
Lapkričio mėnesio užduotys 6-8 klasėms 

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad ir šiais metais turime gražų būrį savo miesto mylėtojų, kad 

sulaukėme rugsėjo ir spalio mėnesio užduočių atsakymų.  

Spalį susipažinote su Žaliakalnyje gyvenusiais rašytojais. Tačiau Kaune jų gyveno tiek daug, 

kad visus aplankyti vieno mėnesio neužtenka. Todėl lapkritį pratęskime literatūrinius 

pasivaikščiojimus, tik šįkart nusileiskime iš Žaliakalnio į miesto centrą, į senamiestį, o gal ir kitus 

rajonus teks aplankyti. Kaip ir visada, kviečiame įminti mūsų mįsles, surasti minimas vietas, prie jų 

nusifotografuoti ir pristatyti mokytojoms.  

 

1. Kaune yra pastatyta Knygnešių sienelė, kurioje įamžinti 100 labiausiai nusipelniusių knygnešių. 

Suraskite sienelę ir perskaitykite knygnešių pavardes. Tarp jų rasite ir žinomų rašytojų. Ne tik 

nusifotografuokite prie sienelės, bet ir įsiminkite rašytojus knygnešius.  

 

2. Tai rašytojas, sukūręs pirmąjį lietuvišką istorinį romaną. Gyvenęs Kaune. Kelis dešimtmečius jo 

namas buvo paženklintas paminkline lenta, tačiau prieš keliolika metų lenta dingo. Gal jums 

pavyks tapti gerais detektyvais ir išsiaiškinti tris svarbius dalykus: rašytojo pavardę, romano 

pavadinimą ir namą, kuriame gyveno rašytojas. O jei gerai seksis, gal ir dingusią lentą surasit... 

 

3. Tai aktyvus kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Visų jo nuopelnų ir neišvardinsi. 

Paminėsime tik keletą: įsteigė Šv. Kazimiero knygų leidimo draugiją, ateitininkų organizaciją, 

Lietuvių katalikų mokslo akademiją, parašė pirmąjį esperanto kalbos vadovėlį ir t. t. Kur Kaune 

buvo įsikūręs šis visai Lietuvai nusipelnęs žmogus? 

 

4.  Ši moteris ne tik žymaus menininko žmona, bet ir pati daug nuveikusi Lietuvos kultūrai. Ji 

buvo rašytoja, visuomenės veikėja, mokytoja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, 

vertėja. Tarpukariu Kaune buvo žinomi jos rengiami „kalbos šeštadieniai“, kur rinkdavosi 

laikinosios sostinės kūrėjai. Iš šių „šeštadienių“ gimė laikraštis „Gimtoji kalba“. Kas ši moteris 

ir kur ji gyveno Kaune?  

 

5.  Ir dar viena žinoma poetė ragavo mokytojos darbo. Ji mokytojavo buvusioje Kauno III 

gimnazijoje 1937-1940 m. Kas ji ir kur ta buvusioji gimnazija? 

 

6, 7. Žymus romanų ir apsakymų rašytojas geriausius savo kūrinius sukūrė mūsų mieste. Iš pradžių 

jis gyveno namo rūsyje miesto centre. Prie to namo dabar stovi paminklas rašytojui, kadaise 

name buvo jo vardo muziejus. Tiesa, muziejus išlikęs, tačiau pakeitęs savo pavadinimą ir 

paskirtį. Vėliau rašytojas iš miesto centro persikėlė į kitą rajoną, kur buvo parašytos jo knygos 

„Cukriniai avinėliai“, „Meisteris ir sūnūs“, „Kasdienės istorijos“. Išsiaiškinkite šių knygų autorių 

ir suraskite abu jo namus bei paminklą.  

 

8. Tai labai savitas rašytojas, rašęs lietuvių ir lenkų kalbomis. Įdomu tai, jog Lenkijoje jis dėstė 

lietuvių kalbą, o Lietuvoje lenkų kalbą. Buvo vienas esė pradininkų lietuvių literatūroje. 

Pasirašinėjo slapyvardžiu Jaunutis Vienuolis. Savo kūryboje skleidė demonizmo, okultizmo 

idėjas. Kas šis paslaptingasis kūrėjas ir kur jis buvo įsikūręs Kaune? Beje, paminklinė lenta ant 

namo parašyta dviem kalbomis.  



9. Lietuvos pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas, vadovėlių autorius, visuomenės bei 

kultūros veikėjas, dar vadinamas lietuvių vaikų literatūros tėvu. Be jo knygelių turbūt neužaugo 

nė vienas vaikas. Apie 150 knygų autorius: iš jų 8 vadovėliai (matematikos, fizikos, rašybos), 30 

knygų – grožinė literatūra vaikams. Be to, jis vienas iš pirmųjų Lietuvoje įvedė metrinę matų 

sistemą, ėmė sieti matematikos mokymą su realiu gyvenimu. Iš svetimų kalbų išvertė apie 60 

knygų. Galima numanyti, kad daugybė jo vertingų darbų gimė gyvenant Kaune. Belieka 

išsiaiškinti kur.  

10. „Šaukiu aš tautą“ – dainavo Vytautas Kernagis, o dabar šiuos gražius žodžius nusitvėrė 

politikai. Tačiau žodžių autorius yra žymus poetas, kurio kūryba, slapta skaitoma, kėlė tautos 

dvasią sovietmečiu, o prasidėjus atgimimui išvedė lietuvius į sąjūdžio mitingus ir Baltijos kelią. 

Žinomas ir kaip vaikų rašytojas, Vytės Nemunėlio slapyvardžiu išleidęs nemažai knygelių 

vaikams. Buvo ir pirmasis Maironio literatūros muziejaus direktorius. Likimas taip lėmė, kad 

sovietų okupaciją praleido užsienyje, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę dažnai lankydavosi 

Lietuvoje. Kaune jis turėjo namelį, kuriame gyveno iki emigracijos. Gal jums pavyks jį rasti?  

 

Užduotis tėvams 

 

Šį mėnesį kviečiame apsilankyti ten, kur lakštingalos negali nečiulbėti. Žinoma, ten gražiausia 

pavasarį, tačiau pasisvečiuoti lapkritį taip pat prasminga: ir pasigrožėti margaspalviu lapų 

kilimu, ir dar kai ką prisiminti... Kartu su nuotrauka norėtume sulaukti jūsų atsakymų į šiuos 

klausimus: kaip ši vieta susijusi su literatūra, ką verta čia prisiminti lapkričio mėnesį.  

 

Atsakymus prašom siųsti mokytojoms Daivai Martyncevienei (daivajus@gmail.com), Rasitai 

Viščiuvienei (rasitavi@gmail.com) arba Justinai Vitkutei (jancaitienej@gmail.com).  
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