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Skaitau – suvokiu, kuriu – rašau / Aušra Raišienė, Romas Zibalas. - Vilnius, 2011 

sąsiuvinį sudaro dvi dalys: teksto skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo ir rašymo užduotys. Atlikdami užduotis mokiniai ugdysis 

gebėjimą įdėmiai skaityti tekstą, tiksliai ir glaustai atsakyti į klausimus, pakartos literatūros teoriją, įsitikins, kokios svarbios tekste yra 

kalbinės raiškos priemonės. Kurdami ir rašydami pasakojamojo, aprašomojo ir samprotaujamojo tipo tekstus mokysis reikšti mintis, 

argumentuoti, sudominti, įtikinti... 

Sąsiuvinio pabaigoje pateikiami galimų atsakymų variantai ir įvertinimas. 

Tikimės, kad šios užduotys padės ugdyti aštuntokų kūrybiškumą, literatūrinę nuovoką ir vertybines nuostatas, skatins mąstyti.  

Žmonių likimai okupacijų metais / Gintautas Kazlauskas. - Vilnius, 2018 

asak knygos sudarytojo Gintauto Kazlausko, šia dovana užbaigiama daugiau kaip 20 metų trukuti savanoriška švietėjiška veikla, skirta 

išsaugoti istorinę atmintį ir perduoti ją jaunimui, ugdant pilietiškumą ir patriotiškumą. 

Vasaros nakties paslaptys / Lisa Kleypas. - Vilnius, 2014. 

Londono aukštuomenėje pasirodo keturios jaunos merginos. Jų vienintelis tikslas – ištekėti. Gimsta drąsus vyro medžioklės planas. 

Dabar tereikia pasitelkti klastą ir moteriškus kerus. 

Sezonas eina į pabaigą ir Anabelei Peiton reikia susikaupti norint išgelbėti šeimą nuo gresiančio skurdo. Ji pasitelks savo grožį bei 

sąmojį ir privers vieną iš Londono aukštuomenės vyrų jai pasipiršti. Labiausiai intriguojantis – ir atkaklus – Anabelės gerbėjas 

Saimonas Hantas aiškiai leidžia suprasti: jis mielai supažindins ją su kūniškais malonumais, bet pirštis neketina. Erzinantis nekilmingo 

turtuolio dėmesys tik trukdo. 

Žaidimams ir vilionėms nebėra laiko, o atsispirti patyrusio gundytojo kerams darosi vis sunkiau. Norėdamos padėti Anabelei draugės 

išrenka tinkamą džentelmeną: tik santuoka su kitu vyru gali ją apsaugoti nuo Saimono... ir savo pačios troškimų. 

Žmogaus ir Dievo metai / Algirdas Toliatas. - Vilnius, 2016. 

„Žmogaus ir dievo metai“ – liturginių metų pamokslų ciklas. Liturginiai metai – tai kaip Dievo ir žmogaus gyvenimo ciklas. Prasideda 

puošniu ir spalvingu pasiruošiamuoju adventiniu laikotarpiu ir baigiasi Kalėdomis – Dievo ir žmogaus gimimu mūsų sielose, kur 

nereikia nieko vaidinti, nes nėra prieš ką. Esame tik mes, nuogi ir pažeidžiami, kažkur palikę savo tobulybės įvaizdžius. Liturginis 

laikas teka ir bręsta per įvairius kasdienius ir neeilinius gyvenimo įvykius. Eina asketiškos gavėnios dykuma – tai palaiminimo, širdies 

ir minčių apsivalymo metas, kulminuojantis per šv. Velykas, vedančias Žmogaus Sūnų per mylimo žmogaus išdavystę, per atstūmimą, 

bejėgiškumą, vienatvę, per juodžiausią neviltį ir mirtį į atgimimą. Taip peržengiame savo ribotumo ir galimybių ribas ir įžengiame  

mūsų sielos gelmėse į Dievo karalystę, esančią arčiau mūsų, nei mes patys sau esame. Visas likęs laikas iki pat paskutinio liturginių 

metų Kristaus Karaliaus sekmadienio yra skirtas velykinio įvykio tapsmui. 

„Žmogaus ir Dievo metai“ – ne vien pamokslų, bet ir mano sielos knyga. 

 

 



Gerumo liūnas / Algirdas Toliatas. - Vilnius, 2017. 

„Gerumo liūnas“ – antroji kunigo Algirdo Toliato pamokslų knyga, liturginių C metų pamokslų ciklas, kuriame plėtojamos pirmojoje 

knygoje „Žmogaus ir Dievo metai“ gvildentos temos. Interpretuodamas Šventojo Rašto fragmentus autorius nagrinėja psichologines, 

dvasines, moralines ir vertybines problemas. Kunigas Algirdas kreipiasi į visus – tikinčiuosius, netikinčiuosius ir ieškančiuosius. Jo 

žodis įtaigus ir įtikinamas, jo santykyje su Dievo Žodžiu iškyla ne tik tūkstantmetė krikščionybės istorija, bet ir tikėjimo bei 

modernybės sąsajos. Knygos tikslas – ne tiek plėsti pažinimą, kiek padėti gilintis į savo sielą ir sąžinę. Ji kviečia žmogų sąmonėti ir 

skatina jo pokytį bei dvasinę pažangą. 

Užmirštos nuodėmės / Valentina Zeitler. - Vilnius, 2013. 

„Užmirštos nuodėmės“ – Lietuvos diplomatės Valentinos Zeitler, pastaruosius metus dirbusios Ukrainoje, antrasis istorinis romanas. 

Jis nukelia mus į septynioliktą amžių - Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Abiejų Tautų Respublikos 

klestėjimo laikotarpį. Būtent tuo metu, mūšyje prie Tutoros (1620 m.) ir Chotyno kare (1621 m.) mūsų protėviai užkirto kelią 

tolimesniems turkų ir totorių žygiams į Europą. Istorinė šių įvykių reikšmė neginčijama. Tačiau autorės tikslas kitas – parodyti, kad 

jokia, net ir pati iškiliausia pergalė, morališkai nepateisina sužlugdytų likimų. 

Pagrindinė romano „Užmirštos nuodėmės“ gija – Žolkievskių šeimos likimas, kurios laimę ir ateitį sugriovė karai. Skaudi romano 

veikėjos Žolkievskio žmonos Reginos patirtis, artimųjų ir draugų netektis, prarastas tikslas ir pirma laiko užgesęs gyvenimo 

džiaugsmas atskleidžia ne tik asmeninį, bet ir visos epochos tragizmą.  

Autorė autentiškai aprašo įvykių vietas, romane „Užmirštos nuodėmės“ atgyja mūšių batalijos, žmonių tarpusavio santykiai, 

draugystės ir meilės peripetijos, žavi kažkada buvę prabangūs, bet šiandien griūvantys, Žolkievskių rūmai. Tarsi nebylūs praeities 

liudininkai jie iki šiolei stūkso nedideliame Ukrainos Žovkvos miestelyje netoli Lvovo. 

Prancūzija mon amour / Erika Umbrasaitė. - Vilnius, 2018 

Erikos Umbrasaitės Prancūzija – užburianti, bet tikra, be rožinio pudros sluoksnio. Tai gerai suplaktas kokteilis, kuriame dera ir 

snobiška paryžietiška elegancija su lengvu bohemos ir dekadanso prieskoniu, ir ūsuotas kaimietis ant dviračio su bagete ir berete. 

Kuo rizikuojate skaitydami? 

• Imsite galvoti, kad neverta gyventi tausojant jausmus ar skanesnį gyvenimo gurkšnį atidėliojant rytojui.  

• Išmoksite mėgautis gyvenimu kaip prancūzai ir perprasti didžiąją jų gyvenimo džiaugsmo paslaptį – art de vivre à la française. 

• Pagaliau nusiraminsite supratę, kad šokoladas, ekleras, nauja suknelė, gundantys apatiniai ar jaunas meilužis – ne nuodėmė, o tiesiog 

gyvenimas. 

Sužinosite, kodėl svarbu ne tik skaityti M. Proustą, bet ir mokėti atsipjauti sūrio. 

Įsisavinsite prancūzų meilės taisykles ir išgirsite, kada neištikimybė yra atleistina, o kada – ne. 

Perprasite prancūzų tėvų auklėjimo paslaptis – kodėl jų maži velniukai greitai virsta puikiai išauklėtais angeliukais. 

DĖMESIO: būkite pasirengę daug juoktis! Knyga nerimta, kaip ir patys prancūzai, sklidina humoro, tikrų istorijų, paskaninta receptais 

Atsargiai – moteris / Jolita Herlyn. - Vilnius, 2016. 

„Atsargiai – moteris!“ – tai tikra istorija paremtas romanas apie moters dvidešimties metų gyvenimo kelią, kuris prasideda 

nedideliame Lietuvos miestelyje ir nusidriekia per tokias skirtingas šalis kaip Graikija, Kolumbija, Vokietija. Likimas Redai pažeria 

įvairiausių išbandymų, kurių metu jai reikia atsakyti į tris pagrindinius klausimus: 

kokių aukų gali pareikalauti meilė ir ar ji vienintelis atsakymas į gyvenimo prasmės klausimą,  



kiek tvari meilė be kūrybos, ar susiedamas savo gyvenimą su geru, rūpestingu, bet nemylimu žmogumi, nepasmerki savęs vienatvės 

tylai, gūdžiai kaip žiemos naktis. 

„Meilėje glūdintį kūrybos pradą reikia išlaisvinti. Kai myli, būtina kurti.  Nesvarbu, ką: vaikus, pasaulio gelbėjimo planus, eilėraščius 

ar puodus. Kitaip kunkuliuojanti meilės energija mus susprogdina...“ 

Smartfood – sveika mityba / Eliana Liotta, Pier Giuseppe Pelicci ir Lucilla Titta. - Vilnius, 2017 

Smartfood – tai: 

• pirmoji mitybos teorija, sukurta Italijoje, remiantis žymaus Milano EOI (Europos onkologijos instituto) moksliniais tyrimais; 

• 30 supermaisto produktų, kontroliuojančių metabolizmą ir atbaidančių vėžį bei kitas ligas; 

• kilogramus tirpdanti mityba, nereikalaujanti didelių aukų. 

Smartfood mitybos teorija siūlo dviejų fazių metodą, padedantį pakeisti mitybos įpročius be didesnio vargo. Kokių pasieksite 

rezultatų? Užkirsite kelią vėžiui, širdies, kraujagyslių, metabolizmo bei neurodegeneracinėms ligoms ir susidorosite su papildomais 

kilogramais. Šios teorijos šalininkai laikosi nuomonės, jog kai kurie maisto produktai prilygsta vaistams, pajėgiantiems išgydyti ir 

apsaugoti organizmą. 

Turimas omenyje kasdienis maistas: nuo salotų iki viso grūdo kruopų, nuo braškių iki pistacijų.  

Smartfood patarimų pagrindas – mokslinės tiesos, nes ši teorija remiasi mitybos specialistų atliktais nesuskaičiuojamais moksliniais 

tyrimais. 

Auksinė sveikata / Maja Gogulan. - Kaunas, 2014. 

Visi gydytojai, kad ir kokiai mokyklai priklausytų, sutaria, jog žmogaus organizmas yra tobuliausias pasaulyje mechanizmas, unikali 

sistema, kuri turi galių atsinaujinti pati, jeigu jai netrukdoma. Vėžys, kraujotakos sistemos ligos – viskas pagydoma, jeigu tik 

sudaromos palankios sąlygos. Svarbiausia žinoti, kaip veikia mūsų organizmas, kas jo priešai ir kaip jam padėti funkcionuoti tiek, kiek 

užkoduota genetiškai – šimtą ir daugiau metų.  

Auksinė sveikata – tai ne mitas ar siekiamybė, tai realybė! 

6 sveikatos taisyklės 

Mitybos mitai 

Naujas požiūris į kraujotaką 

Organizmo valymas 

Revoliuciniai gydymo metodai 

Anos lobis / Gina Viliūnė. - Vilnius, 2018. 

Rašytojos ir gidės Ginos Viliūnės “Anos lobis” yra paskutinioji trilogijos “Karūna be karaliaus“ ir “Vilniaus madona“ dalis. Tai 

istorinis trileris, apimantis du laikotarpius ir papasakotas dviems siužeto linijomis:  pagrindinis veiksmas vyksta mūsų laikais, tai yra 

2014-ųjų Vilniuje, o paraleliai autorė mus nukelia į 17-ojo amžiaus Brodnicą – miestą, esantį Šiaurinėje Lenkijoje, kur reziduoja 

karalaitė Ana Vazaitė – gabi mokslininkė, botanikė ir vaistininkė.    
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