Naujos knygos
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu mokyklos biblioteka gavo 12 naujų knygų.
Pristatome kai kurias iš jų.

Šidlauskas, Virgis. Ulfas ir stebuklinga barzda

Susipažinkite: Ulfas Mulfas, didžiausias Ulfopotamijos išdykėlis, kuris krečia eibes
nuo ankstaus ryto iki pat vėlaus vakaro! Visi girdėjo apie jo išdaigas, tačiau jau kuris
laikas Ulfo niekur nematyti... Ir ne tik todėl, kad jis nusprendė paprasčiausiai nebeiti į
mokyklą. Sklinda kalbos, kad Ulfas nepaklausė tėčio ir pasinaudojo stebuklingu
skustuvu, nuo kurio išdykusiems vaikams užauga ilgų ilgėliausia barzda. Jei tai tiesa,
Ulfui jos atsikratyti padės tik Paslaptingasis Atvykėlis, kadaise išgelbėjęs miestą nuo
pražūties. Tačiau rasti jį bus nelengva. Legendos byloja, kad jis gyvena kažkur toli:
už vaismedžių giraičių, aukštų kalnų, plačiausių jūrų ir saulės išdegintų lygumų... Ar
tai ne per daug tolimas kelias tokiam mažam berniukui?

Saja, Kazys. Žuvėdas

Čia plytėjo bekraštė giria, kuri mus maitino ir saugojo. Lietuviai neturėjo miestų,
nebuvo susikrovę turtų, bet per jūras marias kartkartėm atplaukdavo neprašyti
svečiai. Mes juos vadinome žuvėdais.
Tada lietuviai išmoko per ežerus ir pelkes nutiesti kūlgrindas, kad galėtų netikėtoje
vietoje priešą užpulti arba nuo jo pasitraukti. O kaip gyveno vaikai? Juk ir tada jie
žaidė, išdykavo ir patirdavo visokių nuotykių.

Kondratienė, Danguolė. Pasaiba.

Pasaiba – nedidukas, gauruotas ir labai draugiškas padarėlis kiek kreivokomis
kojytėmis ir styrančia plaukų kupeta. O širdyje – dar ir tikras menininkas. Jis atvyko
vieną lietingą dieną ir pasiliko gyventi po lova, kur daug dulkyčių ir kutuliukų.
„Zinok, melgiote, jei namuose yla kutuliukų, tai yla il pasaibų“, – taip savo naujajai
draugei Sofijai prisistato Pasaiba. Ir… prasideda be galo smagūs ir pasaibiški
nuotykiai!
Nuotaikingą istoriją vaikams pasakoja Danguolė Kandrotienė, knygos „Spintos
istorijos“ autorė, apdovanota Prano Mašioto premija. „Spintos istorijos“ išrinkta Metų
vaikų knyga 2014, paskelbta geriausia 2013 m. knyga vaikams bei paaugliams ir
pripažinta „Baltuoju varnu 2014“. Paišdykaukime su nenuorama pasaibiuku iš po
lovos! Knygelė skirta debesų ganytojams nuo 7 metų!

Ohlsson, Kristina. Stiklo vaikai

Maži miesteliai yra ramūs ir tingūs. Juose gyvenimas teka lėtai, tyliai ir nuobodžiai.
Bilė pritūpė, kad geriau matytų. Ne, jai nepasirodė. Kuo ilgiau žiūrėjo į dulkėtą
stalviršį, tuo labiau bijojo. Virš dulkėse jos padaryto brūkšnio buvo atsiradęs mažytės
rankutės atspaudas, tarsi į vidų būtų užėjęs vaikas, padėjęs delną ant dulkėto
paviršiaus ir išėjęs.
Kažkas keista vyksta name, kuriame apsigyveno Bilė su mama. Atrodo, visi žino, kas
dedasi, bet slepia tiesą. Namą gaubia senos paslaptys, kurias atkapstyti ne tik sunku,
bet ir pavojinga.Ir kuo toliau, tuo darosi baisiau. Svarbu kuo greičiau suprasti, kas iš
tikrųjų vyksta, kol nepasikartojo siaubingi praeities nutikimai...

Šukys Dainius. Blynų slibinas

Vienoje karalystėje visi labai mėgo blynus su mėlynių uogiene. Princesės
nesikeldavo, kol jų neatnešdavo į lovą pusryčiams. Deja, blynus pamėgo į karalystę
užklydęs slibinas. Jis pagrobė visas karalystės moteris, kad blynus keptų tik jam
vienam... Jei ne jėga, tai gudrumu teks vyrams moteris susigražinti.
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