
Mokinio vardas................................................Namų darbas  

Prašau perskaityti 10, 18, 22 skyrius ir raštu atsakyti į klausimus. 

10 skyrius  

1. Perskaityk žemiau duotą ištrauką ir parašyk, ar tu sutinki su tokiu rašytojos panaudotu  
palyginimu. Kodėl?  

<<Suskaičiavau žmones vagone: iš viso keturiasdešimt šeši, sugrūsti į narvą ant ratų – tikrą 
riedantį karstą.>> 

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

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

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

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

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

2. Ar žmonės vagone žino kur juos veš? Kodėl taip galvoji? 

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

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

3. Lina žiūrėjo į vagone esančių žmonių veidus. Ką gi ji juose perskaitė? 

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

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

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

4. Perskaitęs 10 skyrių išvardink mažiausiai 5 priežastis, dėl kurių buvo sunku būti vagone. 

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

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

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

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

 

                                                                                                                                                                

18 skyrius 

5. Kiek dienų jau trunka kelionė? Ar gyvenimo sąlygos pagerėjo ar suprastėjo? Kodėl? 
Atsakymą argumentuok. 

Kas buvo tremiami ir kodėl? 
Turėjo būti tremiami tik tie, kurių apskaitos bylose spėta sukaupti kokios nors 
„kompromituojančios medžiagos“: apie dalyvavimą Nepriklausomybės kovose, aukštų 
valstybinių pareigų ėjimą, priklausymą Šaulių sąjungai ir pan. NKVD dokumentuose trėmimų 
operacija vadinta „socialiai svetimų elementų išsiuntimu“. Visoms šioms kategorijoms ir 
represijų rūšims bendra buvo tai, kad niekas iš tremiamųjų nebuvo formaliai nuteistas. Dešim-
čiai tremiamųjų kategorijų buvo numatytos trijų rūšių represijos: buvimas gyvenvietėje prižiū-
rint NKVD, laikymas karo belaisvių lageriuose ir laikymas GULAG’o sistemos pataisos darbų 
lageriuose. Tarp tremtinių daugiausia buvo politinio, karinio ir ūkinio Lietuvos elito atstovų. 
  

 



5. Pamąstyk, kiek dienų trunka kelionė traukiniu iš Lietuvos į Sibirą? Užrašyk tą skaičių, 
sužinojęs tikrąjį skaičių, palyginsi Kiek dienų tu galėtum ištverti tokias sąlygas? O tai dar tik 
pradžia.... 

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

6. Kas atsitikdavo su kūnais tų žmonių, kurie numirdavo. Ar tokių buvo daug? 

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

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

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

7. Koks svarbus istorinis įvykis yra minimas šiame skyriuje? 

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

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

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

22 skyrius 

8. Kiek iš viso dienų truko kelionė? .................................................................................................. 

9. Išrašyk mažiausiai 6 epitetus, kuriuos rašytoja naudoja apibūdinti žmones po kelionės. 

1.................................................      2............................................     3..............................................  

4.................................................      5............................................     6..............................................  

 

10. Pagalvok ir parašyk 3 jausmus, kuriuos tu išgyveni, skaitydamas apie tų žmonių gyvenimą. 

 

1.................................................      2............................................     3..............................................  

 

 

 

 

 

 

Kiek Lietuvos gyventojų iš viso buvo ištremta arba įkalinta? 

 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, 1940–1953 m. 
laikotarpiu iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių. 1948 m. gegužės 22 d. 4 valandą 
ryto įvykdytas didžiausias masinis Lietuvos gyventojų trėmimas, kurio metu panaudojus 
gyvulinius vagonus ištremta apie 40 tūkst. žmonių. Tarp jų – 10 897 vaikai iki 15 metų. 
Kas dešimtas Lietuvos tremtinys buvo vaikas. Kelyje į tremtį ir tremtyje žuvo apie 5000 
Lietuvos vaikų. Dar apie 156 tūkst. Lietuvos gyventojų buvo įkalinta. Taigi, bendras 
deportuotų asmenų skaičius priartėjo prie 300 tūkst.  

 

  
 


