yra tiesiog nuostabūs. Aš juos
labai m÷gstu. Tik, aišku, nereik÷tų įsitempti juos žiūrint.

Jonas:
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Nuostabūs? Siaubo filmai?
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Taip. Praeitą savaitę kartu su Laura žiūr÷jome siaubo filmą „Rūkas”.
Labai geras filmas. Beveik kaip komedija. Juokiausi nuo pradžios iki
galo.

Jonas:

O kaip Laura reagavo?

Rita:

Na, jai nelabai patiko. Beveik visą laiką žiūr÷jo užsimerkusi. Ji labai
greitai išsigąsta. O man, tik juokas ima.

Jonas:

Tuomet tikrai tur÷jo būti smagu. Bet aš labiau m÷gstu romantines
komedijas. Rytoj rodys nuostabų filmą, parašytą pagal Margaret Mitčel
novelę „V÷jo nublokšti”.

Rita:

Apie ką jis?

Jonas:

Apie jauną moterį Scarlet O’Hara, apie jos gyvenimą prieš Amerikos
pilietinį karą.

Rita:

Na, galbūt jis ir neblogas.

Jonas:

Jis tikrai labai geras. Jame pasakojama apie moters mylimąjį, kuris yra
beprotiškai įsimyl÷jęs Scarlet. Bet ji jo nemyli. Ji yra įsimyl÷jusi kitą.

Rita:

Na, jau ir man pasidar÷ įdomu, kuo filmas baigsis.

Jonas:

Taip. Holivudo prodiuseris ir režisierius David O. Selznick tame filme
pakviet÷ vaidinti pačius geriausius aktorius. O ir filmo pastatymas taip
pat labai unikalus. Filmo atmosfera dvelkia senove.

Rita:

Matyt, tikrai verta pamatyti. Kada jį rytoj rodo?

Jonas:

Filmo pradžia 5 valandą.

Rita:

Klausyk, susitikime rytoj apie 4 valandą prie kino teatro. Prieš filmą
išgersime kavos, pasikalb÷sime. Ar gerai?

Jonas:

Modulis 12
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7 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Rita žavisi siaubo filmais.
b. Praeitą savaitę Rita ir Laura žiūr÷jo komediją „Rūkas”.
c. Vakar Jonas žiūr÷jo nuostabų filmą, sukurtą pagal Margaret Mitčel novelę „V÷jo nublokšti”.
d. Jonas Ritą įtikino, kad filmą „V÷jo nublokšti” reikia pamatyti.
e. Rita pasiūl÷ susitikti anksčiau ir prieš filmą išgerti kavos.

8 Pratimas
Atsakykite į klausimus:

Kaip Jums patinka praleisti laisvalaikį?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Ar m÷gstate žiūr÷ti filmus? Kokius?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Kokia sporto šaka Jums labiausiai patinka?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Kokias televizijos laidas m÷gstate? Kod÷l?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ar būdami užsienyje lankot÷s galerijose, muziejuose? Jei taip – kokiuose? Kod÷l?

Modulis 12
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

9 Pratimas
Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos būsimojo laiko veiksmažodžius.

1. Į pirmąjį filmą mes nesp÷jome. Tačiau antras filmas ................. už 15 minučių. (prasid÷ti)
2. Man labai patinka siaubo filmai. Mačiau, kad kino teatruose rytoj prad÷s .................
„Skambutį“ (rodyti).
3. Iki pasimatymo rytoj. ................. kavin÷je senamiestyje (susitikti).
4. Mes su Jonu rytoj ................. mūsų pažinties metines (švęsti).
5. Savaitgalį ................., ................. mamą (grįžti, aplankyti).

Modulis 12
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Dialogas Nr. 4

Bilietų užsakymas telefonu

Dialogas 4 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis
12.4)

Pokalbis
Situacija: Jonas kreipiasi į
kelionių agentūrą nor÷damas
įsigyti l÷ktuvo bilietus,
rezervuoti viešbutį bei įsigyti
bilietus į koncertą.
Veik÷jai: Kelionių agentūra,
Jonas
Vieta: Pokalbis telefonu tarp
Jono ir kelionių agentūros.

Kelionių agentūra:

Labas rytas. Kelionių agentūra „V÷jas”. Klausau Jūsų.

Jonas:

Labas rytas. Mano vardas Jonas. Skambinu Jums, nes noriu kai ko
pasiteirauti.

Kelionių agentūra:

Taip, Jonai, klausau Jūsų.

Jonas:

Nor÷čiau užsisakyti bilietus į Berlyną, o taip pat – ir bilietus į Berlyne
organizuojamą renginį.

Kelionių agentūra:

Taip, žinoma. Kada ketinate vykti?

Jonas:

Kelionę planuojame balandžio m÷nesį, 12 – 17 dienomis.

Kelionių agentūra:

Taip, palaukite minut÷lę. Sakykite, ar Jums reik÷tų užsakyti ir viešbutį?
O gal svečių namus?

Modulis 12
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Taip, reik÷tų. Bet gal geriau užsakykite svečių namus. Jie, be abejon÷s,
bus pigesni.

Kelionių agentūra:

Taip supratau. Tuoj patikrinsiu. Tačiau nor÷čiau Jums pasakyti, kad
kainos viešbučiuose irgi n÷ra labai didel÷s. O kiek bilietų reik÷tų?

Jonas:

Gerai, pasakykite, kiek kainuotų viešbutis... Ko dar teiravot÷s? A...
Mums reikia dviejų bilietų. Kambarį galima būtų užsakyti dvivietį su
dvigule arba su dviem atskiromis lovomis. Mums tai n÷ra svarbu.

Kelionių agentūra:

Bilietų kaina šiuo metu iš Vilniaus į Berlyną yra 568 litai. Na, o viešbučio
kaina vienai nakčiai - 250 litų.

Jonas:

Puiku. Kaina tikrai labai gera.

Kelionių agentūra:

Džiaugiuosi. Šiuo metu, kaip tik yra labai gerų akcijų, tod÷l bilietai bei
viešbutis tokie pigūs. Internete matau, kad tuo metu organizuojamas
Robbie Williams koncertas. Turbūt vyksite į jį?

Jonas:

Taip, tikrai. Nor÷tume užsakyti du bilietus į šį koncertą.

Kelionių agentūra:

Žinoma. Netrukus užsirašysiu. Tiesa, visgi būtų geriau, kad šiandien
arba rytoj užsuktum÷te pas mus į agentūrą Jums patogiu metu. Visas
detales gal÷tume aptarti smulkiau. Ar žinote mūsų adresą?

Jonas:

Taip, žinau. Gal÷čiau užsukti pas Jus už poros valandų.

Kelionių agentūra:

Būtų puiku. Lauksime Jūsų pas mus. Iki pasimatymo.

Jonas:

Viso geriausio.

Modulis 12
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10 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Jonas nori užsisakyti bilietus į Berlyną, taip pat – bilietus ir į ten organizuojamą renginį.
b. Jonas galvojo, kad kaina svečių namuose bus mažesn÷ nei viešbučiuose.
c. Kelionių agentūros atstov÷ pasiteiravo Jono, ar jis vyks klausytis Robbie Williams koncerto.
d. Kelionių agentūros atstov÷ pasiūl÷ Jonui užsukti pas juos į biurą.
e. Jonas nesutiko atvykti į kelionių agentūrą.

11 Pratimas
Atidarydami skliaustus, pavartokite būtojo kartinio laiko formas.

Vakar
Mano

vardas

Saulius.

Vakar

aš

daug

(dirbti)

____________________.

(Rašyti)

___________________. (Skaityti) __________________. (Kalb÷ti) _________________
telefonu. Taigi diena (nebūti) _______________ lengva. Aš (atsibusti) _________________
7 (septintą) valandą ryto. Labai (nenor÷ti) _________________ keltis. Žadintuvas
(nuskamb÷ti) _____________ lygiai 7 (septintą), tačiau aš (atsikelti) _________________ tik
po 7.10 (po septynių dešimt). Aš (valytis) __________________ dantis. (Nusiprausti)
__________________.

(Pasigaminti)

_____________________

pusryčius.

(Valgyti)

__________________ sumuštinius su kumpiu. (Gerti) _________________ baltos kavos.
(Įsijungti) _____________________ televizorių. Šiek tiek (pažiūr÷ti) _______________ rytinę
programą. Žurnalistas (pasakoti) _____________, kad šią savaitę Lietuvoje bus labai šalta.
Oro temperatūra nukris iki – 30 (minus trisdešimt) laipsnių žemiau nulio. 8 (aštuntą) valandą
(apsirengti) _________________, nes tur÷jau išvažiuoti pusę devynių. Pusę devynių
(išvažiuoti) ________________ į darbą. 9 (devintą) valandą jau (tur÷ti) ________________
būti kompanijoje. Ten (tur÷ti) _____________________ pristatyti projektą. Po to mes su
užsakove

(pietauti)

_________________

kompanijos

valgykloje.

(Valgyti)

________________ kiaulienos maltinukus su salotomis, (gerti) _____________ arbatą.
V÷liau g÷r÷me kavos. Po pietų aš v÷l (dirbti) __________________. Iš kompanijos aš
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(išvažiuoti) ________________apie 14 (antrą) valandą. (Nuvažiuoti) _____________ į netoli
esantį

miestelį

ir

ten

(užsukti)

_______________

kavinę.

į

Ten

(nusipirkti)

__________________ pyrago. (Grįžti) ______________ namo apie 3 trečią valandą.
(Tvarkyti) ________________ kambarius. V÷liau (paskambinti) ______________ savo
klientams.

(Atsakyti)

__________________

elektroninius

į

laiškus.

(Parašyti)

_________________ keletą laiškų. (Susitarti) _________________ d÷l rytojaus planų.
(Planuoti)

________________,

ką

veiksiu

rytoj,

poryt

ir

kitą

savaitę.

(Galvoti)

________________ apie tai, ką reikia būtinai padaryti. Po to (kalb÷ti) _________________
telefonu su savo drauge dizainere. Vakare aš (susitikti) __________________ su draugais.
Mes kartu (eiti) _____________ į restoraną. Ten (kalb÷ti) __________________ apie savo
darbus, reikalus, gyvenimą. Vakare aš grįžau namo labai pavargęs. Tačiau dar (nenor÷ti)
_______________

miegoti.

Tod÷l

(skaityti)

_________________knygą,

(žiūr÷ti)

____________________ televizorių. Nu÷jau miegoti apie 11 (vienuoliktą) valandą.

12 Pratimas
Parašykite, kokia buvo vakarykšt÷ Jūsų diena.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Dialogas Nr. 5

Muziejus

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 12.5)
Pokalbis
Situacija: Jonas kalbasi su
Laura ir tariasi d÷l
apsilankymo meno galerijoje.
Veik÷jai: Laura, Jonas
Vieta: Pokalbis tarp Jono ir
Lauros.

Laura:

Ar šiame mieste yra meno muziejus? Sakyk, kokį muziejų ar galeriją
gal÷tume aplankyti?

Jonas:

Na, mūsų mieste yra tikrai nemažai gerų muziejų bei galerijų.

Laura:

O ką gal÷tumei parekomenduoti?

Jonas:

Aš labai m÷gstu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapybos darbus. Jis
yra didis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius. Svarbiausius darbus jis
sukūr÷ XX - ojo amžiaus pradžioje. Daug žmonių m÷gsta jo meną. Šiuo
metu kaip tik eksponuojama šio menininko darbų paroda. Gal nor÷tum
nueiti ten?

Laura:
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Galime eiti kad ir dabar, štai lankstinuke rašoma, kad galerija dirba nuo
9 iki 4 valandos vakaro darbo dienomis. Galima ten apsilankyti ir su
gidu. Jei jo nor÷tum÷me, reik÷tų ten būti pirmą valandą, kaip tik tada
yra organizuojama grup÷.

Laura:

Žinoma. Tikrai būtų šaunu kažką naujo sužinoti, išgirsti, ne tik steb÷ti
paveikslus.

Jonas:

Labai gerai. Kaina su gidu, žinoma, truputį didesn÷, bet, manau, tikrai
verta.

Laura:

Sakyk, o kokia yra bilietų kaina su gidu ir be jo?

Jonas:

Be gido bilieto kaina yra 20 litų, su gidu 30 litų.

Laura:

Oi, skirtumas tikrai n÷ra didelis. Žinoma, tada geriau apsilankyti ten su
gidu. Sakyk, o kur ta galerija yra?

Jonas:

Minut÷lę, tuoj pažiūr÷siu. Štai čia yra ir žem÷lapis. Ir kurgi ji yra... A,
štai, supratau. Reikia pa÷j÷ti centrine gatve, o pasiekus Tiltų gatvę pasukti dešin÷n. Galerija tur÷tų būti kair÷je pus÷je.

Laura:
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13 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Laura papraš÷ Jono rekomenduoti kokią nors galeriją arba muziejų.
b. Jonas perskait÷ laikraštyje, kad galerija dirba nuo 9 iki 4 valandos darbo dienomis.
c. Laura ir Jonas nusprend÷ pirkti bilietus su gido paslauga.
d. Laura ir Jonas pasiklydo mieste ir niekaip negal÷jo rasti galerijos.
e. Laura ir Jonas nutar÷ galeriją apžiūr÷ti nedelsdami.

14 Pratimas
Papasakokite (parašykite), ką veik÷te vakar.

Pavyzdžiui:
Vakar atsik÷liau (7 )septintą valandą. (7.30 )septintą trisdešimt pusryčiavau. 8 valandą aš jau
buvau darbe.
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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GRAMATIKA
Veiksmažodis

1 grup÷:
Veiksmažodžiai su priesaga - auti, - iauti
Draugauti, draugauja, draugavo
Keliauti, keliauja, keliavo
Bendrauti, bendrauja, bendravo
Prekiauti, prekiauja, prekiavo
Pietauti, pietauja, pietavo
Atostogauti, atostogauja, atostogavo

Esamasis laikas:
Aš draugauju
Tu draugauji
Jis, ji draugauja

Mes draugaujame
Jūs draugaujate
Jie, jos draugauja

Būtasis laikas:
Aš draugavau

Mes draugavome

Tu draugavai

Jūs draugavote

Jis, ji draugavo

Jie, jos draugavo

2 grup÷:
Veiksmažodžiai su priesaga - uoti, - iuoti
Važiuoti, važiuoja, važiavo
Kainuoti, kainuoja, kainavo
Skaičiuoti, skaičiuoja, skaičiavo
Diskutuoti, diskutuoja, diskutavo
Planuoti, planuoja, planavo
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Kontroliuoti, kontroliuoja, kontroliavo
Organizuoti, organizuoja, organizavo

Esamasis laikas:
Aš važiuoju

Mes važiuojame

Tu važiuoji

Jūs važiuojate

Jis, ji važiuoja

Jie, jos važiuoja

Būtasis laikas:
Aš važiavau

Mes važiavome

Tu važiavai

Jūs važiavote

Jis, ji važiavo

Jie, jos važiavo

3 grup÷:
Veiksmažodžiai su priesaga - ÷ti
Gal÷ti, gali, gal÷jo
Nor÷ti, nori, nor÷jo
Tur÷ti, turi, tur÷jo
Tik÷ti, tiki, tik÷jo

Esamasis laikas:
Aš galiu

Mes galime

Tu gali

Jūs galite

Jis, ji gali

Jie, jos gali

Būtasis laikas:
Aš gal÷jau

Mes gal÷jome

Tu gal÷jai

Jūs gal÷jote

Jis, ji gal÷jo

Jie, jos gal÷jo
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4 grup÷:
Veiksmažodžiai su priesaga - yti
Daryti, daro, dar÷
Sakyti, sako, sak÷
Rašyti, rašo, raš÷
Matyti, mato, mat÷

Esamasis laikas:
Aš darau, matau

Mes darome, matome

Tu darai, matai

Jūs darote, matote

Jis, ji daro, mato

Jie jos daro, mato

Būtasis laikas:
Aš dariau, mačiau
Tu darei, matei

Mes dar÷me, mat÷me
Jūs dar÷te, mat÷te

Jis, ji dar÷, mat÷

Jie jos dar÷, mat÷

5 grup÷:
Veiksmažodžiai su priesaga - oti
Svajoti, svajoja, svajojo
Dovanoti, dovanoja, dovanojo
Pasakoti, pasakoja, pasakojo
Kartoti, kartoja, kartojo
Galvoti, galvoja, galvojo
Žvejoti, žvejoja, žvejojo
Kvailioti, kvailioti, kvailiojo

Esamasis laikas:
Aš pasakoju
Tu pasakoji
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Jie, jos pasakoja

Būtasis laikas:
Aš pasakojau
Tu pasakojai
Jis, ji pasakojo

Modulis 12
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Jie, jos pasakojo
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ŠALIES INFORMACIJA:
Nors Lietuva yra palyginti nedidel÷ šalis, nustebsite sužinoję, kiek daug joje galima pamatyti
ir aplankyti. Susipažinti su šalimi galite pasirinkę skirtingus maršrutus – lankydami vien tik
UNESCO ar tautinio paveldo objektus arba keliaudami po skirtingus etnografinius regionus,
dom÷damiesi jų tarme, gyvensenos, elgsenos bruožais, ragaudami autentiškus patiekalus.
Ne mažiau įdomi ir kelion÷ po pagrindinius šalies miestus. Didžiuosiuose daugiau šurmulio,
„miestiškumo“, mažesniuose laikas, atrodo, eina kur kas l÷čiau. Pasinaudokite tuo:
aplankykite vertingus kultūros ir architektūros paminklus, muziejus, pasivaikščiokite
parkuose, pasigrož÷kite gamta, ežerais ir up÷mis. Susipažinti su Lietuva galima ir lankant
nacionalinius parkus – valstyb÷s valdomas teritorijas, kuriose saugomas kraštovaizdis,
savitos gyvenviet÷s, kultūros vertyb÷s. Lietuvoje iš viso yra penki nacionaliniai parkai –
Aukštaitijos, Žemaitijos, Trakų istorinis, Dzūkijos ir Kuršių Nerijos. Ir visi jie labai skirtingi.
Ką veikti mūsų šalyje ras ir tie, kurie nem÷gsta ramių poilsinių kelionių. Srauniomis Lietuvos
up÷mis plaukite baidar÷mis, keliaukite po šalį dviračiais, pasižvalgykite skrisdami skraidykle,
parasparniu ar oro balionu.
O gal rūpi pam÷gti pab÷gti iš miesto? Tuomet rinkit÷s poilsį kaimo turizmo sodybose ir būtinai
išm÷ginkite kubilą po atviru dangumi. Jame nesibaiminant sušalti galima kuo smagiausiai
taškentis net ir spaudžiant didžiausiam šalčiui (ir kokia romantika, kai dangus nus÷tas
žvaigždžių!).
UNESCO paveldas
Lankydami Lietuvoje esančius į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytus objektus
pamatysite tai, ko dar neteko reg÷ti kitose šalyse: unikalų, vieną didžiausių ir gražiausių
Vidurio ir Rytų Europoje Vilniaus senamiestį, iki šių dienų svarbius žmonijos istorijos etapus
liudijančią pirmąją Lietuvos sostinę Kernavę, lietuviškąjį rojų – Kuršių neriją. Susipažinsite su
unikalia lietuvių liaudies meno šaka – kryždirbyste, sužinosite apie Dainų šventes ir išgirsite
lietuvių polifonines dainas – sutartines.
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VILNIAUS SENAMIESTIS
„Nuo

XIII

būdamas

amžiaus
politiniu

Kunigaikštyst÷s
didžiul÷s

iki

XVIII

amžiaus

Didžiosios

Lietuvos

centru

įtakos

Vilnius

tur÷jo

kultūriniam

ir

architektūriniam Rytų Europos vystymuisi.
Nors buvo užpuolimų ir dalinių sugriovimų,
jis

išsaugojo

įspūdingus

gotikos,

Renesanso, baroko ir klasicizmo pastatų

V÷lyvosios

gotikos

pavyzdys

šv.

Onos

bažnyčia

išsiskiria

barokiniame Vilniuje.
Nuotrauka: Andrius Ufartas, BFL

kompleksus bei viduramžių miesto struktūrą
ir natūralią aplinką“, – toks buvo nurodytas
pagrindinis motyvas Vilniaus istorinį centrą
1994-aisiais įrašyti į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą.
Vilniaus, kaip Lietuvos sostin÷s, vardas pirmą sykį pamin÷tas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino 1323 metų laiške. Jame kunigaikštis kviečia į Vilnių atvykti ir kurtis Europos pirklius
bei amatininkus ir žada jiems visokeriopą pagalbą. Nuo to laiko Vilnius žinomas kaip skirtingų
tautų ir religijų žmon÷ms atviras miestas. Apie miesto gyventojų sud÷tį byloja ir senamiesčio
gatvelių vardai – Vokiečių, Žydų, Totorių, Rusų, taip pat devynių religijų šventov÷s.
Vilniaus senamiestis yra vienas didžiausių (apie 360 ha, daugiau nei 1 500 pastatų) ir
gražiausių senamiesčių Vidurio ir Rytų Europoje, o Lietuvos sostin÷ yra gražiausių pasaulio
miestų, kuriuos būtina aplankyti, dvidešimtuke.
Ant kalno stūkso Gedimino pilis, jos pap÷d÷je – keliskart perstatyta Arkikatedra. Šventov÷s
požemiuose ilsisi senieji šalies valdovai. Katedros aikšt÷je stovi paminklas Vilniaus įkūr÷ju
laikomam Gediminui.
Be to, Lietuvos sostin÷ yra viena žaliausių pasaulio sostinių. Mieste daug kultūrinių ir miško
parkų, skverų, žalių kampelių. Istorinį miesto centrą supančios kalvos yra puikios apžvalgos
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aikštel÷s – iš jų atsiveria žavinga Vilniaus senamiesčio panorama.

KERNAVö
Pirmoji Lietuvos sostin÷ išskirtin÷, nes iki šių
dienų liudija unikalią išnykusią kultūrinę
tradiciją ir civilizaciją, svarbius žmonijos
istorijos etapus. Būtent tod÷l 2004 metais
šis

penkių

gynybai

naudotų

piliakalnių

kompleksas įrašytas į UNESCO Pasaulio
Kernav÷je kasmet vyksta "Gyvosios archeologijos dienos"

paveldo šedevrų sąrašą.

Nuotrauka: V. Valužis / lithuaniantravel.com

Tik lankydamiesi Kernav÷je taip stipriai pajusite baltų priešistorę ir Lietuvos valstyb÷s ištakas
– pirmojoje Lietuvos sostin÷je randami unikalūs kultūrų p÷dsakai nuo X tūkstantmečio prieš
mūsų erą iki ankstyvųjų viduramžių.
Lietuvos sostine Kernav÷ buvo XIII amžiuje – tai jos klest÷jimo amžius. 1390-aisiais,
kryžiuočių antpuolio metu, lietuviškoji Troja buvo visiškai sudeginta. Nuostabu tai, kad
Kernav÷je nuo XIV amžiaus pabaigos išliko visiškai nepaliesti kultūriniai sluoksniai. Jie iki šių
dienų išsaugojo neįkainojamą informaciją – pirmosios Lietuvos sostin÷s teritorijoje nuolat
vyksta sistemingi archeologiniai tyrin÷jimai, o Kernav÷s archeologijos ir istorijos muziejuje
sukaupta daug unikalių radinių.

KURŠIŲ NERIJA
Tai vieta, kuria neįmanoma nesižav÷ti –
kartą pabuvęs Kuršių nerijoje, svajoji ir v÷l į
ją grįžti. Dviejų valstybių – Lietuvos ir
Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) –
teritorijoje

esantis

98

kilometrų

ilgio

pusiasalis yra išskirtinis žmogaus ir gamtos

Kuršių

Nerijoje

esantis

Nidos

miestelis

išsiskiria

puslapis

- 32 -

kūrinys. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą

Modulis 12

savita

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse
jis įrašytas 2000-aisiais.
architektūra.
Nuotrauka: V. Valužis / lithuaniantravel.com

XV amžiuje visoje Kuršių nerijoje augo miškai. Juos iškirtus pakilo v÷jo pustomas sm÷lis. Nuo
jūros skersai pusiasalio jis slinko link Kuršių marių pakeliui užpustydamas kelis pamario žvejų
kaimus. Sm÷lio stichijai sustabdyti Nerijos gyventojams reik÷jo išradingumo ir didel÷s
kantryb÷s.
Pirmasis 1825 metais apželdinti kopas Kuršių nerijoje prad÷jo Georgas Dovydas Kuvertas,
tuometinis pašto stoties viršininkas. Slenkantį sm÷lį sutramd÷ tik kelių kartų sodintas miškas.
Tokio masto pajūrio kopų sutvirtinimo ir apželdinimo darbai Kuršių nerijoje yra vieninteliai
pasaulyje. Šis lietuviškojo rojaus kampelis akylai saugomas iki šių dienų – rūpinamasi jo
trapiomis kopomis, gamta.
Pasigrož÷ti įspūdingais vaizdais atvykite į Nidą: čia mišku apsodintos kopos, iš vienos pus÷s
skalaujamos Baltijos jūros, o iš kitos – Kuršių marių, susiduria su keliaujančio sm÷lio dykyne.
Nenusakomu grožiu keri tarp Nidos ir Juodkrant÷s esančios Pilkosios (Mirusios) kopos.
Žavi visų keturių Neringos gyvenviečių – Nidos, Preilos, Pervalkos ir Juodkrant÷s –
architektūra: m÷lynlang÷s etnografin÷s žvejų sodybos, jų stilių per÷mę šiuolaikiniai kotedžai,
medžio n÷riniais pasipuošusios senosios vilos Juodkrant÷je.
Būtinai paragaukite pagal senuosius kuršių žvejų receptus rūkytos žuvies. Tai tikras
delikatesas.

KRYŽDIRBYSTö
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Kryždirbyst÷ yra unikali lietuvių liaudies
meno

šaka,

į

UNESCO

žmonijos

nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų
sąrašą įrašyta 2001 metais. Kryžiai statomi
kaip paminklas mirusiems, taip pat tam
tikrose vietose kaip dvasin÷s apsaugos
ženklas, norint išprašyti malonių ar už jas
d÷kojant.
Lietuviai kryžius gamino ir stat÷ nepaisydami jokių draudimų.

Nuotrauka: R. Anušauskas / lithuaniantravel.com

Tradiciniuose lietuviškuose kryžiuose susipina architektūros, skulptūros, kalvyst÷s, kartais ir
primityviosios tapybos elementai. Dažnai kryžiuose naudojami iš archajinių laikų at÷ję
augaliniai ornamentai, saulut÷s ar paukščio, Gyvyb÷s medžio motyvai.
Lietuvoje kryžiai buvo atkakliai statomi ir tada, kai tai daryti draud÷ ar ribojo kraštą okupavusi
Rusijos imperija (XIX amžiaus II pus÷) ir Sovietų sąjunga (XX amžiaus V-VIII dešimtmečiai).
D÷l šios priežasties jau XIX amžiaus pabaigoje šie įvairių formų paminklai buvo viena iš
tautin÷s tapatyb÷s išraiškos formų, greta religin÷s bei paprotin÷s reikšm÷s jie įgijo ir
nacionalinio simbolio statusą.
Ypač daug kryžių buvo prie Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos kelių ir sodybų. Vieni kryžiai
būdavo liekni, grakštūs, juos puošiantys drožiniai atrodydavo kaip medžio n÷riniai, kiti – storo
kamieno, su daug susipynusių figūrų, panašesni į skulptūras.
Dar kitokie yra pamario gyvenviečių arba Mažosios Lietuvos kryžiai. Savituose mediniuose
senųjų kuršių kryžiuose – krikštuose – ryškus gamtos motyvas: paukščiai, augalai. To krašto
evangelikų kapin÷se pastatyti kryžiai pasižymi turtinga metalo ornamentika. Labai gražių ir
tradicinius metalo kalinių motyvus išlaikiusių kryžių pavyzdžių yra Kalvyst÷s muziejuje
Klaip÷doje.
Kryždirbyst÷ ir ankstesniais laikais, ir dabar yra tik žodžiu ir gyvu pavyzdžiu perduodama
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liaudies meno tradicija, kurios niekada ir niekur nebuvo mokoma. Kryžius ir šventųjų
skulptūr÷les visąlaik kūr÷ tik savamoksliai liaudies meistrai, kuriems tas užsi÷mimas
dažniausiai būdavo antraeilis.
KRYŽIŲ KALNAS
Tai unikali vieta Lietuvoje netoli Šiaulių –
nelabai didelis, pailgas, per vidurį įdubęs
kalnas laukuose, ant kurio pastatyta ir
pakabinta keliasdešimt tūkstančių kryžių iš
įvairių vietų Lietuvoje ir užsienyje. Niekas
nežino,

kiek

įvairių

kryžių,

kryželių

ir

koplytstulpių yra ant šio kalno. Manoma, kad
jų gali būti apie 60 000 ir kasdien vis
daug÷ja.
Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas išgarsino Kryžių kalną visame
pasaulyje.
Nuotrauka: V. Gulevičius

Pasakojama, kad viduramžiais ant šio kalno stov÷jusi medin÷ pilis, kronikose vadinta Kula.
Ją 1348 metais sunaikino Livonijos kariuomen÷. Ilgus metus kalnas stov÷jo plikas.
XIX amžiaus viduryje ant piliakalnio, žmonių vadinto Pilies kalnu, Jurgaičių, Domantų
piliakalniu, Maldavimų kalnu, imta statyti kryžius. Vietiniai žmon÷s pasakoja, kad pirmieji
kryžiai pastatyti meldžiant Dievą sveikatos. Pasak kitų, kalne kryžius imta statyti 1863 metais
sukilime žuvusiesiems atminti.
Numalšinusi sukilimą caro valdžia uždraud÷ statyti kryžius, žmones, kurių sodybose
stov÷davo kryžiai, bausdavo, o kryžius griaudavo. Maldingi žmon÷s n÷ neketino atsisakyti
statyti kryžius, tačiau rinkdavosi atokesnę vietą – tokia ir buvo Kryžių kalnas. Tad ši vieta yra
ir visas kliūtis įveikiančios tik÷jimo stipryb÷s ženklas, liudija neišsenkančią žmonių viltį ir
tik÷jimą Dievo meile.
Nepaisant caro valdžios draudimų, Kryžių kalnas pamažu augo, o tarpukariu suklest÷jo. Į jį
žmon÷s kopdavo melstis, jame būdavo aukojamos šv. Mišios.
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Sovietų okupacijos laikotarpiu statyti kryžius kalne griežtai drausta, maldininkai vaikyti ir
bausti. Kalnas kelis kartus buvo smarkiai apgriautas, nuo jo nušluoti visi kryžiai, atkirsti į jį
vedantys keliai. Tačiau kuo smarkiau kalnas buvo naikinamas, tuo labiau žmon÷s, statydami
kryžius nakčia, jį atnaujindavo.
Krikščionių pasaulyje Kryžių kalną dar labiau išgarsino 1993 metais jį aplankęs popiežius
Jonas Paulius II. Savo apsilankymą Kryžių kalne popiežius v÷liau daug kartų min÷jo įvairiose
kalbose.

DAINŲ ŠVENTöS
XVIII amžiaus pabaigoje Baltijos valstybes
ištiko panašus istorinis likimas – visas jas
aneksavo Rusijos imperija. Etnin÷ kultūra,
ypač

liaudies

dainos,

tapo

reikšminga

tautinio identiteto išraiška, XIX amžiuje
skatinusia mintis atsiskirti nuo Rusijos ir kurti
savarankiškas valstybes. Tod÷l ir kelias į
Baltijos šalių nepriklausomyb÷s atkūrimą
1990-aisiais
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Dainų švent÷s sutraukia tūkstantines žiūrovų minias.

Nuotrauka: V. Valužis / lithuaniantravel.com
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„dainuojančia revoliucija“.
Dainų švenčių tradicija į Baltijos šalis iš Vakarų Europos at÷jo per Skandinaviją – pirmiausia į
Estiją ir Latviją, kiek v÷liau – ir į Lietuvą. Dainų švent÷s šiose šalyse rado labai tinkamą terpę
– puosel÷jamas liaudies dainų ir kitas liaudies kultūros tradicijas. Šios tradicijos ir žmonių
nacionalin÷ savimon÷ pad÷jo šiam unikaliam, neturinčiam atitikmenų visame pasaulyje ir itin
vertingam kultūriniam reiškiniui prigyti ir įsitvirtinti Baltijos šalyse.
Pirmąkart lietuviai iš visos šalies į Dainų dieną susirinko 1924 metais. Tarpukariu
respublikin÷s Dainų švent÷s buvo rengiamos kas dveji metai, o rajonuose ir gyvenviet÷se
vykdavo kasmet. Dainų švent÷s vyko net ir sovietmečiu. Tuomet didžiąją dalį repertuaro
prival÷davo sudaryti partin÷s, politin÷s, valdžią ir jos gerus darbus, pasiekimus šlovinančios
dainos. Tačiau lietuviai sugeb÷davo į repertuarą įtraukti ir liaudies bei patriotines dainas.
Vos patvirtinus būsimos dainų švent÷s repertuarą, prasideda pasirengimas rajonuose – juose
vyksta vietin÷s dainų švent÷s. Į Dainų šventę sostin÷je patenka tik atrinkti geriausi kolektyvai
ir ansambliai.
Lietuvoje vyksta dvi dainų švent÷s – suaugusiųjų, kuriose dalyvauja ir jaunimo kolektyvai,
atliekantys suaugusiųjų repertuarą, bei moksleivių dainų švent÷s. Moksleivių dainų švent÷s –
tai labai jaunatviškas, kiek sumažintas Dainų švent÷s modelis. Daug metų nedideles dainų
šventes įvairiose šalyse – JAV, Kanadoje, Australijoje – rengia ir lietuvių emigrantai bei
lietuvybę saugantys jų vaikai.
Į Dainų šventes, kurios vyksta kas ketveri metai arba kartais derinamos prie valstybei
ypatingai svarbių datų, susirenka per 30 000 atlik÷jų, vien chorų būna per 400.
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, išsipl÷t÷ Dainų švenčių dalyvių geografija – į jas
dalyvauti atvyksta tautiečiai iš 10-15 šalių, tad ir švent÷ prad÷ta vadinti Pasaulio lietuvių
dainų švente.
2003-aisiais Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – dainų švenčių tradicija ir
simbolika buvo pripažinta šedevru, vertu įrašyti į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą.
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ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS
Žemaitijos nacionalinis parkas bus tikras
atradimas tiems, kurie keliaudami siekia
susipažinti su natūralumą išlaikiusia gamta ir
savitomis konkretaus regiono tradicijomis.
Ką veikti ir ką pamatyti šiame parke ras ir
gamtininkai, ir dviračiais keliaujantys turistai,
ir buriuotojai, ir nardytojai, vandens sporto ir
turizmo, žvejybos, paukščių steb÷jimo

Žemaitijos nacionalinio parko traukos centras - Platelių ežerynas.

Nuotrauka: fotoskrydis.lt

m÷g÷jai.
Platelių ežerynas, didžiuliai miškų masyvai, Žemaičių Kalvarijos architektūra, medžio meistrų
dirbiniai, tradicin÷s Užgav÷nių švent÷s – tai tik keli dalykai, d÷l kurių verta apsilankyti
Žemaitijos nacionaliniame parke. O keliauti jame galima ir automobiliu, ir dviračiu, ir
p÷sčiomis.
Parke yra daugiau kaip 200 kultūros paveldo vertybių, 30 iš jų – archeologijos paminklai. Apie
10% parko teritorijos yra nelankoma. Tai Plokštin÷s ir Rukundžių gamtiniai rezervatai,
pavasario ir vasaros metu – ir pelkių draustiniai. Nacionaliniame parke yra 12 gamtos
paminklų – medžių, šaltinių, pusiasalių ir salų, bet ne prie visų jų lengva prieiti.
Apsistoti galima poilsio namuose ir viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose, specialiai
stovyklauti pritaikytose vietose.
Rekomenduojame aplankyti:
•

didžiausią ir švariausią Žemaitijoje Platelių ežerą;

•

Pilies salą Platelių ežere;

•

Platelių dvaro teritorijoje esantį Raganos uosį – storiausią tokį medį Lietuvoje, taip pat
– Platelių vinkšną ir liepą, esančius tame pačiame dvaro parke;
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Kristaus kančios kelią su devyniolika XVII amžiuje pastatytų koplyčių;

•

rašytojos Žemait÷s muziejų;

•

lietuvių poeto Vytauto Mačernio muziejų;

•

militarizmo ekspoziciją buvusioje sovietin÷s armijos 1962 metais pastatytoje
požemin÷je termobranduolinių raketų paleidimo aikštel÷je.

Parko plotas: 21 720 hektarų

TRAKŲ ISTORINIS NACIONALINIS PARKAS
Trakų istorinis nacionalinis parkas kol kas
yra vienintelis toks parkas visoje Lietuvoje.
Jame, priešingai nei kituose parkuose, itin
akcentuojamas kultūros paveldas, istorija ir
archeologija.

Trakų pilis - visos Lietuvos pasididžiavimas.
Nuotrauka: lithuaniantravel.com

Trakų istoriniame nacionaliniame parke susipynusi Trakų ir visos Lietuvos istorija. Parko
branduolį sudaro Trakų salos ir Pusiasalio pilių kompleksas bei Trakų senamiestis. Parke yra
apie 50 didingą ir romantišką krašto praeitį menančių senųjų statinių ar jų likučių. Visą Pilies
salą užima pilis ir kunigaikščių rūmai. Tai vienintel÷ išlikusi iš Lietuvos ežerų salose
stov÷jusių pilių.
Ypatingas vaidmuo Trakų istorijoje teko karaimams – juos kartu su Krymo totoriais XIV
amžiaus pabaigoje Trakuose įkurdino kunigaikštis Vytautas Didysis.
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Beveik penktadalį istorinio nacionalinio parko ploto užima vandenys. Parke yra 32 įvairios
sandaros ir dydžio ežerai, kuriuose galima buriuoti, pasiirstyti baidar÷mis ir valtimis,
paplaukioti laivu.
Rekomenduojame aplankyti:
•

Galv÷s ežerą su 21 sala;

•

Galv÷s ežero šiaurin÷je pakrant÷je esančią kalvos viršūnę – ji gavo aukščiausią
įvertinimą Lietuvoje už estetinį vaizdą ir apžvalgos galimybes;

•

Užutrakio dvaro sodyboje įsikūrusį žirgininkyst÷s klubą „Perkūno žirgai“;

•

Trakų salą ir joje esančią pilį bei kunigaikščių rūmus.

Parko plotas: 8 200 hektarų
KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIS PARKAS
Kuršių Nerijos nacionalinis parkas yra
labiausiai lankoma saugoma teritorija
Lietuvoje, 2000 metais įtraukta į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą. Parkas taip pat
įtrauktas į Europos saugomų teritorijų tinklą
„Natura 2000“. Jame siekiama išsaugoti
būdingas ir retas augalų bei gyvūnų rūšis –

Kuršių Nerija - ilga siaura sm÷lio juosta tarp Baltijos jūros ir

jos reikšmingos visos Europos biologinei

Kuršių marių.

įvairovei.

Nuotrauka: fotoskrydis.lt

Siaura ir ilga sm÷lio juosta tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių prad÷jo formuotis maždaug
prieš 5 000 metų iš vandens srovių sunešto ir v÷jo perpustyto sm÷lio.
Tokią neriją, kokia ji yra dabar, sukūr÷ gamta ir žmon÷s. XV–XVII amžiuje iškirtus miškus
pajud÷jo sm÷lio kopos, užpusčiusios ištisus kaimus. Sustabdyti jas buvo galima tik v÷l
atsodinus miškus – tai ir buvo padaryta.
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Kuršių nerijos nacionalinis parkas išsiskiria nepaprasto grožio kraštovaizdžiu, taip pat savita
augalija ir gyvūnija. Aplankykite nerijos didįjį kopagūbrį, senąsias parabolines kopas prie
Juodkrant÷s, pilkąsias kopas tarp Juodkrant÷s ir Pervalkos, pustomas Parnidžio ir
Sklandytojų kopas. Pasim÷gaukite sm÷lio paplūdimiais, švariu jūros vandeniu, saul÷tais
pušynais, pasivažin÷kite dviračiais.
XX amžiaus pradžioje Kuršių nerijoje poilsiaudavo vokiečių kultūros ir meno įžymyb÷s,
rašytojas Tomas Manas tur÷jo vilą. Kuršių nerijoje daugyb÷ viešbučių, poilsio namų,
apsigyventi galite ir pas vietos gyventojus.
Rekomenduojame aplankyti:
•

etnografines žvejų sodybas;

•

senąsias XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios vilas Nidoje, Juodkrant÷je ir
Smiltyn÷je;

•

senąsias Nidos kapines;

•

Nidos ir Juodkrant÷s evangelikų-liuteronų bažnyčias;

•

Lietuvos Jūrų muziejų-akvariumą ir delfinariumą Smiltyn÷je;

•

V÷trungių muziejų-galeriją Juodkrant÷je;

•

Žvejo etnografinę sodybą;

•

Gintaro galeriją-muziejų;

•

Tomo Mano kultūros centrą Nidoje;

•

pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų per÷jimo vietą netoli Juodkrant÷s.

Informacija pateikta remiantis:
http://lietuva.lt/lt/turizmas/lankytinos_vietos/baltijos_juros_pakrante
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15 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Lietuvoje yra keturi nacionaliniai parkai.
b. Pimoji Lietuvos sostin÷ – Trakai.
c. Vilniaus istorinis centras yra įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
d. Kuršių Nerija įsikūrusi dviejų valstybių teritorijoje – Lietuvos ir Rusijos Federacijos.
e. Kryžius ir šventųjų skulptūr÷les visada kurdavo tik profesionalūs menininkai.
f. Kryžių kalnas įsikūręs Var÷noje.
g. Lietuvoje vyksta dvi dainų švent÷s – suaugusiųjų ir moksleivių dainų švent÷s.
h. Didžiausias ir švariausias ežeras Žemaitijoje – Platelių ežeras.
i. Vienintel÷ išlikusi Lietuvos ežerų salose esančių pilių yra Trakuose.
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ŽODYNAS:
1. Laisvalaikis, vyr. g., daikt.;
2. Aktyvus, vyr. g., būdv.;
3. Televizija, mot. g., daikt.;
4. Žiūr÷ti, veiksm.;
5. Sportuoti, veiksm.;
6. Klubas, vyr. g., daikt.;

Legenda:
Mot. g.=moteriška gimin÷
Vyr. g.= vyriška gimin÷
Daikt. – daiktavardis
Būdv. – būdvardis
Veiksm. - veiksmažodis

7. Lankyti, veiksm.;
8. Renginys, vyr. g., daikt.;
9. Pramogos, mot. g., daikt.;
10. Koncertas, vyr. g. daikt.;
11. Poilsis, vyr. g., daikt.
12. Nuolaida, mot. g., daikt.
13. Ekstremalus, būdv.

INTERNETINIS ŽODYNAS:
http://lkzd.lki.lt/Zodynas/Visas.asp
http://ualgiman.dtiltas.lt/kalbos_patarimai.html
http://dz.lki.lt/
http://www.tzz.lt/
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/
http://www.zodziai.lt/
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ATSAKYMAI:
1 Pamoka - TELEVIZIJA

1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
a. Petras yra pavargęs, tod÷l planuoja pasilikti namuose. – NETEISINGAS.
b. Jonui patinka komedijos ir dramos. - TEISINGAS
c. Petrui patinka dokumentiniai filmai ir pokalbių šou. - NETEISINGAS
d. Jonas ir Petras nusprend÷ likti namuose ir žiūr÷ti televizorių. - TEISINGAS
e. Jonas ir Petras nusprend÷ užsisakyti picos į namus. - NETEISINGAS

2 Pratimas
Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamas esamojo ir būtojo kartinio laiko formas.
Skliaustuose pateiktus daiktavardžius parašykite reikiamu linksniu.
Mano kelion÷s
Mano vardas Rita. Kiekvienais metais mes kartu su vyru (važiuoti) važiuojame atostogauti.
Dažniausiai (atostogauti) atostogaujame vasarą. Pernai (važiuoti) važiavome į

Tailandą.

Kelion÷ į Tailandą (kainuoti) kainavo apie 13 000 litų. Užpernai (būti) buvome Ispanijoje.
Kelion÷ į Ispaniją (kainuoti) kainavo apie 9 000 litų. Į Ispaniją (skristi) skridome l÷ktuvu.
V÷liau (važiuoti) važiavome automobiliu iš Malagos

į (Barselona) Barseloną. Šią žiemą,

gruodžio m÷nesį, mes (būti) buvome Vokietijoje. Į Vokietiją (plaukti) plauk÷me laivu. Į
Vokietiją (plaukti) plauk÷me keltu 20 valandų. Ten (švęsti) švent÷me Kal÷das. Mes (pirkti)
pirkome dovanas. (Valgyti) valg÷me vokiškas (dešrel÷s). (Gerti) g÷r÷me vyną. Keliones mes
(planuoti) planuojame. Mes nesikreipiame į kelionių agentūras. Visas keliones mes (planuoti)
planuojame patys. Prieš kiekvieną kelionę mes (diskutuoti) diskutuojame, kur norime keliauti.
Labiausiai man patiko kelion÷ į (Tailandas) Tailandą. Tailandas labai įdomi šalis. Labai
(nor÷ti) nor÷jau ten nuvažiuoti. Tačiau tikrai (netik÷ti) netik÷jau, kad tai gali atsitikti taip
greitai. Tiesą pasakius, mes net (neplanuoti) neplanavome ten važiuoti. Šią kelionę
(suorganizuoti) suorganizavau aš per trumpą laiką.

Į (Tailandas) Tailandą reikia skristi

l÷ktuvu. Mes (skristi) skridome 10 valandų. Tailandiečiai labai malonūs žmon÷s. Jie mielai su
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mumis (bendrauti) bendravo. Tailandas n÷ra turtinga šalis. Dauguma tailandiečių yra
prekybininkai. Jie (prekiauti) prekiauja įvairiais daiktais. Mes (važiuoti) važiavome į Puketo
salą. Ten (gyventi) gyvenome savaitę. Po to (važiuoti) važiavome į Bankoką. Ten (būti)
buvome tris dienas. Aš, aišku, (nor÷ti) nor÷jau pabūti ilgiau, bet (negal÷ti) negal÷jau . Maistas
(Tailandas) Tailande n÷ra brangus. Kainos panašios kaip ir (Lietuva) Lietuvoje. Tod÷l pinigų
labai (neskaičiuoti) neskaičiavome.

3 Pratimas
Kryžiažodis
Ar pavyks rasti visus dešimt žodžių? Jie yra pasl÷pti vertikaliai, horizontaliai ir įstrižai.
S÷km÷s!
FILMAS
TELEVIZIJA
LAIDA
LAISVALAIKIS
NUOBODU
KINAS
POKALBIS
KOMEDIJA
ŠOU
PRAMOGA
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2 Pamoka - SPORTAS

4 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Jonas pakviet÷ Laurą į svečius. TEISINGAS
b. Laura atsisak÷ ateiti pas Joną į svečius, nes tur÷jo kitų planų. - NETEISINGAS
c. Laura nor÷tų gyventi Anglijoje. - NETEISINGAS
d. Jonui ir Laurai patinka tenisas. - TEISINGAS
e. Jonas pasiūl÷ Laurai atsinešti ko nors saldaus. - NETEISINGAS

5 Pratimas
Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos esamojo ir būtojo kartinio laiko
veiksmažodžius.

Jurgitos savaitgalis
Mano vardas Jurgita. Aš (dirbti, dirba, dirbo) dirbu nereguliariai. Kartais aš (dirbti, dirba,
dirbo) dirbu iki 12 valandos vakaro. Kartais (miegoti, miega, miegojo) miegu iki 12 valandos
dienos. Kartais („atostogauti”, „atostogauja”, „atostogavo”) atostogauju visą pirmadienį. O
kartais (dirbti, dirba, dirbo) dirbu ir šeštadienį, ir sekmadienį. Praeitą savaitgalį aš (dirbti,
dirba, dirbo) dirbau. Na, visų pirma reikia pasakyti, kad mano darbas n÷ra paprastas. Aš
(užsiimti, užsiima, užsi÷m÷) užsiimu filmų kūrimu. Taigi mano profesija yra režisier÷. Tačiau
tai dar ne viskas. Taip pat aš (dirbti, dirba, dirbo) dirbu kolegijoje. Aš esu lektor÷. (Netur÷ti,
neturi, netur÷jo) Neturiu daug paskaitų. Tik 3 - 5 per savaitę. Man (patikti, patinka, patiko)
patinka tur÷ti laisvo laiko. Beje, aš visada (svajoti, svajoja, svajojo) svajodavau apie tokį
darbą, kurį (gal÷ti, gali, gal÷jo) galiu planuoti kaip (nor÷ti, nori, nor÷jo) noriu.

Taigi penktadienį aš atsik÷liau apie 9 valandą. (Papusryčiauti, papusryčiauja, papusryčiavo)
Papusryčiavau ir (išvažiuoti, išvažiuoja, išvažiavo) išvažiavau į vieną kompaniją, kuri yra
netoli Klaip÷dos. Degalin÷je (nusipirkti, nusiperka, nusipirko) nusipirkau kavos, pyrag÷lį.
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Šeštadienį aš (važiuoti, važiuoja, važiavo) važiavau į mažą kaimelį 40 kilometrų nuo
Klaip÷dos. Ten yra tokia nebloga lietuviško maisto kavin÷. Vidury tos kavin÷s (degti, dega,
deg÷) dega atvira ugnis. Ten padav÷jai (kepti, kepa, kep÷) kepa šašlykus. Tačiau ten mes su
kolegomis (važiuoti, važiuoja, važiavo) važiavome ne pavalgyti.
Mes (nor÷ti, nori, nor÷jo) nor÷jome pažiūr÷ti, ar ta kavin÷ tiktų mums kaip filmavimo vieta.
Mums (patikti, patinka, patiko) patiko tas senoviškas laužas. Mes (apžiūr÷ti, apžiūri,
apžiūr÷jo) apžiūr÷jome kavinę, (pavalgyti, pavalgo, pavalg÷) pavalg÷me, (išgerti, išgeria,
išg÷r÷) išg÷r÷me ir (išvažiuoti, išvažiuoja, išvažiavo) išvažiavome namo. Kelias (būti, yra,
buvo) buvo labai blogas.
Pakeliui mes (užsukti, užsuka, užsuko) užsukome pas mano draugą, kuriam aš (tur÷ti, turi,
tur÷jo) tur÷jau atiduoti daiktus. Iš draugo (pasiskolinti, pasiskolina, pasiskolino) pasiskolinau
kietąjį diską.
Šio draugo profesija yra montažo režisierius. Jis (dirbti, dirba, dirbo) dirba televizijoje. Jis
(pasakyti, pasako, pasak÷) pasak÷, kad darbus padarys laiku. V÷liau mes su operatoriumi
(važiuoti, važiuoja, važiavo) važiavome į kitą kavinę.
Ten mes (susitikti, susitinka, susitiko) susitikome su operatoriaus asistentu. (Pabendrauti,
pabendrauja, pabendravo) Pabendravome, (diskutuoti, diskutuoja, diskutavo) padiskutavome
apie reikalus.
Sekmadienį mes su vyru (eiti, eina, ÷jo) ÷jome į kiną. (Žiūr÷ti, žiūri, žiūr÷jo) Žiūr÷jome filmą
apie Merilin Monroe. Filmas mums (patikti, patinka, patiko) patiko.
Sekmadienio vakare mes važiavome į Palangą. Ten (pasivaikščioti, pasivaikščioja,
pasivaikščiojo) pasivaikščiojome. (Nueiti, nueina, nu÷jo) Nu÷jome iki tilto. (Išgerti, išgeria,
išg÷r÷) išg÷r÷me arbatos. Palangoje mes (matyti, mato, mat÷) mat÷me daug žmonių.
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3 Pamoka – KINO TEATRAS

7 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Rita žavisi siaubo filmais. TEISINGAI
b. Praeitą savaitę Rita ir Laura žiūr÷jo komediją „Rūkas”. - NETEISINGAI
c. Vakar Jonas žiūr÷jo nuostabų filmą, sukurtą pagal Margaret Mitčel novelę „V÷jo nublokšti”.
- NETEISINGAI
d. Jonas Ritą įtikino, kad filmą „V÷jo nublokšti” reikia pamatyti. - TEISINGAI
e. Rita pasiūl÷ susitikti anksčiau ir prieš filmą išgerti kavos. - TEISINGAI

9 Pratimas
Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos būsimojo laiko veiksmažodžius.

1. Į pirmąjį filmą mes nesp÷jome. Tačiau antras filmas prasid÷s už 15 minučių. (prasid÷ti)
2. Man labai patinka siaubo filmai. Mačiau, kad kino teatruose rytoj prad÷s rodys „Skambutį“
(rodyti).
3. Iki pasimatymo rytoj. Susitiksime kavin÷je senamiestyje (susitikti).
4. Mes su Jonu rytoj švęsime mūsų pažinties metines (švęsti).
5. Savaitgalį grįšiu, aplankysiu mamą (grįžti, aplankyti).
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4 Pamoka – BILIETŲ UŽSAKYMAS TELEFONU

10 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Jonas nori užsisakyti bilietus į Berlyną, taip pat – bilietus ir į ten organizuojamą renginį. TEISINGAI
b. Jonas galvojo, kad kaina svečių namuose bus mažesn÷ nei viešbučiuose. - TEISINGAI
c. Kelionių agentūros atstov÷ pasiteiravo Jono, ar jis vyks klausytis Robbie Williams koncerto.
- TEISINGAI
d. Kelionių agentūros atstov÷ pasiūl÷ Jonui užsukti pas juos į biurą. - TEISINGAI
e. Jonas nesutiko atvykti į kelionių agentūrą. - NETEISINGAI

11 Pratimas
Atidarydami skliaustus, pavartokite būtojo kartinio laiko formas.

Vakar
Mano vardas Saulius. Vakar aš daug (dirbti) dirbau. (Rašyti) Rašiau. (Skaityti) Skaičiau.
(Kalb÷ti) Kalb÷jau telefonu. Taigi diena (nebūti) nebuvo lengva. Aš (atsibusti) atsibudau 7
(septintą) valandą ryto. Labai (nenor÷ti) nenor÷jau keltis. Žadintuvas (nuskamb÷ti)
nuskamb÷jo lygiai 7 (septintą), tačiau aš (atsikelti) atsik÷liau tik po 7.10 (po septynių dešimt).
Aš (valytis) išsivaliausi dantis. (Nusiprausti) Nusiprausiau. (Pasigaminti) Pasigaminau
pusryčius. (Valgyti) Valgiau sumuštinius su kumpiu. (Gerti) G÷riau baltos kavos. (Įsijungti)
Įsijungiau televizorių. Šiek tiek (pažiūr÷ti) pažiūr÷jau rytinę programą. Žurnalistas (pasakoti)
pasakojo, kad šią savaitę Lietuvoje bus labai šalta. Oro temperatūra nukris iki – 30 (minus
trisdešimt) laipsnių žemiau nulio. 8 (aštuntą) valandą (apsirengti) apsirengiau, nes tur÷jau
išvažiuoti pusę devynių. Pusę devynių (išvažiuoti) išvažiavau į darbą. 9 (devintą) valandą jau
(tur÷ti) tur÷jau būti kompanijoje. Ten (tur÷ti) tur÷jau pristatyti projektą. Po to mes su užsakove
(pietauti) pietavome kompanijos valgykloje. (Valgyti) Valgiau kiaulienos maltinukus su
salotomis, (gerti) g÷riau arbatą. V÷liau g÷r÷me kavos. Po pietų aš v÷l (dirbti) dirbau. Iš
kompanijos aš (išvažiuoti) išvažiavau apie 14 (antrą) valandą. (Nuvažiuoti) Nuvažiavau į
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netoli esantį miestelį ir ten (užsukti) užsukau į kavinę. Ten (nusipirkti) nusipirkau pyrago.
(Grįžti) Grįžau namo apie 3 trečią valandą. (Tvarkyti) Tvarkiau kambarius. V÷liau
(paskambinti) paskambinau savo klientams. (Atsakyti) Atsakiau į elektroninius laiškus.
(Parašyti) Parašiau keletą laiškų. (Susitarti) Susitariau d÷l rytojaus planų. (Planuoti)
Planavau, ką veiksiu rytoj, poryt ir kitą savaitę. (Galvoti) Galvojau apie tai, ką reikia būtinai
padaryti. Po to (kalb÷ti) kalb÷jau telefonu su savo drauge dizainere. Vakare aš (susitikti)
susitikau su draugais. Mes kartu (eiti) ÷jome į restoraną. Ten (kalb÷ti) kalb÷jau apie savo
darbus, reikalus, gyvenimą. Vakare aš grįžau namo labai pavargęs. Tačiau dar (nenor÷ti)
nenor÷jau miegoti. Tod÷l (skaityti) skaičiau knygą, (žiūr÷ti) žiūr÷jau televizorių. Nu÷jau
miegoti apie 11 (vienuoliktą) valandą.
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5 Pamoka – MUZIEJUS

13 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Laura papraš÷ Jono rekomenduoti kokią nors galeriją arba muziejų. - TEISINGAS
b. Jonas perskait÷ laikraštyje, kad galerija dirba nuo 9 iki 4 valandos darbo dienomis. NETEISINGAS
c. Laura ir Jonas nusprend÷ pirkti bilietus su gido paslauga. - TEISINGAS
d. Laura ir Jonas pasiklydo mieste ir niekaip negal÷jo rasti galerijos. – NETEISINGAS
e. Laura ir Jonas nutar÷ galeriją apžiūr÷ti nedelsdami. - TEISINGAS
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6 Pamoka – ŠALIES INFORMACIJA

15 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Lietuvoje yra keturi nacionaliniai parkai. NETEISINGAS
b. Pimoji Lietuvos sostin÷ – Trakai. NETEISINGAS
c. Vilniaus istorinis centras yra įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. TEISINGAS
d. Kuršių Nerija įsikūrusi dviejų valstybių teritorijoje – Lietuvos ir Rusijos Federacijos.
TEISINGAS
e.

Kryžius

ir

šventųjų

skulptūr÷les

visada

kurdavo

tik

profesionalūs

menininkai.

NETEISINGAS
f. Kryžių kalnas įsikūręs Var÷noje. NETEISINGAS
g. Lietuvoje vyksta dvi dainų švent÷s – suaugusiųjų ir moksleivių dainų švent÷s. TEISINGAS
h. Didžiausias ir švariausias ežeras Žemaitijoje – Platelių ežeras. TEISINGAS
i. Vienintel÷ išlikusi Lietuvos ežerų salose esančių pilių yra Trakuose. TEISINGAS
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VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Nemuno g. 2, LT-91199, Klaip÷da, Lietuva
El. paštas: info@smk.lt
Tinklalapis: www.smk.lt
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Ecaterina Constantinova
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie 12, 50053 Empoli, ITALY
website: www.asev.it

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, tod÷l Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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