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Kodėl šie kūriniai skaitomi dalis realizmo žanro? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
Žemaitė 

 

(1845-1921) 

Gimė birželio 4 d. 1845 prie Plungės bajorų šeimoj bet užaugo neturtingoj aplinkoj.  Jos 
tikras vardas yra Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė.  Jinai iš pradžių nemokėjo lietuvių 
kalbos bet susipažinus su Povilu Višinskiu, kuris jai davė skaityti “Aušrą,” ji pradėjo 
pramokti kalbą.  Višinskis ir kitas autorius, Jonas Jablonskis, padėjo jai su jos kuryba ir ji 
pradėjo spausdinti savo rašinius.  1895 m. jos pirma apysaka, “Rudens Vakaras,” jau 
buvo parašytas su slapyvarde, Žemaitė.  1912 m. persikėlė į Vilnių ir per pirmą pasaulinį 
karą išvažiavo į Rusiją gyvent, o tada į Ameriką, kur jos sūnus Antanas jau keletą metų 
gyveno.  1921 m. jinai grįžo į Lietuvą ir tais pačiais metais, gruodžio 7 d., mirė. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
santrauka iš http://en.wikipedia.org/wiki/Žemaitė  
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Žodynas 
 
1. įsikibęs (įsikibti) – laikytis kažkuom stipriai 

2. (pa)suoliais – po suolu 

3. ilsėti – poilsiauti, nedirbti 

4. parsenęs – senas  

5. sutrūnėjęs (sutrunyti) – kai kažkas pradeda rudyti [to rot away] 

6. ištarnavo (iš žodžio tarnas) – atidirbo, daryti patarnavimus 

7. sukapojo (sukapoti) – su kirviu “supjaustyti” kažką 

8. trobelė (troba) – gyvenimo namelis 

9. smulkus – mažas, plonas 

10. (už)šalęs – žiemos metu, kai ledas ant langų randamas 

11. židinys – vieta, kur ugnį uždegti (randamas namuose) 

12. kibirštėlės (kibirkštis) – žiežirba; maža deganti ugnies dalelė [spark] 

13. kugždėdamas (kugždėti) – šnibždėti; tyliai kalbėti  

14. pasikurenti – ugni uždegti (namie) ant krosnies arba židinyje 
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Klausimai 
 
Atsakyk klausimus pilnais sakiniais. 
 

1. Ką Jonukas darė su suolu, kai buvo mažiukas dar nemokėdamas vaikščioti? 

________________________________________________________________________ 

2. Ką jisai darė, kai išmoko vaikščioti ir bėginėti? 

________________________________________________________________________ 

3. Kas atsitiko suolui po ilgo laiko? 

________________________________________________________________________ 

4. Maždaug kokio senumo buvo suolas? 

________________________________________________________________________ 

5. Ką tėvas padarė? 

________________________________________________________________________ 

6. Ką tėvelis liepė Joneliui padaryti? 

________________________________________________________________________ 

7. Kaip senelis jautėsi? 

________________________________________________________________________ 

8. Kaip Jonukas pradžiugino senelį? 

________________________________________________________________________ 

9. Ar sutinki su pasakos pabaiga?  Kodėl? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Kaip ši apsysaka skiriasi nuo tų kurių mes skaitėm iki šiol? _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 


