
Lapkričio mėnesio užduotys 5 kl. 

 

1. Tai viena žinomiausių Kauno bažnyčių. Jos statybos darbus nutraukė sovietinė okupacija: 

1940 m. bažnyčia konfiskuota. Vokiečių okupacijos metais naudota kaip popieriaus sandėlis. 

1952 m. Stalino potvarkiu bažnyčioje įkurta Radijo gamykla (vėliau pavadinta „Banga“). Kokia tai 

bažnyčia? Nusifotografuokite prie jos. 

2. Tarpukario Lietuvoje Kaunas tapo ne tik laikinąja sostine, bet ir šalies meno centru. Dėl kultūros 

įvairovės Kaunas netgi buvo vadinamas Mažuoju Paryžiumi. Šis pastatas mena garsius Lietuvos ir 

užsienio menininkus. Šioje nuotraukoje matote, kaip pastatas atrodė seniau, dabar jis gerokai 

pasikeitęs. Raskite šį pastatą ir nusifotografuokite prie jo. 

 

3. Objektą galime laikyti vienu iš svarbiausių tarpukario Kauno statinių. Jo statybos pradžia sietina 

su 1930 metais, tuo metu paskelbtais Vytauto Didžiojo metais. Projektavo architektas Feliksas 

Vizbaras. Pastatas svarbus miestui ir šiandien. Važiuojant į Kauną kelio ženkluose nurodomi 

kilometrai iki miesto. Ar žinote, kad atstumas skaičiuojamas būtent iki šio pastato? Koks tai 

objektas?  

4. Juokais šis tiltas buvo laikomas ilgiausiu pasaulyje: Kauno gubernijoje galiojo pravoslavų 

kalendorius (Julijaus kalendorius), o Užnemunėje – katalikų (Grigaliaus kalendorius), todėl per tiltą 

keliauti tekdavo net 13 dienų. Suraskite šį „ilgąjį“ tiltą ir prie jo nusifotografuokite. 

5. 1922 m. lapkričio 19 d. Kauno įgulos karininkai įsteigė karininkų korporacijos klubą. O 1937 m. 

balandžio 23 d. Kaune buvo iškilmingai atidaryti karininkams skirti rūmai. Suraskite juos ir 

išsiaiškinkite, kaip tie rūmai vadinami.  



6. Vienam žmogui kauniečiai turėtų būti ypač dėkingi. Jo dėka tarpukariu Kaunas tapo europinio 

lygio miestu. Buvo įrengta moderni vandentiekio ir kanalizacijos sistema, pradėjo važinėti 

autobusai, pastatyti trys tiltai, daugiau kaip 2500 įvairios paskirties pastatų, išasfaltuotos gatvės ir 

kt. Visko net neišvardinsi. 2017 m. mieste pastatytas paminklas šiam nusipelniusiam žmogui. Kas 

jis? Raskite Kęstučio Balčiūno sukurtą paminklą ir prie jo nusifotografuokite.  

7. Kaunas puošiasi daugybe paminklų. Paprastai jie kam nors skirti, ką nors įamžinantys, tačiau  

mieste atsirado vienas paminklas „keistuolis“, kuris niekam neskirtas. Ant jo parašyta: „Čia, šioje 

vietoje, 2014 metų gegužės 11 dieną nieko ypatingo neįvyko.“ Suraskite „keistuolį“ ir prie jo 

nusifotografuokite. 

 

Užduotis tėvams 

 

Šį mėnesį kviečiame apsilankyti ten, kur lakštingalos negali nečiulbėti. Žinoma, ten gražiausia 

pavasarį, tačiau pasisvečiuoti lapkritį taip pat prasminga: ir pasigrožėti margaspalviu lapų kilimu, ir 

dar kai ką prisiminti... Kartu su nuotrauka norėtume sulaukti jūsų atsakymų į šiuos klausimus: kaip 

ši vieta susijusi su literatūra, ką verta čia prisiminti lapkričio mėnesį.  

 

Atsakymus prašom siųsti mokytojoms Daivai Martyncevienei (daivajus@gmail.com), Rasitai 

Viščiuvienei (rasitavi@gmail.com) arba Justinai Vitkutei (jancaitienej@gmail.com). 
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