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81.9.5. LITERATŪRINIO UGDYMO TURINIO APIMTIS 7–8 KLASIŲ KONCENTRE.  

Tema  Nagrinėjimo aspektai  Kūriniai, nagrinėjami per pamokas  Rekomenduojami kūriniai  

I tema. 

Jaunas 

žmogus 

ieško 

gyvenimo 

prasmės   

Jaunystės idealai ir siekiai. Draugystė, 

meilė, pasitikėjimas. Šeimos, draugų, 

mokyklos įtakos. Savo vietos tarp 

žmonių ieškojimas. Žmonių santykiai. 

Savivertė ir orumas. Įsipareigojimai ir 

ištikimybė. Gyvenimo vertė.  

Dramatiškas, tragikomiškas, poetiškas 

gyvenimo vaizdavimas.   

K. Binkio asmenybė. V. Mačernio 

asmenybė.  

V. Mačernio pasirinktas eilėraštis ir 

laiškų ištraukos. K. Binkis „Atžalynas“.  

A. de Sent Egziuperi (A. de 

SaintExupéry) „Mažasis princas“.  

M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“. M. Lukšienė 

„Dienoraštis“ (ištraukos). A. Liobytė „Sunki mama“. J. 

Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“. G. Adomaitytė 

„Laumžirgių namai“. V. Žilinskaitė „Kintas“. K. Saja 

„Septyni miegantys broliai“. V. Juknaitė „Ugniaspalvė 

lapė“. S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“. L. 

Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“. H. Li „Nežudyk strazdo 

giesmininko“. R. Bredberis (R. Bradbury) „Pienių 

vynas“. O. Lutsas „Pavasaris“. V. Železnikovas 

„Baidyklė“. S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos 

karalius“. K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį 

viskas kitaip“.  

M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“.  

II tema.  

Tautosakos 

ir tradicijų 

tęstinumas.  

Dainos reikšmė žmogaus ir 

bendruomenės gyvenime. Protėvių 

pasaulėžiūros ašis – metų ratas. Ryšys su 

gamta. Darbai ir šventės, jų tradicijos 

praeityje ir dabar. Dainų simbolika. 

Tautosakos gyvybingumas šiandien: 

tautosaka šiuolaikinėje jaunimo 

kūryboje (postfolkloras ir folklorizmas). 

Išsaugota ir atgaivinta tradicija – 

šiuolaikinės kultūros dalis.  

Veronikos pasakojimai ir dainos (iš CD 

„Tėvulio prievartėliuos“, 2004). 

„Saulala, motula, užtekėk, užtekėk“ 

(„Kūlgrinda“ iš CD „Giesmės Saulei“, 

2007) arba kitos grupės pasirinktas 

postfolkloro kūrinys. Darbo dainos: „Aš 

išdainavau visas daineles“, „Bėkit, 

bareliai“, „Pūtė vėjelis“, „Rūta žalioji“. 

Švenčių dainos: „Vai atbėga baikštus 

elnelis“, „Supkit, meskit mane jauną“, 

„Kupolėle, kas tave skynė“, „Aš 

atsisakiau savo močiutei“, „Vai žydėk, 

žydėk, sausa obelėle“, „Beauštanti 

aušružėlė“. M. Martinaitis „Padainuok 

man“.  

V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas – dainos, 

pasaka (iš CD V. Povilionienė, P. Vyšniauskas  

„Mažiems ir dideliems“, 2008).  Postfolkloras – 

„Kūlgrinda“ (iš CD „Giesmės Saulei“, 2007, „Giesmės 

Žemynai“, 2013), folkrokas – „Atalyja“ (iš CD  

„Močia“, 2004), „Skylė“ ir A. Smilgevičiūtė (CD 

„Broliai“, 2010). Dainų pateikėjų ir šiuolaikinių atlikėjų 

pasisakymai (V. Povilionienė, „Atalyja“, A.  

Smilgevičiūtė). „Trys minutės tylos: sidabrinis laukas 

be takų“. „Atalyja“ lyderius kalbina J. Šorys arba kitas 

aktualus interviu.  A. Nyka-Niliūnas „Motinos daina“. 

V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).  
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III tema. 

Laisvės 

gynimas  

Kovų už laisvę įprasminimas lietuvių 

karinėse istorinėse dainose, baladėse, 

romansuose. Asmens didvyriškumo ir 

patriotizmo išaukštinimas. Sukilėlių, 

kovų už nepriklausomybę, partizanų, 

Sąjūdžio idėjos ir idealai poezijoje, 

dainose, kalbose.  Retorinės raiškos 

priemonės.  

„Sudaičio sutartinė“, „Oi, lekia lekia 

gulbių pulkelis“. M. P. Karpavičius 

„Piliečio pamokslinė kalba“ (1794, 

ištrauka). J. Slovackis „Lietuvių legiono 

daina“. „Palinko liepa šalia kelio“ arba 

kita pasirinkta partizanų daina. B. 

Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“. B. 

Krivickas „Apie laisvės kovą ir 

didvyriškumą“ (1952). K. Genys  

„Pabudome ir kelkimės“. H. Nagys 

„Vilniaus baladė“.  

Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas 

(1794, ištrauka), lietuvių liaudies dainos apie T. 

Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau nakties“, „Kad 

Kosciuška jojo“. A. Vištelis „Maršas Lietuvos“. 

Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos 

jaunimą“ (1948), „Partizanų maldos“. Just. 

Marcinkevičius „Laisvė“. M. Martinaitis „Ciklas 

Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis).  

IV tema. 

Kelionės 

atveria 

akiračius  

Gyvenimo kelionė. Kelionės – savęs 

ieškojimas, savęs ir pasaulio pažinimo 

būdas. Pagarba savo ir kitų tautų 

tradicijoms. Keliautojai ir kelionių 

literatūra. Pasaulio lietuviai.  B. 

Brazdžionio asmenybė.   

J. Meko asmenybė.  

B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja 

žmogus“. M. Šalčius „Svečiuose pas 

keturiasdešimt tautų“ (ištraukos) arba 

kitas pasirinktas lietuvių autoriaus 

kūrinys (ištraukos). J. Mekas „Laiškai iš 

Niekur“ (ištraukos).  

A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“. P. 

Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos). K. Boruta 

„Šiaurės kelionės“. J. Ivanauskaitė „Kelionių 

alchemija“. „Misija: Sibiras“ (dienoraščiai). J. Žilinskas 

„Mano Vilnius mano“.   

D. Defo „Robinzonas Kruzas“. Ž. Vernas (J. Verne) 

„Penkiolikos metų kapitonas“, „Kapitono Granto 
vaikai“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“. J. Gorderis (J.  

Gaarder) „Kortų paslaptis“.  

V tema. 

Jausmų 

galia.  

Meilės grožis ir tragizmas. Draugystės 

vertė. Asmens jausmų ir bendruomenės 

papročių konfliktas. Gyvenimo aistra ir 

kova su lemtimi. Tragedija. Lyrizmas. 

Metafora.   

K. Borutos asmenybė.  

Maironis „Jūratė ir Kastytis“. S. Nėries, 

A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės ir 

pasirinkto dabartinio lietuvių poeto 

meilės lyrika (5 eilėraščiai). V. 

Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir 

Džuljeta“. K. Boruta „Baltaragio 

malūnas“.   

J. Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“. O. 

Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai 

užburtame malūne“. M. Morpurgo „Karo žirgas“. Dž. 

Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės 

kaltos“. A. D‘Avenijas (A. D'Avenia) „Balta kaip 

pienas, raudona kaip kraujas“.  
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VI tema. 

Gyvoji 

atmintis  

Atminties ir istorinio pasakojimo svarba 

asmens ir bendruomenės savimonei.  

Bendruomenės vertybės ir idealai. 

Pasakojimų herojai, jų apsisprendimai 

ir laikysenos. Poema.   

Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai 

diena“ (ištrauka apie mankurtą). S. 

Daukantas „Būdas senovės lietuvių, 

kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos apie 

kalbą, apie sueimą, apie narsumą). A.  

 A.  Mickevičius  „Konradas  Valenrodas“.  

J. I. Kraševskis „Kunigas“. P. Tarasenka „Pabėgimas“. 

G. Viliūnė „Karūna be karaliaus“. V. Skotas (W. Scott) 

„Aivenhas“. A. Diuma „Trys muškietininkai“. E. Peters 

pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.  

 

 S. Daukanto ir A. Mickevičiaus 

asmenybės.  

Mickevičius „Gražina“. Maironis  

„Trakų pilis“. V. Krėvė „Milžinkapis“.  

 

VII tema. 

Jaunuoliai 

ribinėse 

situacijose  

Asmeninės patirties pasakojimai.  

Žmogui tenkantys istorijos iššūkiai. 

Moralinės laikysenos ir tvirtumo 

šaltiniai. Žmoniškumo pamokos 

prievartos pasaulyje. Gyvenimo vertė. 

Dokumentinio pasakojimo savitumas.   

  

D. Grinkevičiūtė „Lietuviai prie 

Laptevų jūros“ (ištraukos). J. 

Ulinauskaitė „Likimo 

išbandymai“ (ištrauka „Lemtingi 

gyvenimo posūkiai“). A. Frank 

„Dienoraštis“ (ištraukos).  

A. Škėma „Saulėtos dienos“. V. Juknaitė „Tariamas iš 

tamsos“. G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“. R. 

Šepetys „Tarp pilkų debesų“. I. Meras „Geltonas 

lopas“. A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas“. S. 

Zobarskas „Gerasis aitvaras“.  R. Spalis „Ant ribos“,  

„Rezistencija“. G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią 

Jeruzalę“. B. Radzevičius „Žmogus sniege“.  

D. Terakovska (Terakowska) „Ten, kur krinta 

angelai“.  

VIII tema. 

Juoko 

prasmė  

Ironiškas santykis su savimi ir pasauliu. 

Humoras. Komiško pasakojimo  

ypatumai.  Ironija, atskleidžianti 

gyvenimo dramatizmą ir 

paradoksalumą, padedanti priešintis 

absurdui ir apsiginti.  

S. Šaltenis „Riešutų duona“ ir dar 

vienas pasirinktas lietuvių autoriaus 

kūrinys.   

Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, 

arba Parduotas juokas“arba kitas 

užsienio autoriaus kūrinys.  

V. Žilinskaitė „Miškas rudenį“. J. Erlicko pasirinkti 

kūriniai. R. Černiauskas „Miestelio istorijos“. G. A. 

Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“. T. Pračetas (T. 

Pratchett) „Mažieji laisvūnai“. R. Gary „Aušros 

pažadas“.  

Dž. Kriusas  „Mano proseneliai, herojai ir aš“.  

7–8 klasėse mokiniams išsamiau pristatomi šie Lietuvos kultūros reiškiniai: dainiškoji tradicija, tautosaka modernioje literatūroje, laisvės kovų literatūra, 

Lietuvos istorija literatūroje. Tremties ir egzodo literatūra. Kelionių literatūra.   

Mokiniai plačiau supažindinami su šiomis Lietuvos kultūros asmenybėmis: S. Daukantu, A. Mickevičiumi, K. Binkiu, K. Boruta, V. Mačerniu, B. 

Brazdžioniu, J. Meku.   
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