
Paruošė Kristina Vyšniauskienė 

Bitė Vilimaitė 
  Namai  
 

Pirmiausia, žinoma, prieškambaris: pigi kabykla, dėžė batams, veidrodis 
metaliniais rėmais, primenančiais kapų tvoreles. Iš karto — durys į miegamąjį, kur tvyro 
apgaulingas paprastumas: raudonos užuolaidos, žydru dirbtiniu kailiu užtiesta dvigulė 
lova, džiuto kilimėlis, kietas, šiurkštus; tualetinis stalelis — pudra, kremai, kvepalai, 
šešėliai, dirbtinės blakstienos; sausos gėlės: saulutės, lapės uodegos, zuikio uodegėlės, 
ligustro šakelė. Kampe — neveikiantis šviestuvas, spinta, prikimšta madingų ir 
nebemadingų drabužių . Ant sienos — paveikslas su stumbrais. 
 
Ar prieškambaris šiuose namuose jaukus?________________________________ 
 
Trimis argumentais paremkite savo nuomonę: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Tiesiai — virtuvė. Daug butaforijos, jokios užuominos apie tikrą skanų valgį. 
Šaldytuvas dar senelės pirktas, užtat veikia be priekaištų, mažas ir neišvaizdus, 
patikimas. 

Sandėliuką praleidžiu. Koridorius visas apdaužytom sienom, nes vaikui leidžiama 
ten važinėtis dviratuku. 
 
Parašykite kuo daugiau epitetų, apibūdinčių šių namų šeimininkę/ą. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Mokinio vardas________________________________________________             Klasės darbai 

Epitetas - žodis, pažymintis daikto, asmens, reiškinio savybę, ypatybę ir suteikiantis 
jam meninio vaizdingumo. 
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Einame į _ _ _ _ _ _ _  kambarį. Jis mažas, irgi prikimštas daiktų. Čia — tikras 

paprastumas. _ _ _ _ _ ir _ _ _ _ _ _ _  lovos sustatytos kampu. Čia pilna minkštų 
žvėrelių, šautuvų, dūdelių, armonikėlių. Yra dvi siuvamosios mašinos — tikra ir 
žaislinė. Komoda sena, kaimo meistro dirbta, inkrustuota juoduoju ąžuolu. Ant sienos 
paveikslas — Berlyno gatvė žiemą: stovi arkliukas, eina mergytė su pelerina ir motina 
su skėčiu. Ant lango rankenos kabo specialus medalikėlis, kad apsaugotų namus nuo 
žaibo. 
 
Iš daiktų esančių kambaryje nuspręskite, kas čia gali gyventi? Atsakymą sužinosite 
įrašę tinkamas raides. Kiekvienas brūkšnelis atitinka praleistą raidę. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Dar vienas kambarys. Langai į parką, daug šviesos, saulės. Krenta į akis kažkas 

pirkliška: užtiesalai sunkūs ir ryškūs, su kutais, užuolaidos standaus šilko, su 
paraukimais, persiškas kilimas trypiamas batais — čia nėra mados nusiauti. Baras 
praviras: matyti sunkūs keturkampiai buteliai visokių užpiltinių — erškėtrožių, mėtų, 
pipirų, pelynų. Stovi keli rytietiški dirbiniai: indiška dėžė, vietnamietiški ąsočiai. Daug 
žalumynų: būtinai palmė, puikiuose keramikiniuose puoduose klesti du didžiuliai 
alijošiai. Knygų nedaug, visos rinktinės.Yra ir Biblija, ir pirmasis ,,Metų" leidimas, ir 
kelios mažos senos maldaknygės, kur tarp lapų išlikę tikrų, iš tų laikų, gėlių. Ant sienų: 
didžiulis Žemaitės bareljefas, Adomo Mickevičiaus portretas, nuostabiai gražus jauno 
Majakovskio veidas, padidinta klumpių turgaus nuotrauka iš senelės archyvo. Dar daug 
juodojo molio peleninių ir verbos juodame ąsotyje. 
       Šuo guli minkščiausioje vietoje, nervingas ir be charakterio, kaip dažnai būna 
namuose, kur nesutariama. 
 
Kas jūsų nuomone gyvena šiuose namuose? Pagalvokite ir užrašykite, kiek, kokio 
amžiaus, profesijos, charakterio žmonių gali gyventi šiuose namuose? Kiekvieną savo 
išgalvotą veikėją apibūdinkite nors vienu sakiniu, galite sugalvoti jiems vardus. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Tai kieno gi šie namai? Šeimininkai, įsikūrę taip trafaretiškai ir sykiu nepakartojamai, — 
kur jie? Štai Jis, su nudrengtais džinsais, gliaudo riešutus, pasidėjęs ant kelių visą 
dubenį. Vaikas stovi šalia, pražiojęs snapuką. Ji sėdi susisupusi į nuskalbtą, sudilusį 
atlasinį chalatą, kaip visada nepatenkintu veidu; jai šalta arba per šilta, o gal pritrūko 
pinigų arba nesinori nurengti eglės, nors jau vasaris ir medelis stovi beveik plikas, 
apačioj prikritę daug žaislų, o grindys žalios nuo spyglių. Senelė čia pat. Ji 
demonstratyviai sėdasi ant kiečiausios kėdės, kartais net gardžiuodamasi valgo sausą 
duoną, lengvai išleidžia savo pensiją skanėstams, puiki senelė, mylinti žentą ir 
privengianti dukters. Televizorius įjungtas, tačiau jo beveik niekas nežiūri. Čia žvilgsnis, 
čia mesta frazė, vaiko balselis, perstatomas koks niekutis, pataisoma staltiesėlė, ilgai 
tyrinėjama kažkodėl nykstanti palmė, šuns puiki galva padėta ant numintos JOS 
šlepetės. Ji nusprendžia eiti lankyti sergančios draugės, kuri guli nervų ligoninėje, ir 
vyro veide užuojauta vis dėlto susimaišo su pašaipa. Jie visi gerai ją pažįsta, draugės 
vardas— Angelina, vaikas ją irgi prisimena ir naiviai klausia: ,,Ji dar gyva?" — ,,Gyva", 
— atsako visi. 
 
Nurašykite 2 citatas apibūdinančias šio namo šeimininkus. 
 
JI_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
JIS____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Kodėl senelė demonstratyviai sėdasi ant kiečiausios kėdės, kartais net gardžiuodamasi 
valgo sausą duoną? 
  
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

Citata- tiksli ištrauka autoriaus tekste. 
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Nors kūrinys pavadintas “Namai” tačiau galima teigti, kad tai yra namai, į kuriuos 
nesinori grįžti. Išvardinkite pagringines priežastis, kodėl taip yra? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

Jai išėjus virtuvėje geriama arbata. Iš senelės atsargų atsiranda šio to skanaus ant 
stalo. Juoko ir kalbų netrūksta. Tačiau nerimo nepaslėpsi, jis viduje, kaip gaisrai saulėje, 
su visom pasekmėm — vienatve, šalčiu, netikrumu, liga. 
 
Keista, kad namai tampa jaukesni, kai nėra šeimininkės. Juk turėtų būti atvirkščiai. 
5 sakiniais parašykite, kas jums yra jaukūs namai. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Kam žmogui reikalingi namai? Kodėl taip svarbu, kad jie būtų jaukūs ir į juos 
norėtųsi grįžti? 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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Kaip jūs galvojate, ar galima šiuos namus “atgaivinti”, paversti jaukiais? 

Žemiau pasirink atsakymą ir parašyk 3 argumentus savo nuomonei paremti. 
 

Taip galima Ne negalima 

1 .    1 .  

  
  
  
  

2 .  2 .  

  
  
  
  

3 .  3 .  

  
  
  
  

    

Išvada: 

Klasė padalinama į dvi dalis diskusijoms savo nuomonei apginti. 
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Kokiai literatūros rūšiai ir žanrui priskiriamas šis kūrinys? 

___________________________________________________________________ 

Kokia pagrindinė šio kūrinio mintis? 

_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
ĮSIVERTINIMAS 

  Klausimai Viską supratau Truputį nesupratau 
  Nieko 
nesupratau 

  Kaip pavyko garsiai skaityti 
tekstą?    

    Kaip sekėsi atsakinėti į 
užduočių klausimus?    

  Kaip pavyko atlikti namų 
darbus?    

Ar patiko perskaitytas kūrinys?            TAIP                 NE                       MAN NERŪPI 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIo8qWxNnLAhVnsYMKHcoLAsIQjRwIBw&url=http://lietuviukalbairliteratura.lt/literaturos-rusys-ir-zanrai/&psig=AFQjCNGu9aEb34IYjUjpBvXmEQxe5aZ2Ag&ust=1458916110306582
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIo8qWxNnLAhVnsYMKHcoLAsIQjRwIBw&url=http://lietuviukalbairliteratura.lt/literaturos-rusys-ir-zanrai/&psig=AFQjCNGu9aEb34IYjUjpBvXmEQxe5aZ2Ag&ust=1458916110306582�
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Bitė Vilimaitė 

Mano draugo dukrytė 
Miglota,  šilta  spalio  pradžios  diena.  Norint  patekti  į  tavo  namus,  reikia  praeiti  
pro kapines. Dairausi. Tie antkapiai, žemi ir aukštesni, savotiškas, nepaklūstantis 
jokiems dėsniams kapinių planas, susikertantys ir išsiskiriantys takai kaip savižudžio 
mintys ir keistai nulemta mirusiųjų kaimynystė. 

Daug  kartų  mintyse  nueidavau  tą  kelią  iki  tavo  namų,  man  tavo  langai  tvieskia 
negailestinga šviesa. Tu sutinki mane, ir iš sunykusio tavo veido aš matau visas tavo 
nesėkmes ir pralaimėjimus. Ironija įsigėrusi į visas tavo veido raukšleles – kaip plačiai 
ištryškusio parako vėduoklė... 

Mudu su neapykanta žvelgiame į kits kitą. Ir tavo ištikimas šuo vilkiškai atsuka į mane 
snukį. Aš žvilgteliu į apdraskytas, kruvinas tavo rankas. Pasirodo, tu sodini spygliuotų 
krūmų gyvatvorę, kad tavo dukrytė toli nenuklystų nuo namų. 

Keista draugija šiandien  susirinkusi  pas  tave.  Keli  sėdi  prie kortų  stalelio,  kažkokia 
senutė reguliuoja televizorių, juodaplaukis garbanotas vyras stovi prie židinio ir 
nuobodžiauja. Tie trys seni dideli paveikslai ant sienų tarsi iškirsti langai į kitų 
gyvenimus. 

Mudu nesusitarę išeiname į verandą. Čia esame buvoję visais metų laikais: žiemą, kai 
pro plyšius pustydavo sniegą ir mes sėdėdavome su kailiniais, pavasarį, kai kampe, 
pernykščių lapų krūvoj, čežėjo žaltys, vasarą – saulėlydžiu, atlapoję duris į sodą, ir dabar 
– rudenį... 

Staiga raudodama, krūpčiodama pas mus atbėga tavo dukrytė. Kažką laiko apglėbusi 
savo nekaltomis rankutėmis. Tai keistas padaras, gyvūnėlis, kurį ji ką tik radusi. Jis buvo 
įstrigęs gyvatvorės spygliuose. Iš pradžių buvęs dar gyvas, tik susižeidęs į spyglius, 
gailiai dejavęs. Jis toks gražus numiręs, padengtas pilkšvais pūkais. Tu baisiai išblyškęs 
žiūri į rausvas dukrelės akis, kurių kampučiuose ašaros. Ir staiga tavo veidas tolsta ir 
svetimėja. Tu sviedi tą pilką gniužulą šalin, instinktyviai pasibaisėjęs mirtimi ir 
silpnumu. Tačiau tas įvykis neina iš galvos, tavo dukrytė vis verkia, apsikabinusi tavo 
kaklą, visą vakarą ji nesitraukia nuo mūsų. Kada mes vėl besusitiksim? – tu nusviedi į 
šalį viską, kas trikdo tavo dukrytę, bet aš vis tiek tave mylėsiu. 

 

 
Mokinio vardas_________________________________________________             Namų darbai 
 

Veiksmo atomazga – tai pasakojimo (kūrinio) dalis, kurioje išsprendžiamos 
problemos, išaiškėja paslaptys. 
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1. Kuo paslaptinga kūrinio pradžia? Apie kokią mirtį užsimenama? 

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

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

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

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

2. Raskite kūrinyje daugiau detalių, simbolizuojančių mirtį.   

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

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

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

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

3. Kokie veikėjo veiksmai rodo, kad jis stengiasi apsaugoti savo dukrelę nuo 

skausmo ir liūdesio? 

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

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

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

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

4. Veikėjas yra išgyvenęs skausmą, netektį. Kas šitai rodo? 

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

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

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

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

 

 

2 tšk. 
 

2 tšk. 
 

2 tšk. 
 

3 tšk. 
 



Paruošė Kristina Vyšniauskienė 
5. Kokie yra pasakotojos ir veikėjo santykiai? 

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

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

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

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

6.Paaiškinkite savais žodžiais šį sakinį: „Ir staiga tavo veidas tolsta ir svetimėja“. 

Kokios to svetimėjimo priežastys? Atsakykite citata. 

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

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

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

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

7. Kurią kūrinio vietą laikytumėte veiksmo atomazga ir kodėl? 

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

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

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

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

8.  Kokios problemos iškeliamos kūrinyje? 

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

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

9. Koks šio kūrinio žanras? Argumentuokite. 

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

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

 

1 tšk. 
 

2 tšk. 
 

3 tšk. 
 

2 tšk. 
 

3 tšk. 

Balai 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Taškai 20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-6 5-3 2 

 


