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TYRĖJO-ŽURNALISTO APRAŠAS  

      

      

     Priedas Nr. 1 

1.Tema: Pažaiskime skaičiais 

2. Užrašykite hipotezę:  

 Krašuonos upė sekli ir nesrauni. 

3. Užrašykite tyrimo vietą: 

 Miestas Utena 

 Seniūnija Krašuonos seniūnaitija 

 Upės, ežero ar kito vandens telkinio pavadinimas: Krašuonos upė. 

 Trys tiriamosios atkarpos ( ribos žymimos vėliavėlėmis) 

Išmatuotos trys atsitiktinės upės atkarpos. 

4. Išmatuokite tiriamų atkarpų (ilgis apie 5 m.) vidutinį gylį, plotį ir išveskite vidurkius. 

Pirma atkarpa: upės plotis: 5,58 m. Antra atkarpa: upės plotis 5,25 m. Trečia atkarpa: upės 

plotis 6,34 .Vidurkis: 5,72 m. 

Pirma atkarpa:  upės gylis: 80 cm. Antra atkarpa: upės gylis 56 cm. Trečia atkarpa: upės 

gylis  61 cm . Vidurkis: 65 cm. 

5. Išmatuokite upės tėkmės greitį. (Pasirinkite plūdurą, pvz.:  kamuoliuką, obuolį, ir 

matuokite srovės  greitį pasirinktoje atkarpoje, kurios ilgis apie  20 m. ) 

Upės tėkmės greitį apskaičiavome naudodami guminį kamuolį pagal formulę. V= s/t.  Upės 

tėkmės greitis yra 0,8 m/ s. 

6 Išvada:  Krašuonos upės gylis ir plotis yra vidutinis. Upė nesrauni. 

 

7. Priemonės:  

 ilga matavimo juosta arba virvė,  

 lotas gyliui matuoti (pravers ir padalomis pažymėta kelioninė lazda),  



 plastmasinis, guminis kamuoliukas arba obuolys; 

 užrašų knygelė, 

  fotoaparatas,  

 žymekliai. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



TYRĖJO - ŽURNALISTO LAPAS 

Priedas Nr. 2 

Tema: Skaidrus kaip krištolas.  

2. Užrašykite hipotezę : Krašuonos upelio vanduo yra skaidrus. 

3. Užrašykite tyrimo vietą: 

 Seniūnija (gyvenvietė) Utena. Krašuonos mikrorajono seniūnaitija. 

 Upės, ežero ar kito vandens telkinio pavadinimas: Krašuonos upė. 

4.  Trys  tiriamosios atkarpos ne trumpesnės kaip penki metrai ( ribos žymimos 

vėliavėlėmis)  

5. Naudodamiesi įrenginiu vandens skaidrumui matuoti (lotu), užpildykite lentelę: 

 

Vandens telkinio pavadinimas Skaidrumo laipsnis 

Krašuonos upelis 

Pirmoje 5 m. atkarpoje yra upės vingis. Vandens 

skaidrumo laipsnis yra vidutinis, nes dugne yra daug 

dumblo. Srauni srovė jį pakelia į viršutiniu vandens 

sluoksnius. Skaidrumo rodmuo – 20 cm. gylyje. 

Antros 5m atkarpos dugnas yra nusėtas smulkiais 

akmenukais. Pastarieji aptraukti dumblo apnašomis, 

skaidrumo rodmuo siekia iki 50 cm. 

Trečioje 5m. upės atkarpoje skaidrumo laipsnis  yra 

menkas, jis siekia tik 15 cm.  

 

 

 

6. Suskirstykite augalus į grupes naudodami ženklinimo simbolius( priedas, Nr. 4.2) 

(naudokitės vandens telkinių augalų atlaso kopijomis priedas, Nr. 4.3) 



 švaraus vandens kokybės indikatorius  

Nedideli adatinio duonio povandeniniai kilimėliai. Tik vienoje vietoje iš trijų tirtų 

atkarpų aptikta nedidelė trilapio puplaiškio salelė. 

 augalas užteršto vandens indikatorius  

Telkinio pakraščiuose aptikome didelius pelkinio lakišiaus geltonus kilimus. 

Sąžalynus sudaro plačialapis švendras. Įlankoje aptikome daugiašaknę maurę ir 

mažąją plūdeną. Gausiai ir vešliai  auga kanadinė elodėja. 

7. Stebėkite vandens telkinio dugną, surinkite į vienkartinius indelius akmenukų 

pavyzdžius ir palyginkite su sausumos akmenukais .  

Ypač akmenuota antroji tirta atkarpa. Lyginant su sausumos aštriabriauniais akmenukais, 

upelio akmenukai yra plokšti, nuglūdinti vandens srovės, tačiau apaugę dumblu. Eiti tokiu 

dugnu nepatogu, kojos slysta. 

8.Išvada: Krašuonos upelio vanduo yra vidutinio skaidrumo. Upės dugne yra susikaupę daug 

dumblo. Ten, kur vandens srovė didesnė, dumblas iškyla į vandens paviršių. Vandens taršą 

apibūdina atrasti augalai, užteršto vandens telkinio indikatoriai. 

9. Priemonės: 

 ilga matavimo juosta arba virvė,  

 užrašų knygelė, 

 žymekliai,  

 ženklinimui skirti simboliai, 

 įrenginys vandens skaidrumui matuoti.  

 vienkartiniai indeliai grunto pavyzdžiams,  

 mažas kastuvėlis. 

 

 



 

 

 



 

 

 



TYRĖJO-ŽURNALISTO APRAŠAS 

                                         Priedas Nr. 3 

1. Tema: Plūduriuoja, braido ir panyra. 

2. Užrašykite hipotezę:  

Krašuonos upelyje augantys augai yra užteršto vandens indikatoriai. 

3. Užrašykite tyrimo vietą: 

 Miestas: Utena. 

 Seniūnija:  Krašuonos mikrorajono seniūnaitija. 

 Upės, ežero ar kito vandens telkinio pavadinimas: Krašuonos upė. 

 Dvi  tiriamosios  atkarpos ne trumpesnės kaip penki metrai ( ribos žymimos 

vėliavėlėmis) Pasirinktos dvi atsitiktinės penkių metrų upelio atkarpos. 

4. Suskirstykite augalus į tris grupes ir užrašykite jų pavadinimus (Naudokitės vandens 

telkinių augalų  atlaso kopijomis, priedas, Nr. 4.1):  

 pakrančių augalai: 

Pakrantėse gausiai auga vandeninės rūgštynės  ir viksvų sąžalynai .Telkinio 

pakraščiuose - pelkinio lakišiaus kilimai.  Sąžalynus sudaro ir plačialapis švendras.  

 panirę augalai, plūduriuojančiais lapais: 

Gausiai ir vešliai  auga kanadinė elodėja, strėlialapė papliauška ir mažoji plūdena. 

 povandeniniai augalai:  

 pavieniai paprastosios nerties  ir paprastojo skendenio egzemplioriai, plūdinės kurklės 

grupelės.  

5. Suskirstykite augalus į grupes naudodami ženklinimo simbolius( priedas, Nr. 4.2,  

naudokitės vandens telkinių augalų atlaso kopijomis priedas, Nr. 4.3) 

 augalas švaraus vandens kokybės indikatorius paprastasis skendenis. 

 augalas užteršto vandens indikatorius  paprastoji nertis, vandeninė rūgštynė, 

viksvos, pelkinis lakišius, plačialapis švendras, kanadinė elodėja, mažoji plūdena, 

paprastoji nertis.  



6.  Gautus duomenis lyginkite su upės pakrančių buveinėmis, žmogaus gyvenamosios vietos 

artumo poveikiu. 

  Netoli upelio, ant stataus šlaito yra gyvenamieji namai, šalia jų jų dirbama 

žemė – daržai. Apklausus vietinius gyventojus jie įvardina, kad daržus tręšia  ir organinėmis ,  

ir neorganinėmis trąšomis, kurios lyjant lietui išplaunamos į vandens telkinį, todėl jame 

gausiai ir auga augalai- užteršto vandens indikatoriai. 

7. Fotografuokite užneštinius augalus -  ateivius. (Naudokitės vandens telkinių augalų 

atlaso kopijomis ir ženklinimo simboliais ( priedas, Nr. 4.3) 

 užneštinis augalas - ateivis.  Gausūs kanadinės elodėjos sąžalynai. 

8. Parašykite žinutę poilsiautojui. Nepamirškite, kad žinutė trumpai informuoja, kada, kur 

ir kas atsitiko. Svarbiausia joje – faktai. 

Poilsiautojų dėmesiui, 

 Utenoje yra jaukus Krašuonos parkas, kuriame Jūs galite puikiai praleisti  

laisvalaikį. Parke akį traukia jauni  ąžuoliukai, atgaivina Krašuonos upelio čiurlenimas. 

Prisėsti ir apilsėti kviečia  patogūs mediniai suoliukai. Pasigrožėti vandens tėkme galima ant 

šiuolaikiško tiltelio. Krašuonos parkas – ta vieta, kur galėsite ramiai pabūti su gamta ir 

savimi. 

9. Priemonės: 

 ilga matavimo juosta arba virvė, užrašų knygelė, fotoaparatas, žymekliai, ženklinimui 

skirti  simboliai, augalų atlaso kopijos, medinės lentelės, 2 vnt. 

10.Išvada: Hipotezė pasitvirtino. Upės šlaituose dirbami žemės plotai. Lietus išplauna   

trąšas, jie suteka į upę. Aptikti augalai yra užteršto vandens telkinio indikatoriai.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



TYRĖJO- ŽURNALISTO APRAŠAS    

      Priedas Nr. 4 

1. Tema: Žurnalisto blykstė 

2. Užrašykite hipotezę: 

3. Užrašykite tyrimo vietą: 

 Rajonas: Utena 

 Seniūnija (gyvenvietė): Krašuonos seniūnaitija 

 Upės, ežero ar kito vandens telkinio pavadinimas: Krašuonos upelis. 

 Dvi tiriamosios  atkarpos ne trumpesnės kaip penki metrai ( ribos žymimos vėliavėlėmis) 

 

4. Raskite ir nufotografuokite (nupieškite, padarykite eskizus), kur matomas negatyvus 

žmogaus poveikis ežerui arba upei (pvz.: nuotekų vamzdžiai, tvartai, paplavų duobės, 

šiukšlių krūvos, prie vandens telkinio dirbamos žemės plotai ir pan.). Fiksuokite  įspūdingus 

žmogaus nepaliestus Krašuonos seniūnaitijos kraštovaizdžio fragmentus. 

5. Dalykiškai aprašykite tiriamos  upės fragmento  vingiuotumą, krantus,  bendrą augalijos 

pobūdį (4 – 5 sakiniai): 

 Pavasarį upė patvinsta,  atslūgus vandeniui matosi pavieniai nedideli pakrantės 

ploteliai pažeisti erozijos. Prie upės yra parkas, jame nemažai  poilsiautojų, dažniausiai 

senyvo amžiaus žmonės. Atradome tik vieną pažeistą žmonių nutryptą plotelį. Šiukšlių nėra, 

tačiau nemažai nuorūkų šalia suolelių. Besiilsinčių žmonių kultūra gerėja. 

6. Pakalbinkite vietinius  gyventojus  apie Jūsų stebimo vandens telkinio pokyčius. 

(Klausimus formuluokite patys, būkite kultūringi žurnalistai ) 

Adresatas: Ar dažnai lankotės prie upelio? Galbūt pastebėjote užterštų vietų? 

Adresantas: Taip, mėgstu vakarais pasivaikščioti po parką ir palei upelį. Dažnai pastebiu 

šiukšlių primėtytus takus. Manau, kad upelis pakankamai užterštas. 

Adresatas: Ar dažnai čia poilsiauja jaunimas? Kaip jie elgiasi? 

Adresantas: Jaunuoliai mėgsta šį parką. Deja, dažniausiai papramogavę palieka nemažai 

šiukšlių. Liūdna, kad jauni žmonės yra nekultūringi. Nors parke yra šiukšlių dėžės, tačiau ne 

visi jas pastebi. 

Adresatas: Gal pastebėjote šios upės pokyčius? 

Adresantas: Ankščiau upė buvo gilesnė, vanduo skaidresnis. Ypač kai dar nebuvo nutiesto 

tiltelio per upę. 

Adresatas: Dėkoju už pokalbį. 



7. Tyrėjo-žurnalisto išvados: 

Buvo pakalbinti keli senyvo amžiaus žmonės. Jų teigimu ir mūsų pastebėjimais galime daryti 

išvadą, kad upės krantai kinta dėl neigiamo žmogaus poveikio upei. 

8. Priemonės 

 ilga matavimo juosta arba virvė, 2 vėliavėlės; 

 popierius, pieštukas, kreidelės, akvarelė; 

 užrašų knygelė, 

 fotoaparatas 

 

 

 

 

 



 

 

 



Gamta atskleidžia savo paslaptis Tau. Tik mokėk ją suprasti, įsiklausyti, pajausti. 

  

Įsižiūrėk į vandenį, ką jis Tau primena?  Pažvelk į paveikslėlius ir  4-6 sakiniais  

meniškai aprašyk ežerą (upę). Gal Tavo sakiniuose  bus vietos žodžiams tyras kaip 

krištolas, vėsus, skaidrus kaip ašara, drumzlinas, vandens tėkmė, raibuliuoja bangelės, 

žaidžia saulės zuikučiai... 

Mokinių darbų pavyzdžiai 

Sidabrinis varpelis 

 Saulės zuikučiai linksmai žaidžia čiurlenančiame upelyje. Vanduo vėsu, tyras. 

Upelio krantai pabarstyti nugludintais akmenukais, kurie raibuliuoja vaivorykštės 

spalvomis. Virš upelio  tarsi šokdami paskutinį savo šokį sklando pienių pūkeliai. Virpteli 

ant šakelės pakibęs vandens lašas, suraibuliuoja ir krinta į vandens tėkmę. Skuba, čiurlena 

upeliukas, pilnas gyvybės, energijos...  

Minties upė 

 Teka upė kaip mano mintys... Joje atsispindi plaukiantys debesys, bangelėmis 

žaidžia saulės zuikučiai. Gera tyliai žiūrėti į vandenį. Atrodo, tavimi pradeda tekėti srovė. Ji 

paglosto tave, atgaivina. Mintys skaidrėja  ir nuplaukia kartu su upe... 



Vandens tėkmėje jaunystė mana... 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Grupinių veiklų vertinimo atmintinė 

Grupių veikla  vertinama  kaupiamaisiais balais – „vandens lašeliais“, kurie galiausiai 

virs ne vandens garais, o pažymiais į dienyną. 

 Puikiai atliktos visos „Tyrėjo-žurnalisto apraše“ pateiktos užduotys (užrašyta 

hipotezė, tinkamai iškeltas probleminis klausimas, atlikti nurodyti tyrimai, 

parašyti tekstai atitinka nurodytų žanrų reikalavimus, padarytos taiklios, 

tinkamos išvados) – trys vandens  lašeliai. 

 

 Visi grupės nariai parašė miniatiūras, kurios atitinka šio žanro reikalavimus 

(parašytos meniniu stiliumi, turi potekstę...) – du vandens lašeliai.  

 

                  Kadangi ši užduotis – individualus kūrybinis procesas, tai lietuvių kalbos 

mokytoja būtinai perskaitys ir įvertins kiekvieno  Jūsų pastangas. 

 Originaliai, kūrybiškai, estetiškai sukurta tiriamųjų bei kūrybinių darbų gamtinė 

kertelė ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“  – trys vandens lašeliai. 

 
 

 Viešasis kalbėjimas – gamtinės kertelės pristatymas klasės draugams ir 

mokytojams. Kalbama taisyklingai, aiškiai, įtaigiai, paisoma kalbėjimo tikslo – 

pristatyti, informuoti apie tyrimo rezultatus, pasidžiaugti kūrybiniu procesu – du 

vandens lašeliai. 

 

 
 

 


