
NAUJOS KNYGOS 
 

Liudvikas Jakimavičius 
Vytuko Lietuva 
 

 
 
Knyga "Vytuko Lietuva" suausta iš dviejų pasakojimų.  
Vienas – apie lietuvių emigrantų vaiką, gyvenantį Airijoje, jo šeimą ir užsimezgusią gražią vaikišką draugystę su 
airių mergaite Monika.  
Smalsi klasės draugė paskatina lietuvį Vytuką ieškoti atsakymų į klausimus, kas jis, iš kur, kuo ypatingas kraštas, iš 
kurio jis atvykęs, kokia jo tėvynės istorija, gamta ir kultūra. Tai tarytum antrasis pasakojimas pasakojime, žaidimas, 
gilinantis vaikų draugystę, papildantis ją nauju turiniu ir spalvomis: vienų sugrįžimą į Lietuvą, kitų – kelionę su ja 
susipažinti. 
 
 
Danguolė Kandrotienė 
Spintos istorijos 
 

 
 
Knyga "Spintos istorijos" nukelia į paslaptingą senos spintos gyventojų pasaulį.  
Ar kada bandei įsiropšti į seną, vaistažolėmis ir gėlėmis kvepiančią spintą? O guvi mergaitė Emilija pabandė – 
užlipo į palėpę, kur prieš jos akis atsivėrė levandomis kvepiantis pasaulis, nušviestas pro du mažus langelius 
sklindančios saulės šviesos. Mažoji smalsutė iš karto susipažino su senosios spintos gyventojais – šilkine 
palaidine, paltu, suknele, skrybėle ir daugybe kitų. Ir visi jie pasakojo savo gyvenimo istorijas, dalijosi paslaptimis ir 
netgi meilės atodūsiais. Praverk girgždančias spintos duris! 
 
Renata Česūnienė, Laurynas Česūnas 
Mėgintuvėlio kelionės 
 

 

Nori išmokti pasidaryti ugnikalnį, išsiskleidžiančių gėlių, užsiauginti kristalą ir dar daug ką išbandyti? 



Laboratorijoje (jei nežinai, kas tai, tuojau sužinosi) gyveno mėgintuvėlis. Norėdamas kuo daugiau pasaulio pažinti, 
jis pasiryžo leistis į kelionę... 

Keliauk kartu ir tu! Mėgintuvėlis išmoks skraidyti, pamatys stebuklingas gėles ir šviečiančius vabaliukus, o tu 
galėsi... visa tai išvysti ne tik knygelėje. 

Skaitydamas turėsi galimybę ne tik išmokti, kaip pasidaryti įvairiausių įdomybių, bet ir sužinosi, kodėl ir kaip tai 
vyksta. 

 

Renata Česūnienė, Laurynas Česūnas 
Mėgintuvėlio kariuomenėje 
 

 
Mėgintuvėlis ir jo draugė Kolbutė lankosi Lietuvos karo akademijoje. Čia viskas ITIN SLAPTA, bet du draugai 
sugeba nugirsti įdomiausius pokalbius ir sudalyvauti tikrose karinėse pratybose. Juk  geras karys turi ne tik mylėti ir 
gerbti Tėvynę, bet ir mokėti ją apginti. Už sienos, chemijos laboratorijoje, šnypščia ir burbuliuoja nepažįstamos 
medžiagos. Pasirodo, pasigaminti tikrą, skrendančią raketą – visai paprasta. Leiskis į kelionę su Mėgintuvėliu ir 
Kolbute ir viską išbandyk pats. 
 
 
Berniuko žinynas 
 

 
 
Ar išdrįstum susidurti su rykliu? Ar norėtum išmokti triukų su paspirtuku? Ar moki riterių turnyro taisykles? 
Šioje įdomioje knygoje rasi daugybę keistų, nuostabių ir intriguojančių faktų apie įvairiausias smulkmenas, kurias 
tikram berniukui derėtų žinoti.  
Pritrenkianti informaciją, kurią turėtų žinoti kiekvienas berniukas. 
 
Beverly Cleary 
Ramona ir mama 
 



   
 
Septynerių su puse metų Ramonai tenka derintis prie „sunkaus amžiaus“ sesers Bizės ir tėvų, kurie dirba visą 
darbo dieną. Nors joks nuotykis namuose neapsieina be jos, Ramona labiau už viską pasaulyje trokšta taikos ir 
ramybės. Ją kankina klausimas, ar mama ją myli? 
 
 
Beverly Cleary 
Ramona ir tėtis 
 

 
 
Antrokei Ramonai Kvimbi nelengva. Tėtis prarado darbą, mama nebelaukia namuose su šilta vakariene, nes turi 
dirbti visą dieną, o sesuo Bizė pasiekė „sunkų amžių“. Netgi katinas Puikius suka nosį nuo pigaus kačių ėdalo. O 
Ramona tik nori, kad visi šeimoje būtų laimingi!  
 
Jana Frey 
Patrakėlė klasė. Padorių mokytojų baubas 
 

 
 
3a pradangina mokytojus panašiai kaip kiti pradangina skėčius. Pirmiausia jie įtūžta, paskui sodriai išrausta ir 
galiausiai išnyksta. Žinoma, kalbu apie mokytojus, ne apie skėčius. O juk Ana ir jos draugai krečia – kartais – tik 
mažulytes išdaigas. Bet štai vieną gražią dieną mokykloje pasirodo ponia Oilenštein ir viską apverčia aukštyn 
kojomis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angie Weston 
Mozaikos puošmenos 
 

 
Perkąsti mozaikos meną su šiuo lengvai suprantamu vadovu - vieni juokai. Čia pateikti visi pagrindiniai dalykai: 
supažindinama su reikmenimis, kalbama apie plytelių pjaustymą ir glaistymą, smulkiai aiškinama darbo eiga. 
Nurodoma, kiek laiko prireiks kiekvienam darbeliui, tad nesunkiai nuspręsite, ar kursite unikalius papuošalus ir 
užtruksite keletą valandų. 


