
LITERATŪROS SĄRAŠAS

III GIMNAZIJOS KLASĖMS

M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
J. Radvanas. Radviliada (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.).
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas.* 
M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
Motiejus  Kazimieras Sarbievijus,  rinktinė  Lemties  žaidimai:  I,  4,  KRISPUI LEVINIJUI. „Kad
nepasitikėtų  per  daug  jaunyste“;  I,  7,  TELEFUI  LIKUI. „Skundžiasi  likimo  ir  sėkmės
nepastovumu“;  IV,  12,  JANUI  LIBINIJUI.  „Teisina  savo  vienišumą“;  IV,  35.  PAULIUI
KOZLOVIJUI. Iš epigramų: 31. „Dieviškosios meilės strėlė. Sužeidei mano širdį (Gg 4,9)“.
K. Donelaitis. Metai.*
J. V. Gėtė (Goethe). Faustas.*  I dalis,  II dalies pabaiga.
A. Mickevičius. Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės. Vėlinės, II, IV dalis, 
poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.).
A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora.  Iš mano atsiminimų keletas žodelių.
Maironis,  Pavasario  balsai:  „Taip  niekas  tavęs  nemylės“,  „Mano  gimtinė“,  „Jei  kada  pančiai
nukris“, „Miškas ūžia“, „Užtrauksme naują giesmę“, „Nebeužtvenksi upės“, „Lietuva brangi“, „Kur
bėga Šešupė“, „Vilija (Neris)“, „Vilnius“, „Trakų pilis“, „Oi neverk, matušėle!“, „Milžinų kapai“,
„Nuo Birutės kalno“, „Vakaras (Ant ežero Keturių kantonų)“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Pavasaris“,
„Vasaros naktys“,  „Užmigo žemė“, „Uosis ir  žmogus“, „J. St.“, „Sudieu“, „Mergaitė“,  „Marijos
giesmė“, „Spjauki, drauguži, į viską!“, „Šatrijos kalnas“ „Vakaro mintys“. 
F.Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė.*
J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai. Apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.*
V. Krėvė. Skirgaila.*
Šatrijos Ragana. Sename dvare.*
V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly*.
F. Kafka. Metamorfozė.*
J. Savickis. Novelės. apsakymai „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“,
„Mėnesiena“.
J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė  Daina graudyn ir įstabyn: „Prologas“, „Apie pavasarį“,
„Rugpjūčio naktis“, „Ir pasakys“, „Andai“, „Lorelei“, „Džiazas“, „Šv. Pranciškus“, „Laimės link“,
„Miškas ir lietuvis“, „Peizažas“, „Karaliaus šuo“, „Ėjau laukais“, „Kūrimo valanda“, „Persevalis“,
„Ak, kaip gera man...“, „Imago mortis“, „Snaigė“, „Karavanas“, „Katarsis“, „Man tave“, „Vienas
kraujo lašas...“
H.  Radauskas.  Pasirinkti  eilėraščiai.  rinktinė  Pasauliu  netikiu,  o  pasaka  tikiu:  „Pasaka“,
„Fontanas“,  „Dainos  gimimas“,  „Homero  jaunystė“,  „Girtuoklis  grįžta  namo“,  „Laiškai  sau
pačiam“, „Strėlė danguje“, „Mergaitė pajūry“, „Šventė parke“, „Gėlė ir vėjas“, „Kaštanas pradeda
žydėt“,  „Lietus“,  „Rudens veidas“,  „Angelas ir  sesuo Angelika“,  „Vakaras“,  „Pavasario naktis“,
„Žiemos daina“, „Veneros gimimas“, „Katės“, „Raudoni medžiai“, „Balti malūnai“, „Vienaragis“.

P. S. Didesnės apimties kūriniai pažymėti žvaigždutėmis. Juos skaitome vasarą.


