
Du gaideliai 
(Lietuvių liaudies daina) 

 

Du gaideliai, du gaideliai Baltus žirnius kūlė. Dvi vištelės, dvi vištelės Į malūną vežė. Ožys 

malė, ožys malė, Ožka pikliavojo. O ši trečia ožkytėlė miltus nusijojo. Musė maišė, musė 

maišė, Uodas vandens nešė. Saulė virė, saulė virė, Mėnesėlis kepė. 
 

Atlikti veiksmai 

Veiksmo 

įvertinimas 

taškais 

1.  Surinktas mėlynos spalvos tekstas be rašybos ir skyrybos klaidų. 4 

2.  Nustatytos paraštės (iš viršaus 2 cm, iš apačios 2 cm, iš kairės 3 cm, iš dešinės 2 cm). 2 

3.  Nurodytas viso teksto šriftas Comic Sans MS. 2 

4.  

Pavadinimas išskirtas: 

 jam nurodyta kairioji lygiuotė; 

 pavadinimo šrifto dydis 14 pt; 

 pavadinimo šrifto stilius – pusjuodis; 

 pavadinimas nuo viso teksto atskirtas įterpta tuščia eilute. 

4 

5.  Likusio teksto (be pavadinimo) šrifto dydis 12 pt. 2 
 

Vilko bajorystės dokumentai 
(Lietuvių pasaka) 

Vilkas gyrėsi, jog jisai kilęs iš bajorų, o šuo niekaip negalėjo tuo patikėti. Kartą vilkas atnešė savo 

dokumentus, kad jis tikrai yra bajoras, ir liepė šuniui tuos dokumentus perskaityti. Šuo, būdamas 

nemokytas, nunešė tuos popierius katinui. Katinas tuo metu neturėjo laiko skaityti ir padėjo dokumentus 

ant krosnies. Tie dokumentai buvo riebaluoti, ir pelės, juos suradusios, sudraskė. Vilkas, atėjęs pas šunį, 

liepė gražinti dokumentus. Šuo nuėjo pas katiną. Katinas užlipo ant krosnies – kaip tik rado peles 

dokumentus bedraskančias. Katinas puolė peles, šuo – katiną, o vilkas, sutikęs šunį, vis liepia jam atiduoti 

dokumentus. Dar ir šiandien jie visi nesutaria. 

Atlikti veiksmai 

Veiksmo 

įvertinimas 

taškais 

1.  Surinktas tekstas be rašybos ir skyrybos klaidų. 4 

2.  Nurodytas viso teksto šriftas Times New Roman. 2 

3.  

Pavadinimas išskirtas: 

jam nurodyta centrinė lygiuotė; 

pavadinimo šrifto dydis 14 pt; 

pavadinimo šrifto stilius – pusjuodis; 

po pavadinimu esanti eilutė centre, 12 pt dydžio,  šrifto stilius – pasvirasis 

(kursyvas) 

pavadinimas nuo viso teksto atskirtas įterpta tuščia eilute. 

5 

4.  Likusio teksto (be pavadinimo) šrifto dydis 12 pt. 2 

5.  Pastraipai atitraukti nuo krašto naudojamas tabuliatorius. 2 

6.  
Darbas išsaugotas į mokytojo nurodytą saugyklą pavadinimu:  

papildoma užduotis_V. pavardė 
2 

 

Vertinimo lentelė 

Taškai 31–29 28–26 25–23 22–20 19–17 16–13 12–8 mažiau 8 

Įvertinimas 10 9 8 7 6 5 4 3 

 


