
Užduočių bankas 

7–8 klasės Maironis „Trakų pilis“ 

 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Ugdyti mokinių pastabumą, kūrybiškumą 

bei norą domėtis savo šeimos istorija. 

 

 

Maironis - naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos 

draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas, savo poezijoje išreiškęs 

to meto tautinius siekimus, dėl to vadinamas tautinio atgimimo 

dainiumi. Savo poezijos įtaka kitiems rašytojams sukūrė lietuvių 

literatūroje vadinamąją maironinę mokyklą. 

 

 

 1. Užduotis:  Perskaitykite Maironio eilėraštį „Trakų pilis“ ir atsakykite į klausimus. 

 

  



Maironis Trakų pilis 

 

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai 

Trakų štai garbinga pilis! 

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 

O ji tebestovi dar vis. 

Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 

Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!.. 

 

Kai vėjas pakyla ir drumzdžias vanduo, 

Ir ežeras veržias platyn, – 

Banga gena bangą, ir bokšto akmuo 

Paplautas nuvirsta žemyn. 

Taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną, 

Griaudindamos jautrią širdį ne vieną. 

 

Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai! 

Ir tiek mums davei milžinų! 

Tu Vytauto didžio galybę matei, 

Kad jojo tarp savo pulkų! 

Kur tavo galia, garsi palikimais? 

Kur ta senovė, brangi atminimais? 

 

Nutilusios sienos, apleistos visų, 

Be sargo, ginklų, be žmogaus! 

Kiek primenat jūs man brangiausių laikų 

Ant vieškelio amžių plataus! 

Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrįšte? 

Ar vien minėsme kaip savo jaunystę? 

 

Kada tik keliu važiavau pro Trakus, 

Man verkė iš skausmo širdis; 

Gaili ašarėlė beplovė skruostus 

Ir mėlynas temdė akis! 

Ir veltui dvasią raminti norėjau, 

Aplinkui vien tamsia naktį regėjau. 

 

  



Klausimai: 

Kaip apibūdinama Trakų pilis pirmoje eilutėje? Ką reiškia toks apibūdinimas? 

Koks epitetas apie pilį pasakomas antroje eilutėje? Kokį pilies vertinimą tai perteikia? 

Kaip ir kokį žmogų veikia griūvančios sienos? 

Remdamiesi trečiu posmu, įrodykite, kad pilis personifikuojama. 

Ko klausiama pilies? Kodėl to klausiama? 

Ką pergyveno pilis? Kokie buvo jos valdovai? 

Kokius jausmus ir kaip išreiškia lyrinis ,,aš“? 

Kodėl kalbančiajam nepavyksta savęs nuraminti? 

 

 

2.Užduotis: Užpildyk lentelę. Kokių skyrybos ženklų pastebėjote sakinių pabaigose? Kaip 

vadinamos tos meninės raiškos priemonės? 

 

 

Meninės priemonės 

pavadinimas 

Kiek jų yra 

eilėraštyje 

Pavyzdys 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

3.Užduotis: Užpildykite schemą: Trakų pilis anksčiau ir Trakų pilis dabar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Užduotis: Išsamiai susipažinkite su savo šeimos, giminės, vietovės istorija, 

sukurkite savo kūrinį, įprasminantį praeitį: galite parašyti istorinį apsakymą, eilėraštį, 

poemėlę, pjesę. 

 

 

Sudarė mokytoja metodininkė Ramutė Stankuvienė, remiantis:  

1.   Daiva Balčiūnienė Maironis „Trakų pilis“ 8 klasei. Lituanistų miestelis. 

2. Literatūra 8 klasei 2 dalis. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius, 2017 

 

Anksčiau Dabar 


