PATVIRTINTA
VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS
Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės susirinkime
2017 m. gegužės 31 d. protokolo Nr. 5
Programinės literatūros kūriniai yra privalomi, nes juos nagrinėjame per literatūros pamokas. Paryškintoms knygoms
nagrinėti gali būti specialiai skiriamos pamokos. Rekomenduojama literatūra, iš dalies deranti su programiniais
kūriniais, skiriama skaityti savarankiškai ir skaitoma pagal galimybes bei poreikius. Pageidautina, jog jaunesnių klasių
mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną neprograminės literatūros knygą per mėnesį. Rekomenduojamos literatūros
priskyrimas konkrečiai klasei sąlygiškas (I klasės mokinys gali skaityti knygas ir iš kitoms klasėms siūlomų sąrašų).
Programinę literatūrą stengiamasi pateikti chronologine arba bendrųjų ugdymo programų nurodyta tvarka, kita literatūra
pateikiama abėcėliniu principu.

I klasė
I. Programinė literatūra
(pateikiama Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje nurodyta seka)
Juknaitė V. „Išsiduosi. Balsu“
Geda S. „Giesmė apie pasaulio medį“
Vydūnas „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūnas „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“)
Gavelis R. „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos)
Šeinius I. „Kuprelis“
Vaildas O. „Doriano Grėjaus portretas“
Pokalbis su Marija Gimbutiene: „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų“ (ištraukos) (Gimbutienė
M. „Laimos palytėta“, p. 115 – 125)
Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes)
Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną
„Eglė žalčių karalienė“
Liaudies daina (3 pasirinktos dainos)
Strazdas A. „Strazdas“
Vienažindys A. „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“
Martinaitis M. „Kai sirpsta vyšnios“
Donelaitis K. „Metai“ (ištraukos)
Žemaitė „Marti“
Krėvė V. „Skerdžius“
Simonaitytė I. „Aukštujų Šimonių likimas“
Baliukevičius – Dzūkas L. „Dienoraštis“ (ištrauka)
Granauskas R. „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“
Landsbergis A. „Žodžiai, gražieji žodžiai“

II. Rekomenduojama literatūra

(Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos pagrindu)
Amaniti N. „Aš nebijau“
Austen J. „Puikybė ir prietarai“
Bedjė Ž. „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“
Beresnevičius G. „Lietuvių religija ir mitologija“
Černiauskaitė L. S. „Benedikto slenksčiai“
Daukantas S. „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį)
Defo D. „Robinzonas Kruzas“
Džeromas K. Džeromas „Trise valtimi“
Džovanjolis R. „Spartakas“
Granauskas R. „Gyvenimas po klevu“, novelės iš rinkinio „Duonos valgytojai“
Grušas J. „Herkus Mantas“
Gorderis J. „Sofijos pasaulis“
Haddon M. „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“
Ivanauskaitė J. „Mėnulio vaikai“
Londonas Dž. „Martinas Idenas“
de Mopasanas G. „Alyvų laukas“ arba „Mažoji Rok“, „Simono tėtis“
Meras I. „Ties gatvės žibintu“
Po E. A. „Auksinis vabalas“, „Raudonosios mirties kaukė“
Remarkas E. M. „Trys draugai“
Saja K. „Po to, kai jie pavirto medžiais“
Sruoga B. „Milžino paunksmė“
Voinič E. L. „Gylys“
Ziuskindas P. „Kvepalai“

