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5–6 klasės P. Cvirka „Vaikų karas“ 

 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Ugdyti mokinių pastabumą, jautrumą bei 

kūrybiškumą. 

 

 

 

 

          1. Užduotis:  Perskaitykite P. Cvirkos apsakymą „Vaikų karas“ ir atsakykite į klausimus. 

P. Cvirka „Vaikų karas“ 

Tai Juozapėlis, kalvio sūnus, su kuriuo Mikę riša dvejų metų draugystė. Juozapėlis 

nepanašus į savo tėvą, didelį, petingą, juodais ūsais vyrą, kuris visai suodinas taško liepsnas ir 

grįžusį iš mokyklos sūnų viena ranka kaip kepurę mėto ore. Juozapėlis liesas, mažutis, ir kai jiedu 

su Mike išeina į laukus, jam visuomet tenka pernešt ant savo pečių kalvio vaiką per upės brastą. 

Todėl Mikė visuomet sakosi galįs Juozapėlį viena ranka paguldyti ant žemės. Bet Mikė to 

niekuomet nedaro. 

Nebuvo gal mokykloje vaiko, kuris nebūtų paliestas Mikės rankos. Nebuvo klasėje ausies, 

kurios Mikė nebūtų tampęs, ir kaktos, kuri nebūtų ragavusi jo sprigto. Per savo paikumą jis 

daugiausia ir nukenčia, bet jo atkaklumui nėra galo. 

Nė su vienu Mikės draugystė ilgai netrunka, nes jis pernelyg atkaklus, pasipūtęs, nemėgsta už save 

stipresnių ir daugiau išmanančių. Tik vienas Juozapėlis, kuris įstengia su Mike lenktyniauti, tasai 

mažutis ir silpnas padarėlis, duodasi lankstomas ir neretai pasiima prieš mokytoją draugo kaltės 

dalį. 

Iš tikrųjų, juk Mikei reikalingas nors vienas draugas, nors vienas šiltas žvilgsnis, kuris 

lydėtų jį į kampą ir neužmirštų palikto po pamokų! Tokiu tik būdu Mikė ir nepasidarė vilkas avių 

būryje. 

Kaip paprastai, mažasis kalvio vaikas ir šį kartą, spėjęs papietauti, atnešė Mikei medumi pateptą 

duonos riekę ir ją įteikė pro durų plyšį amžinam mokyklos atgailautojui. 



Juozapėlis vienintelis, iš kurio jis nesijuokia, netąso už plaukų ir drovisi jo. Kai jis neišmoksta 

aritmetikos, kalviukas visuomet jį gelbsti. Už tai Mikė jam išpiešė sąsiuvinius, išdrožinėjo medines 

šakutes, ir už nukaltas Juozapėlio tėvo šėnutes jis mainais atidavė gražią triušių porą. Iš Mikės 

Juozapėlis turi penkis atvirukus. Du su Velykomis, vienas su Kalėdomis, o vienas taip sau. Ir 

visuose beveik vienodai užrašyta: „Gerbiamas drauge, sveikinu su šventėmis ir linkiu jas linksmai 

praleist ir prašau man atrašyt atviruką su viščiukais, o jei tokio neturi, tai kitokį. Aš su pagarba, 

jūsų draugas Mikas Andrijonas iš Vidungėnų kaimo, valsčiaus ir Kauno apskrities.“ 

Mikė dabar laižo meduotus savo pirštus ir, kaip visuomet, pasakoja apie Kryklą, didelį vandens 

malūną, kurį pradėjęs statyti amerikonas, vadinamas Sebastijonu. Mikė sugalvoja visokių daiktų: 

netoli girioje esanti meška, ir jis jos nebijo. Jeigu meškai duot pauostyti tabako, ji tuojau padvesia. 

Paskum jis pasakoja, kad tėtė jam sakęs, jog po dideliais akmenimis yra skylių, pro kurias lenda į 

žemę plėšikai. Žemėje visur, ties mokykla ir galbūt net už Kauno, traukiasi plėšikų dvarai, tik vieni 

dvarai ir daug aukso. Juozapėlis jau nežino, tikėti ar ne, kai Mikė giriasi, jog jų karvės duoda per 

dieną po septyniskibirus pieno, o kiaulė pernai atsivedė penkiasdešimt paršiukų. 

– Mes galim kalbėt prie visų adverniškai: vertu verduok verman verme-verdaus… – sako Mikė ir 

paaiškina, ką tai reiškia. Jeigu juodu šitaip kalbės, nesupras nei lenkai, nei mokytojas, nei vaikai. 

Tačiau Juozapėlis negreit supranta, kokiu būdu Mikė išgalvoja tokią kalbą. Pamokomas Mikės, 

Juozapėlis laužo liežuvį, prie kiekvieno žodžio skiemenio pridėdamas „ver“. Pagaliau jie viens su 

kitu susikalba nauja kalba. 

– Taip Amerikoj kalba, – sako Mikė. – Ar tu norėtum važiuoti į Ameriką? 

Vėl Mikė kažką galvoja, paskum Juozapėlis mato, kaip jis virsta žemyn rankomis, kojas užverčia 

už galvos lyg koks rekėžis, stenėdamas pasileidžia per klasės aslą. Iš jo kišenių pabyra pieštukai, 

plunksnos, skardos gabaliukai, degtukai, bet jis eina skersas ir atbulas, šaukdamas draugui: 

– Padaryk šitaip, atiduosiu visus triušius. 

Upelio vandens tėkmė nusineša paskutinius pievų žiedus ir medžių lapus. Jau vėlyvas ruduo. 

Vaikai verčia puslapį po puslapio. Tik vieno Mikės ir Juozapėlio vietos tuščios. Rašalo buteliukas 

tupi vietoj Juozapėlio. Jo motina buvo atėjusi pas mokytoją ir pranešė, kad tėvas sunkiai serga, ir 

Juozapėlis reikalingas prie namų. Dvi šviesesnes dienas Mikė atbėgo iš kaimo ir išbraidžiojo su 

kalviuku Kryklą iki pat Nemuno. Iš savo sąsiuvinių išplėšė visus lapus, jiedu pasidirbdino laiviukų 

ir paleido juos pavandeniu, prikrovę putinų uogų, apkaišę paukščių plunksnomis. 

Jie išvaikščiojo laukus ir nušliaužiojo slankius. Mikė parodo Juozapėliui vieną žalmargę karvę, 

kuri panaši į žemėlapį, ir karvės šone jis matąs Viduržemio jūrą. Dar sausoje pievos žemėje abu 

raičiojasi, ir Mikė viena ranka parodė, kaip galįs paguldyti tokius kaip Juozapėlis. Paskum jis sako 

Juozapėliui: 

– Ar tu žinai, kodėl Anglijoje daug dūmų?.. 

Juozapėlis, maža girdėjęs apie tokius daiktus, purtosi nežinąs. 

– Dėl to, kad ten visi pypkes rūko. – Paskum jis patyli valandėlę ir vėl sako: – O jeigu mūsų kaimo 

visi vyrai rūkytų pypkes iš daikto, išeitų didelis debesis. Ot būt gerai. Aš, kai užaugsiu, turėsiu 

pypkę, o tu? 

Juozapėlis rūkyti nenorįs. 

Juos išskiria užėjusios liūtys, nuo kurių išsilieja upeliai, ir žemėje telkšoja balos. <...>. 
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1. Kurį apsakymo veikėją laikytumėte pagrindiniu? Kodėl? 

2.  Kokios Juozapėlio savybės išryškėja šioje ištraukoje? 

3. Kuo kitoks yra Mikė? 

4.  Ką reiškia „adverniška“ kalba? Pabandykite ja sukurti 2–3 sakinius. 

5.  Kokia jųdviejų draugystė? 

      6.   Savais žodžiais nusakykite šio apsakymo pagrindinę mintį.  

 

 

     2. Užduotis: „Draugystė – tai gražiausia, ką vienas žmogus gali duoti kitam“ (M. Gorkis). Ar 

pritariate šios citatos autoriui? Kokia, jūsų manymu, yra tikra draugystė? Parašykite pastraipos 

atsakymą. 

Sudarė mokytoja metodininkė Ramutė Stankuvienė, remiantis:  

1.http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/gerosios_patirties_darbai.htm 
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