
Mano 

mokytojų 

vaikystės 

knyga



Direktorė Rosita

“Pirmiausiai, kai 

prisimenu mėgiamiausią 

vaikystės knygą -

"Brolių Grimų pasakas", 

užuodžiu jos kvapą... 

Tiksliai paaiškinti, koks 

jis, negalėčiau, bet 

juntu dvelkiant senove, 

paslaptimi ir neregėta 

fantazija” .



Pavaduotoja, 2b

klasės mokytoja 

Daiva

" Mielai prisimenu "Prano 

Mašioto knygynėlio" seriją. 

Nekantriai laukdavau 

naujos knygos

pasirodymo. Ypač istorijų 

apie mergaitę, kuri buvo 

labai panaši į mane. Nors 

mokėsi gerai, už kiekvieno 

kampo jos laukė nuotykiai, 

nauji įspūdžiai ir

deja, nuobaudos. Kaip ir 

manęs...“



Pavaduotoja, 1c 

klasės mokytoja

Jūratė

" Žiulio Verno romanas 
"Penkiolikos metų 
kapitonas" buvo pati 
įsimintiniausia  vaikystės 
knyga.  Labiausiai 
patikusias vietas 
pažymėdavau skirtukais  
ir  skaitydavau nuolatos, 
net mintinai mokėjau. 
Labiausiai įsiminė 
Afrikos vaizdai, ypač 
termitynas, potvynis, 
kurie ir šiandien kaip 
tikri stovi akyse”.



Pavaduotoja

Jolita, anglų 

kalbos mokytoja

“Knygas tiesiog „ryte rijau“ ir 

eidavau į mokyklos biblioteką 

kasdien keisti knygų. Labai 

nusimindavau, kai bibliotekininkė 

neleisdavo pasiimti daugiau nei trijų 

knygų.  Daugiausia kartų skaityta, 

vartyta ir vos ne atmintinai išmokta 

buvo apie gudruolį šuniuką Pifą. 

Žavėjo Pifo darbštumas, 

išradingumas, drąsumas! Kur tik 

pasisuka Pifas, ten visada 

nenuobodu, linksma ir gera”. 



Pavaduoja Jurgita

" Prie knygų mane ir brolį 

pratino mama. 

Turėdavome perskaityti 

knygą ir jai smulkiai 

atpasakoti. Nepagudrausi: 

jei keletą puslapių 

pravesdavom neperskaitę,

tuoj mama klausia, kur 

tas ar anas. Ir vėl 

užsikniaubiam virš knygos. 

Gal todėl viena kuri nors ir 

neįsiminė. Tiesiog daug 

skaitėme“.



1a klasės 

mokytoja Jovita

“Šią knygutę " Rikiki ir 

Rududu" skaičiau, kai tik 

pramokau skaityti. Mane 

traukė gyvenimiškos, 

jautrios, linksmos, 

pamokančios meškiukų 

istorijos. O iliustracijos 

tokios ryškios, mielos, kad 

bematant įtraukdavo į 

meškiukų nuotykius. Ją 

skaitė mano dukrytės, ją 

skaitau ir savo 

mokinukams”.



1b klasės 

mokytoja Alma

“Daina nėra daina, kurią 

dainuojam. Daina yra 

maža, linksma mergaitė. 

Tai mano vaikystės draugė 

iš knygos ,,Dainos 

dienoraštis". Mes abi kartu 

užaugom.”



1d klasės 

mokytoja Indre

"Nuo vaikystės buvau 
didelė romantikė:
laukdavau lietaus, kad 
galėčiau verandoje 
klausytis, kaip kapsi lašai, 
įsisupti į antklodę ir 
skaityti, skaityti... 
Labiausiai Tovės Jansson
"Trolius Mumius". Kartu 
su jais apsigyvendavau 
debesėliuose, buvau 
nublokšta į nuošalią salą, 
kur aptikome nepaprastus 
radinius..."



2a klasės 

mokytoja Jurgita

"Kadangi labai norėjau eiti 

į mokyklą, tai mano 

pirmosios knygos buvo 

vadovėliai. Be to,

susižavėjau savo pirmąja 

mokytoja, net išmokau 

pamėgdžioti jos rašyseną. 

O vadovėlius išsaugojau iki 

šios dienos kaip atminimą 

apie mylimą mokytoją ir

pirmąją  savarankiškai 

perskaitytą knygą“.



2c klasės 

mokytoja Jolanta

"Gal ir keista, 

bet vaikystėje labiausiai 

mėgau Lietuvių kalbos 

gramatikos vadovėlį.  

Stengiausi įsidėmėti visas 

taisykles, kurias šiandien 

perduodu savo mokiniams. 

Vadovėlis, uniforma ir 

naujų žodžių skaitymas 

man buvo pats didžiausias 

malonumas“.



2d klasės 

mokytoja Vida

"Niekada nemėgau pasakų 

apie princeses,- visada 

žavėjo princai. Skubėdavau 

namo iš mokyklos, kad 

pažiūrėčiau filmuką, o 

vėliau paskaityčiau pasaką.

Labiausiai pakerėjo 

Antuano de Sent-

Egzuperi " Mažasis 

princas". Žavėjausi ir 

princo nuotykiais, ir lakūno 

išmintimi...“.



3a klasės 

mokytoja Auksė

“Smalsu buvo sužinoti, iš 
kur paukščiai žino, kur jiems 
rudenį skristi, kodėl dideli 
raguoti briedžiai kviečia 
vienas kitą į mūšį, kodėl 
ausytasis apuokėlis 
sumedžiotą grobį pats 
nevalgo ir kitiems neduoda, 
kodėl ,,raganų šluotos" 
išauga ant beržų, klevų, kaip 
atpažinti voverės, pelės, 
paukščio rašyseną sniege?

Norėdama atskleisti šias 
paslaptis skaičiau 

V. Biankio knygą ,, Miško 
laikraštis“.



3b klasės 

mokytoja Edita
Knygą „ Pepė Ilgakojinė“ 

vaikystėje skaičiau kelis 

kartus. Ji man labai patiko, 

nes joje aprašyta mergaitė 

buvo nepaprastai  įdomi. Jos 

mintys apie gyvenimą, 

išdaigos priversdavo 

nusišypsoti. Labai sužavėjo 

jos draugystė su Tomiu, Anika, 

beždžionėle bei arkliu. Visada 

bandydavau įsivaizduoti, kaip 

aš gyvenčiau ar elgčiausi 

Pepės vietoje. Manau, kad 

vaikystė nesivadins vaikyste, 

jeigu nebūsi perskaitęs šios 

knygos”.



3c klasės 

mokytoja Bronė

" Nuo pat trejų metukų, 

išmokusi Kosto Kubilinsko 

eilėraščių ir pasilypėjusi 

ant kėdės kieme po medžiu 

(mat troškau kuo daugiau 

žiūrovų), vaikišku skardžiu 

balseliu  deklamuodavau. 

Kadangi iš klausytojų 

sulaukdavau pagyrų, 

mokiausių vis naujų  

posmų. Ši knyga man -

brangiausia“.



3d klasės 

mokytoja Stasė

"Mano vaikystės knygų 
herojus - berniukas 
Nilsas, už bausmę 
paverstas nykštuku ir 
keliaujantis ant žąsies 
nugaros (Selmos 
Lagerlof "Stebuklingos

Nilso kelionės"). 
Keliaudama  kartu  
susipažinau su gyvūnais, 
kraštovaizdžiu, net gamtai 
daroma žala. Būčiau 
skridusi ir toliau, jei nebūtų 
pasibaigusi ši nuostabi 
istorija".



4a klasės 

mokytoja Laura

“ Tai nuskriaustų žaislų 

istorija, suvirpinusi mažos 

mergaitės širdelę ir 

atvėrusi duris į nuostabų 

knygų pasaulį... Istorija, 

kuri iki šiol lentynoje saugo 

vaikystės žaislus. Vytautės  

Žilinskaitės “Kelionė į 

Tandadriką”- tai knyga, 

kuri laukia, kada bus 

perskaityta dar kartą...”



4b klasės 

mokytoja Kristina

" Pamilti lietuvių liaudies 

pasakas man padėjo 

močiutė. Ūgtelėjusi pati  

gamindavau savo 

bibliotekėlei skaitytojų 

formuliarus. Tai buvo pats 

smagiausias užsiėmimas. 

Taip atradau Brolių Grimų 

pasakas, o nuo "Snieguolės 

ir septynių nykštukų" 

negalėjau atsitraukti“.



4c klasės 

mokytoja Rasa

“Kaip Kurmis kelnaites 

įsitaisė” – nuostabi 

knygutė visais laikais. Aš 

su ja užaugau ir mano 

vaikams labai patinka! 

Kurmiuko nuotykių iki šiol 

nepamiršau!”



4d klasės 

mokytoja Ilona

"Labai mėgau Astridos 

Lindgren heroję Pepę 

Ilgakojinę. Pati nebūčiau 

drįsusi nertis į 

nenuspėjamus nuotykius, 

todėl už mane tai 

darė Pepė. Žavėjausi 

jos istorijomis, šmaikščiais 

posakiais. Mokiausi, kas 

nepatinka, praleisti pro 

ausis..."



Anglų kalbos 

mokytoja Galina

"Knyga, kurią skaičiau 

daugybę kartų, yra

E. Brontė "Džeinė Eir". 

Herojė man - sektinas 

moteriškumo pavyzdys. Ji  

rodė, kaip reikia nugalėti 

gyvenimo sunkumus, 

niekada nepasiduoti, 

nepalūžti. Pati būdama 

nedrąsi ir dažnai 

neryžtinga,  aš daug ko 

mokiausi iš Eir”.



Anglų kalbos 

mokytoja Dalia

"Didžiausias vaikystės 
draugas buvo ne knyga, o 
pianinas. Lankiau muzikos 
mokyklą, be to, reikėjo 
daug groti namuose. Knygą 
atradau vėliau, 
paauglystėje. Visgi 
prisimenu pirmąsias 
perskaitytas knygeles, ypač 
Salomėjos Nėries 
eilėraščių rinkinį " Negesk, 
žiburėli". Iki šiol mėgstu 
skaityti, domiuosi naujai 
išleistomis  knygomis”.



Šokių mokytoja 

Jūratė

"Kad tu taip norėtum 

skaityti, kaip šokti, būtų 

puiku" , - priekaištavo 

man mokytoja. Nežiūrint į 

tai, labai mielai prisimenu 

poetės Janinos Degutytės 

eilėraščius ir pirmąjį 

perskaitytą - "Mano 

mokytoja". Ir dabar galiu 

deklamuoti: "Tik tu žinai, 

kodėl žvaigždė nemiega 

naktį / Tik tu žinai, iš kur 

žolė ateina...”



Mokytoja Sonata

" Vaikystėje labai mėgau 

skaityti pasakas. O 

labiausiai - Salomėjos 

Nėries sueiliuotą "Eglę -

žalčių karalienę". Kadangi 

augau didelėje šeimoje, 

šiurpiausia buvo skaityti, 

kad Eglė savo vaikus 

pavertė medžiais. Niekaip 

negalėjau įsivaizduoti, kad 

taip pasielgtų mūsų mylima 

mama“.



Psichologė 

Nomeda

" Merė Popins, iš to paties 

pavadinimo P. L.Travers 

knygos, mane vaikystėje 

tiesiog užbūrė . 

Nepamirštami nuotykiai, 

linksmi nutikimai Vyšnių 

gatvės 17 name padėjo 

suprasti, kad ir 

kasdienybėje gali būti 

stebuklų. Tik sukurti juos 

pravalome mes patys“.



Socialinė 

pedagogė Vaida

“Myliu pasakas, nes jos 

suteikia gerų emocijų, 

skatina kūrybiškumą bei 

pasaulio pažinimą. Būtent 

pasakos įkvepia svajoti ir 

tikėti svajonėmis. Ilgainiui 

suprantame, kad kiekvienas 

iš mūsų esame savo paties 

gyvenimo herojus!”



Raštinės vedėja 
Sonata
"Prie knygų skaitymo 

vaikystėje mane pratino 

kaimynė bibliotekininkė. Be 

jokių ceremonijų 

pasibelsdavau į jos duris, o 

įėjusi krisdavau į krėslą, 

laukdama pasakos apie 

vilką. Labiausiai rūpėjo,  

kodėl jis žvejojo  uodega, o 

ne su meškere? Vis 

prašydavau paaiškinti. O 

vilko gaila iki šiol..."



Bibliotekininkė 

Violeta

" Labiausiai įsiminė

A. Pietario knygos“Lapės 

gyvenimas ir mirtis” 

nakties iliustracijos, kai 

bičiuliai - lapė ir vilkas -

sėlina į vestuves. Tai 

nepaprastai žavėjo ir kartu 

baugino. Nedrįsdavau 

tamsoje net kojų nuo lovos 

nuleisti... Užtat įsiūbavo 

vaizduotę taip, kad ir 

šiandien nesiskundžiu...“



Sekretorė Laura

“Be galo mėgau skaityti 

pasakas, o šios 

stebuklingos “Gyvojo 

vandens” pasakos užbūrė 

ne tik savo istorijomis, bet 

ir iliustracijomis”.


