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Skaitydami knygą – mokomės, tobulėjame, lavinamės, plečiame akiratį, svajojame, 
išgyvename...  

Atvertę knygą mes tarsi įgyjame draugą, kuris nuskaidrina vienatvės valandas, išblaško 
liūdesį, atsako arba padeda rasti atsakymus į iškilusius klausimus.  

  Jau ne kartą įsitikinome, kad rašytojų asmeninis gyvenimas gali būti skandalingesnis ir 
žinomesnis nei jų pačių kūryba. Dauguma literatūros pasaulio legendų gyveno(a) veikiau kaip 
patrakusios Holivudo žvaigždės nei drovios atsiskyrusios knygų žiurkės.  

1-ma užduotis 

Jums bus pateikti nutylėti, galbūt (ne)girdėti faktai apie tris rašytojus, pagal kuriuos turėsite 
atspėti, kas jie tokie.  Atsakymų ieškokite naudodami savo mobilius tel.  arba kompiuterius 
klasėje.  

Klasės mokiniai padalinami į 3 grupes. Kiekviena grupė gauna skirtingą užduotį.  

1. Egzistuoja bent 83 šio anglų rašytojo vienodai teisingi pavardės rašymo būdai. Pats jis 
nemėgo grąžinti skolų, užtat visada reikalaudavo, kad susimokėtų kiti. Jo pavardė figūruoja 
tų metų Karališkojo metraštininko mokesčių vengėjų sąraše. Kad jo būta šiokio tokio 
paleistuvio, klausimų nekyla taip pat. Iki šiol sklando legendos, kad jo pjeses parašė visai kitas 
žmogus. Kas jis toks? 

2. Šis žymus rašytojas per dieną išgerdavo iki 50 puodelių tirštos, juodos turkiškos kavos, o 
prižiūrimas psichiatro, išbandė hašišą. Mėgo apsimetinėti aristokratu, nors ilgą laiką teko 
gyventi nešildomoje pašiūrėje be baldų. Namų interjerą susikūrė vaizduotės pagalba, ant 
sienų užrašęs užrašus: "Gobelenas ir Venecijos veidrodis", "Rafaelio paveikslas" ir t.t. Kas jis 
toks? 

3. Šio rašytojo aistra - lavonai. Morge jis praleisdavo dienų dienas, apžiūrinėdamas 
paskendusių valkatų lavonus. Taip pat dažnai lankydavosi garsių žmogžudysčių vietose. Savo 
studijoje buvo liepęs įstatyti slaptas duris. Jos suprojektuotos kaip knygų spinta su netikromis 
lentynomis, užpildytomis išgalvotomis knygomis, kurių pavadinimus sugalvojo pats autorius. 
Visus daiktus jis paliesdavo tris kartus - kad sektųsi, o penktadienį laikė savo "laiminga 
diena". Kas jis toks? 
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2-ra užduotis 

Kiekvienai grupei bus pateiktos ištraukos iš šiemet skaitytų kūrinių. Jūsų užduotis atspėti 
autorių ir kūrinio pavadinimą. Parašyti kūrinio žanrą, pagrindinio veikėjo vardą ir 
pagrindinę kūrinio mintį.  

3-čia užduotis 

Kiekvienas asmeniškai gausite po voką, kuriame rasite atskirais žodžiais sukarpytą sakinį. 
Jūsų užduotis taisyklingai sudėti sakinį ir garsiai perskaityti klasės draugams. 

Gera knyga – tarsi pokalbis su protingu žmogumi: teikia žinių, moko apibendrinti tikrovę, 
suprasti gyvenimą. (A. Tolstojus) 

F. Kafka tvirtino: „Knyga turi būti kirvis, tinkamas iškirsti jūrai, kuri mumyse užšalo.“ 

Visos geros knygos panašios tuo, kad būtinai sukelia skaitytojo norą galvoti apie tai, kas 
teisinga, gražu, naudinga žmonėms. (N. Černyševskis) 

Geras dalykas kaupti geras knygas, bet kur kas geresnis - dažniau jas skaityti.  
Frančeskas Petrarka 
 
Knyga, kuri neverta, kad ją skaitytų dukart, neverta ir to, kad ją skaitytų vienąkart.  
Pjeras Vėberis 
 
Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos. Ciceronas 
 
Bendravimu su tauriausiais žmonijos protais mes mėgaujamės daugiausia per knygas, ir tas 
bendravimo būdas prieinamas visiems.      Viljamas Eleris Čeningas  

Visos geros knygos panašios tuo, kad būtinai sukelia skaitytojo norą galvoti apie tai, kas 
teisinga, gražu, naudinga žmonėms. (N. Černyševskis) 

Gera knyga – viena didžiausių gyvenimo brangenybių. (S. Smailsas) 

Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias 
mokslas. (A. Puškinas) 

Žmogus, turintis rankose vertingą knygą, niekada negali būti vienišas. (K. Goldonis) 

Knygos įveda mus į geriausią draugiją, supažindina su didžiausiais visų laikų protais. (S. 
Smailsas) 

Kas aiškiai mąsto, tas aiškiai ir mintis dėsto. (N. Bualo) 
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Kad atsikratyčiau įkyrių, nepakeliamų minčių, pakanka imtis skaitymo; jis tuoj pat užvaldo 
dėmesį ir nuveja tas mintis šalin. (Š. Monteskje) 

Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas. (G. Leibnicas) 

Skaitymas protui – tolygu fiziniai pratimai kūnui. (Dž. Adisonas) 

Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško dėstymo stiliaus. (P. Buastas) 

Knyga – nedidelis įrankis, pažadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; tai minties variklis, 
išjudinantis protą. (E. Fagė) 

Gera ta knyga, kurią atveri iš anksto mėgaudamasis ir užveri praturtėjęs. (E. B. Olkotas) 

Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad 
rastum temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum. (F. Bekonas) 

Neskaityk nieko, ko nenori įsiminti, ir neįsimink nieko, ko neketini panaudoti. (Dž. S. Blekis) 

Tiesa – vis gilesnis pasaulio suvokimo procesas, kilimas nuo nežinojimo prie žinojimo, nuo 
neišsamaus žinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris negali liautis, nes pasaulis neišsemiamas. 
(Hėgelis) 

Visada geriau nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. Tas pat ir su knygom. (L. Tolstojus) 

Žmogų išsilavinusį daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, savarankiškas apmąstymas, 
išgyvenimas, pajutimas visko, ką sužino iš kitų žmonių arba iš knygų. (N. Rubakinas) 

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo 
širdį. (V. M. Tekerėjus) 

Žmogų visada galima pažinti iš jo skaitomų knygų. (S. Smailsas) 

Gera knyga – tarsi pokalbis su protingu žmogumi: teikia žinių, moko apibendrinti tikrovę, 
suprasti gyvenimą. (A. Tolstojus) 

ATSAKYMAI: 

1-ma užduotis 

 Nutylėti faktai buvo apie šiuos rašytojus: V. Šekspyras, O. de Balzakas bei Ch. Dickensas.  
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1. Prašau peržiūrėti savo perskaitytas knygas: kurios labiausiai įsiminė, kuri pravirkdė ar 
prajuokino, ir išrinkti pačią geriausią šiemet skaitytą knygą. 

2. Paruošti knygos pristatymą. Pristatant knygą paminėti ne tik jos pavadinimą ir autorių, 
bet ir kodėl ji jums taip patiko, kam galėtumėte rekomenduoti, kodėl verta ją perskaityti ir 
t.t. 

3. Iš visų jūsų pristatytų knygų, balsavimo būdu, rinksmime vieną, tą kurios pristatymas 
labiausiai sudomino. 

Galbūt Jūsų pasirinkta knyga taps ir kitų geriausia skaityta knyga. 

Sėkmės! 
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Gera knyga – tarsi pokalbis su 
protingu žmogumi: teikia 
žinių, moko apibendrinti 
tikrovę, suprasti gyvenimą 
 
Knyga turi būti kirvis, 
tinkamas iškirsti jūrai, kuri 
mumyse užšalo. 
Visos geros knygos panašios 
tuo, kad būtinai sukelia 
skaitytojo norą galvoti apie tai, 
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kas teisinga, gražu, naudinga 
žmonėms.  
 
Geras dalykas kaupti geras 
knygas, bet kur kas geresnis - 
dažniau jas skaityti.  
 
 
Knyga, kuri neverta, kad ją 
skaitytų dukart, neverta ir to, 
kad ją skaitytų vienąkart.  
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Namai, kuriuose nėra knygų, 
panašūs į kūną be sielos.  
 
Gera knyga – viena didžiausių 
gyvenimo brangenybių.  
Skaitymas – štai geriausias 
mokymasis. 
 
Žmogus, turintis rankose 
vertingą knygą, niekada negali 
būti vienišas.  
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Žmogus, turintis rankose 
vertingą knygą, niekada negali 

būti vienišas.  
 

Knygos įveda mus į geriausią 
draugiją, supažindina su 

didžiausiais visų laikų protais.  
 

Kas aiškiai mąsto, tas aiškiai ir 
mintis dėsto.  
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Kad atsikratyčiau įkyrių, 
nepakeliamų minčių, pakanka 

imtis skaitymo; jis tuoj pat 
užvaldo dėmesį ir nuveja tas 

mintis šalin.  
 

Bibliotekos – tai žmogaus 
dvasinių vertybių lobynas 

 
 
 

 

 

 


