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Lietuvių kalba
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MĮSLĖS

 Vienas brolis – jaunas mirė, antras – žilas subiro, 

kur šapu kritau, ten kupliu kėliau. (Gluosnis)

 Baltos avys bėga aplink žvakę. (Gluosnis)

 Inkstai – sidabro, gėlės – paauksoutos, oda – ant 

šakos, brūkšnys – raudonos spalvos. (Gluosnis)



Gluosnio gintarėliai

Šviečia gluosnio pumpurėliai –

Pilkapūkiai katinėliai.

Šalti, šalti, nebedrįsk,

Pasibelst į mūs duris.

Saulė pluša, šventę žada –

Aukso kirviais kerta ledą.

Šaltinėli, suskambėk,

Žvanguolėliais prakalbėk.

Žydi gluosnio katinėliai –

Ant šakelių gintarėliai.

Žeme, žeme, uždainuok,

Tu, burnele, nusijuok.



1. Mūsų medis yra Gluosnis.

2. Nuotrauka

3. Mūsų mokyklos ribose auga 1 gluosnis.

4. a) 1m 64 cm

b) Gluosniui yra 65,6 metai (apytiksliai 66 metai).

5. Skersmuo (d) yra 52 cm.

Spindulys (r) yra 26 cm.

6.    Skerspjūvio plotas 1,5 m aukštyje yra 2122,64 cm².

Matematika
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Rusų
kalba
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Ива

Сядем здесь, у этой ивы,

Что за чудные извивы

На коре вокруг дупла!

А под ивой как красивы

Золотые переливы

Струй дрожащего стекла!

Ветви сочные дугою

Перегнулись над водою,

Как зеленый водопад;

Как живые, как иглою,

Будто споря меж собою,

Листья воду бороздят.

В этом зеркале под ивой

Уловил мой глаз ревнивый

Сердцу милые черты...

Мягче взор твой горделивый...

Я дрожу, глядя, счастливый,

Как в воде дрожишь и ты.

Афанасий Фет – стихи

„Gluosnis“

Atsisėskim čia, prie šio gluosnio,

Kokie  nuostabūs vingiai

Ant žievės aplink drevę!

O po gluosniu kokie gražūs

Drebančio stiklo čiurkšlių

Auksiniai atspalviai!

Sultingos šakos 

Pasviro puslankiu virš vandens,

Kaip žalias krioklys,

Kaip gyvi, kaip adata,

Tarsi ginčydamiesi tarpusavyje,

Lapai vagoja vandenį.

Šitame veidrodyje po gluosniu

Mano pavydi akis

Pagavo širdžiai mielus bruožus...

Suminkštėjo tavo išdidus žvilgsnis...

Aš drebu iš laimės matydamas

Kaip vandenyje drebi ir tu. 7

Afanasijus Fetas



Gamta ir žmogus

KAMIENAS

Kamieno skersmuo iki 1 m, senų medžių gali būti iki 2 

m skersmens. Paprastai užauga apie 20-25 m aukščio.

Senų medžių žievė stora, rusvai pilka, giliai ir išilgai 

suaižėjusi.

LAPAI

Viršutinė lapų pusė tamsiai žalia, blizganti, apatinė  

melsvai žalia ar šviesiai pilka. 
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ŽIEDAI IR VAISIAI

Žiedai sukrauti į sudėtinius žiedynus – žirginius. 

Kuokeliniai žirginiai laibi, tiesūs arba sulinkę, purūs, 

ryškiai geltoni 3-5 cm ilgio, piesteliniai taip pat 3-5 cm 

ilgio, kurie išauga lapams skleidžiantis. Vaisiai 

subręsta gegužės antrojoje pusėje ir tuoj išbyra sėklos. 

Sėklos smulkios su ilgais plaukeliais. Iš sėklų išaugę 

medžiai derėti pradeda 8-12 metų amžiaus.
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AUGALO DALIŲ GYDOMOSIOS SAVYBĖS

Gluosnių žievė yra labai naudinga ir gydanti. Skatina 

vaisingumą, normalizuoja padidėjusį rankų ir kojų 

prakaitavimą, padeda pagydyti esančius pūlinius. Iš 

baltojo gluosnio žievės gaminami įvairūs vaistai, kurie 

slopina uždegimus ir turi kitokių gydomųjų savybių, 

mažina karščiavimą, mažina galvos skausmą, stiprina 

kūno sistemą. Žmonių odos ir abscesų uždegiminiams 

naudojami tepalai iš susmulkintos žievės ir riebalų 

bazės.

10



11



“
GLUOSNIŲ PAPLITIMAS LIETUVOJE

Lietuvoje auganti vietinių medžių rūšis, palyginus 

pasitaiko gana dažnai. Mėgsta šviesias, drėgnokas ar 

drėgnas vietas, kurios labai palankios geram jų 

augimui. Auga priesmėlio ir priemolio dirvožemiuose, 

dažniausiai paupiuose ar kitose drėgnose vietose.
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Geografija
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Dailė



Muzika
▪ Sukurtos dainos apie gluosnį ramios, 

liūdnesnių natų. Rašytojas Kazys Boruta 

yra sukūręs visą knygelę skirtą dainoms 

apie gluosnius. Viena žymiausiu dainų 

apie gluosnį išgarsėjusi visame pasaulyje  

– Willow song.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!!!
15


