2018 m. 5 klasė

Diktanto tekstas
Liepsnojanti upė
Mintimis dažnai grįžtu į šių metų žiemą. Vasario šešioliktąją šventėme Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį. Tada su tėvais nuvažiavome pas senelius į mamos gimtinę.
Trispalvėmis vėliavomis žydėjo visas miestas. Namų ir parduotuvių langus puošė
geltoni, žali ir raudoni karpiniai.
Visi rinkosi Nepriklausomybės aikštėje netoli bažnyčios, kur vingiuoja upelis,
žmonių vadinamas Nemunėliu. Čia į sniego pusnis buvo prismaigstyta gausybė deglų.
Vakarėjant jų liepsnos nuteikė džiugiai ir paslaptingai.
Netrukus išsidalijome deglus ir susirikiavome į eiseną. Mačiau daug jaunų linksmų
veidų. Pajudėjome. Ties posūkiu man pasirodė, kad gatve teka didžiulė liepsnojanti upė.
Ėjome į kitoje miesto pusėje esančią Šimtmečio aikštę, kurios kontūrai atkartoja
Lietuvos valstybės ribas. Čia pagal tuos kontūrus vėl į sniegą susmaigstėme deglus.
Liepsnojo laužai, spragsėjo kibirkštys, plazdeno vėliavos. Žmonės žvelgė vieni
kitiems į akis, o jose taip pat šokinėjo džiaugsmo kibirkštys. Kalbėjo miesto meras. Jis
sakė, kad lietuvių tauta per ilgus amžius tarsi plaukė liepsnojančia upe. Buvo puolama,
naikinama, tremiama iš gimtosios žemės, bet nenugalėta.
Giedojome Lietuvos himną. Pajutau, kaip mane užlieja šiltas bendrystės su visais
jausmas.
O paskui man ant delno nutūpė balta minkštutė snaigė. Pūstelėjus vėjui, ji suspurdėjo
kaip gyva. Dar akimirka, ir snaigė pavirto mažyčiu lašeliu. O jis bežiūrint tyliai išnyko
be pėdsako.
Aš noriu, kad mūsų valstybė niekada neištirptų pasaulio delnuose.
Rita Miliūnaitė, 206 žodžiai (su pavadinimu)
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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
•

Rašybos klaida žymima kaip viena klaida.

•

Skyrybos klaida žymima kaip viena klaida.

•

Klaidos nežymime, jeigu neišskirta pastraipa.

•

Klaidos negrupuojamos pagal tipus.

Sėkmės!
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