
Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš 
tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu 
būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė 
pasaulyje. 

...tu pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji...Tu atsakingas už visa, kas vyksta 
aplink tave, kas gera ir bloga. Tu negali likti abejingas tam, kas dedasi pasaulyje; tegu tave jaudina visi 
žmonių džiaugsmai ir nelaimės, ir jeigu tau rodosi, kad blogio ir gėrio kova vyksta kur nors toli ir tavęs 
neliečia, žinok, kad tai netiesa, toji kova - ir tavo reikalas... 

Ištrauka iš: A.de Sent-Egziuperi „Mažasis princas" 



Klausimai: 

Ką reiškia prisijaukinti? 

Raiškiai perskaitykite lapės žodžius apie tai, kas gyvenimą padaro gražų ir 
nenuobodu. 

Išsirašykite du svarbiausius lapės sakinius apie meilę ir draugystę. 

A.de Sent Egziuperi „Mažąjį princą" kuria kaip pasaką. Nusakykite, kas 
kūrinyje pasakiška. 

Iš tiesų šioje pasakoje kalbama apie tikrą gyvenimą, apie labai 
svarbius dalykus. Kokius? 

Kuo ypatinga ši ištrauka?(teisingą atsakymą pabraukite) 
Gausu veiksmo, 

Daug aprašymų, 
Veikėjų paveikslų, 
Perkeltine prasme suvokiamų apibendrinimų, 
Situacijos apibūdinamos trumpai.  

Paaiškinkite teiginį:"Matyti galima tik širdimi.Tai, kas svarbiausia, 
nematoma akimis." 

Kokias dvasines vertybes iškelia ši ištrauka bei kūrinys? 

Kodėl negalima nusipirkti draugų ir draugystės? 

Ar verta susidraugauti, jei po to tenka išsiskirti? 

Ar žmogus ką nors laimi iš draugystės , kuri kada nors baigiasi? 



Vertinimo lentelė 

.................................... 
(data) 

 .......... klasė .................grupė 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Darbas su 

tekstu 
Aforizmų 

vertimas ir 

pristatymas 

Inscenizacija Bendra-

darbiavimas 
Drausmė Papildomi 

taškai, 
pastabos 

Įsivertini -

mas balais 
Įvertinimas 

pažymiu 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7 Grupė         

(10 balų sistema) * vienas balas, ** du balai, - nulis balų 

Užduoties atlikimas: Benradarbiavimas: Drausmė: 

** darbą atlikome iki pabaigos ** draugiškai bendradarbiavome, toleravome vieni kitų nuomonę, ** netriukšmavome, 
* neužbaigėme darbo aktyviai dirbome gerbėme vieni kitus 
- atlikome tik dalį darbo * dirbo ne visi grupės mokiniai * gavome pastabą dėl 

-1-2 mokiniai dirbo, kiti nebendradarbiavo, nesistengė atlikti drausmės 
užduočių - triukšmavome, gavome 

daugiau nei vieną 
pastabą 



Tu man dar esi berniukas panašus į šimtą tūkstančių kitų 
berniukų. 

tegu tave jaudina visi žmonių džiaugsmai ir nelaimės, ir jeigu 

tau rodosi, kad blogio ir gėrio kova vyksta kur nors toli ir 

tavęs neliečia, žinok, kad tai netiesa, toji kova ir tavo 

reikalas... 

Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam 
reikalingi. 

Я для тебя буду единственной на свете 

...ты в ответе за всех, кого ты преручил... 

Ты не можешь оставаться равнодушным к тому что происходит в 
мире 

И я тебе не нужна  

 

Je ne suis pas pour toi qu'un renard semblable à cent 

mille renargs. 

 

Tu seras pour moi unique au monde. " i 

 

Tu es responsable de tout, ce qui se passe autour de toi, 

ce qui est bon et mauvais. 

Et je n'ai pas besoin de toi. 


