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Išsikeltą skyriaus tikslą ir suplanuotus uždavinius pasiekti padės tikslingos kiekvienos temos veiklos.

KO IR KAIP MOKYSITĖS?
Lietuvių kalbos vadovėlio Lingua 10 klasei 2 dalį sudaro 2 skyriai, kurių medžiagą nagrinėdami
• gilinsite kalbos sistemos pažinimą;
• tobulinsite kalbos vartojimo gebėjimus;
• ugdysitės kompetencijas tyrinėdami probleminius klausimus:

•
•

V SKYRIUS

SINTAKSĖ IR SKYRYBA

Pakartota
informacija
susiejama
su nauja.

Kiekvieno skyriaus ĮVADINĖ ATLANKA padės susiplanuoti tikslingas veiklas, o ĮSIVERTINIMO TESTAS –
peržvelgti pasiektus rezultatus ir padarytą pažangą.

III SKYRIUS

Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas. Įgūdžių įtvirtinimas
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V SKYRIUS

SINTAKSĖ IR SKYRYBA

Laikytis taisyklingos
lietuvių kalbos skyrybos reikalavimų rašant,
analizuojant ir kuriant
tekstus.

Glaustumas

Kalbos glaustumo trūkumai: glaustumui kenkia skurdus žodynas,
mąstymo padrikumas, prastas apsiskaitymas, teksto kompozicijos
(ypač jos proporcijų) nepaisymas. Sakytinę kalbą „išpučia“ dažni
42
Sintaksė ir skyryba
pertarai taip sakant, supranti, žinok ir kt.; pasakymai su nereikalingais dalyviniais pažyminiais; frazes išplečia veiksmažodiniai daiktavardžiai; kartojami žodžiai; per dažnai vartojami įvardžiai; vartojami
nieko nesakantys dalyviniai
pažyminiai;
3. Vėliau
eilėraštyjetuščiažodžiavimas.
„Nieko neišduosiu“ sutinkame ir pasakų Jonelį:
Dviejų brolių sesuo
Įtaigumas
lipdė
iš moliotie
ąsotį
a) gyvumas:
kalbos gyvumui kenkianiūniuodama
nemotyvuotai
kartojami
patys žodžiai,
pavasario
atvertam
beržui,
frazės, monotonija, nepagrįstas veiksmažodžių
keitimas veiksmarudeniu
apsunkusiam
vynuogynui
žodiniais daiktavardžiais,
neveikiamaisiais
dalyviais
(netinka reikšti
ir trečiajam broliui,
greitiems, staigiems veiksmams);
tebelaukiamam,
b) vaizdingumas:
kalbos vaizdingumo trūkumai:
aptariamos aplinkybės reikalauja
Pasakų Joneliui.
stilistiškai neutralūs, nevaizdingi
ekspresijos1, vaizdo, vartojami
4. Saulėje krentantis
lapas
yra ne tik
poezijos
momento, bet ir žmogiškos meilės metafora:
žodžiai; netinkamai ar nesaikingai
vartojamos
meninės
raiškos
priekas pasidėjęs
ranką
ant širdies
monės; įkyriai ir nuobodžiai
kartojami
žodžiai;
tegali pasakyti
kalbos skambumo trūkumus
sudaro kad
ausįmylėjo
rėžiantys panašiai skamc) skambumas:
kaipirmedžio
lapasvienodų
krentantis
išties susibėgibančių žodžių susidūrimai
kartojimai,
skiemenų
pleveno
vėjy ir šviesoj
virpėjo
mai, atsitiktiniai rimai bei
kiti stilistiškai
nepateisinami
sąskambiai;
5. Bet sukuriama
ir vidinės
harmonijos
į žinomiausių Justino Marcinkevičiaus eilėraščių eilę įeinanti
didžiausias kalbos turtingumo
trūkumas
– įkyriai
kartojamikupina,
tie
d) turtingumas:
„Pieva,
motinos pilnoji!“:
patys ar bendrašakniai
žodžiai.
Tavo žiedą baltą galvą vis regiu,
Kazimieras Župerka, Stilistika
meilės skarą be pradžios be pabaigos.
Kiek čia mūsų prie ugnies ir prie rugių:
1. Kokių stilingos kalbos reikalavimų reikia laikytis, kad kuriamas tekstas būtų sklandus?
nuramink, sutaikink mus, atleisk, paguosk!
2. Kokie yra stilingos kalbos požymiai?
3. Nuo ko priklauso kalbos turtingumas? Pateikite pavyzdžių.
4. Parašykite 120–150 žodžių samprotavimo pastraipą „Žmogus be kūrybos – kaip medis be lapų“
(Regimantas Tamošaitis). (Remkitės patarimais p. 128–129.) Savo teiginius pagrįskite duotomis
citatomis. Nurodykite teksto funkcinį stilių
1.
Tekstą aptarkite remdamiesi stilingos kalbos reikalavimais.
(žr. p. 127).
1. Šiandien svarbiausia – atviras ir nuoširdus žmonių bendravimas. O juk tokia ir yra kūrybos esmė: komu-

Stilingos kalbos reikalavimų požymiai
Stilingos kalbos reikalavimai

Nagrinėjamos
taisyklės
ir pavyzdžiai.

Stilingos kalbos reikalavimų pažeidimai
Gramatiniai trūkumai: skyrium paimtas sakinys geras, taisyklingas, o tekste – netikslus; nejaučiami ir netinkamai išdėstomi
prasminiai akcentai sakinyje ar tekste, netiksli (nors ir taisyklinga)
žodžių tvarka.

Stilnga kalbà atitinka kalbėjimo aplinkybes: adresatą, turinį, tikslą. Vienais atvejais kalba turi
būti tiksli ir aiški, kitais – ir vaizdinga, emocinga, skambi, kitaip tariant, ypatinga, paveiki, įtaigi. Todėl kuriant tekstą reikia paisyti stilingos kalbos reikalavimų: aiškumo, logiškumo, tikslumo, glaustumo,
įtaigumo.

Atsakant į klausimus pasitikrinama, ar
suprantama
teorija.

ŠIAME SKYRIUJE
TIKSLAI

Sintaksė ir skyryba

Stilingos kalbos reikalavimai

Kodėl reikia laikytis stilingos kalbos reikalavimų kuriant tekstus?

Kaip kūrybinis mąstymas ugdo kūrybiškumą?
Kaip suprantamas šiuolaikiškumas ir modernumas?
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1. Stilingos kalbos reikalavimai (aiškumas, logiškumas,
tikslumas, glaustumas, įtaigumas)

Požymiai

Aiškumas

Tekstas tampa neaiškus, jei kas nors yra netaisyklinga, negryna.
Aiškumui ypač kenkia įmantrumas, daugiareikšmiai dviprasmybes sukuriantys žodžiai, teksto perkrovimas terminais, skaičiais, meninėmis priemonėmis.

Logiškumas

Logiškumas siejamas su mąstymu. Tai elementarių logikos reikalavimų laikymasis, argumentuotas kalbėjimas.

Tikslumas

Tikslumas reikalauja, kad raiška atitiktų mintį, o ši – objektą, įvykį. Tikslumui ypač praverčia sinonimai. Svarbiausia jų funkcija tikslinamoji (plg. veiksmažodžių manyti, galvoti ir mąstyti reikšmes). Kalbos tikslumas priklauso nuo taisyklingumo. Žodis dažnai būna
netikslus todėl, kad pavartotas netaisyklingai, ne savo reikšme,
painiojami panašiai skambantys, bet skirtingos reikšmės žodžiai,
gretimi žodžiai nederinami pagal prasmę.

Glaustumas

Ši ypatybė yra kalbos aiškumo ir paprastumo palydovė. Labai svarbu
atsirinkti, koks aforizmas, metafora, sentencija, patarlė ar palyginimas atskleis visą minties esmę.

Įtaigumas

Kalbos įtaigumą kuria vaizdingumas, gyvumas, skambumas,
turtingumas.
Vaizdingumas pirmiausia yra meninio stiliaus ypatybė, kurios
pagrindas – konkretumas. Kalbos vaizdingumas priklauso nuo leksikos: konkrečių daiktavardžių, vaizdingųjų veiksmažodžių, jo teikia
frazeologizmai, palyginimai, tropai.
Gyvumas – buitinio, meninio, iš dalies publicistinio stiliaus ypatybė, siejama su veiksmažodžiu, dinamiškumu, žodyno, gramatinių
formų, sakinių įvairove, ištiktukų vartojimu.
Skambumas yra sakytinės kalbos ypatybė, siejama su garsų derme –
lengva, malonia klausyti tartimi. Ši ypatybė (ji dar vadinama sklandumu) pageidautina visų stilių ir rašytiniame, ir sakytiniame tekste.

nikacinė gali
funkcija,
ypatingas
žmoniųjįbendravimas,
<...> Žmogus yra kūrybingas, kiekvienas sąmoningas individas
laisvai
veikti pasaulyje,
keisti, susikur- jų susitikimas simbolinių reikšmių ir vertybių sferoje. Tik
joje mes
vertęŽmogų
ir tik joje
pamatome
artimą savo kaip patį save. Išmesk žmogų iš kūrybos,
ti savo gyvenimą, į kurį įeina ir šeimos kūrimas. Priesaga -ingrodoįgyjame
kūrybosžmogiškąją
galių turėjimą.
iškelia,
suiš meno pasaulio
– ir „turtingas“:
žmonija atsidurs
toje pačioje
teikia išskirtinių galimybių kūrybingumo ryškumas, intensyvumas.
„Širdingas“,
vienu atveju
– turįspirmykštėje būklėje, iš kurios ją išvedė aukštųjų simbolių
šviesa.
Tamošaitis)
širdį, gebantis atsiliepti į kito skausmą, užjausti, padėti, kitu
– turįs(Regimantas
turto. „Kūrybingas“,
turįs kūrybos, kad ir kaip
2. Koksatpažinti.
džiaugsmas
pašaukti
medį,
neįprastai tai skambėtų. Kūrybingas ir tas, kursai turi galių kūrybai
Išmintį
atpažįsta
tik išmintingas.
Kalną, ežerą,
upę! ir bibliotekininkus. Negana
Kūrybingumas apima ir matematikus, ir fizikus, ir ekonomistus,
ir teisininkus,
Ačiū,Gamta,
kartoju,žemės
ačiū darbai kūrybingumą skatina:
to – kūrybingumas neapleidžia ir fizinį darbą dirbančių žmonių.
Už žodžio
skonį
burnoj.
(Justinas Marcinkevičius,
gamta yra kūrybinga, valdo sudėtingas garsines partitūras, spalvų
dermes,
kuria
kraštovaizdžius.
Žinome, kad „Kalba“)
3. Išlaisvink
jis pradės kurti.
(Antuanas
ir negailestinga – sukuria ir sunaikina. Ir žmogaus kūrybinės galios,
deja, žmogų,
nėra tik irkonstruktyvios
– jos
gali būtide Sent Egziuperi)
ir destruktyvios.
1

NŠA vertinimui

Eksprèsija – kalbos išraiškingumas, emocingumas, vaizdingumas kaip priešprieša neutralumui.

NŠA vertinimui

PAKARTOSITE IR PAGILINSITE ŽINIAS APIE
sudėtinio sakinio skyrybą;
tiesioginės kalbos ir citatų skyrybą;
stilingos kalbos reikalavimus.

SUSIPAŽINSITE SU
sudėtinių mišriųjų sakinių sandara;
stilingos kalbos reikalavimų taikymu tekste.

KAIP KŪRYBINIS MĄSTYMAS
UGDO KŪRYBIŠKUMĄ?

MOKYSITĖS
sudėtinių mišriųjų sakinių dėmenų skyrybos;
tiesioginės kalbos skyrybos;
citatų skyrybos;
nagrinėti sudėtinius mišriuosius sakinius;
kurti tekstus laikantis stilingų kalbos reikalavimų.

NŠA vertinimui

ĮTVIRTINSITE ĮGŪDŽIUS
taisyklingai skirti taikydami išmoktas sudėtinių mišriųjų
sakinių, tiesioginės kalbos ir citatų skyrybos taisykles.

119

Informacija pritaikoma praktiškai, užduotis
atliekant individualiai,
poromis ar
grupėmis.
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PRIEDAI

V SKYRIAUS ĮSIVERTINIMO TESTAS
PASITIKRINSITE, AR GEBATE TEKSTE ATPAŽINTI
sudėtinius mišriuosius sakinius;
tiesioginės kalbos sakinius;
citatas.

PRIEDAI
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V SKYRIUS

KAIP ATPAŽINTI?

GRAMATINĖS SANTRUMPOS

KAIP KŪRYBINIS MĄSTYMAS UGDO KŪRYBIŠKUMĄ?

I. Kalbos dalys

I UŽDUOTIS. Perskaitykite tekstą, atsakykite į klausimus ir atlikite užduotis.
<...> Žodžiu, esu priverstas meluoti susiriesdamas. Tai koks gali būti džiaugsmas iš tokių gimtadienių?
Tačiau vaikams ir anūkams nepameluosi. Žiūrėk, jau skambina dukra:
– Tėte, mes atvažiuosim šeštadienį apie ketvirtą po pietų, darbo dieną negalim! Ar bus karka?
Bus, žinoma, bus, kur dėsis nebuvusi? Paruošiu kaip nors. Juk čia ne aš, čia ta karka svarbiausia. Ir paruošti
ją galima labai paprastai ir greitai: viskas teužtrunka tiktai dvi paras ir aštuonias valandas.
Tačiau viską atpirko dukrų pasipasakojimas anais metais.
Susitiko jiedvi po darbo mieste abi alkanos
44
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sutarė užbėgti į kažkokį restoranėlį pavalgyti.
O šūktelėjo viena, atsivertusi meniu Žiūrėk, karkos yra Imam
Sąsiuvinis taip ir liko gulėti atverstas, puslapis tebuvo prirašytas tiktai iki pusės, o juodas tušinukas gulėjo
Knaibė, žnaibė jos tą karką valgė atbulais dantipadėtas ant puslapio baltumo ilgus septynis mėnesius. Rodos, per tokį laiką viskas turėjo apsinešti dulkėmis
mis bet suvalgė. Priėjo labai maloni padavėja
per du pirštus, tačiau neapsinešė: kiekvienas daiktas būdavo pakeliamas, nuvalomas ir vėl rūpestingai padeKaip jums patiko mūsų firminė karka Gal dar ko
damas tiksliai į tą pačią vietą. O aš tik gulėjau ir žiūrėjau. Ir visą pavasarį žiūrėjau, ir per visus vasaros karščius
nors
žiūrėjau, nieko daugiau negalėjau padaryti, tik žiūrėti ir deklamuoti amžinatilsį Jono Strielkūno eiles. Tada jis
Kad čia kažkokia... netikra karka išpyškino viena
visai
dar nebuvo amžinatilsį, ir niekas negalėjo numanyti, kad greitai bus.
Iš kur jūs žinot, kokia turi būti tikra
... Pasistačiau sode aš stalą,
Žinom Todėl, kad daug kartų valgėm
Bet nė eilutės nerašiau.
Ir kur jūs tokią valgėt
Stovėjo stalas tas aplytas,
Pas tėvą
Nelaimingiausias iš stalų,
Padavėja pakėlė akis į viršų pavedžiojo žvilgsniu palubiais
Kaip gyvulys koks nuvarytas,
Nežinau Vlniuj tokio restorano Gal visai neseniai atsidarė
Pajutęs dalgį po kaklu.
Mes pas savo tėvą
Jeigu
nėra
matęs,
kaip–atrodo sąžinės priekaištas, lengvai tą gali padaryti dabar: atverstas sąsiuvinis,
Nepamanykit, kad giriuosi. Ne apie kulinariją kalbama – apie gimtadienį. O jeigu
jaukas
visai
tiesiai
šviesiai,
iki pusės prirašytas puslapis ir ant jo įstrižai padėtas juodas tušinukas...
apie tai, kaip atsirado šita knyga.
Romualdas Granauskas, Žiogo apsireiškimas iš kn. Trys vienatvės
Labai gerai atsimenu tą kovo aštuonioliktosios rytą, nors jau praėjo aštuoni mėnesiai. Jau senokai plaukiojo po galvą kažkokia neaiški mintis... kažkas toks... na, toks, dar neturintis nei pavidalo, nei garso, nei žodžių...
Užplaukdavo, nuplaukdavo, o aš visai ir nesistengiau, kad tas „kažkas“ galvojeKlausimai
ilgiau užtruktų.
ir užduotys
Atsibudęs ilgokai gulėjau tamsoj, nes akyse taip ryškiai, taip ryškiai pamačiau skurdų kiemą, seną varną,
1. Koks teksto funkcinis stilius? Argumentuokite.
3 taškai
seną šunį ir seną žmogų. Jie pradėjo judėti, jie... (nežinau, ar yra toks žodis) gyvėjo... jie jau gyveno galvoje ir
2. Suformuluokite teksto temą ir pagrindinę mintį.
2 taškai
nežadėjo niekur iš jos kraustytis.

Ką darysi? Sėdaus lovoj, degiaus šviesą. Buvo lygiai ketvirta valanda ryto. 3. Aptarkite, ar tekstas aiškus, logiškas, tikslus, glaustas, įtaigus. Savo teiginius
pagrįskite
tekstu.
Supratau, ką turiu daryti. Kai atsisėdau prie stalo, ranka lapo viršuje pati užrašė:
„Trysremdamiesi
vienatvės“. Tai
ir
buvo pavadinimas to apsakymo, kurį jūs perskaitysite pačiame šios knygos gale.4. Kas sukuria teksto įtaigumą? Išrašykite ir įvardykite 3–5 kalbines priemones,
Turiu įprotį smulkiais skaičiais pasižymėti paraštėje, kada pradėjau. Tiesiog pačiam
sau. Ir parašiau:
„2010
atskleidžiančias
teksto įtaigumą.
03 19.“ Velnias!.. Juk šiandien mano gimtadienis!.. Na, ir tegu jis sau būna, tas gimtadienis,
niekurpaskutinio
jis nepabėgs
5. Paaiškinkite
sakinio prasmę.
su ta savo karka, – mano varnas jau tupi tuopos viršūnėj, šuo guli būdoj, o senas žmogus išeina į kiemą...
Ir taip gerai, taip lengvai man rašėsi!.. Ir vieną rytą, ir kitą, ir trečią. Atsibusdavau paryčiais, paguliu, paguliu
tamsoje ir sakau sau: „Kelkis, stalas tavęs jau laukia.“ Ir stalas iš tikrųjų manęs laukė, tik ne šitas, o anas, kuris
II UŽDUOTIS
baltuoja operacinės vidury ir kurį prieš tai užtiesia tamsiai žalia medžiaga...

V SKYRIUS

7. I užduoties tekste cituojamą posmą parašykite taip, kad jis būtų skiriamas kabutėmis. Paaiškinkite,
kaip pasikeitė skyryba.
2 taškai
III UŽDUOTIS
Parašykite 120–150 žodžių pastraipą: papasakokite, kaip kūrybiškai
išsprendėte jus kamuojančią problemą (ar atlikote kokį nors darbą,
sukūrėte kokį nors daiktą, eilėraštį ir t. t.). (Remkitės patarimais p. 128–
129.) Savo teiginius pastraipoje pagrįskite iš įvairių šaltinių pasirinktomis citatomis. Kurdami tekstą laikykitės stilingos kalbos reikalavimų.

15 taškų
Turinys – 5 taškai
Struktūra ir raiška – 5 taškai
Raštingumas – 5 taškai

es. l. – esamasis laikas
būt. k. l. – būtasis kartinis laikas
būt. d. l. – būtasis dažninis laikas
būs. l. – būsimasis laikas
ties. n. – tiesioginė nuosaka
tar. n. – tariamoji nuosaka
liep. n. – liepiamoji nuosaka
dal. – dalyvis
veik. – veikiamasis
neveik. – neveikiamasis
pusd. – pusdalyvis

II. Sakinio dalys

III. Giminė, skaičius, linksnis, laipsnis

veiksn. – veiksnys
tar. – tarinys
pap. – papildinys
pažym. – pažyminys
apl. – aplinkybės
v. apl. – vietos aplinkybė
l. apl. – laiko aplinkybė
b. apl. – būdo aplinkybė

vyr. g. – vyriškoji giminė
mot. g. – moteriškoji giminė
bev. g. – bevardė giminė
vns. – vienaskaita
dgs. – daugiskaita
nelyg. l. – nelyginamasis laipsnis
aukšt. l. – aukštesnysis laipsnis
aukšč. l. – aukščiausiasis laipsnis

vard., V. – vardininkas
kilm., K. – kilmininkas
naud., N. – naudininkas
gal., G. – galininkas
įn., Įn. – įnagininkas
viet., Vt. – vietininkas
šauks., Š. – šauksmininkas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

0–27

28–46

47–82

83–92

Pasiekimų lygis

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

0–30

31–50

51–90

Procentai

Žodžio dalys
– šaknis

Sakinio dalys

91–100

– galūnė

– tarinys

1–3

4–5

6–8

9–10

– priesaga

– papildinys

Nenuleiskite
rankų!
Kreipkitės pagalbos!
Išsiaiškinkite tai,
kas neaišku, kaip
užpildyti žinių
spragas.
Atlikite užduotis
dar kartą.

Būkite atkaklūs!
Kelkite klausimus,
kas neaišku, ir ieškokite atsakymų.
Informaciją pritaikykite atlikdami
užduotis.
Prireikus kreipkitės pagalbos.

Elkitės ryžtingai!
Užpildykite žinių
spragas.
Informaciją pritaikykite atlikdami
užduotis.

Puiku!
Galite padėti klasės draugams.
Imkitės sudėtingesnių užduočių.

– priešdėlis

– pažyminys

– pažyminysPRISTATYMO (ĮSI)VERTINIMO KRITERIJAI

– kamienas

– aplinkybė

– aplinkybė

1 taškai

NŠA vertinimui

10 taškų

aplinkybės – į klausimus kur?
kada? kaip? keliese? kodėl? kuriai
salygai esant? nepaisant ko? ir kt.,
keliamus iš tarinio (kur susirinko
draugai? – stadione);

Daiktavardis – kas tai? (kėdė,
rytas, žvaigždė ir kt.);
būdvardis – koks? kokia? (šviesus,
linksma, laimingas ir kt.);
skaitvardis – kiek? kelintas? (du,
šešiolika, penkiasdešimtasis ir kt.);
veiksmažodis – ką veikia? kas
vyksta, atsitinka? (juokauja, miegojo, skubėdavo ir kt.);
prieveiksmis – kaip? kur? kada?
keliese? kiek? kodėl? (greitai, netoliese, tyčia, rytoj ir kt.);
įvardis (aš, tu, kas ir kt.);
dalelytė (ne, gal, gi ir kt.);
prielinksnis (ant, iki, su ir kt.);
jungtukas (ir, o, bet ir kt.);
jaustukas (oi, ak, ai ir kt.);
ištiktukas (triokšt, miau, plumpt
ir kt.).

pažyminys – į klausimus koks?
kokia? kieno? kuris? kuri? kelintas?
kelinta?, keliamus iš bet kurios
sakinio dalies, išreikštos daiktavardžiu (koks vėjas pūtė? – žvarbus):
• derinamasis pažyminys (raudoni
stogai, raudonų stogų ir t. t.),
• nederinamasis pažyminys (vaikas mėlynomis akimis, medžiai
be lapų, namų stogai, namų stogų
ir t. t.).

– pagrindinis dėmuo

Kalbos taisyklingumas
Skaidrių tekste nėra rašybos, skyrybos klaidų. Kalba taisyklinga, laikomasi gramatikos
normų.

3–2–1–0

Struktūra (titulinis puslapis, tikslas įžanga, dėstymas, išvados, šaltinių sąrašas)

3–2–1–0

Skaidrės kompozicija
Tikslingas iliustravimas. Fono, teksto, spalvų vientisumas ir dermė.
Saikingas efektų naudojimas.

3–2–1–0

Kalbėjimo situacija ir adresatas
Kalbama nuosekliai, rišliai, logiškai, įtaigiai, tinkama intonacija. Pasakojimas laisvas,
kirčiavimas taisyklingas. Dėmesys auditorijai.

3–2–1–0

Sakinio dėmenų schemos

PRIEDAI

Dalelytė
Prielinksnis
Jungtukas
Jaustukas
Ištiktukas
Prieveiksmis

VI
II SKYRIUS

TIKSLAI

VI SKYRIUS

APIBENDRINAMASIS
SINTAKSĖS IR SKYRYBOS
KARTOJIMAS

KAIP SUPRANTAMAS
ŠIUOLAIKIŠKUMAS
IR MODERNUMAS?

Tikslingai žymėtis pastabas, užsirašyti informaciją
ir šaltinius klausant, formuluoti klausimus kalbėtojui; vertinti, apibendrinti ir interpretuoti kalbą ar
tekstą; atpažinti sakinių
rūšis; reikšti pagrindines
ir antrininkes sakinio
dalis; nusakyti kalbamuosius santykius; tinkamai
vartoti ir skirti atskiriamąsias ir išskiriamąsias
konstrukcijas bei aiškinamąsias sakinio dalis.

PAKARTOSITE IR PAGILINSITE ŽINIAS APIE
kalbamųjų santykių nusakymo galimybes sujungiamaisiais ar bejungtukiais sakiniais, gretimais vientisiniais sakiniais;
įvairių pažyminių, priedėlių, išplėstinių dalyvinių, pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių skyrybą, įterpinių ir kreipinių skyrybą.

47

116

7 taškai

Kaip sekasi komunikuoti
ir pristatyti?
Kaip sekasi įsivertinti
ir būti atsakingam?

Kriterijai

3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
2–1–0

Kalbėjimo struktūra ir kalbinė raiška
Yra visos trys struktūrinės dalys.
Kalbama aiškiai, sklandžiai, rišliai, logiškai, nuosekliai.
Žodynas turtingas, žodžiai vartojami tinkama reikšme.

2–1–0
4–3–2–1–0
2–1–0

Leidykla
„Šviesa“
Tartis,
kirčiavimas, gramatika ir žodynas

Tartis, kirčiavimas taisyklingi.
Gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas.
Kalbama tinkama intonacija, pakankamai garsiai ir raiškiai.

2–1–0
3–2–1–0
1–0

Kalbėjimo situacija ir adresatas
Atsižvelgiama į kalbėjimo situaciją ir adresatą. Laikomasi viešojo bendravimo etikos.

2–1–0

Glausta pagalba randama
PRIEDUOSE
(p. 118–132).

Leidykla „Šviesa“

2. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtus skyrybos ženklus.

Nors šiuo metu teatras, regis,1 vos kvėpuoja,2 patekęs į pandemijos gniaužtus,3 su režisiere Gabriele Tuminaite buvo nelengva suderinti pokalbio laiką. Ji visa galva pasinėrusi į Vlniaus mažojo teatro veiklą, kuri ne tik
nesustojo,4 bet tapo net intensyvesnė. Be savo individualių kūrybinių sumanymų,5 rūpinasi jaunųjų menininkų
kūrybos sklaida ir visos teatro trupės gyvybingumu. Valstybiniame Vlniaus mažajame teatre dirbdama meno
vadovo pavaduotoja,6 Tuminaitė gilinasi į nacionalinę dramaturgiją, aktyviai plėtoja edukacinę veiklą,7 inicijuoja tarptautinius projektus. Tikėdama švietėjiška teatro galia ir puoselėdama atviro teatro viziją,8 kiekvieno
spektaklio kūrybos procesą ji paverčia ne tik menine laboratorija, bet ir edukacine kelione,9 į kurią įtraukia
visą teatro kolektyvą. Sukurtus spektaklius visada plačiai pristato publikai,10 skatindama kultūrinį dialogą. O
dabar,11 kai nekantriai laukiama,12 kada pagaliau teatrai vėl atsivers publikai, kalbėjomės apie scenos meno
viziją, režisieriaus profesiją ir pandemijos pamokas.
Režisierė Gabrielė Tuminaitė teigia:13 „Tikiu,14 kad karantino sąlygomis vykstančios naujų scenos meno formų paieškos, spektaklių rodymo eksperimentai duos įdomių rezultatų. Kol kas viskas vyksta uždarai,15 tačiau
rezultatai bus pristatyti žiūrovams. Bet kokiu atveju prasmę mūsų kūrybai suteikia publika. Galbūt pernelyg ją
romantizuojame,16 bet dirbame, planuojame, kuriame tik dėl jos. Ji yra būtina teatrui kaip jo vertės rodiklis –17
kartais tarpusavio santykis būna džiaugsmingas, kartais skaudus,18 bet svarbiausia,19 kad jis užsimegztų. Tiesioginis susitikimas su konkrečiais žiūrovais yra to keisto žaidimo,20 kurį vadiname teatru, pati laukiamiausia
dalis.“ <...>

https://www.youtube.com/watch?v=erWmwwnDnsU&t=241s

Reikiamos informacijos ir šaltinių užsirašymas
Kalbinės situacijos nusakymas

ĮTVIRTINSITE ĮGŪDŽIUS
pagal konkrečius požymius tekste atpažinti sakinių rūšis;
nusakyti pagrindinių ir antrininkių sakinio dalių raišką;
taisyklingai skirti atskiriamąsias ar išskiriamąsias konstrukcijas;
taisyklingai skirti aiškinamąsias sakinio dalis;
taisyklingai skirti šalutinius dėmenis.

PASITIKRINSITE, AR GEBATE
tinkamai konspektuoti klausomą pranešimą;
formuluoti pranešėjui klausimus;
vertinti, apibendrinti ir interpretuoti klausomą kalbą ar
skaitomą tekstą.

VI SKYRIUS

VI SKYRIAUS ĮSIVERTINIMO TESTAS
KAIP SUPRANTAMAS ŠIUOLAIKIŠKUMAS IR MODERNUMAS?

Laidos turinio vertinimas
Laidos autorių tikslo vertinimas

1 taškas
2 taškai
3 taškai
3 taškai
1 taškas
Iš viso 10 taškų

II UŽDUOTIS
Remdamiesi išklausyta ir peržiūrėta medžiaga parašykite 120–150
žodžių pastraipą „Kodėl literatūra yra žmogaus kautynės su laiku?“
(Remkitės patarimais p. 128–129.)

15 taškų
Turinys – 5 taškai
Struktūra ir raiška – 5 taškai
Raštingumas – 5 taškai

III UŽDUOTIS
1. Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus.

Lietuviai išvykę svetur, taip stengiasi pritapti prie svetimos šalies kad pamiršta savo vaikų gebėjimą kalbėti gimtąja kalba o kartais ir specialiai tuo nebesirūpina. Tačiau mažiesiems emigrantams gerai suprasti ir
patiems kalbėti lietuvių kalba pravartu ne vien tam kad retkarčiais galėtų pabendrauti su Lietuvojè likusiais
seneliais. Beje net ir gyvenant svetur, mokėti lietuvių kalbą yra svarbu sako į nuotolines lietuvių kalbos pamokas kviečiančią mokyklą įkūrusios Justė Grigalauskienė ir Eglė Adlienė. Visų pirma, dvikalbis vaikas kur kas
lengviau išmoksta kitų užsienio kalbų. Antra, kai kurie lingvistiniai tyrimai kelia prielaidą kad dvikalbiai vaikai
geriau nei vienakalbiai sutelkia dėmesį ir kad daugiakalbiai vaikai kūrybingiau pažvelgia į problemų sprendimą. Tačiau šia tema turėtų būti atlikta daugiau tyrimų. Apskritai, padėdamas savo vaikui lavinti gimtąją
kalbą, suteiksi jam galimybę pažinti savo kultūrą bendrauti su artimaisiais iš Lietuvõs. O svarbiausia – savo
senelių ir tėvų kalbos mokėjimas padeda formuoti vaiko kultūrinę tapatybę o tai yra labai svarbu, gyvenant
globaliame pasaulyje kalba Eglė Adlienė. Per pavasario karantiną virtualią lituanistinę mokyklėlę „Pasaka“
atidariusios lietuvės pastebėjo kad nuotolinis mokymas, mokant vaikus kalbos, gali būti tikrai sėkmingas ir
efektyvus. „Tiek mes pačios tiek mokytojos ir patys tėvai mokyklėlės pradžioje jaudinomės kaip bus ar vaikai išsėdės prie kompiuterio ekrano ar nepabėgs ar ko nors išmoks? Darėme ne vieną testinę pamoką, aiškindamiesi
kas veikia o kas ne. Ir dabar matome stebuklus net keturmečiai gali ramiai išsėdėti vieni prie kompiuterio visą
pamokėlę kol tėvai kitame kambaryje ramiai išgers savo kavą. Žinoma nesakau kad tai įmanoma su kiekvienu
vaiku bet savo mokykloje matome tendenciją kad vaikai nuo septynerių metų pamokėlėse dalyvauja vieni, be
tėvų įsikišimo. Taip jie net lengviau susikaupia ir geriau atlieka užduotis patirtimi dalijasi Eglė Adlienė.
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Kaip sekasi skaityti
ir suvokti tekstą?

6
5
4
3
2
1

Kaip sekasi kurti
tekstą?

Kaip sekasi naudotis
informacijos
šaltiniais?

Temos pavadinimas
Pagrindinė mintis
I. Įžanga.
Pristatoma tema, įvedami būsimi argumentai.
II. Dėstymas
• Pirmas teiginys.
Argumentas.
Argumentas.
Argumentas.
Dalinė išvada.
• Antras teiginys.
Argumentas.
Argumentas.
Argumentas.
Dalinė išvada.
• Trečias teiginys.
Argumentas.
Argumentas.
Argumentas.
Dalinė išvada.

III. Išvados.
Kiekvienos dalies dalinių išvadų
apibendrinimas.
IV. Informacijos šaltiniai.
1. Leidinys arba internetinė nuoroda
(nurodamas leidinio autorius,
pavadinimas, išleidimo vieta, leidyklos
pavadinimas, metai, puslapis).

1. Suformuluoti interviu tikslą (interviu tikslas – atskleisti pašnekovo požiūrį į keliamą problemą ar
problemas).
2. Iš anksto apgalvoti būtinus ir galimus interviu klausimus, numatyti jų eiliškumą. Klausimai turi būti
aiškūs, nuoseklūs. Reikėtų vengti klausimų, į kuriuos atsakymų galima rasti įvairiuose informaciniuose
šaltiniuose, į kuriuos galima atsakyti tik taip arba ne.
3. Prieš interviu susipažinti su būsimo pašnekovo veikla, jo charakteriu, pomėgiais.
4. Iš anksto susitarti dėl interviu laiko ir vietos.
5. Interviu pradėti įvadinėmis frazėmis, tada užduoti pirmą klausimą.
6. Su pašnekovu kalbėti pagarbiai mandagiai, tiksliai, aiškiai ir taisyklingai, nekalbinti jo per ilgai.
7. Padėkoti pašnekovui.

Kaip sekasi taikyti
rašybos taisykles?

Kaip sekasi pažinti
kalbos sandarą?

Kaip sekasi taisyklingai
vartoti gramatines
formas ir tinkamą
žodyną?

Pagal kn. Zita Nauckūnaitė, Iškalbos mokymas

Kaip sekasi laikytis
skyrybos reikalavimų?
Kaip sekasi laikytis
tarties ir kirčiavimo
normų?

KAIP RAŠYTI LAIŠKĄ
• Lapo viršuje, dešinėje, užrašykite miesto ar vietovės, iš kur rašomas laiškas, pavadinimą ir datą.
• Pasisveikinkite su adresatu arba tiesiog parašykite kreipinį.
• Nurodykite, kodėl rašomas laiškas.
• Nuosekliai išdėstykite savo mintis.
• Apibendrinkite mintis, ko nors palinkėkite, atsisveikinkite.
• Lapo apačioje, dešinėje, parašykite savo vardą.

Balai

1–3

4–5

6–8

9–10

Patarimai

Nenuleiskite
rankų!
Kreipkitės pagalbos.
Išsiaiškinkite tai, kas
neaišku, kaip užpildyti spragas.
Padedami ar savarankiškai atlikite užduočių papildomai.

Būkite atkaklūs!

Elkitės ryžtingai!

Dalykitės patirtimi!

Kelkite klausimus,
kas neaišku, ir ieškokite atsakymų, padirbėkite papildomai.
Prireikus kreipkitės
pagalbos.

Užpildykite žinių
spragas.
Tobulėkite atlikdami
papildomų
užduočių.

Galite padėti klasės
draugams.
Imkitės sudėtingesnių užduočių.

Sprendimai

NŠA vertinimui

Leidykla „Šviesa“

117

20 taškų

Sutartiniai ženklai nurodys veiklą, užduoties tipą, jos atlikimo būdą.

Ramunė Balevičiūtė, Gabrielė Tuminaitė apie pandemijos pamokas teatrui: „Be meno žmonės nenumirs, nebent išprotės“

Iš viso už testą 75 taškų
Taškai

30 taškų

Kaip sekasi klausytis
ir girdėti?

9
8

Kaip sekasi
bendradarbiauti?

INTERVIU REKOMENDACIJOS

PLANAS

Apibendrinamasis sintaksės ir skyrybos kartojimas

Pastabų žymėjimas žiūrint laidą

10

Taškai

Temos atskleidimas ir kalbėjimo tikslo suvokimas
Suprastas kalbėjimo tikslas ir puikiai atskleista tema.
Aiškiai suformuluota pagrindinė mintis.
Aiškiai suformuluoti svarbiausi teiginiai.
Tinkamai parinkti argumentai.
Atskleidžiama kalbančiojo pozicija.

KALBOS PLANAS

2 taškai

I UŽDUOTIS. Peržiūrėkite laidą „Kodėl literatūra yra žmogaus kautynės su laiku?“ ir įvertinkite.

131

KALBĖJIMO (ĮSI)VERTINIMO KRITERIJAI

NŠA vertinimui

ŠIAME SKYRIUJE

Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas. Įgūdžių įtvirtinimas

Iš viso 30 taškų

NŠA vertinimui

Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas. Įgūdžių įtvirtinimas

6

ĮSIVERTINIMO ŽEMĖLAPIS

Iš viso 15 taškų

6. Perrašykite I užduoties tekste kabutėmis skiriamos tiesioginės kalbos sakinį taip, kad a) autoriaus
žodžiai eitų po tiesioginės kalbos, b) autoriaus žodžiai įsiterptų į tiesioginę kalbą. Paaiškinkite,
kaip abiem atvejais pasikeitė skyryba.
4 taškai

46

Apmąstomos veiklos, įsivertinami
rezultatai, priimami sprendimai.

Nekaitomosios

Taškai
3–2–1–0

– šalutinis dėmuo

4. I užduoties teksto tiesioginę kalbą paverskite netiesiogine. Paaiškinkite, kas pasikeitė. 11 taškų
5. Paaiškinkite I užduoties tekste kabutėmis išskirtos tiesioginės kalbos skyrybą.

papildinys – į klausimus ko? kam?
ką? kuo?, keliamus iš tarinio (kuo
mergaitė rašė? – parkeriu);

Daiktavardis
Būdvardis
Skaitvardis
Įvardis

Kriterijai

Veiksmažodis
Temos turinys
Tema atskleista. Aiškiai suformuluota pagrindinė mintis ir svarbiausi teiginiai. Tikslūs
faktai. Trumpi ir konkretūs sakiniai. Sąvokos paaiškintos.

– sudurtinių žodžių jungiamasis balsis
Dialogas

tarinys – į klausimus ką veikia?
kas pasakyta apie veiksnį?, keliamus iš veiksnio (ką veikia saulutė? – šildo):
• grynasis tarinys (Upė teka.),
• sudurtinis tarinys (Vilnius yra
sostinė.),
• suvestinis tarinys (Lietus pradėjo
lyti.),
• mišrusis tarinys (Diena gali būti
šilta.);

Kaitomosios

– papildinys

– sangrąžos dalelė
– intarpas

Až – autoriaus žodžiai
Tk – tiesioginė kalba

Veiksnys atsako į klausimą kas?,
keliamą iš tarinio (kas grįžo? – mama);

Kalbos dalys

Kalbos dalių klasifikacija pagal morfologinę struktūrą

Pažymiai

Iš viso 20 taškų

❶ Šaknis – bendroji giminiškų
žodžių dalis, prie kurios prisijungia kitos žodžio dalys ar kita
šaknis (daina, dainius, dainynas
ir kt.).
❷ Galūnė – kintamoji žodžio dalis, rodanti jo ryšį su kitais žodžiais
(rytas, ryto, rytui, rytą ir t. t.; einu,
eini, eina ir t. t.).
❸ Priešdėlis eina prieš šaknį
(užsienis, pavakarė, atsakyti, pareiti ir kt.).
❹ Priesaga įsiterpusi tarp šaknies ir galūnės (namelis, laimingas, penketas ir kt.).
❺ Kamienas – žodžio dalis be
galūnės (nebesugrįžo, saulėtekis
ir kt.).
❻ Sangrąžos dalelė si, s ar is
rodo į veikėją nukreiptą veiksmą,
savaime vykstantį veiksmą arba
veikėjų tarpusavio veiksmus (pasimatymas, prausiasi, nešas, mokos, mokymasis ir kt.).
❼ Intarpai m, n ir formantai st,
št atsiranda kai kurių veiksmažodžių esamojo laiko šaknyje (lipti –
limpa, trukti – trunka, linkti – linksta, mirti – miršta ir kt.).
❽ Jungiamasis balsis jungia
dviejų žodžių kamienus darant
sudurtinį žodį (voratinklis, skardžiabalsis ir kt.).

– veiksnys
130
– tarinys

Grįžtamasis
ryšys

9 taškai

Sakinio dalys

Sakinio dalių schemos

– veiksnys

2. Nurodykite I užduoties teksto sudėtinių mišriųjų sakinių dėmenų jungimo būdus, paaiškinkite
skyrybą. Leidykla „Šviesa“
21 taškas
3. Nubraižykite I užduoties teksto sudėtinių mišriųjų sakinių schemas.

pad. – padalyvis
skaitv. – skaitvardis
kiek. – kiekinis
kelint. – kelintinis
įv. – įvardis
priev. – prieveiksmis
priel. – prielinksnis
jung. – jungtukas
dalel. – dalelytė
jaust. – jaustukas
išt. – ištiktukas

Iš viso už testą 92 taškai
Taškai

5 taškai

1. Įrašykite skyrybos ženklus paryškintame I užduoties tekste. Paaiškinkite, ką skyrėte.
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daikt. – daiktavardis
tikr. – tikrinis
bendr. – bendrinis
būdv. – būdvardis
papr. – paprastasis
įvardž. – įvardžiuotinis
veiksm. – veiksmažodis
sangr. – sangrąžinis
beasm. – beasmenis
I, II, III asm. – asmenuotė
1, 2, 3 a. – asmuo

Žodžio dalys

0–22

23–37

38–67

68–75

Pasiekimų lygis

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

Procentai

0–30

31–50

51–90

91–100

Pažymiai

1–3

4–5

6–8

9–10

Grįžtamasis
ryšys

Nenuleiskite
rankų!
Kreipkitės pagalbos!
Išsiaiškinkite tai,
kas neaišku, kaip
užpildyti žinių
spragas.
Atlikite užduotis
dar kartą.

Būkite atkaklūs!
Kelkite klausimus,
kas neaišku, ir ieškokite atsakymų.
Informaciją pritaikykite atlikdami
užduotis.
Prireikus kreipkitės pagalbos.

Elkitės ryžtingai!
Užpildykite žinių
spragas.
Informaciją pritaikykite atlikdami
užduotis.

Puiku!
Galite padėti klasės draugams.
Imkitės sudėtingesnių užduočių.

Stimulas

Kartojimas

Žinių gilinimas
(tik kartojimo
skyriuje)

Naujas
dalykinis
turinys

Klausimai

Užduotys ir
įsivertinimas

Informacijos
paieška

Strategija
(būdas)

Įsivertinimo
žemėlapis
(p. 6)

Įsivertinimo
testas

Darbas
poromis

Darbas
grupėmis

Pagal Tomos Miknevičienės str. Įkūrė išskirtinę virtualią mokyklą lietuvių emigrantų vaikams: vienoje pamokoje susitinka
vaikai iš JAV, Dominikos Respublikos ir Prancūzijos

NŠA vertinimui

Leidykla „Šviesa“

Tyrimas

6

ĮVADAS

Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas. Įgūdžių įtvirtinimas

ĮVADAS

ĮSIVERTINIMO ŽEMĖLAPIS

PASAKOJIMAS, APRAŠYMAS IR SAMPROTAVIMAS,
JŲ SIEJIMAS Į VISUMĄ
Kaip derinami ir siejami skirtingų tipų tekstai?

Kaip sekasi komunikuoti
ir pristatyti?
Kaip sekasi įsivertinti
ir būti atsakingam?

10

Kaip sekasi klausytis
ir girdėti?

Šiuolaikiniuose tekstuose derinami tradiciniai tekstų tipai – pasakojimas, aprašymas, samprotavimas.
Įvairiais būdais perteikiant mintis randasi skirtingų tipų mišrių tekstų ir savitų jų porūšių. Ši tendencija
būdinga ir viešajai kalbai, ir rašytiniams tekstams.

9
8
7

Kaip sekasi
bendradarbiauti?

Kaip sekasi skaityti
ir suvokti tekstą?

6
5
4
3
2
1

Kaip sekasi kurti
tekstą?

Kaip sekasi naudotis
informacijos
šaltiniais?

Kaip sekasi pažinti
kalbos sandarą?

Kaip sekasi taikyti
rašybos taisykles?

Kaip sekasi taisyklingai
vartoti gramatines
formas ir tinkamą
žodyną?

Kaip sekasi laikytis
skyrybos reikalavimų?
Kaip sekasi laikytis
tarties ir kirčiavimo
normų?

Balai

1–3

4–5

6–8

9–10

Patarimai

Nenuleiskite
rankų!
Kreipkitės pagalbos.
Išsiaiškinkite tai, kas
neaišku, kaip užpildyti spragas.
Padedami ar savarankiškai atlikite užduočių papildomai.

Būkite atkaklūs!

Elkitės ryžtingai!

Dalykitės patirtimi!

Kelkite klausimus,
kas neaišku, ir ieškokite atsakymų, padirbėkite papildomai.
Prireikus kreipkitės
pagalbos.

Užpildykite žinių
spragas.
Tobulėkite atlikdami
papildomų
užduočių.

Galite padėti klasės
draugams.
Imkitės sudėtingesnių užduočių.

Sprendimai

Pãsakojimas – toks teksto tipas, kai apie kokį nors tikrą ar įsivaizduojamą įvykį pasakojama
plačiai, išsamiai ir nuosekliai: aiški įvykių seka – pradžia, eiga, pabaiga. Pasakojime nurodomos įvykio
aplinkybės: laikas (kada?), vieta (kur?), atskleidžiamos įvykio priežastys (kodėl?), papasakojama, kaip ar kokiomis priemonėmis (kaip?) kas nors vyko ar buvo padaryta (kas? ką veikė?). Kad vaizdas būtų įtikinamas ir
gyvas, aprašoma tai, kas regima, garsai, skonis, kvapas, lytėjimas. Pasakoti gali pasakotojas pirmuoju arba
trečiuoju asmeniu, taip pat veikėjas.
Pasakojime gali būti veikėjų dialogų arba įsiterpti prisiminimų. Pasakojimą papildo perpasakojimas,
aliuzija, pokalbis, citavimas ir kt.
Perpasakojimas: gali būti perpasakojamas knygos, straipsnio ir kitas turinys arba kieno nors žodžiai
ar mintys. Pavyzdžiui: Jurijus Lotmanas yra pasakęs, kad pats sudėtingiausias dalykas yra paprastumas (Marcelijus Martinaitis, Apie kūrybą).
Prisiminimas yra kokio nors įvykio ar atsitikimo papasakojimas. Pavyzdžiui: Tiesa, daug kuo po truputį
buvau ir iš visur šį tą pasiėmiau kūrybai. Jau spausdinau eilėraščius, buvau išleidęs knygą, kai patyriau tikrą
kūrybos praregėjimą ir atsivėrė akys bei klausa (Marcelijus Martinaitis, Apie kūrybą).
Aliuzija – savita prisiminimo forma. Tai su pasakojamu dalyku, įvykiu, vaizdu ar charakterizuojamu
asmeniu aktualiai susieta užuomina apie žinomą pasakymą, posakį, eilėraščio eilutę, Biblijos išmintį, žymaus autoriaus citatą, įvykį. Pavyzdžiui: Reikia turėti ausis, kad girdėtum, ir turėti akis, kad matytum. Tačiau
daug ką norime pamatyti svetimomis akimis ir išgirsti svetimomis ausimis. Poezija tuo skiriasi nuo kitų menų,
kad jai reikia savo proto, savo jausmų, savo akių ir ausų ne vien skaityti, bet ir kurti ją (Marcelijus Martinaitis,
Apie kūrybą).
Pokalbis yra toks minčių perteikimo būdas, kai į monologą įterpiamos kieno nors pasakytos mintys,
perteikiamos kaip tikras ar tariamas dialogas. Pavyzdžiui: Iš užsienio atvykę svečiai klausdavo, kodėl mes neprotestuojame, kodėl tylime, nedemaskuojame konkrečių kultūros ir literatūros persekiotojų. Bet kur jie? Kokie
jų vardai ir pavardės, kaip atrodo veidai? (Marcelijus Martinaitis, Įslaptinta cenzūra).
Dialogizmas yra kokio nors pokalbio citavimas. Tai gali būti kalbėtojo sukurtos įsivaizduojamo pašnekovo mintys. Pavyzdžiui: Poezija miesčioniško sotumo tarnyboje? Tu manęs neliesi – aš tave spausdinsiu,
deklamuosiu, viešai pagirsiu. Sutarta? (Marcelijus Martinaitis, Poezija ir žodis).
Citavimas – tai minčių perteikimo būdas, kai pažodžiui perduodamos svetimos mintys, tiksliai atkartojamos kokio nors teksto dalys, kurių reikia faktams patvirtinti ar argumentams apsvarstyti. Pavyzdžiui:
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Menas išplėšia žmogų iš tos „fiziologinės“ užmaršties, iš tos nelaisvės, kuri negailestingai guldo į žemę „be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs“ (V. Kudirka) (Marcelijus Martinaitis, Kūrybos pašaukimas).

Tekstai dažniausiai būna ne vieno kurio nors tipo, o mišrūs: juose susipina ir pasakojimo, ir aprašymo,
ir samprotavimo elementai.
Keistas tų metų rugpjūtis buvo Parỹžiuje – iš jo nebuvau išvažiavęs, o atrodė, lyg į jį būčiau sugrįžęs po daugelio metų.
Ir kaip visada, kai sugrįžti į ilgai nelankytas vietas, jis atrodė
tuščias, apleistas. Taip pat – liūdnas, kažko netekęs. Norėjau
sakyti, kad vietos sensta kaip mes. Bet ne – vietos ne visada
sensta, kartais jas žmonės pagal savo supratimą atjaunina,
tačiau po daug dienų grįžus į jas visuomet nutvilko anų laikų
ilgesys. Bent mane. Tik iliuzija, kad į buvusią vietą grįžai.
Per radiją pranešinėjo, per televiziją rodė penkių, šešių šimtų
kilometrų grūstis šalies keliuose: rugpjūtis – atostogų metas.
Jau pirmą savaitę žmonių buvo mažiau, antrą miestas dar
labiau ištuštėjo. Taip – visada: paštas dirba trumpiau, ką ten
paštas, uždaro kepyklėles, kavines, daug ką uždaro. Bet ir
turistų, pavaduojančių vietinius, buvo mažiau: tais metais
turistai lenkė Parỹžių. Visi žinom dėl ko.
<...> O, tie saulėlydžiai – prisimenu juos kaip akimirksnius,
rimuojančius mūsų gyvenimus: tik tada, kai netenki, įvertini
tai, ką turėjai. Galėčiau papasakoti apie kiekvieną: ir apie tą,
kai dangų glostant plunksniniams debesims dienos šviesa
tirpo lyg blunkančiame impresionistų paveiksle, ir apie tą, kai
vakarop kilęs vėjas sužerplėjo horizontą ir raudonos debesų
eiženos geso kaip áuštantis žaizdras, ir apie tą, kai už Pont
Royal1 telkiantis audrą nešantiems debesims saulei pavyko iš
jų išsinerti ir pro jų properšas įstrižai krintantys šviesos stulpai
man pasirodė panašūs į triūbas vargonų, gaudžiančių dangaus sferų muziką. Visos jos buvo skirtingos, tos saulės laidos,
ir visos liejos į vieną saulėlydį – prasidedantį nuo pat aušros,
ilgą ir ilgesingą.
Ar būčiau galėjęs tuos saulėlydžius ištverti be savo šuns, be
Ėko? Tikriausiai ne. Gęstanti vakaro šviesa mane jo vardu
smelkė, Ėko ištikimybė ir jo įsipareigojimas man, o mano
įsipareigojimas jam mudu vienas kitą palaikė. Sykiais nutvilkydavo įspūdis, kad, prisijaukinęs šunį, dar labiau prisijaukinau miestą: jo gatves, skersgatvius, aikštes, krantines, tiltus;
atrodė, kad griūvantis miestas man artimesnis už buvusį,
kai vaizdavausi, jog gyvenimas jame ir be manęs niekada
nesibaigs, – ką reiškia kartų kaitõs dygsniai prieš akmens
amžinybę? <...>

Aprãšymas – toks teksto tipas, kai vaizdingai kas nors aprašoma: asmuo, reiškinys, vieta, įvykis,
ir (arba) atskleidžiami pojūčiai. Kurdamas aprašymą autorius pasirenka kalbos priemones ir tarsi piešia
paveikslą, kurį adresatas regi lyg gyvą. Aprašant dažnai apibūdinama ne tik išvaizda (portretas), bet ir
atskleidžiami charakteris arba būdo savybės. Toks aprašymas vadinamas charakteristika. Charakterizavimas atskleidžia žmogaus ar reiškinio skiriamuosius požymius, teigiamas ar neigiamas ypatybes.
Samprotãvimas – toks teksto tipas, kai keliami klausimai, atskleidžiamas požiūris, aiškinama ir
argumentuojama siekiant įrodyti, daromos išvados. Samprotaujama dažniausiai apie svarbius žmogaus gyvenimo klausimus, dvasinius išgyvenimus, pasaulio reiškinius. Samprotaujant mintys dėstomos
logiškai, nuosekliai, vertinama, polemizuojama (ginčijamasi).
Yra dvi ryškesnės samprotavimo atmainos: argumentavimas ir aiškinimas.
Vienos minties aiškinimas kitomis mintimis, plačiai aptariant kokį nors žodį, frazę, posakį ar mintį, siekiant įvairiais aspektais išryškinti jų prasmę, yra interpretacija. Pavyzdžiui: Žmogaus kūryba kyla iš žmogaus kūrybiškumo, iš begalinio atvirumo. Ir lyrinė kūryba yra ypatingas žmogaus dvasios atsivėrimas: „Aš atverta lig paskutinio nervo... / lig paskutinės paslėptos minties“, – sakė poetė eilėraštyje „Intermezzo“ (Viktorija
Daujotytė, Parašyta moterų).
Analogija yra skirtingų dalykų – daiktų, reiškinių, sąvokų ir pan. – lyginimas pagal jų panašumą, toks
samprotavimo būdas, kuriame iš objektų panašumo vienais požymiais daroma išvada, kad tie objektai
panašūs ir kitais požymiais. Pavyzdžiui: Esu girdėjęs, kad kūryba, poezija yra panašios į uždarą paslaptingą
rūmą, kad į ten sunku patekti be vedlio arba nepašauktiesiems, kad esą tik išrinktieji ten patenka ir kad tik
jiems leista rinktis tai, kas ten kilnu ir gražu (Marcelijus Martinaitis, Apie kūrybą).
Lyginimas yra toks samprotavimo būdas, kai gretinami tų pačių rūšių dalykai. Pavyzdžiui: Kūryba yra
nepaprastos įtampos dalykas, aukštesnis ir platesnis už sugebėjimą rašyti (Marcelijus Martinaitis, Kūrybos
pašaukimas).
Kontrastas yra toks minčių perteikimo būdas, kai greta dėstomais skirtingais reiškiniais pabrėžiamas
jų skirtingumas. Pavyzdžiui: Vargšai pirmieji eilėraščiai – užmiršti ligoti vaikai, apauti išklypusiais vadovėlių
batais, užsidėję savo mokytojų akinius. Kur pirmieji Maironio, Putino, Salomėjos Nėries eilėraščiai? Jeigu jie
būtų išlikę visi, gal ne toks lengvas atrodytų poeto gimimas, kurį biografai kartais vaizduoja kaip triumfą (Marcelijus Martinaitis, Kūrybos pašaukimas).
Iliustravimas – toks minčių perteikimo būdas, kai pateikiama įvairių pavyzdžių siekiant pagrįsti, įrodyti tai, kas pasakyta. Pavyzdžiui: Poetas nepajėgia visą laiką rašyti – arba išsisemia, neatlaiko nuolatinės
įtampos, arba tiesiog „neateina įkvėpimas“. Kartais tokia kūrybinė tyla trunka dešimtmečius, o kartais poezija
daugiau neįsidega. Kai kurių lyrikų laikas neilgas. Maironis, Kazys Binkis savo pagrindinius lyrikos dalykus parašė per keliolika metų. Visa Adomo Mickevičiaus lyrinė kūryba sutelpa beveik į vieną dešimtmetį (Marcelijus
Martinaitis, Kūrybos pašaukimas).
Sentencija – tai įžvalgiai, vaizdingai ir glaustai suformuluota bei apibendrinta išmintis. Sentencijos
įtaigiai apibendrina gyvenimo patirtį, tačiau turi būti vartojamos apdairiai ir saikingai. Pavyzdžiui: Kaip
lengvai yra sakoma, kad poetu reikia gimti (Marcelijus Martinaitis, Kūrybos pašaukimas).

Valdas Papievis, Ėko

1

Karališkasis tiltas.

Pasakojimas: vieta, laikas, įvykiai, priežastys.
Samprotavimo elementas – analogija.

Samprotavimo elementas – perfrazuojama sentencija.
Aprašymas: vaizdingai aprašomas
reiškinys ir jo sukeltas įspūdis.

Samprotavimas: keliamas klausimas
pasitelkiant analogiją, lyginimą, svarstoma egzistencinė problema, atskleidžiamas požiūris, vertybės.
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1. Kas būdinga šiuolaikinių tekstų tipams?
2. Kokių elementų dažniausiai aptinkama pasakojime? Pateikite pavyzdžių.
3. Kokių samprotavimo atmainų dažniausiai vartojama šiuolaikiniuose tekstuose? Pagrįskite pavyzdžiais.
1. Perskaitykite tekstą ir pasakykite jo tipą.
<...> Man atrodo, kad mes labai sureikšminame darbą, veiksmą, spartą. Nebesakome – laimingas žmogus,
sakome sėkmės lydimas. Mane siutina visos tos sėkmės istorijos. Sėkmės lydimą suvokiame kaip turtingą, fotografuojamą viršeliams, lyg tai įprasmintų gyvenimą. Viename interviu neatsargiai parašiau apie tinginystės
palaimą – buvo labai įdomių komentarų. Aš siūlau sustoti, įsižiūrėti, įsiklausyti. Tik tomis tinginystės palaimos
būsenomis ir atsiveria aukštieji mūsų gyvenimo akimirksniai, egzistenciniai akimirksniai, atsiskleidžia gyvenimo grožis. Bėgdamas jo nepastebėsi, prabėgsi. Linijos, melodijos, žodžio, žmogaus grožio gali taip ir nepastebėti, gali prabėgti pro savo paties gyvenimą, vienintelį ir nepakartojamą. <...>
Nijolė Bulotaitė, Valdas Papievis: „Mano namai – lietuvių kalba“
https://naujienos.vu.lt › valdas-papievis-mano-namai-lie...

4.
I tekstas

<...> Ypač svarbūs šiandien kelionių įspūdžiai, kuriuose ne tiek parodomos kitos šalys, kaip būdavo seno
tipo kelionių apybraižose, bet demonstruojamas paties keliautojo šaunumas, jo pasiekimai, iš auditorijos
laukiant patiktukų – to pigaus įvertinimo, pripažinimo. Todėl daugelio tokių kelionių aprašymai sklidini optimizmo ir jaunatviško naivumo. Formuojasi mobilaus naujojo herojaus tipas, kuris didžiuojasi net savo trūkumais – nes jaunystė viską pateisina, išteisina.
Taigi šiandien už literatūros kūrėjų nugaros slypi ne klasika, bet medijų ekranai, internetas. O kas stovi už
jų? Kas mūsų laukia už šito gyvenimo? Kur yra šito šaunaus naujojo pasaulio ribos? <...>
Remigijus Tamošaitis, Šis šaunus naujas pasaulis

II tekstas
<...> Internetiniai komentarai – labai savita skaitymo ir reagavimo erdvė, įdomi ir antropologiškai: ką išlaisvina sąmonėje anoniminė raiška, ką atidengia, kodėl daugiau juodumo ir niekinimų negu palankumo, supratimo, pasidžiaugimo.
Viktorija Daujotytė, Kalba ir jos menas

2. Papildykite 1 užduoties tekstą argumentavimo ar aiškinimo intarpais.

4.1. Nurodykite abu tekstus siejančią temą.
4.2. Suformuluokite, jūsų nuomone, svarbiausią tekstuose svarstomą problemą.
4.3. Parašykite 120–150 žodžių samprotavimo pastraipą su pasakojimo ir aprašymo elementais, argumentuotai atskleisdami savo požiūrį į tekstuose svarstomą problemą.
•
Rašydami pastraipą suformuluokite teiginį, įvardykite svarstomą problemą.
•
Galite aptarti, kur, kada, kodėl problema atsirado, kam ji aktuali ar neaktuali.
•
Pateikite pavyzdžių iš literatūros ar kitos kultūros srities.
•
Pasamprotaukite, kokią įtaką ši problema daro žmogui, kokių pasekmių sukelia.
•
Pasiūlykite, kaip problemą būtų galima spręsti.
•
Jeigu manote, kad problema nesvarbi, pagrįskite savo nuomonę.
•
Laikykitės pastraipos struktūros reikalavimų. (Remkitės patarimais p. 128–129.)
4.4. Perskaitykite savo darbus grupės draugams.

3. Perskaitykite tekstą ir argumentuotai atsakykite, kokių tipų tekstai jame derinami. Nurodykite
teksto temą ir svarstomą problemą.
<...> Tačiau šiandien mūsų literatūra jau yra kitokia. Nes kitoks yra mūsų pasaulis. Mes esame laisvi, niekas
mūsų nebepersekioja dėl pažiūrų, niekas nereikalauja aukotis. Mus valdo nebe valdžios ideologija, o kapitalas,
kuris vis labiau sutampa su informacinėmis sistemomis. Medijos, knygos – tai irgi informacijos kanalai, visuose
juose prasisunkia komercinis elementas, be kurio niekas nesisuka. Kai viskas sukasi greitai, nė nepamatai, kaip
egzistencija netenka transcendencijos matmens, prarandamas gyvenimo šventumo pojūtis. Nes tai vertikalūs dalykai, o vartotojiškas gyvenimas yra horizontalus, dinamiškas, greitas. Prekės sukasi greitai, o ir knygos
rašomos be paliovos, nes jos irgi yra prekė. Gyvename horizontalioje bėgančioje eilutėje, nes informacinėje
visuomenėje nėra laiko gilintis: nei kuriant, nei skaitant. <...>
Dažnas naujųjų kūrėjų kūrybą pradeda nuo dalijimosi savo gyvenimėlio patirtimis socialinio bendravimo
grupėse, feisbuke, instagrame, taip pat kuria tinklaraščius, internetinius dienoraščius, ir jau tada, sukaupę tam
tikrą laikininkų masę, įtiki savo talentais ir jau veržiasi į visuomenę su patvaresne popierine knyga. Jie imasi
rašyti neaiškaus žanro eklektinius1 einamųjų poreikių tekstus, pasakoja savo sėkmės istorijas (apie emigracijos
vargus buvo rašoma tik laisvės pradžioje) visiškai neturėdami ne tik literatūrinio rašymo, bet ir gilesnio skaitymo patirties. Randasi ir tokių talentų, kurie antai skelbiasi: esu kūrybininkas, tekstų kūrėjas reklamoms. Ir noriu
rašyti knygą. <...>
Remigijus Tamošaitis, Šis šaunus naujas pasaulis
https://www.bernardinai.lt/sis-saunus-naujas-pasaulis/

Eklèktika – 1) skirtingų, nederančių, prieštaringų mokslo, meno teorijų, koncepcijų, stilių, tezių, sąvokų nekūrybiškas jungimas ir vartojimas; nesavarankiška,
neprincipinga mąstysena, kūryba.

1

Perskaitykite tekstus ir atlikite 4.1–4.4 užduotis.

5.

Parašykite samprotavimo pastraipos tema „Kas žmogų įkvepia siekti savo tikslo?“ planą:
parašykite teiginį ir parinkite argumentų. Rekomenduojama kiekvienai grupei pasirinkti skirtingus būdus: analogiją, lyginimą, kontrastą, iliustravimą, sentenciją, interpretaciją.
5.1. Pristatykite savo planus kitoms grupėms.
5.2. Aptarkite, kuri grupė įtaigiausiai atsakė į klausimą, ir pateikite patarimų, kuriai grupei reikėtų
patobulinti savo planą.
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III SKYRIUS

Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas. Įgūdžių įtvirtinimas

ŠIAME SKYRIUJE
TIKSLAI

V SKYRIUS

SINTAKSĖ IR SKYRYBA

Laikytis taisyklingos
lietuvių kalbos skyrybos reikalavimų rašant,
analizuojant ir kuriant
tekstus.

PAKARTOSITE IR PAGILINSITE ŽINIAS APIE
sudėtinio sakinio skyrybą;
tiesioginės kalbos ir citatų skyrybą;
stilingos kalbos reikalavimus.

SUSIPAŽINSITE SU
sudėtinių mišriųjų sakinių sandara;
stilingos kalbos reikalavimų taikymu tekste.

KAIP KŪRYBINIS MĄSTYMAS
UGDO KŪRYBIŠKUMĄ?

MOKYSITĖS
sudėtinių mišriųjų sakinių dėmenų skyrybos;
tiesioginės kalbos skyrybos;
citatų skyrybos;
nagrinėti sudėtinius mišriuosius sakinius;
kurti tekstus laikantis stilingų kalbos reikalavimų.

PASITIKRINSITE, AR GEBATE TEKSTE ATPAŽINTI
sudėtinius mišriuosius sakinius;
tiesioginės kalbos sakinius;
citatas.

ĮTVIRTINSITE ĮGŪDŽIUS
taisyklingai skirti taikydami išmoktas sudėtinių mišriųjų
sakinių, tiesioginės kalbos ir citatų skyrybos taisykles.
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SINTAKSĖ IR SKYRYBA

1. Stilingos kalbos reikalavimai (aiškumas, logiškumas,
tikslumas, glaustumas, įtaigumas)

Turtingumas yra visų gero stiliaus ypatybių pamatas: tik turint iš
ko rinktis, ne tokį tikslų žodį galima pakeisti tikslesniu, nevaizdingą – vaizdingesniu. Ryškiausias kalbos turtingumo rodiklis yra sinonimika. Tačiau turtinga kalba – tai ne žodžių kiekis, ne dirbtinė
kalbos sankaupa, o tikslingas jų parinkimas ir vartojimas.

Kodėl reikia laikytis stilingos kalbos reikalavimų kuriant tekstus?

Stilnga kalbà atitinka kalbėjimo aplinkybes: adresatą, turinį, tikslą. Vienais atvejais kalba turi
būti tiksli ir aiški, kitais – ir vaizdinga, emocinga, skambi, kitaip tariant, ypatinga, paveiki, įtaigi. Todėl kuriant tekstą reikia paisyti stilingos kalbos reikalavimų: aiškumo, logiškumo, tikslumo, glaustumo,
įtaigumo.

Rašyti stilingai, vadinasi, rasti geriausią savo minčių ir jausmų raišką konkrečia tema, konkrečia
proga, konkrečiu laiku, tinkamą konkrečiam adresatui.
Pagal str. Bendrieji stilingo teksto reikalavimai ir Kazimiero Župerkos kn. Stilistika

Stilingos kalbos trūkumai
Stilingos kalbos reikalavimai

Stilingos kalbos reikalavimų požymiai
Stilingos kalbos reikalavimai

Aiškumas

Kalbos aiškumo trūkumai skiriami į leksinius ir gramatinius.
Leksiniai trūkumai: tas pats žodis vienas paskui kitą einančiuose
sakiniuose arba tame pačiame sakinyje vartojamas skirtingomis
reikšmėmis; vartojami sinonimai, artimi terminams, ir jais, tai vienu,
tai kitu, pagret vadinamas tas pats daiktas; neapdairiai vartojami
kontekstiniai sinonimai; trūksta žodžio; minties šuolis; įmantraujama tropais, terminais, jų trumpinimu; vartojama sumokslinta,
„išpūsta“ frazė.
Gramatiniai trūkumai: dviprasmybę kelia įvardis, siejamas su keliais prieš einančio teksto žodžiais; nepamatuotas skaičiaus formos
kaitaliojimas tekste; dviprasmybė kyla dėl neapdairiai pasirinktos
žodžių tvarkos sakinyje; sakinys tampa griozdiškas ir sunkiau suprasti mintį dėl ilgo išplėstinio pažyminio prieš pažymimąjį žodį.

Logiškumas

Loginiai kalbos trūkumai yra ne tiek kalbos raiškos, kiek mąstymo
trūkumai, atsiradę pažeidus logikos dėsnius. Logiškos kalbos dėsniai pažeidžiami, kai sąvokos skirstomos ne vienu pagrindu, tas pats
dalykas aiškinamas tokiu pat dalyku, kalbama nenuosekliai, sudvejinamas veikėjas, nepaisoma loginio skirstymo reikalavimų, išvada
prieštarauja prielaidai, vartojami nevykę palyginimai, minties šuolis.

Tikslumas

Kalbos tikslumo trūkumai skiriami į leksinius ir gramatinius.
Leksiniai trūkumai: žodžio tikslumo trūkumai (žodis netinkamas
dėl semantinio1 arba emocinio atspalvio, pasirenkamas ne tas
sinonimas ar kitoks artimos reikšmės žodis, bendri žodžiai ten, kur
tiksliau mintį išreikštų konkretūs); supainiojami panašiai skambantys skirtingų reikšmių žodžiai; gretinami žodžiai nederinami pagal
prasmę.

Požymiai

Aiškumas

Tekstas tampa neaiškus, jei kas nors yra netaisyklinga, negryna.
Aiškumui ypač kenkia įmantrumas, daugiareikšmiai dviprasmybes sukuriantys žodžiai, teksto perkrovimas terminais, skaičiais, meninėmis priemonėmis.

Logiškumas

Logiškumas siejamas su mąstymu. Tai elementarių logikos reikalavimų laikymasis, argumentuotas kalbėjimas.

Tikslumas

Tikslumas reikalauja, kad raiška atitiktų mintį, o ši – objektą, įvykį. Tikslumui ypač praverčia sinonimai. Svarbiausia jų funkcija tikslinamoji (plg. veiksmažodžių manyti, galvoti ir mąstyti reikšmes). Kalbos tikslumas priklauso nuo taisyklingumo. Žodis dažnai būna
netikslus todėl, kad pavartotas netaisyklingai, ne savo reikšme,
painiojami panašiai skambantys, bet skirtingos reikšmės žodžiai,
gretimi žodžiai nederinami pagal prasmę.

Glaustumas

Ši ypatybė yra kalbos aiškumo ir paprastumo palydovė. Labai svarbu
atsirinkti, koks aforizmas, metafora, sentencija, patarlė ar palyginimas atskleis visą minties esmę.

Įtaigumas

Kalbos įtaigumą kuria vaizdingumas, gyvumas, skambumas,
turtingumas.
Vaizdingumas pirmiausia yra meninio stiliaus ypatybė, kurios
pagrindas – konkretumas. Kalbos vaizdingumas priklauso nuo leksikos: konkrečių daiktavardžių, vaizdingųjų veiksmažodžių, jo teikia
frazeologizmai, palyginimai, tropai.
Gyvumas – buitinio, meninio, iš dalies publicistinio stiliaus ypatybė, siejama su veiksmažodžiu, dinamiškumu, žodyno, gramatinių
formų, sakinių įvairove, ištiktukų vartojimu.
Skambumas yra sakytinės kalbos ypatybė, siejama su garsų derme –
lengva, malonia klausyti tartimi. Ši ypatybė (ji dar vadinama sklandumu) pageidautina visų stilių ir rašytiniame, ir sakytiniame tekste.

1

Stilingos kalbos reikalavimų pažeidimai

Semántinis – susijęs su semantika, reikšminis. Semantika – kalbos vienetų reikšmės.
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Stilingos kalbos reikalavimai

Stilingos kalbos reikalavimų pažeidimai
Gramatiniai trūkumai: skyrium paimtas sakinys geras, taisyklingas, o tekste – netikslus; nejaučiami ir netinkamai išdėstomi
prasminiai akcentai sakinyje ar tekste, netiksli (nors ir taisyklinga)
žodžių tvarka.

Glaustumas

Įtaigumas
a) gyvumas:

b) vaizdingumas:

c) skambumas:

d) turtingumas:

Kalbos glaustumo trūkumai: glaustumui kenkia skurdus žodynas,
mąstymo padrikumas, prastas apsiskaitymas, teksto kompozicijos
(ypač jos proporcijų) nepaisymas. Sakytinę kalbą „išpučia“ dažni
pertarai taip sakant, supranti, žinok ir kt.; pasakymai su nereikalingais dalyviniais pažyminiais; frazes išplečia veiksmažodiniai daiktavardžiai; kartojami žodžiai; per dažnai vartojami įvardžiai; vartojami
nieko nesakantys dalyviniai pažyminiai; tuščiažodžiavimas.
kalbos gyvumui kenkia nemotyvuotai kartojami tie patys žodžiai,
frazės, monotonija, nepagrįstas veiksmažodžių keitimas veiksmažodiniais daiktavardžiais, neveikiamaisiais dalyviais (netinka reikšti
greitiems, staigiems veiksmams);
kalbos vaizdingumo trūkumai: aptariamos aplinkybės reikalauja
ekspresijos1, vaizdo, vartojami stilistiškai neutralūs, nevaizdingi
žodžiai; netinkamai ar nesaikingai vartojamos meninės raiškos priemonės; įkyriai ir nuobodžiai kartojami žodžiai;
kalbos skambumo trūkumus sudaro ausį rėžiantys panašiai skambančių žodžių susidūrimai ir kartojimai, vienodų skiemenų susibėgimai, atsitiktiniai rimai bei kiti stilistiškai nepateisinami sąskambiai;
didžiausias kalbos turtingumo trūkumas – įkyriai kartojami tie
patys ar bendrašakniai žodžiai.

„Kūrybiškas“. Ką lietuvių kalba sako šiuo būdvardžiu, kaip atskiria nuo kūrybingo? Atskiria nežymiai, kiek
pastūmėdama veiksmo kryptimi: kūrybiškai veikiantis žmogus randa netikėtus sprendimus, pamato išeitis,
pasisuka nelaukta kryptimi, pamato, kas ligi tol nebuvo pastebėta, suvokta. Įprastume pastebi neįprastumą.
Šiuo metu kartais itin kūrybiškai veikia kūrybingi menininkai: juvelyrai, sukuriantys papuošalus ne tik iš nebrangių, bet ir atliekamų medžiagų, skulptoriai, pasirinkę kokias statybines atliekas, niekam nebereikalingus
daiktus ir transponuodami juos į kūrinius. Kas skiria kūrinį nuo daikto, reikalingo ar nereikalingo? Paprasčiausia sakyti, kad kitų funkcijų įgijimas, ryšių su aplinka, su žmonėmis atsiradimas. <...>
Viktorija Daujotytė, Kūrybiškumas ir kūrybingumo atpažinimas

2.

Pavyzdys: 1. Ir aš nejučiomis pajuntu, kaip mane apima baimė. Aiškinimas: logikos trūkumas – pasakymas nejučiomis pajuntu nelogiškas. Neįmanoma pajusti nejuntant. Taisoma: Ir aš pajuntu, kaip mane
apima baimė. 2. Mokykla davė mums sparnus, ir mes galime plasnoti į bet kurią pusę. Aiškinimas: aiškumo
trūkumas – įmantraujama tropais: davė sparnus, galime plasnoti. Taisoma: Mokykla daug ko išmokė, todėl lengvai galime rinktis savo kelią.
1. Ir visas kraštas apjuostas giliomis upėmis, jūromis, išmindžiotas įvairių pėdų, kurios ilgainiui pramina
taką. 2. Mūsuose dar yra daug jaunuolių, kurie į gyvenimą žiūri pro tėvelių kišenes. 3. Jis ateidavo ne tik siūdintis medpadžių, bet ir pakalbėti apie gyvenimą. 4. Trys dar tebesimoko: vienas aukštojoj mokykloj, du šįmet
sės į gimnazijos paskutinės klasės suolą. 5. Kelionė buvo įdomi ne vien todėl, kad mane jaudino susitikimai su
nepažįstamais žmonėmis, bet ir todėl, kad aš atsidūriau tarp dviejų pasaulio ribų. 6. Dabar jau įvykdytas dujų
baliono sureguliavimo schemos pataisymas. 7. Nors poeto nėra tarp gyvųjų, tačiau mes visur jį jaučiame: ir
darbuose, ir gyvenimo ateityje. 8. Čiulba paukšteliai krūmuose. Jie irgi ruošiasi žydėti. 9. Jo eilės skamba fabrikų, gamyklų, staklių ir mašinų gaudesy. 10. Merginos tėvas nenorėjo jaunikio, todėl jis apšmeižė jį.
3.

1.

Tekstą aptarkite remdamiesi stilingos kalbos reikalavimais. Nurodykite teksto funkcinį stilių
(žr. p. 127).

<...> Žmogus yra kūrybingas, kiekvienas sąmoningas individas gali laisvai veikti pasaulyje, jį keisti, susikurti savo gyvenimą, į kurį įeina ir šeimos kūrimas. Priesaga -ing- rodo kūrybos galių turėjimą. Žmogų iškelia, suteikia išskirtinių galimybių kūrybingumo ryškumas, intensyvumas. „Širdingas“, „turtingas“: vienu atveju – turįs
širdį, gebantis atsiliepti į kito skausmą, užjausti, padėti, kitu – turįs turto. „Kūrybingas“, turįs kūrybos, kad ir kaip
neįprastai tai skambėtų. Kūrybingas ir tas, kursai turi galių kūrybai atpažinti. Išmintį atpažįsta tik išmintingas.
Kūrybingumas apima ir matematikus, ir fizikus, ir ekonomistus, ir teisininkus, ir bibliotekininkus. Negana
to – kūrybingumas neapleidžia ir fizinį darbą dirbančių žmonių. Gamta, žemės darbai kūrybingumą skatina:
gamta yra kūrybinga, valdo sudėtingas garsines partitūras, spalvų dermes, kuria kraštovaizdžius. Žinome, kad
ir negailestinga – sukuria ir sunaikina. Ir žmogaus kūrybinės galios, deja, nėra tik konstruktyvios – jos gali būti
ir destruktyvios.
1

Eksprèsija – kalbos išraiškingumas, emocingumas, vaizdingumas kaip priešprieša neutralumui.

Suredaguokite sakinius. Paaiškinkite, kurie kalbos tikslumo, glaustumo reikalavimai pažeisti.
Pavyzdys: 1. Pagalvokime, ar mes dažnai susiduriame su vaikyste. Aiškinimas: tikslumo trūkumas –
ne savo reikšme pavartotas žodis susiduriame. Taisoma: Pagalvokime, ar mes dažnai prisimename vaikystę. 2. Trumpas buvo poeto Vytauto Mačernio gyvenimo kelias. Aiškinimas: glaustumo trūkumas – žodis kelias sakiniui nesuteikia jokios papildomos informacijos. Taisomas: Trumpas buvo Vytauto Mačernio gyvenimas.

Kazimieras Župerka, Stilistika

1. Kokių stilingos kalbos reikalavimų reikia laikytis, kad kuriamas tekstas būtų sklandus?
2. Kokie yra stilingos kalbos požymiai?
3. Nuo ko priklauso kalbos turtingumas? Pateikite pavyzdžių.

Nurodykite ir ištaisykite kalbos logikos ir aiškumo trūkumus.

1. Tai buvo ryški asmenybė, savo šviesa nutvilkiusi ne vieną imlią vaiko širdį. 2. Anzelmo Matučio eilėraštis „Šermukšnėlė“ nesukelia per didelio lyrinio sunkumo. 3. Seniai teko matyti tokią minią, besibūriuojančią
prie teatro durų. 4. Ir daugelis kitų nuoširdžiai atlieka darbą. 5. Darius pastebi, kad kas keleri metai jam reikia
didesnės avalynės numerio. 6. Jie vertėsi bitininkyste, gamino medų ir vašką, nuo kurio galėjo kilti ir vietovės
pavadinimas. 7. Mes, ta prasme, labai stengėmės, ta prasme, kad pirmokai gimnastikos varžybose laimėtų
prizinę vietą. 8. Sergamumas sumažės, jeigu vaikai bus grūdinami, išvedami pasivaikščioti po gryną orą. Vaikų
sergamumui mažinti yra rezervų ir miesto vaikų ikimokyklinėse įstaigose. 9. Draugystę aš galėčiau sulyginti su
didžiuliu, plačiai įsikerojusiu ąžuolu. 10. Mano draugystė su seserimi vis labiau stiprėjo ir tvirtėjo.
4.

Nurodykite, kurias leksines priemones vartojant tekstas tampa įtikinamas (remkitės gyvumo, vaizdingumo ir skambumo požymiais). Tas priemones įvardykite ir išrašykite.

<...> Mėnesiena, žiogų čirpavimas, lakštingalos... Bet greitai visa nutils, kadangi iš vakarų artinasi audros
debesys. Lyg įkaitinti uolų luitai jie garma vienas per kitą. Erdvė pritvinkusi ozono, grėsmės ir ilgesio. Tarpais
tolimas dangus ties horizontu nušvinta dusliu raudoniu – amalą krečia. Tyliai tie žaibai prasideda, tyliai ir
gęsta. Tačiau po jų subilda perkūno ratai, sublyksi žaibų botagai. Šit ką tik tvykstelėjo žaibas, tarsi didžiuliais,
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išklaipytais pirštais apimdamas visą audrotą padangę: menkiausias debesies iškilimas žymu, menkiausias
įdubimas ar sujudėjimas. Gęstančio žaibo šviesoje spėji pamatyti ir jų veidus. Vienas tamsaus gymio, grubokų
bruožų, apvalus. Tai Rimantas. Antrasis pailgas, didelėmis ryškiomis akimis, Juozas. Trečiojo veidas jau skendi
tamsoj. Iš tamsos, iš pratiso miško ošimo girdėti jo balsas. Jis skuba kažką išsakyti ir bijo, kad nespės: bet kurią
akimirką gali sušniokšti audra; tą balsą užgožia pleišėjantys žaibai. <...>
Bronius Radzevičius, Priešaušrio vieškeliai

5. Sukurkite 120–150 žodžių pasakojimo pastraipą tema „Dešimtokas ieško kūrybiškumo“. Pastraipoje pavartokite kalbinės raiškos priemonių. (Remkitės patarimais p. 131–132.)

sakinio ryšį. Pavyzdžiui: Kad taip atsirastų kokia uoga (1), tai išeitų visai šauni puota (2): gira būtų rūgšti ir
saldi (3), atsigerti negali (4). Paaiškinimas: sudėtinis mišrusis sakinys sudarytas iš keturių dėmenų, 1 ir 2 dėmenys sujungti prijungiamuoju ryšiu, 2 ir 3 susieti bejungtukiu, 3 ir 4 – bejungtukiu, po 2 dėmens daroma
ryški pauzė, ją žymi dvitaškis, vadinasi, vyraujantis ryšys yra bejungtukis.
Mišriųjų sakinių dėmenų jungimo būdai
Mišriųjų sakinių dėmenų
jungimo būdai
Sujungiamasisprijungiamasis

2. Sudėtiniai mišrieji sakiniai, jų dėmenų jungimo ypatumai
Kaip jungiami sudėtinio mišriojo sakinio dėmenys?

Sudėtnis sakinỹs – sakinys, turintis du ar kelis gramatinius centrus, pavyzdžiui: Gudrus ir po žeme
mato, kvailas ir po kojom nepastebi. Kai žmogus turi daugybę idėjų, sprendimų, staiga ateina išganinga mintis. Sudėtiniai sakiniai pagal dėmenų jungimo būdus skiriami į jungtukiniùs (jungiami intonacija ir jungtukais), pavyzdžiui, Saulutė tebešvietė linksmai, bet vėjas jau ūžavo, ir bejungtukiùs (siejami tik intonacija),
pavyzdžiui, Antroji savaitės pusė bus ramesnė, giedresnė, naktys vėsesnės, dienos maloniai šiltos, sakinius.
Sudėtiniai jungtukiniai sakiniai pagal tai, kuriais jungtukais ar kitais jungiamaisiais žodžiais jungiami jų
dėmenys, skiriami į sujungiamúosius, pavyzdžiui, Čia lankiausi nebe pirmą kartą, todėl kiekvienas keliukas
buvo gerai pažįstamas, ir prijungiamúosius, pavyzdžiui, Žmogus paprastai geriausiai suvokia tai, kas jau
žinoma.
Sudėtinį sakinį sudarantys trys ir daugiau dėmenų gali būti jungiami ne vienu, o keliais būdais, kaip antai pirmą sakinio dėmenį su antruoju gali jungti sujungiamasis ryšys, antrąjį su trečiuoju – prijungiamasis
arba pirmąjį su antruoju – bejungtukis siejimo būdas, antrąjį su trečiuoju – sujungiamasis ir pan.

Bejungtukisprijungiamasis

Mišreji sakinia – tai dviem ar trimis jungimo būdais sudaryti sudėtiniai sakiniai:
sujungiamasis ryšys

prijungiamasis ryšys

Pavasarinė saulė šildė, ir vaikas net napajuto, kaip saldžiai užmigo.
Pagal tris pagrindinius sudėtinių sakinių dėmenų jungimo būdus (sujungimą, prijungimą, bejungtukį)
galima skirti tokius mišriųjų sakinių dėmenų jungimo derinius:
1) sujungiamieji-prijungiamieji sakiniai,
2) bejungtukiai-prijungiamieji sakiniai,
3) bejungtukiai-sujungiamieji sakiniai,
4) bejungtukiai-sujungiamieji-prijungiamieji sakiniai.
Sudėtiniai mišrieji sakiniai dažniausiai yra skirtingo skaidymo lygmens. Šio tipo sakinys skyla į dvi
dalis. Svaresnis skyrybos ženklas (dvitaškis, brūkšnys, kabliataškis) turi žymėti ryškiausią pauzę, vyraujantį

Bejungtukissujungiamasis

Taisyklės

Pavyzdžiai

1. Mišriųjų sakinių, kurių bent
vienas dėmuo turi prijungtą
šalutinį dėmenį, dėmenys siejami
sujungiamuoju-prijungiamuoju
būdu.
Galimi tokių sakinių modeliai:
a) sujungiamieji dėmenys (vienas
ar du) gali turėti ne vieną šalutinį dėmenį;
b) sakinyje sujungiamųjų dėmenų gali būti daugiau kaip du:

Ežys neabejotinai yra naudingas
gyvuliukas, tačiau jam prikišama,
kad naikina paukščių kiaušinius ir
jauniklius.

1. Bejungtukiai sakiniai, kurių
bent vienas dėmuo turi šalutinį
dėmenį, siejami bejungtukiu-prijungiamuoju būdu.
Galimi tokių sakinių modeliai:
a) vienas bejungtukio sakinio dėmuo turi šalutinį dėmenį;
b) du bejungtukio sakinio dėmenys turi po šalutinį dėmenį;
c) yra keli bejungtukiai dėmenys,
iš kurių bent vienas turi šalutinį
dėmenį:

Matyt, nieko doro iš jo nebus: koks
gimė, toks ir mirs.

1. Kai vieni dėmenys sudedami
be jungtukų, o kiti sujungiami
jungtukais, yra bejungtukiu-sujungiamuoju būdu susieti mišriojo
sakinio dėmenys.
Galimi tokių sakinių modeliai:

Nepriklausomos žurnalistikos principais besivadovaujančios žiniasklaidos įtaka šįkart buvo labai svarbi,
didžiausi kanalai kritiškai vertino
visus politinio proceso dalyvius, ir
visuomenė galėjo priimti pasvertus
sprendimus.
a) Linksmiau sučireno vieversiai,
papieviuose gyviau artojus sveikino
pempės, o miške skardžiai nuaidėjo
gegutės kukavimas.

a) bejungtukio-sujungiamojo sakinio dėmenys yra lygiaverčiai:
keli bejungtukiai dėmenys sudaro
grandinę, kurią užbaigia sujungiamasis dėmuo;

a) Tadukui atrodė, kad jis sapne
rado gražų daiktą, bet kai prabudo,
jo nebuvo.
b) Ar tikrai nurimo dejavimai, kas
pasakys, bet mažučiams kažin ko
drąsiau pasidarė, ir patylėjusi valandėlę Katriukė vėl prašneko.

a) Duona pirkta neskalsi: bepigu, kai
savo yra.
b) Gyvena kaip žirnis prie kelio: kas
eina – tas skina, kas nori – tas mina.
c) Dienos dabar trumpos, tai nė
nepamatė, kai ėmė temti: langeliai
pilkėjo, pajuodę kampai traukėsi.
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