
Penktos klasės 2020 m. pirmo semestro  klasės ir namų darbai 
Mokytoja: Teresė Giedraitytė-Rukšėnienė 

Renkames šeštadieniais nuo 9 val. - 11 val. 
Meeting ID: 944 6965 7622

Passcode: labas

Kiekvieną šeštadienį prašome turėti šalia savęs visas knyas, spalvotus pieštukus arba 
kreidas, trintuką, sąsiuvinį, popieriaus piešimui (be linijų) ir pieštuką. 


Jeigu nubuvote klasėje ir praleidote pamoką, prašau atlikit praleistus puslapius pratimų 
ir skaitymo knygoje. Ačių! 

Rugsėjo 12:                                                                                                 

Rašinėlis:  Mano Vasaros Atostogos (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)                          

Skaityti: Graži tėvynė mano, 1 psl. (skaitysime kartu)                      

ND: 

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės 

bėgyje; tėvų parašas reikalingas.  


Rugsėjo 19:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prat. knyg.: 5-10 psl.   

Skaityti: Žolinė, 2-3 psl.        

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

ND: 

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.         

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės 

bėgyje; tėvų parašas reikalingas.  

Rugsėjo 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prat. knyg.: 11-14 psl.                                                                                                             

Skaityti: Kaip atsirado rugiagėlės ir Žmogaus turtas, 4-5 psl.    

Atsakykite į klausimus pinais sakiniais. 

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

ND: 

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės 

bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 




Spalio 3 
Prat. knyga: 15-17 psl.

Skaityti: Musmirė, 8-9 psl.  

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

 Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ND:

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 


Spalio 10:

Prat. knyg.: 18-21 psl.  

Skaityti: Pavėluota pagalba ir Ne piniguose laimė, 10-11 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.    

ND:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius. 

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 


Spalio 17:

Prat. knyg.: 22-24 psl.  

Skaityti: Medžiai senolių gyvenime ir Romuvos Ąžuolas 12-13 psl.     

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.   

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ND:

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius. 

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 


Spalio 24:

Prat. knyg.:  25-27 psl.

Skaityti:  Vėlinės, 14-15 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.   

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ND:

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius. 

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 


Spalio 31: (Kapų Lankymas Forest Lawn?)

Prat. knyg.:  28-31 psl. 

Skaityti: Senovės lietuvių tikėjimas, 16-17 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Rašinėlis:  Parašyti apie “Vėlines” arba apie “Kapų lankymą” (bent 8 sakinius)

ND:   

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas




Lapkričio 7:

Prat. knyg.:  32-34 psl.

Skaityti: Ugnies deivė, 18 psl. ir Laumės, 19 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.   

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia. 

ND:

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.


Lapkričio 14:

Prat. knyg.: 35-38 psl.

Skaityti: Kūčios ir Kalėdos, 20-22 psl.

Baikite sakinius 22 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.  

ND     

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.


Lapkričio 21:  

Prat. knyg.:  39 – 41 psl.

Skaityti: Valgių simboliai, Kalbos prie stalo, Kūčių nakties stebūklai, 23-24 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

ND:

•  Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 


Lapkrečio 26 - Padėkos Diena 

Lapkrečio 28 - Pamokų nėra




Gruodžio 5:

Prat. knyg.:  42 – 44 psl.  

Skaityti: Orų spėjimai, Ateities spėjimai prie kūčių stalo, Spėjimai iš apavo, 25-27 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

ND:     

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 


Gruodžio 12:

Skaityti: Trys karaliai – Dievo draugai, 28-29 psl.  klaus. 29 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.   

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ND:

• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 


Gruodžio 19: (Eglutes Programa?)

Prat. knyg.:  45-47 psl. 

Skaityti: Mindaugo laikų Lietuva, 31 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ND:

• Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.


• Per Kalėdų atostogas, peržiūrėkite savo pratimų ir skaitymo knygas.  Pratimų knygoje 
ir skaitymo knygoje atlikite visus puslapius kurių dar nesate atlikę.


Gruodžio 26 - Sausio 2, 2021 - Kalėdų Atostogos


Sausio 9 - Pamokos prasideda 



Sausio 9: 
Pasiruoškite meno konkursui.  Jei namie turite akvarelės (watercolors), prašome 
atsivežti į mokyklą.

Prat. knyg.:  48-50 psl.  Pasiruoškite linksniavimo egzminėliui.

Skaityti: Kunigaikštis Gediminas ir Kaip Kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, 
32-33 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.  

Rašinėlis: “Kūčios ir Kalėdos”, arba “Kalėdų atostogos” (bent 8 sakinius, bet 
galite parašyti daugiau)

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.


January 18 - MLK


Sausio 9 – 16:  Pirmo semester pabaiga/mokytojų posėdis

Rašinėlio juodraštis (draft) –

Prat knyg:  51-53 psl.  

Skaityti: Vytautas Didysis, 34-35 psl.

Nupieškite įvykį iš Vytauto Didžiojo gyvenimo.  (35 psl.)  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.


Sausio 16 - 23:

Prat knyg:  54-55 psl.  

Parašykite ir atsineškite rašinėlio juodraštį.

Skaityti: Mergelė ir Karžygė, 36-37 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.

??Prašome pasirašyti ir gražinti pažymių korteles.


Sausio 23- 30:

Prat knyg:  56-57 psl.  

Skaityti:  Pirmoji lietuviška knyga , 38-39 psl.




Atlikite uždavinį 39 psl.  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.


Sausio 30 - vasario 6:

Prat knyg:  58-59 psl. ir mokykitės vyriškos giminės būdvardžių egzaminėliui

Skaityti:  Lietuvos nepriklausomybės šventė, 40 psl. 

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.

Rašinėlis:  “Jei aš būčiau prezidentė/prezidentas”. (bent 8 sakinius, bet galite 
parašyti daugiau)


??Prašome pasirašyti ir gražinti pažymių korteles.

??Ruoškitės Lietuvos istorijos ir geografijos konkursui.??


February 15 - Presidents’ Day 

vasario 6–20: (dviejų savaičių namų darbai) 
Prat knyg:  60-62 psl.

Skaityti:  Užgavėnės, 41-42 psl.

Atlikite uždavinį 42 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.

??Prašome pasirašyti ir gražinti pažymių korteles.


Vasario 20- 27:   
Prat knyg:  63-64 psl.  

Skaityti:  Šventasis Kazimieras, 43-44 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.

??Mokykitės Lietuvos istorijos ir geografijos konkursui!??


Vasario 27 - -Kovo 6: (?Nepriklausomybės švenčių minėjimas?)




Prat knyg:  65-66 psl.  

Skaityti:  Kovo vienoliktoji – džiaugsmo diena, 45 psl.

Rašinėlis: “Ką reiškia laisvė?” (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.


kovo 6-13:  (Mokyklos jubiliejus - Vaikų šventė?)

Prat knyg:  67-68 psl.  Pasimokykite moteriškos giminės būdvardžių egzam-
inėliui

Skaityti:  Lietuva, Lietuvos regionai, Mes kilę iš įvairių Lietuvos vietų, 48-50 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.

??Jei dar negražinote, prašau pasirašyti ir gražinti pažymių korteles.??


kovo 13-20:

Prat knyg:  69-70 psl. 

Skaityti:   Velykų papročiai Lietuvoje, Verbų sekmadienis, 46 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais. 

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.


kovo 20– kovo 27:

Prat knyg:  71-73 psl. 

Skaityti:  Margučiai, Velykų bobutė, 47 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.


Balandzio 4 - Velykos 

 Kovo 27 -balandzio 10 (dviejų savaičių namų darbai):

Prat knyg:  74-76 psl.

Skaityti:  Etnografinis Lietuvos suskirstymas, 52-53 psl.




Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.

??Mokėkite Susitaikymo sakramento (Išpažinties) eigą, nes šeštadienį eisite Iš-
pažinties.??


Balandžio 10 - 17:

Prat knyg:  80-82 psl.

Skaityti:   Jūratė ir Kastytis, 54-57 psl.

Sužymėkite pastraipas eilės tvarka.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas 
reikalingas.

Rasinelis: “Gintaras” patys pasiskaitykite: Kas yra gintaras? Kam jisai Lietuvai 
svarbus? 

Peržiūrėkite pratimų knygą ir atlikite viską iki 82to psl. kur dar neatlikote
Jei dar negražinote, prašome gražinti pažymių knygutes.  Ačiū!


Balandžio 17 - balandzio 24: 
Prat. knyg:  83-85 psl.  

Skaityti:  Nemuno pasaka, 58-59 psl.  

Atsakykite į klaus. 59 psl. pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.  

Motinos Dienos Minėjimas vyks gegužės 2 dieną, 10:30 ryto. Prašome, kad 
mokiniai apsirengtų šventiškai:  mergaitės su suknelėmis arba plačiais sijonais ir 
berniukai marškiniais su apykakle/kalnieriumi (ne t-shirt) ir gražiomis kelnėmis 
(ne mėlynais džinzais).


Balandzio 24 - geguzes 1:  
Prat. knyg:  86-88 psl.  

Skaityti:  Motinos diena, Motinos šypsena, 60-61 psl.

Atsakykite į klaus. ?? psl. pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.


Gegužės 1 - 8: (Motinos diena) 
Prat. knyg:  89-90 psl.  

Skaityti:  Baisusis birželis, 62 psl.




Atsakykite į klaus. 62 psl. pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.


Gegužės 8 - 15: 
Prat. knyg.: 91-95 psl.
Skaityti:  Joninės, 63-65 psl.
Nupieškite kaip Joninės yra švenčiamos, 65 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie 
reiškia.     
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalin-
gas.
Peržiūrėkite pratimų knygą ir atlikite viską iki 90to psl. kur dar neat-
likote.
Peržiūrėkite žalią skaitinių knygą ir atlikite viską kur dar neatlikote.
Jei dar negražinote, prašome gražinti pažymių knygutes.  Ačiū!

Gegužės 15 - 22:  
Peržiūrėkite pratimų knygą ir atlikite viską iki 90to psl. kur dar neatlikote.
Peržiūrėkite žalią skaitinių knygą ir atlikite viską kur dar neatlikote.

Gegužės 31 - Memorial Day

Birzelio 5 - ?  Užbaigimas

(Jeigu nerandate mano padarytos skaitymo lentelės, padarykite savo skaitymo 
lentelę.  Gaila, kai reikia rašyti mokiniui ketvirtuką, nes neturi skaitymo lentelės.) 


