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•Liudas Dovydėnas „Gyveno kartą 

karalius“ 

•Nijolė Jankutė „Kelionė į septintą 

stotį“ 

•Kazys Saja „Gvidono apsiaustas“ 

•Gendrutis Morkūnas „Velniškai 

karštos atostogos“ 

•Renata Šerelytė „Krakatukų 

pievelė“ 





 1. Kaip „Smalsiojo valdovo“ 

juokdarys parodė  valdovui kitą 

žemės pusę? 

a) Nuplukdė valdovą už jūrų marių į svečią 

šalį,  

b) Pagirdė stebuklingu gėrimu, nuo kurio 

užmigęs, susapnavo valdovas kitą žemės 

pusę, 

c) Vidury girios esančiam  giliam šuliny 

parodė naktį spindinčias žvaigždes. 

 



 2. Pasakoje „Šuva ieško teisybės” 

senas skerdžius sako, jog teisybė... 

 a) Tūno pasilėpusi giliai po žeme, 

 b) Jau seniai besisvečiavo žemėje, todėl 

visi pamiršo, kaip ji atrodo,  

 c) Yra tai, kad ir vyturio čiurlės, ir saulės 

spinduliai, ir  oras, ir lietus yra visiems 

vienodai. 

 



3. Kokią lemtingą klaidą padarė 

rūpestingoji trijų peliukų mama?  

(„Urvo pelė ir jos vaikai“)  

 a) Nesupažindino savo vaikų su mišku, 

jame tykančiais pavojais, neišmokė 

saugotis priešų ir gyventi savarankiškai, 

 b) Šlapioje vietoje iškasė urvelį, todėl 

peliukai susirgo. 

 c) Dažnai bėgiodama vaikams maisto, 

netyčia prie urvelio atviliojo lapę. 

 



4. Pabaikite karalius mintį : „Taip, 

mano valia, mano sostas 

laikosi.........................“ 

( „Kuo laikosi sostai“) 

 

  a) Pinigu, auksu, 

  b) Bulvėmis, 

  c) Išmintimi, mokslu, šviesa. 

 

                 





1. Kodėl Karilei nepatiko septintoji 

televizijos stotis?  

a) Nes ši stotis nuolat rodydavo tuos pačius 

animacinius filmus, 

b) Nes pusė laidoms skirto laiko užimdavo 

reklama,  

c) Nes čia rodydavo žiežulas, piktus 

burtininkus, vaiduoklius ir kitus niekadėjus, 

kurie darydavo blogus darbus. 



 

 2. Kokiu būdu skraido teta 

Teodora?  

 

a) Joja ant šluotos kaip ir visos raganos, 

b) Apžergusi butelį, kuris yra greitesnis nei 

šluota ir ne taip krato,   

c) Teodora skraido sėdėdama ant modernaus 

dulkių siurblio „7-up“. 



3. Koks geras burtažodis verčia 

Teodorą šypsotis? 

 

a) „ pošimtsjėjam” 

b) „ aktujėjam” 

c) „ barzdotiaitvarai” 



4. Kur skubėjo Teodora ir Karilė?  

 

a) Į Vėtrungių miestelį pas gerąją raganą 

Matildą, 

b) Iš žiežulos Faustinos nelaisvės išgelbėti 

kaukų Pikio ir Tilviko, 

c) Joms buvo labai svarbu laiku nuvykti į 

Septintosios stoties posėdį.  



5. Į kokius spąstus Žargono girioje 

pateko keliauninkės?  

a) Žargoniečiai Karilę įstūmė į medinę dėžę, 

kurioje buvo pakinkytas paršas, o Teodorą 

užsodino ant didelio šikšnosparnio ir  

nugabeno pas Faustiną, 

b) Žiežula Faustina užleido tirštą miglą ir 

keliauninkės pasiklydo, 

c) Žargono girioje keliauninkes apsupo 

kaukai ir pagavę nuskraidino į žiežulos 

Faustinos namus. 



6. Išverskite adverniškai Karilės 

padainuotą  dainą: 

 - Są-vi ną-die eb tės-mamy 

 Ki-pasaky, ruk nai-ji? 

 Piat žė-širdu do-pasige, 

 Piat ra-nege nam nai-vie! 

 

                       …………………………………. 

                       …………………………………. 

                       …………………………………. 

                       …………………………………. 



7. Kaip belaisviai išsigelbėjo iš 

žiežulos Faustinos namų?  

a) Broliai kaukai parodė slaptą išėjimą iš 

žiežulos namų, 

b) Išgelbėjo stebuklingas Teodoros 

burtažodis, 

c) Juos, ištraukę per Faustinos namų 

kaminą, išgelbėjo Būdvardis ir 

Daiktavardis. 



 

8. Dėl kokios priežasties per 

Septintosios stoties posėdį kilo 

sąmyšis?  

a) Nes į posėdį pavėlavo direktorius, 

b) Nes posėdyje susipešė žiežula Faustina ir 

piktasis burtininkas Zogo, 

c) Nes, atsiradus vaikui, kuriam nepatinka 

baisios TV programos, Teodora paprašė 

pakeisti posėdžio darbotvarkę. 





1. Istorija prasidėjo nuo paprastos 

sagos, kuri... 

a) Buvo rasta Tilio mamos papuošalų 

dėžutėje, 

b) Neaiškiomis aplinkybėmis atsidūrė Tilio 

kuprinėje, 

c) Ištrūko iš seno žmogaus apsiausto.  

 

 



2. Ūlos ir Tilio tėtis... 

a) Per kiauras naktis kuria negirdėtas 

neregėtas pasakas, o į darbą eina 

pasirišęs du kaklaraiščius, 

b) Yra gydytojas, todėl naktimis dažnai budi 

     ligoninėje,  

a) Naktimis rašo rimtas mokslines knygas. 

 



3. Kas yra Gvidonas? 

a) Senas cirko artistas, 

b) Mielas senukas, buvęs mokytojas 

c) Niūrus senis rudom akim, juodosios 

magijos magistras 



4. Kokį žmogų Gvidonas laiko 

neįdomiu?   

a) Tokį, kuris pasakoja nuobodžias istorijas, 

b) Tokį, kuris skundžiasi, kad pasaulis 

niekam tikęs, gyvenimas nuobodus, o 

pats nė piršto nepajudina, kad tas 

pasaulis būtų truputį gražesnis ir 

įdomesnis, 

c) Tokį, kuris nemoka jokių triukų. 

 

 

 



5. Koks Gvidono šuns vardas? 

a) Mukas 

b) Rigas 

c) Haris 



6. Kaip Gvidonas gydo šuns 

įkandimus? 

a) Vaistingųjų žolelių antpilais, 

b) Mikstūromis ir magiškais gėrimais, 

c) Užkalbėjimais. 



7. Kas yra pilvakalbis Sigitas? 

a) Felikso Tilindžio pasakos “Šešios žąsys 

su šešiais žąsiukais” veikėjas, 

b) Šmaikštuolis Gvidono draugas, 

c) Mokytojos Rimgailės Narutytės 

sužadėtinis. 



8. Kokią bausmę Tilis paskyrė sau 

už plepumą? 

a) Mokytis tylėti. Kasdien po vieną valandą 

– nė žodžio, 

b) Taupyti laiką, atsisakant nenaudingų TV 

laidų ir pasispausti moksle,  

c) Išblizginti visų šeimos narių batus, 

d) Visi atsakymų variantai yra teisingi. 

 





1. Kuo ypatingas Pijaus tėčio 

tvarkaraštis?  

 a) Tai tikras stebuklas, nes jame surašyta, 

ką šeima veiks visus metus, 

 b) Tvarkaraštyje pažymėti Lietuvos 

krepšininkų gimtadieniai, 

 c) Jame tiksliai surašyta, kurią dieną, kokį 

kaimą šeima  aplankys. 

  



 

2. Kaip elgiasi Pijaus teta ir dėdė, 

kai susiduria su šimtais dalykų, 

kurių nemoka paaiškinti?  

  

 a) Bėga klausti išmintingo seno kaimyno, 

 b) Apsimeta, kad tų dalykų nėra, 

 c) Atsakymų karštligiškai ieško protingose 

knygose, enciklopedijose ir internete. 



3. Kodėl žmonės neužeidavo į tetos 

ir tetėno-pelėno namus?  

  

 a) Nes šie namai buvo pamiškėje, gerokai 
atitolę nuo kitų kaimo sodybų,  

 b) Nes tetėnas nemėgo po jų kiemą 
šmirinėjančių svetimų žmonių, o šie 
vengė viršininkų, 

 c) Nes šiuose namuose nuolat girdėdavosi  
keisti garsai ir dėdavosi nemalonūs 
dalykai. 



 

4. Koks įvykis visiškai pakeitė 

kaimo aplinką ir įprastą kaimo 

žmonių gyvenimą? 

 

 a) Linas ir Pijus netyčia išgąsdino keistą 

kluono gyventoją, 

 b) Iš namų dingo tetėnas-pelėnas, 

 c) Visos kaimo ožkos apsigyveno 

medžiuose, todėl jas būdavo labai sunku 

pamelžti. 



5. Kokiu tikslu kaime buvo įkurtos 

greitojo reagavimo pajėgos?  

 

 a) Reikėjo iš medžių iškelti visas kaimo 
ožkas, 

 b) Surasti dingusį Pijaus tetėną,  

 c) Kaimą ištikus netikėtoms bėdoms, reikėjo 
sekti, fiksuoti naujus mįslingus įvykius ir 
apie juos pranešti žmonėms. 

  



6. Kas labiausiai patinka keistajam 

kluono padarui Vardeniui? 

  

a) Miegantys žmonės, besikūrenanti ugnis 

ir vidurvasario sliekų, nedidelių dėlių ir 

uodų salotos, 

b) Pokštauti, tinginiauti, svajoti ir gerti 

gervuogių sultis, 

c) Iš pelkės kvapų daryti ekologiškus 

kokteilius ir rūpintis Pijaus tetos daržu. 

 

 



 7. Kaip pasikeitė kaimo žmonės po 

baisiųjų įvykių?  

a) Žmonės susibičiuliavo su keistuoju 

Vardeniu ir jis tapo laukiamu svečiu 

kiekvienoje sodyboje, 

b) Pradėjo daugiau vienas su kitu kalbėtis, 

vaikščioti vieni pas kitus, dažniau keliauti 

iš vieno kaimo galo į kitą... 

c) Tapo dar uždaresni, pradėjo rakinti duris 

net dienos metu, išgirdę griaustinį, 

užsidarydavo langines, o pelkės 

lenkdavosi iš tolo... 





 1. Kodėl į Krakatukų pievelę 

atklydo didžiaausė senė? 

 

a) Ji bėgo nuo savo senelės ir 

apsigyvenimui ieškojo ramios vietos, 

b) Ieškojo naujų draugų ir nuotykių, 

c) Į pievelę užklydo atsitiktinai, bėgdama 

nuo piktojo laivo koko. 

 

 



2. Pasak senės didžiaausės,  ji 

jaunystėje buvo... 

a) Piratų vadė, 

b) Junga, 

c) Laivo kapitonė. 



3. Kokia kraupi paslaptis užfiksuota 

Birbidono senelio memuaruose? 

 

a) Atsibus maumas ir Raudono Molio 

trobelės gyventojus užklups neganda, 

b) Ragana Bobramsula suris tešlių ir visas 

jūros kiaulytes, 

c) Pievelėje apsigyvens milžinas Lampas. 

 



4. Kas ta maža būtybė didžiaausės 

senės vadinama spygliuote 

baidykle? 

 

a) Juodasis triumų vaiduoklis,  

b) Mironika Kvaksė, 

c) Didžiaausės senės senelė Mora. 



5. Kur apsigyveno senelė Mora? 

 

a) Raudono molio trobelėje, 

b) Dideliame kelme, 

c) Po senu šungrybiu. 



6. Kad maumas nustotų tai augti, 

tai mažėti, senelė Mora patarė: 

 

a) maumą uždaryti į skrynią, 

b) rasti raktą į maumo sapną ir jį atrakinti, 

c)  pagirdyti maumą gėrimu iš žaliojo 

didžiaausės senės butelio. 



7. Kas išgelbėjo į koko (pirato) 

nelaisvę patekusius draugus? 

 

a) Maumas, 

b) Lampas, 

c) Veršis Oskaras. 



  8. Kodėl Mora po visą pasaulį 

vaikėsi savo anūkę? 

 

a) Nes ją labai mylėjo, 

b) Nes bijojo, kad didžiaausė gali prikrėsti 

nepataisomų kvailysčių, 

c) Nes norėjo atimti žaliąjį butelį – 

didžiausės senės melagysčių šaltinį. 



Papildomi klausimai 
 

               

          ???????????????? 



1. Kuris rašytojas gavo 

apdovanojimą už geriausią 2014 

metų knygą vaikams ir 

paaugliams? 

........................................  

 
        Gal žinote knygos pavadinimą? 

             ............................................ 



2. Kokios problemos kankino 

veikėją pavarde Jundulas? 

................................ 

Prisiminkite autorių ir knygos pavadinimą 

................................................................ 



3. Kokia nelaimė atsitiko 

dviems urvo pelės vaikams? 

 

 

…………………………… 



4. Vienoje knygoje išmintinga 

senutė sako: „Niekas pasauly taip 

greit nepraeina kaip garbė ir šlovė „ 

              Kieno tai žodžiai? 

         ............................... 


