2017 m. 5 klasė

Diktanto tekstas
Atsakomybė
Sucypia automobilio stabdžiai ir Miglė puola pro vartelius į gatvę. Jaunesnei
sesutei iš paskos išbėga Rokas. Vidury gatvės guli susirietęs į kamuolį ežys. Kokia
laimė, kad jis gyvas. Šį kartą vairuotojas laiku jį pastebėjo. Ežiai moka apsiginti nuo
šuns ar katės, bet ne nuo automobilio. Civilizacija jiems pražūtinga, nes miestas
išsiplėtė, naujieji namai visai šalia miško. Miglei gera čia gyventi, bet ką daryti su
rupūžėmis ir ežiais? Jie nuolat kažkur keliauja.
Miglė patiesia savo megztinį ir Rokas užridena ant jo ežį. Vaikai nutaria jį
dviračiais nuvežti kuo toliau į mišką. Močiutė sako, kad ežiai pažįsta savo pasaulį ir iš
visur sugrįžta į tą pačią vietą. Bet vaikai nori pabandyti jį išgelbėti.
Rugpjūtį anksčiau sutemsta. Pušų šakose ošia vėjas, o šaknys rangosi skersai
tako ir taikosi nuversti vaikus nuo dviračių. Sesutė su broliu važiuoja labai atsargiai,
todėl ilgai užtrunka. Miglė išsigąsta, kad jie pasiklydo. Rokas pakelia akis į dangų ir
susiieško Paukščių Taką. Jis čia pat, beveik siekia tamsias pušų viršūnes. Tėtis yra
išmokęs Roką susirasti pagal žvaigždes kryptį.
Netrukus vaikai jau savo kieme. Tėvai su kaimynais tariasi užtverti pamiškę
tvorele ir apsaugoti miško gyventojų gyvybę.
Vilė Vėl
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Diktanto skaitymo tvarka
Bendra atlikimo trukmė – 1 (viena) akademinė valanda.
1. Perskaitomas visas diktanto tekstas.
2. Perskaitomas sakinys.
3. Perskaitytas sakinys diktuojamas atskirais žodžių junginiais kartojant keletą kartų.
4. Parašius sakinį, jis dar kartą perskaitomas.
5. Pasakoma, kada reikia pradėti iš naujos pastraipos.
6. Parašius visus sakinius, dar kartą perskaitomas diktanto tekstas.
7. Leidžiama mokiniams savarankiškai perskaityti diktanto tekstą.

Diktanto klaidų taisymas
• Vertindami diktantą taisome, bet klaidomis nelaikome pažymėtų skyrybos
atvejų.
• Rašybos klaida žymima kaip viena klaida.
• Skyrybos klaida žymima kaip viena klaida.
• Klaidos negrupuojamos pagal tipus.
• Skaičiuojamos visos padarytos klaidos, išskyrus pažymėtus atvejus.
Sėkmės!
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