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4 SuSIpažiNkIme!

– aš – stumbrytė Plukė. gimiau lietuvoje, Pašilių 
stumbryne. ten dabar gyvena visa mano giminė: 
seneliai, dėdės, tetos, pusseserės ir pusbroliai.
mano tėtis – inžinierius. Ir labai geras! Įmonė, kurio-
je jis dirba, stato tiltus visoje europoje, todėl kartu 
su tėčiu daug keliaujame. štai dabar gyvenu jungti-
nės karalystės sostinėje londone. Čia mes persikė-
lėme iš oslo, o dar seniau porą metų buvome apsi-
stoję dubline. 
klausiate, ar man patinka keliauti? žinoma! aš su-
sipažįstu su žmonėmis, išmokstu naujų dalykų. 
tiesa, kiekvieną kartą iškeliaujant gyventi kitur la-
bai sunku atsisveikinti su naujais draugais. Su jais 
aš bendrauju laiškais, skaipu ir te-
lefonu. turiu draugų ir lietuvo-
je, jų niekada nepamirštu!

Vardas: Plukė
Amžius: 8 metai
Užsiėmimas: moksleivė
Gimimo data: 2007 m. liepos 19 d.
Adresas: 3 Radland Road, Canning 
Town, londonas, Jungtinė karalystė

Pomėgiai: mėgstu keliauti ir piešti

kelioNės pasas
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UžduotIS

– aš – žvirblis feliksas. dirbu lietuvos pašte. mano 
darbas – džiuginti žmones ir gyvūnus, nes jiems pri-
statau daug gerų žinių: linkėjimų, sveikinimų, meilės 
prisipažinimų ir kvietimų. Ir šį kartą turiu užduotį: 
stumbrytei Plukei turiu nuskraidinti jos gero draugo 
stumbriuko tumo laišką. kodėl skrendu lėktuvu, o ne 
pats? nesistebėkite, aš – mažas paukštelis, o stumb-
rytė Plukė gyvena londone. Iki jo net 1722 kilometrai, 
užtrukčiau keletą dienų. 

keliaujant  
svarbu nepamiršti 

dokumentų. Užpildyk 
kelionės pasą ir 

tu. Užpildei? Tada 
skrendame kartu 

su žvirbliu ieškoti 
stumbrytės plukės. 

Vardas: 

Amžius: 

Užsiėmimas: 

Gimimo data: 

Adresas: 

Pomėgiai: 

Vardas: Feliksas
Amžius: 7 metai
Užsiėmimas: laiškanešys
Gimimo data: 2008 m. spalio 28 d.
Adresas: Pelėžirnių takas 8, Vilnius,                        
lietuva
Pomėgiai: mėgstu keliauti, renku 
    pašto ženklus

kelioNės pasas

Tavo kelioNės pasas



6 FelIkSaS sUTiNka plukę
Stumbryte 

Pluke, jums 
linkėjimai  

iš lietuvos! labaS, Pluke! 
mano atoStogoS buvo 
PuIkIoS. nuvYkau Į lIe-
tuvoS SoStInę vIlnIų, 
užSukau Į tRakų PIlĮ, 
Pabuvojau ant keR-
navėS PIlIakalnIų, 
aPlankIau daugYbę 
muzIejų IR net lIetu-
voS PajūRĮ. 
lInkIu PeR atoS-
togaS IR tau taIP 
geRaI PaIlSėtI. 

Stumbriukas 
Tumas

Ir aš norėčiau 
atostogų lietuvoje! 

bet iki lietuvos 
labai toli...

beveik trys 
valandos 

skrendant 
lėktuvu.

gal ir ne taip toli,  
bet skristi lėktuvu  

aš bijau...
štai, prasideda! 

kuo didesnė,  
tuo bailesnė! Įrodysiu šiam 

mažam paukšteliui, 
kad Plukė –  

ne bailė.

Che 
che...
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plukė ir Feliksas  
iš londono skrenda  

į vilnių. kol jie  
nusileis oro uoste, 

žemėlapyje nuspalvink 
valstybes, kuriose  

esi buvęs.

1. Islandija
2. norvegija
3. švedija
4. Suomija
5. Rusija
6. estija
7. latvija
8. lietuva
9. baltarusija
10. danija
11. lenkija
12. airija
13. jungtinė   
 karalystė
14. vokietija
15. nyderlandai
16. belgija
17. Prancūzija
18. Ispanija
19. Portugalija
20. šveicarija

21. liuksemburgas
22. Italija
23. Čekija
24. austrija
25. Slovakija
26. vengrija
27. ukraina
28. moldavija
29. Rumunija
30. Slovėnija
31. kroatija
32. bosnija ir   
 Hercegovina
33. Serbija
34. juodkalnija
35. makedonija
36. albanija
37. graikija
38. bulgarija
39. turkija



8 kaIP SuSIkRautI lagamiNą?

štai daiktų sąrašas, kuris  
tau pagelbės:

kelionpinigiai
asmens dokumentas
moksleivio pažymėjimas 
muziejaus bilietui pirkti
žemėlapis
mobilusis telefonas ir jo 
kroviklis
fotoaparatas
ausinukas
vaistai 
jei esi alergiškas ar vartoji 
paskirtus gydytojo
kepurė nuo saulės
akiniai nuo saulės
maudymosi kostiumas
antroji batų pora 
botai, sportbačiai
drabužiai
apatinis trikotažas ir kojinės 
po porą kiekvienai dienai

Pirštinės
šilti drabužiai
miegmaišis 
kilimėlis
Palapinė
Skėtis ar neperšlampamas  
apsiaustas
žibintuvėlis
Skystis nuo uodų ir erkių
nosinaitės, tualetinis popierius
dantų šepetėlis ir dantų pasta
muilas ar dušo želė, šampūnas
Rankšluostis
lenktinis peiliukas
valgymo įrankiai 
šaukštas, šakutė,  
nedužus puodelis
šiukšlių maišas
užkandžiai
Skanėstas, jei pritrūktum jėgų
mėgstamas žaidimas, kamuolys

rengIantIS kelioNei  
labaI svarbU TeisiNGai  
SuSIkRautI laGamiNą 

kelionės bagažas priklauso  
nuo to:

kokiu metų laiku keliausi  
žiemą ar vasarą
kiek dienų keliausi  
jei ilgiau nei vieną dieną,  
reikės ne tik dantų šepetėlio
kokia transporto priemone 
keliausi  
kokio svorio gali būti kuprinė
kur keliausi  
ką visi veiksite, kokia apranga 
bus reikalinga
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TesTaS

9, 10
turiu tave 
pagirti: esi 
šaunuolis! esi 
keliautojas 
pirmūnas.

6, 7 ar 8
esi kiek išsi-
blaškęs, bet 
ne iš piktos 
valios. esi 
keliautojas 
išsiblaškėlis.

3, 4 ar 5
esi kriuksius. 
tau reikia pa-
sistengti, kitaip 
mūsų planeta 
bus panaši į 
kiaulių namą.

1, 2
aš su tavimi 
nedraugauju... esi 
keliautojas nusi-
kaltėlis. bet nieka-
da nevėlu pasitai-
syti. Pasistenk!

TeSto  
atsakymai

1. šiukšles visada metu ant žemės.

2. kelionėje su niekuo nesidaliju saldainiais.

3. muziejuje elgiuosi tyliai.

4. kai keliauju tamsoje, visada segiu atšvaitą.

5. miške garsiai rėkiu, kol visi žvėreliai išbėgioja.

6. augalus herbariumui raunu su šaknimis.

7. niekada netriukšmauju bažnyčioje.

8. mėgstu keliauti su draugais.

9. Pilyje lipu visur, kur tik noriu.

10. niekada nepiešiu ant sienų.

į teiginius atsakyk  
rašikliu apvesdamas 

tau tinkantį atsakymą 
(taip arba ne). o tada 

suskaičiuok apibrauktus 
geltonus rutuliukus ir 

pagal jų skaičių  
sužinok, koks  

keliautojas esi.

kokS keliaUTojas eSI TU?

tikras keliautojas yra tas, po kurio ki-
tiems keliauti ir stovyklauti yra smagu 
ir gera. keliautojų kodeksas skelbia, kad 
keliautojai gali būti:

keliautojai pirmūNai

keliautojai išsiblaškėliai

keliautojai paršeliai

keliautojai NUsikalTėliai

taip ne

taip ne

taip ne

taip ne

taip ne

taip ne

taip ne

taip ne

taip ne

taip ne



10 GedimiNo bokštaS

Stumbrytė Plukė ir žvirblis feliksas sėkmingai nusi-
leido vilniuje. Skristi stumbrytei labai patiko! nebu-
vo taip baisu, kaip manė. ji nuolat žvalgėsi pro lėk-
tuvo langą. debesys atrodė tokie minkšti ir pūkiniai, 
taip norėjosi juos paliesti ar net palaižyti. 

Iš oro uosto naujieji draugai patrau-
kė tiesiai į miesto centrą, nes fe-

liksas tądien turėjo užsukti į 
centrinį paštą naujos užduo-

ties. tačiau visi siuntiniai 
jau buvo pristatyti. tad 
žvirblis nusprendė po ke-
lionės pailsėti ir aprodyti 
Plukei vilnių. 
Plukės ir felikso kelio-
nė prasidėjo nuo miesto 

širdies – gedimino kalno, ant kurio stovi gedimino 
bokštas. bokšto viršuje plevėsuoja trispalvė – lietu-
vos vėliava.
– kokia graži pilis, – susižavėjusi plojo kanopėlėmis 
stumbrytė Plukė.
– tai ne pilis, tai tik pilies dalis – vienas iš buvusios 
pilies bokštų. Senovėje vilniuje stovėjo net trys pi-
lys: aukštutinė, žemutinė ir kreivoji.
– ar labai kreiva ta pilis buvo?
– nežinau, nes kreivoji pilis seniai 
sunyko. jei užkoptume į gedimino 
kalną ir užliptume į pilies bokštą, 
galėtume pasižvalgyti po mies-
to centrą. ten, manau, sužino-
sime ne tik apie šią, bet ir apie 
kitas vilniaus miesto pilis.



11UžduotIS
iškrito kelios 

piešinio detalės. 
surask kiekvienos 

iškritusios  
detalės vietą.

1

a b c d e

2

4

3

5
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UžduotIS

lIeTUvoS valdovai

– kodėl aukštutinės pilies bokštas vadinamas gedi-
mino? – leisdamasi nuo kalno paklausė Plukė.
– Iš didelės pagarbos ir meilės vilniaus įkūrėjui di-
džiajam kunigaikščiui gediminui. tai jis įkūrė šį 
miestą ir jį išgarsino. valdovas rašė laiškus kitų 
kraštų miestams, kvietė atvykti amatininkus ir pir-
klius. jam valdant vilnius tapo lietuvos sostine ir su 
trumpa pertraukėle išliko ja iki šių dienų.
– o kas anksčiau buvo lietuvos sostinė?
– Senieji trakai ir kernavė.
– o kodėl gediminą tu pavadinai didžiuoju kuni-
gaikščiu? ar jis buvo labai aukštas? – toliau smalsa-
vo stumbrytė.
– ne, Pluke, ne. lietuvą valdė tik vienas karalius – 
mindaugas, o kiti šalies valdovai buvo vadinami di-
džiaisiais kunigaikščiais. tai toks valdovo titulas.
– oho, kaip įdomu, – stebėjosi Plukė. – norėčiau 
apie lietuvos valdovus sužinoti daugiau. Sunku pri-
siminti, ką jie nuveikė, kai valdė šalį.
– Pataikei tiesiai į dešimtuką, – sparnais sumosavo 
feliksas. – eime į valdovų rūmus, ten tu tiek daug 
apie valdovus sužinosi! aš ir pats dar kartą mielai už-
sukčiau, ten taip įdomu! Ir ekskursijos būna įdomios.

aR žiNai, kad

lietuvos vardas paminėtas prieš daugiau nei 
tūkstantį metų. tuomet žmonės gyveno genti-
mis, nebuvo vieno valdovo. atskirai gyvenan-
tiems žmonėms buvo sunku apsiginti nuo priešų. 
Pirmasis šalies valdovas buvo karalius mindau-
gas. jis ne tik suvienijo baltų gentis, bet ir buvo 
karūnuotas. tai įvyko 1253 m. liepos 6-ąją. šią 
datą minime švęsdami valstybės dieną.

aR žiNai, kad

kartu su karaliumi mindaugu buvo karūnuota ir 
jo žmona. ji – vienintelė lietuvos karalienė. 



13
šalia valdovų 

visuomet buvo 
ir jų žmonos, tik 
jų vardai ne taip 
dažnai minimi. 

pabandyk sudėlioti 
valdovų poras.

Bona Sforca

Žygimantas Senasis

Barbora Radvilaitė Žygim
antas Augustas

Birutė

Kęstutis

Ona

Vytautas Didysis

Morta

Mindaug
as



14 piNiGų muziejus

valdovų rūmuose feliksas ir Plukė sužinojo, kaip 
seniau gyveno miestiečiai, didikai, valdovai. žemu-
tiniame rūmų aukšte tarp akmenų stumbrytė aptiko 
sidabro spalvos monetą.
– žiūrėk, feliksai, senovinis pinigėlis. archeologai jo 
tikriausiai nepastebėjo, reikia tuojau pat jiems nu-
nešti pinigėlį.
– neskubėk, Pluke. tai ne senovinis pinigas, o litas. 
tikriausiai koks lankytojas jį čia pametė. litais mu-

ziejaus bilietą buvo galima nusipirkti iki 2015 metų 
pradžios. dabar lietuviai, kaip ir daugelis eu-

ropiečių, atsiskaito europos Sąjungos pi-
nigais – eurais.

– jungtinėje karalystėje žmonės at-
siskaito svarais sterlingų, norve-

gijoje – kronomis, Rusijoje  – 
rubliais. o kur aš galėčiau 

daugiau sužinoti apie 
lietuviškus pinigėlius?

– visai netoliese yra lietuvos banko Pinigų muzie-
jus. ar užteks jėgų aplankyti?
– žinoma! Pailsėsime vėliau. man močiutė sako, kad 
akys – baisininkės, o kojos – darbininkės. o tau net 
kojų nereikia, tu skristi gali.
Pinigų muziejuje Plukė sužinojo labai daug įdo-
mybių apie lietuvoje naudo-
tus pinigus, pinigų lobius, 
bankus, feliksas pabandė 
pats nusikaldinti mo-
netą. maža to, draugai 
galėjo pasisverti ir su-
žinoti, kiek jie kainuo-
tų, jei būtų auksiniai 
ar sidabriniai. vargšas 
žvirblis feliksas – jis 
buvo net 900 kartų 
lengvesnis už Plukę, va-
dinasi, ir pigesnis!
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UžduotIS

įvairiais istoriniais  
laikotarpiais žmonės 

atsiskaitydavo 
skirtingais pinigais. 

sujunk pinigus su 
laikotarpiu, kai buvo 

jais atsiskaitoma.
5 litai Talonas

500 litų

Lietuviškas ilgasis

Euras Grašis 5 dukatai Pusgrašis Denaras

1929 m.
2000 m.

apie 1388–1392 m.
1622 m.
1555 m.

XIII–XIv a.
1495–1506 m.

1991 m.
2015 m.



16 skRYdIS oro balioNU

draugai pavargo ir nusprendė 
pailsėti. Įsitaisė visai netolie-
se, puikiame bernardinų sode 

ant pievelės. Čia stumbrytė Plukė 
krimto obuolius, klausėsi vandens 

čiurlenimo, paukščių, vaikų, fontano 
melodijų ir nenurimstančio žvirblio felik-

so. taip besidairydama ji pastebėjo spalvo-
tus oro balionus. kokie jie buvo dailūs ir gražučiai!

– klausyk, feliksai, niekur virš miesto nesu mačiusi tiek 
daug oro balionų. ar jie už bažnyčių bokštų neužkliūva?

– ne, neužkliūva, jie skrenda virš pastatų. oro balio-
nai gali pakilti net į septynių kilometrų aukštį. tu tei-
singai pastebėjai – virš vilniaus senamiesčio galima 
skristi oro balionu. nedaugelyje europos sostinių tą 
galima daryti.
– o ar aš galėčiau? – pašoko nuo žemės Plukė.
– žinoma. Iš aukštai visas vilnius bus kaip ant delno. 
štai koks puikus miesto vaizdas atsiveria pakilus oro 
balionu. žvirblis parodė Plukei miesto rotušę, prezi-
dentūrą, televizijos bokštą ir dar daug kitų pastatų. Iš 
viršaus viskas taip gerai matyti!
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UžduotIS

draugai  
išvydo vieną 

pasiklydusį mokyklinį 
autobusiuką. padėk 

moksleiviams  ir surask 
trumpiausią kelią iki 

miesto rotušės.



18 TrakaI

tą dieną vėjas buvo palan-
kus, todėl feliksas ir Plukė 
oro balionu nuskrido ir į tra-

kus. tai vienas gražiausių ša-
lies kampelių.

oro balionas sklendė virš gal-
vės ežero saloje stovinčios rau-
donstogės viduramžių pilies. Iš 

aukštai buvo gerai matyti ne tik 

aR žiNai, kad
kurį laiką Senieji trakai buvo valstybės sostinė. 
ten gimė vienas žymiausių ir mylimiausių lie-
tuvos valdovų – vytautas didysis.
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UžduotIS

Trakų pusiasalio  
pilyje vyksta viduramžių 
riterių turnyrai. kaunasi 
kryžiuočiai ir lietuviai. 

surask ir pažymėk  
5 skirtumus.

medinis tiltas, pilies rūmus sauganti siena su bokš-
tais, bet ir vidinis kiemas, kuriame nuo priešų slėp-
davosi vietiniai gyventojai ir to meto valdovai. 
– ar žinai, Pluke, kad saloje stovinti pilis yra išskirtinė?
– žinoma, man ji labai graži!
– taip, pilį, pastatytą saloje, retai kur pamatysi. žiū-
rėk, matai tolėliau kitos pilies kontūrus? tai dar vie-
na – Pusiasalio pilis. kartu su trakų Salos pilimi ji 
sudarė vieną gynybinį kompleksą. jei priešai užim-

davo vieną pilį, žmonės slėpdavosi kitoje.
– kaip sumanu! o nuo ko valdovai gynėsi?
– Priešų tuomet netrūko. Puolė ir kryžiuočiai, ir savų 
išdavikų būta. vytautas didysis savo pilių gynybai į 
lietuvą pasikvietė karaimų ir totorių. tai buvo ištikimi 
kariai, o jų palikuonių ir dabar trakuose gyvena.
– Prisimenu! man močiutė pasakojo, kad kibinai – ka-
raimų patiekalas. 
– o, taip! Ir aš juos labaI mėgstu.



20 kerNavė

žvirblis feliksas ne šiaip sau tiek daug apie lietuvą 
žino. jis smalsus, daug skaito, o dirbdamas pašte 
bei pristatydamas siuntinius dar ir daug po lietu-
vą keliauja. dabar žvirblis žino, kad ir Plukė tokia 
kaip jis: smalsi ir mėgsta keliauti. todėl nusprendė 
stumbrytei parodyti kernavės piliakalnius – vietą, 

kuri jam labai patinka. ant penkių piliakalnių seniau 
gyvavo miestas, stovėjo pilis, o vietos gyventojai 
buvo amatininkai, pirkliai, prekiavę su kitų šalių 
miestais. kiekvienas piliakalnis dabar turi savo pa-
vadinimą: Pilies, mindaugo Sosto, lizdeikos, auku-
ro ir kriveikiškio.

Kriveikiškio piliakalnis

Mindaugo Sostas

Lizdeikos kalnas

Aukuro kalnas

Neris

Pilies kalnas
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Feliksas ir plukė dairosi   

po piliakalnius. paskui jie  
lankysis kernavės muziejuje, ten 

bandys senuosius amatus, sužinos, 
kaip gyveno senovės lietuviai.  

kol jie dar čia, padėk ežiukų mamai 
surasti septynis savo vaikus. 

ežiukams taip patiko kernavėje, 
kad jie niekur toliau keliauti  
nenori, o mamos kviečiami 
neatsiliepia. ach, kokie jie  

maži neklaužados!

UžduotIS

Kriveikiškio piliakalnis



22 kelIonė į kaUną

Stumbrytė Plukė suskaičiavo, kad lankėsi net trijose 
lietuvos sostinėse: vilniuje, Senuosiuose trakuose 
ir kernavėje. liko aplankyti tik ketvirtąją – lietuvos 
viduryje įsikūrusį kauną. tiesa, šalies sostine mies-
tas buvo neilgai, beveik 20 metų.
– žinai, žvirbli, kaune aš jau esu buvusi. Praėjusią 
vasarą su tėčiu leidomės kauno oro uoste. Paskui 
visą dieną praleidome mieste.
– šaunu. o ką jūs ten veikėte?
– tuomet lijo, todėl lankėme muziejus. o jų kaune – 
labai daug. buvome m. k. Čiurlionio dailės ir vytauto 
didžiojo karo muziejuje.
– Ir ką juose veikėte? kuris tau labiausiai patiko? – 
domėjosi kelionės draugas.
– man patinka piešti, lankau dailės pamokas, todėl 
labai patiko dailės muziejuje. buvo labai įdomu suži-
noti, kad m. k. Čiurlionis – ne tik talentingas dailinin-
kas, bet ir muzikantas, fotografas. 
– taip, tai vienas žymiausių ir talentingiausių lietu-
vos žmonių, – pritarė Plukei feliksas. – o kokių dar 
žymių žmonių pažįsti?
– leisk pagalvoti, – susimąstė Plukė. – vytauto di-
džiojo karo muziejuje yra lėktuvo nuolaužų ir dviem 
lakūnams skirta ekspozicija.

– ar pameni kokiems?
– Prisimenu! – sušuko Plukė. – 

jie skrido per atlantą, tačiau 
žuvo nepasiekę lietuvos. jų at-

vaizdus matėme Pinigų muziejuje 
ant 10 litų banknoto. tai Steponas 

darius ir Stasys girėnas.
– tu tikra šaunuolė, – susižavėjęs plojo sparneliais 
feliksas. – šie drąsūs lakūnai garsūs visoje lietuvo-
je. o lėktuvas, kuriuo jie skrido, vadinamas „lituani-
ca“. kokių dar žymių lietuvių galėtum įvardyti?
– močiutė man pasakojo apie maironį ir mokė jo 
eilėraščių. tėtis dažnai žiūri krepšinį, todėl pažįstu 
arvydą Sabonį ir joną valančiūną. mama mėgsta 
skaityti knygas, todėl esu girdėjusi apie rašytoją 
kristiną Sabaliauskaitę... daugiau niekas šią minutę 
neateina į galvą.
– dabar pažinsi ir vieną labai garsų pašto darbuoto-
ją, – mirktelėjo akį žvirblis.
– garsų pašto darbuotoją... Hmm... – krapštė galvą 
Plukė, bandydama ką nors prisiminti. 
o žvirblis feliksas smagiai sau sučirškė.



išbrauk  
pateiktus žodžius 
ir iš likusių raidžių 

sudėk vieno garsaus 
sportininko vardą 

bei pavardę.
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UžduotIS

Š k ė M a R i V a N a u s k a s Ū

u T V a N a G a s a M M a e Š

k i s a B a l i a u s k a i T ė k P

l l u Č i u R l i O N i s k T a O

i s k u J Y T ė e D a R i u s i k

N a R B e R a N k i s Y O s a R a

a M ė V a l a N Č i Ū N a s J Y i

s a V i C k a s a R a Č i C k a s T

s ė T ė G R Y B a u s k a i T ė

atsakymas .............................................................................................................

škėma, Ivanauskas, šuklinas, Samas, vanagas, Sabaliauskaitė, maironis, 
Savickas, grybauskaitė, špokaitė, kairys, valančiūnas, Račickas, Skujytė, 
Čiurlionis, katkus, alekna, girėnas, darius, Saja, berankis, krėvė
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UžduotIS

– Sakyk, Pluke, ar tau patinka laivai? – pa-
klausė feliksas, kai ši įsibridusi iki kelių į vande-

nį vėsino savo pavargusias kanopėles.
– labai. tiesa, plaukti aš išmokau neseniai, bet mau-
dynės man labai patinka!
– tuomet tau turiu staigmeną, – primerkė akį feliksas.
– Staigmeną? aš labai mėgstu staigmenas! – nu-
džiugo Plukė ir ėmė taškytis vandenyje.
– jei taip, tuomet lipk iš vandens, – paragino žvirblis 
keliautoją. – Plauksim laivu Rojaus keliu.
– Plauksim laivu į rojų? – negalėjo patikėti Plukė. – 
matyt, žvirbli, tu per ilgai saulėje pabuvai.
– ne, – nusišypsojo žvirblis. – Į rojų mums dar per 

anksti. taip vadinamas 
pilių ir dvarų maršrutas, 
kuris driekiasi nemuno pa-
krante. juo labai dažnai ke-
liauja vaikai su savo mokyto-
jais. Pamatysi, kiek mes daug 
dvarų aplankysime. o viename 
iš jų – Raudonės dvare  – net 
mokykla veikia.
Irtis valtimi nėra paprasta. Iš 
pradžių draugai yrėsi nuo vieno 
kranto prie kito, bet paskui iš-
moko irkluoti.

keliaudami  
Nemunu plukė su 

Feliksu aplankė daug 
dvarų ir pilių. bėda  
ta, kad visi pastatai 

jiems susimaišė.  
surask kiekvieno 

statinio šešėlį.

Po dvarUs rojauS kelIu

Panemunės 
pilis



Raudonės 
pilis

Kauno 
pilis

Belvederio
dvaras

Raudondvario 
dvaras

Gelgaudiškio 
dvaras

Veliuonos  
dvaras



26 norIu būtI dvarIškis!

keliaudami po dvarus ir pilis feliksas ir Plukė paste-
bėjo, kad kai kuriuos dvarų pastatus puošia herbai. Iš 
tiesų, seniau dvarus valdė turtingos šalies giminės, o 
turtas buvo perduodamas iš kartos į kartą. daugelis 
dvarų savininkų buvo kilmingi, puoselėjo ne tik savo 
šeimos, bet ir visos šalies istoriją, užimdavo valsty-
bės postus. Iš kartos į kartą keliavo ir giminės herbai. 
juose buvo vaizduojami tam tikri piešiniai, kurie tu-
rėdavo savo reikšmes.
dvarą paprastai sudarė keletas ar net keliasdešimt 
pastatų, iš kurių puošniausi, žinoma, buvo rūmai. 
juose paprastai gyveno didikai. ten jie priimdavo 
svečius, rengdavo puotas, ten buvo ruošiamas mais-
tas. dvaro tarnai ir samdiniai gyveno ne rūmuose, o 

kituose pastatuose. buvo ir daug kitų ūkiui ar verslui 
skirtų statinių: arklidės, karvidės, malūnai, kluonai, 
kalvės, dirbtuvės. Pats didžiausias dvaras lietuvoje 
yra Pakruojyje.

Radvilų herbas Komarų herbas Pacų herbasPacų herbas Pliaterių herbas Tiškevičių herbas

Tyzenhauzų herbas Valavičių herbas
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štai keletas pačių  
žymiausių lietuvos didikų  
herbų. dabar nereikia būti 

kilmingam, kad galėtum sukurti 
savo paties ar giminės herbą. 

piešdamas panaudok savo 
mėgstamas spalvas, simbolius, 
pagalvok, ką galėtų reikšti tavo 

pavardė. dabar ir tu gali  
būti didikas!

Herbo pavadinimas

UžduotIS



28 FelIkSaS IR plukė UoGauja

UžduotIS

keliaudama po gamtą ir pramogaudama gryname 
ore stumbrytė Plukė ne juokais išalko.
– feliksai, paklausyk, kaip mano pilvelis gurgia. aš 
labai noriu valgyti! o kavinės niekur nematyti. Ir 
lauknešėlis jau tuščias.

– didelis pilvas garsiai gurgia, o mano mažas pilve-
lis tik vos vos gurgena, – pasitrynė sparnu savo pilką 
pilvelį feliksas. – tu žvėris, aš – paukštis, miške tikrai 
nepražūsim. apsidairyk, kiek daug grybų ir uogų.
– deja, aš nieko nepažįstu. o nepažįstamus augalus 
valgyti man mama draudžia, – skundėsi Plukė.
– Ir labai teisingai daro, kad draudžia. nevalia bet ko 
į pilvą grūsti. štai grybus, kad ir geri, virti reikia, o 
miško uogomis gali gardžiuotis iš karto.
– bet... Ir uogų aš nepažįstu... – visai suniuro Plukė.
– aš pažįstu! neliūdėk, – ramino draugę feliksas. – 
žiūrėk: avietė, bruknė, mėlynė, gervuogė. Spanguo-
lės dar neprinokusios, o žemuogės... mmm – pats 
skanumėlis! Imk visą saują.
– oi, kaip gardu, kaip kvepia! tik žinai, feliksai, man 
tos tavo saujelės žemuogių neužteks, parodyk tas 
avietes ir mėlynes!

valgyti draugai  
norėjo, bet indelio 

neturėjo, todėl puodelį 
uogoms rinkti žvirblis 

Feliksas išlankstė iš 
paprasto popieriaus lapo.  
Čiupk lapą popieriaus ir  

pabandyk išlankstyti  
tokį patį.

1 2

3

4
5 6 7
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suskaičiuok 
uogas 

kiekvienoje 
eilutėje.

UžduotIS

2  +  4  +  6   =  . . . . . . . . . . . . . . . .

20  +  20  +  37   =  . . . . . . . . . . . . . . . .

7  +  3  +  1   =  . . . . . . . . . . . . . . . .

43  +  91  +  11   =  . . . . . . . . . . . . . . . .

a

b

c

d

Avietė Mėlynė Bruknė Spanguolė Gervuogė Žemuogė



30 draUGai klaIpėdoje

keliaudama su feliksu stumbrytė prisi-
minė vieną savo draugo stumbriuko 

tumo laišką, kuriame jis pasakojo, 
kaip pirmą kartą pamatė jūrą. Ir 

jūra tumui labai patiko. todėl 
Plukė paklausė žvirblio:

– o ar dažnai tenka laiškus 
prie jūros nešti?
– tenka. vasarą daug 
dažniau nei žiemą, nes 
tuo metu lietuvos gy-
ventojai labai mėgsta 
prie jūros atostogauti.

– Ir aš norėčiau baltijos jūrą pamatyti. ar galėtume 
kartu ten nukeliauti?
– žinoma, prie jūros tiek daug pramogų! gali ir mau-
dytis, ir laivu plaukioti, ir degintis, ir žvejoti. bet iš 
pradžių keliaukime į klaipėdą. tai vienintelis mūsų 
šalies jūrų uostas ir labai gražus miestas! kiek ten 
skulptūrų! bet tu, Pluke, pati pamatysi. Ir visos 
jos slepiasi...
– nejaugi skulp-
tūros slėpynių 
žaidžia? – nusi-
stebėjo stum-
brytė Plukė.
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UžduotIS

mieste draugai matė  
tiek daug įvairiausių 

skulptūrų. viena skulptūra – 
nedidelis bronzinis peliukas, 

taip nuo draugų pasislėpė, 
kad plukė ir Feliksas 

niekaip jos nesurado. padėk 
draugams surasti teisingą 

kelią iki stebuklingos 
peliuko skulptūros.

– galima sakyti ir taip, nes kai kurios 
stebuklingos ir norus pildo. todėl ir 
pasislėpusios po visą klaipėdą. man 
taip žmonės, kurie visada daug ir di-
delių norų turi, pasakoja.
– tada ir aš norą sugalvosiu, – ap-
sidžiaugė Plukė. – bet tik vieną, patį 
patį karščiausią.
klaipėdoje draugai lankėsi senamies-
tyje, apžiūrėjo senąją laivų prieplau-
ką, skanavo rūkytos žuvies, grožėjosi 
mediniu burlaiviu „meridianas“. 

a b c d

Senamiesčio 
sargas

Drakonas Stebuklingasis 
peliukas

Katinas 
džentelmeno 
veidu



32 viešnagė PaS delfInuS

UžduotYS

surask, kurios  
žuvys pametė  
savo šešėlius.

aR žiNai, kad
tikriausiai kiekvieno lietuvos vaiko norų sąraše (ir 
tame, kurį jie šnibžda stebuklingam klaipėdos peliu-
kui) yra viešnagė delfinariume. daugelis vaikų delfi-
nų pasirodymus matė jau net keletą kartų, jų tėveliai 
taip pat. žiūrėti į šiuos puikius jūrų žinduolius nieka-
da neatsibosta! todėl ir Plukė su žvirbliu feliksu ap-
silankė Smiltynėje (taip vadinama klaipėdos miesto 
dalis) pastatytuose delfinų namuose.
Po nuostabaus pasirodymo, kurio metu delfinai ne 
tik mėtė kamuolį, bet ir piešė, feliksas prisiminė, 
kad jam ne kartą teko pristatyti laiškus delfinei ga-
bijai. ji turi net penkias dukras. jos visos plaukioja 
ne lietuvoje ir pasiilgusios mamos siunčia jai jūra 
kvepiančius laiškus.

delfinai – ne žuvys, o žinduoliai. mamos delfinės 
savo mažylius maitina pienu. Ir gimsta jie visai ne 
mažučiai. delfinukai jau sveria apie 15 kilogramų 
ir būna vieno metro ilgio. tu tikriausiai tiek svė-
rei tada, kai tau buvo 3 metai. Suaugę delfinai gali 
siekti net 3 metrus. Ieškodami maisto jie gali pa-
nerti į 300 metrų gylį, o viena iš rūšių – borneo 
delfinai – net į pusės kilometro gylį ir vandenyje 
nekvėpuodami išbūti iki 10 minučių. delfinai min-
ta žuvimis, krevetėmis, moliuskais, kalmarais.

suskaičiuok, 
kiek piešinyje 

tu matai 
kamuolių.

1

2

3

4

5
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34 kuRšių NeRIja

Susipažinę su delfinais, apžiūrėję laivus ir didžiulius 
jų inkarus draugai susėdo pailsėti prie jūros. vos tik 
žvirblis feliksas išsitraukė sumuštinį, prie jų pritūpė 
dvi smalsios žuvėdros.
– Sveiki, nepažįstamieji, užkandžiaujate? – paklau-
sė žvirblio vienas paukštis.
– taip. Sveiki, – nesileido į kalbas žvirblis, tvirtai lai-

kydamas sumuštinį.
– žiūrėk, koks puikus laivas plaukia, – 

sparnu parodė Plukei kitas paukštis. 
– tai senovinis kuršių marių žvejų 
laivas. jis vadinamas kurėnu.
– labai gražus laivas, – pritarė žu-

vėdrai stumbrytė. – ar ir dabar žvejai šiais laivais 
po marias plaukioja?
– ne, dabar jau ne. dabar jie plaukioja motorinėmis 
valtimis, o šis laivas – burinis. bet juo galima nuke-
liauti į juodkrantę arba nidą.
– labai graži vėtrungė ant laivo, – pastebėjo Plukė.
– Iš pradžių vėtrunges žvejai naudojo tik vėjo kryp-
čiai nustatyti, o vėliau jos tapo tikra laivo puošme-
na. Išdrožinėti simboliai ir netgi spalvos turėjo savo 
reikšmes. jei norite, galime plaukti kartu į juod-
krantę. ten vėtrungių galerijoje galėsite apie jas 
daugiau sužinoti, o paskui ir patys savo vėtrungę 
susikurti. keliaukime!



35UžduotISkaip tarė visi  
keturi, taip ir padarė.  
plukė, Feliksas ir dvi  

žuvėdros senuoju kurėnu  
nuplaukė į juodkrantę,  

apsilankė galerijoje ir štai kokių 
vėtrungių pagamino. ar gali  

atspėti, kuri vėtrungė priklauso 
plukei, kuri – žvirbliui  

Feliksui, o kuri – vienai  
iš žuvėdrų?

Plukės 
vėtrungė

felikso 
vėtrungė

žuvėdros 
vėtrungė

1

a

2 3

b

c



36 pilkoSIoS kopoS

UžduotIS
– vieta, kurioje mes dabar esame, vadinama kuršių 
nerija, – pakeliui Plukei pasakojo feliksas. – tai ilgas 
pusiasalis. vieną jo pusę skalauja baltijos jūra, kitą – 
kuršių marios.
– o kokio ilgio šis pusiasalis? – susidomėjusi pa-
klausė stumbrytė.
– beveik šimto kilometrų. ne visas pusiasalis dabar 
priklauso lietuvos valstybei. jei eitum tolyn į pie-
tus nuo nidos, prieitum valstybės sieną. tik kirsti 
jos negalima.
– o ar daug žmonių nerijoje gyvena?
– ne tiek daug kaip dabar, kai čia lankosi daug tu-
ristų. žiemą čia daug ramiau, siaučia vėjas, kartais 
jūros bangos užlieja krantines.
– ar ir čia tenka paštą pristatyti?
– tenka. Ir siųsti siuntinius čia šiek tiek brangiau nei 
kitur, nes juos dar reikia perkelti į kitą krantą keltu. 
kartais čia siaučia stiprus vėjas, jis pusto smėlį. ar 
jau pasakojau apie mirusias kopas?
– mirusias kopas? ne, o kodėl jos numirė? – nuste-
bo Plukė.
– numirė ne kopos. vėjo pustomas smėlis užnešė 
ištisus žvejų kaimus. žmonės pavargo nuolat kasti 

smėlis užpustė 
karvaičių kaimą. 

vienas žvejys pasigedo 
ne tik savo tinklų, bet 

ir valties. padėk žvejui 
surasti kelią iki  

savo daiktų.

smėlį, valyti takus, todėl ir persikėlė į kitas vietas, kur 
patogiau gyventi. beje, mirusios kopos dar vadina-
mos Pilkosiomis.
– bet smėlis neužpustė žmonių?
– ne, neužpustė. Pluke, ar norėtum pamatyti mi-
rusias kopas? 
– taip, labai įdomu. tikiuosi, ten nėra jokių vaiduoklių.
– ne, tik nuo tako nuklysti negalima. Ir ne dėl vaiduo-
klių, o todėl, kad tai gamtos draustinis. vaikščioti bet 
kur negalima.
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1 2 3

4

5

6



38 plUkė Randa GIntarą

bevaikščiodama baltijos jūros pakrante stumbrytė 
Plukė rado mažą geltoną akmenėlį. Pakeltas į viršų 
jis skleidė nuostabią šviesą. 
– koks gražus akmenėlis, žiūrėk, feliksai, – vartyda-
ma kanopėlėse gintarą džiaugėsi Plukė.
– tai gintaras, tau labai pasisekė, – pažiūrėjęs į Plu-
kės radinį tarė žvirblis. – gintaras – tai per milijonus 
metų sukietėję pušų sakai. Seniai seniai baltijos jū-
ros dugne, matyt, augo pušynai, o dabar vanduo iš-
plauna šiuos sukietėjusius sakų lašelius į krantą.
– gintaras mano kanopėlę šildo. kitaip nei paprastas 
akmenėlis, – žavėjosi radiniu Plukė.
– nes tai nėra šiaip sau akmenėlis, ne veltui gintaras 
vadinamas baltijos auksu. Senovėje tai buvo brangi 
prekė, už kurią svetimšaliai pirkliai mokėjo didelius 
pinigus. Iš gintaro daromi papuošalai, jis naudoja-
mas medicinoje, seniau jį mesdavo į aukojimo lau-
žus, nes gintaras dega.
– ar gintaras visuomet tokios gražios spalvos? – 
paklausė Plukė.
– kiekvienas gintaro gabalėlis unikalus, kitokios for-
mos, kai kurie turi įklimpusių dalelių, netgi vabzdžių. 
o spalvų būna įvairių: baltos, įvairių geltonos atspal-
vių, melsvos ar netgi juodos.

– labai norėčiau ir aš turėti kokį gintarinį papuošalą. 
gal kokius karolius? ar man tiktų?
– žinoma. tik ne taip paprasta surinkti daug gintaro. 
daugiausia jo būna po audrų. bet jo galima nusipirkti 
suvenyrų parduotuvėje. tai būtų puikios lauktuvės 
iš lietuvos.
– kokia puiki mintis, – apsidžiaugė stumbrytė. – 
ar galėsi man padėti išsirinkti? žvirbli, tu esi tik-
ras protinguolis! 
– aš? Hmm... tikriausiai taip. jei jau taip sakai... – 
maloniai čirpė nustebęs feliksas.

Gintaras, gintariniai  
papuošalai, netgi arbatai skirti 

auksaspalviai gabalėliai – laukiamos 
ir mielos lauktuvės iš lietuvos. 

žvirblis su pluke ilgai tarėsi, rinkdami 
dovanas visai plukės šeimynai: mamai, 
močiutei, seneliui, sesei, tėčiui, broliui. 

ir, žinoma, – pačiai plukei. sujunk 
suvenyrus, kurie yra pagaminti  

iš gintaro, su žmonėmis,  
kuriems, tavo manymu,  

jie skirti.

UžduotIS
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Sodą puoselėjančiam seneliui

arbatą mėgstančiam tėčiui

broliui, kuris tapo laivo kapitonu

Pasipuošti mėgstančiai mamai

tik auskarus seginčiai sesei

gintarinio kaklo papuošalo trokštančiai Plukei

Pamaldžiai močiutei
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40 penkIoS lIeTUvoS dalYS

Svečiuodamasi kuršių nerijoje Plukė girdėjo žmones 
kalbant svetimomis kalbomis. Iš tiesų, tai toks gražus 
lietuvos kampelis, kad žmonės jo pažiūrėti atvyksta 
iš tolimų šalių. Stumbrytė girdėjo kalbant angliškai, 
rusiškai, vokiškai, dar keletu jai girdėtų kalbų. tačiau 
ji niekaip negalėjo atspėti, kokia kalba dabar žvirblis 
feliksas bendrauja su žvejais. ji nebuvo panaši nė 
į vieną girdėtą kalbą. taip smalsu buvo, ką ten tas 
žvirblis čirškia, kad neišlaikiusi paklausė:
– feliksai, kokia kalba tu kalbi? Ir ką tau tie žvejai 
postringauja? ar iš toli jie atvykę?
– a tu mon saka? – ta keista kalba paklausė žvir-
blis. – taigi aš žemaitiškai bendrauju! ne jokia sve-
tima kalba, tik tarmiškai. šie žmonės iš žemaitijos, 
Platelių, apie žuvingas vietas pasakoja, sako, kad Pla-
telių ežere ne tokių žuvų traukia, o kur kas didesnių.
– o aš maniau, kad jie svetimšaliai. kiek daug aš dar 
nežinau... – nuliūdo stumbrytė Plukė.
– nusiramink, neraudok, – guodė savo draugę žvir-
blis. – nėra to blogo, kas neišeitų į gera. jei nežinai, 
tai gali sužinoti, keliauti ir pažinti.
– bet visur mes nesuspėsime...

– o tu kiekvieną vasarą čia atvažiuok. aš tau vis 
naują regioną aprodysiu, – pasakojo feliksas. – lie-
tuvoje yra penki etnografiniai regionai.
– o ką tai reiškia? – paklausė Plukė.
– tai reiškia, kad tie regionai yra šiek tiek skirtingi. 
atskiruose regionuose gyvenantys žmonės išmoko 
savų dainų, sugalvojo savitų žodžių. net drabužiai 
senovėje buvo kitokie.
– kaip įdomu! – stebėjosi stumbrytė. – šito man 
niekas nepasakojo. o kaip vadinami tie regionai?
– aukštaitija, dzūkija, Suvalkija, žemaitija ir mažoji 
lietuva, dar kartais klaipėdos kraštu vadinama.
– o kur mes dabar esame? – pasidomėjo Plukė.
– mažojoje lietuvoje, – išpūtė pilvuką feliksas. o 
paskui minutėlę pagalvojęs pasiūlė: – mane žvejai 
kviečia į Platelius, į žemaitiją, pažvejoti. o tau gerą 
pramogą žinau. ar norėtum?
– žinoma! dar klausi, žvirbli!
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Tai lietuvos 
žemėlapis. kruopščiai 

jį nuspalvink 
nurodytomis spalvomis 

ir sužinosi, kur kuris 
etnografinis  
regionas yra.
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dzūkIja .............................
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UžduotIS



42 PlaTelIaI

UžduotIS
žvejai žemaičiai savo žodžio laikėsi, ne tik pavėžėjo 
feliksą su Pluke iki Platelių miestelio, bet ir meškerę 
žvirbliui paskolino. o kol jis žvejojo, stumbrytė Plu-
kė dairėsi po miestelį, apžiūrėjo seną dvarą, svirną 
ir arklides. Senoviniame svirne ji rado žemaitijos 
nacionalinio parko muziejų, todėl ir be žvirblio ga-
lėjo sužinoti apie tvirtą žemaitišką būdą, šio krašto 
žmones ir gamtą.
tačiau žvirblis žadėjo kai ką labai įdomaus. Ir jis ne-
melavo (matyt, ir pats buvo žemaitiškas žvirblis). 
dvaro arklidėse Plukė pamatė tokių keistų dalykų, 
kokių anksčiau niekur nebuvo regėjusi. visokių bai-
sybių ant sienų prikabinėta!
bet Plukė jau buvo drąsi, tiek lietuvos su žvirbliu 

apkeliavusi. užėjusi į vidų sužinojo, kad 
tai užgavėnių kaukės. Ir tokia jų gau-

sybė! muziejaus darbuotojos ne tik 
papasakojo, kaip seniau ir dabar 
lietuviai užgavėnes švenčia, bet ir 
pamokė stumbrytę, kaip kaukę pa-
gaminti. taip ji sužinojo, kad kau-
kes galima drožti iš medžio, velti iš 

vilnos, klijuoti iš popieriaus ar siūti 

iš visko, kas tik po ranka pasitaiko. Pasidarius už-
gavėnių kaukę galima ir užgavėnių šėlionėse daly-
vauti. Persirengus žiemą iš kiemo vyti, kad pavasa-
ris kuo greičiau ateitų. o kad jėgų tokį rimtą darbą 
dirbant nepritrūktų, reikia kuo daugiau ir skaniau tą 
dieną valgyti.

muziejuje plukei  
į galvą šovė puiki (ir kartu  

siaubinga) mintis pačiai 
pasigaminti Užgavėnių kaukę 
ir kaip reikiant žveją Feliksą 

išgąsdinti. ir visai nesvarbu, kad 
dabar ne Užgavėnės. Negi vasario 
mėnesio lauksi! štai kokią kaukę 

pagamino stumbrytė plukė.  
Gal gali jai padėti ir  
kaukę nuspalvinti?
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44 kaIP užSIaugIntI raGUs?

– nepyk, žvirbli, aš ir vėl alkana, – bekeliaudama pa-
siguodė alkiu Plukė. – jėgų nėra, o taip ko nors labai 
skanaus norisi. tu žinai, kartais taip būna...
– žinoma, kad žinau! man, pašto žvirbliui, dažnai 
tenka keliauti, tad ir papietauti kartais pamirštu. tai 
visad kokio skanėsto krepšelin įsidedu.

– o ko dabar krepšelyje turi? – sukruto stumbrytė.
– Pasirodo, jau nieko nebeliko, – krapštė galvą fe-
liksas. – bet žinau vieną gerą vietą netoliese, ten to-
kių skanėstų gamina! ne tik pasmaližiauti galėsime, 
bet ir lauktuvių namo 
parvežti turėsi.



45
UžduotIS

– tada, žvirbli, sukam ten kuo greičiau, seilės vien 
nuo tavo šnekų teka!
Ir kurgi patraukė mūsų keliautojai? nepatikėsite – 
kepti šakočio. žvirblis labai mėgo šakotį. jis norėjo 
Plukei parodyti, kad ne tik stumbrai, bet ir pyragai 
būna raguoti!
kepykloje smaližiams kepėjos parodė, kaip iš kiau-
šinių, cukraus, miltų maišoma tikra šakočio teš-
la, paskui jie kartu kūrė krosnį ir ant didelio iešmo 
pildami tešlą kepė nuostabų geltoną pyragą. Plukei 
net leido iešmą pasukti, o žvirbliui jis buvo per sun-
kus. feliksas tik stebėjo kepimą ir jau iškeptu ska-
nėstu smaližiavo.
– oho, koks grožis, – džiaugėsi pačių iškeptu šako-
čiu stumbrytė. – Ir kaip kvepia!
– Ir ragai didesni nei tavo, – erzino Plukę žvirblis.
– Sakai, ragai už mano didesni? – patikrino savo ra-
giukus stumbrytė, o paskui ėmė ir užsimovė šakotį 
sau ant galvos: – matai, žvirbli, dabar ir mano ragai 
dideli, – pasakė, padėkojo kepėjoms ir išdūmė į lauką 
su visu pyragu ant galvos.
o žvirblis ir liko sėdėti nustebęs su vienu šakočio 
ragu sparnelyje...

stumbrytei 
bebėgiojant kelios 
šakočio dalys ėmė 

ir išlūžo. surask 
kiekvieno šakočio 

gabalėlio vietą.

a

1

b

c

2

3



46 laUktuvėS 
(aRba kaI aPIma TiNGiNys)

užsimauti ant galvos šakotį buvo labai linksma 
mintis. bet kaipgi jį paskui numauti? Ir taip stum-
brytė šakotį nuo galvos traukė, ir taip, o jis užsika-
bino už pačios ragiuko ir nejuda. šiaip ne taip kartu 
su žvirbliu nuo galvos pyragą nuėmė. tačiau beim-
dami daug gražių ragelių nulaužė.
žiūri į aplaužytą šakotį Plukė ir ašarą braukia. bet 
žvirbliai – paukščiai gudrūs. feliksas ir čia surado 
puikų sprendimą! negalima Plukės bėdoje palikti.
štai ką sugalvojo feliksas: šakotis – puikus ska-
numynas, net jei ir neatrodo taip puikiai, kaip ką 
tik nuo iešmo numautas. bet kokia čia bėda? Su-
pjaustytą jį skraidinti lėktuvu bus netgi patogiau. 
o pasakodama apie šakotį ir ragus Plukė galės 
savo nuotrauką su šakočiu parodyti. tik ką su nu-
lūžusiais rageliais daryti? abu jau sotūs, daugiau į 
pilvelius netelpa.
todėl feliksas iš sausainių ir nulūžusių ragelių su-
galvojo pagaminti kitą labai lengvai paruošiamą 
pyragą „tinginys“. kodėl toks įdomus pavadini-
mas? todėl, kad kiekvienas tinginys jį gali lengvai 
pagaminti. šiam pyragui nereikia ypatingų maisto 
gamybos žinių.

šokoladInIs „tInGinYs“
reikės:
•	 600 g sausainių (arba tiek pat sausainių  
 ir nulūžusių šakočio ragelių)
•	 200 g sviesto
•	 400 g sutirštinto pieno
•	 2 šaukštų su kaupu kakavos miltelių

žvirblis ir Plukė naudojo 200 g šakočio ragelių ir 400 g 
paprasčiausių sausainių (gali dėti tik sausainius, vis 
tiek bus labai skanu). draugai sausainius smulkiai su-
laužė, paskui juos sumaišė su šakočio ragiukais. Plu-
kė labai atsargiai ant nedidelės ugnies puode ištirpino 
sviestą, supylė sutirštintą pieną ir kakavos miltelius. 
tada lėtai ir atsargiai maišė, kol masė užvirė. Paskui ją 
supylė ant susmulkintų sausainių. feliksas viską labai 
gerai išmaišė. gautą masę jis susuko į maistinę plėvelę 
ir suvyniojo į ritinį. Paskui įdėjo atšalusį pyragą į šaldy-
tuvą ir per naktį jį laikė, kad sustingtų. 
Pabandyk pasigaminti „tinginį“ ir tu. tik būk atsargus, 
paprašyk suaugusiųjų pagalbos, jei dar nesi nieko viręs 
pats. Paruoštą masę gali sukrėsti ir į torto formą. toks 
„tinginys“ bus dar gražesnis! jei tik netingi. Skanaus!
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surask  
ir apibrauk 6  

maisto produktus, 
kurių gaminant 

„Tinginį“ draugams  
tikrai nereikės.



48 stumbryTė IšskreNda

keliauti po lietuvą dviem draugams labai patiko. jie 
susibičiuliavo ir daug vienas apie kitą sužinojo. kaip 
bebūtų gaila, atėjo metas Plukei skristi namo.
Pakeliui į oro uostą stumbrytė papasakojo feliksui, 
kaip ji labai pasiilgsta Pašiliuose likusių savo draugų. 
o feliksas jai daug pasakojo apie savo darbą pašte. 

ne juokai tokiam mažam paukš-
teliui po visą pasaulį skrajoti 
ir siuntinius bei laiškus pri-
statyti. bet geriausia felik-

sui lietuvoje.
– žinai, Pluke, namuose, sako, ir 

tvoros žydi, – džiaugėsi žvirblis.
– Ir man lietuvoje labai gera. Ir žinai kodėl?
– Ir tau tvoros čia gražios? – nusistebėjo feliksas.
– ne, feliksai, ne, – meiliai kumštelėjo draugą Plukė. 
– nes čia tu gyveni. Ir čia labai gražu!
– ar galėsi mane dažniau aplankyti? – atsargiai pa-
klausė paukštelis. – aš tau dar tiek daug noriu paro-
dyti. tiek daug!

– Per kiekvienas atostogas! labai pasistengsiu, ge-
rai? o ir tu į svečius pas mane užsuk. aš tave arba-
ta su sausainiais, ne, geriau savo gamintu „tinginiu“ 
pavaišinsiu! Sutarta?
– na, jei dar ir „tinginiu“ pavaišinsi, tada jau tikrai! – 
sučireno feliksas ir pakštelėjo Plukei į skruos-
tą. – gero skrydžio, Plukele!
– Iki pasimatymo, feliksai, – mojo 
jam Plukė pakeliui į lėktuvą.
vienas stumbrytės Plukės 
skruostas buvo raudonas. tik 
nežinau, ar nuo felikso bu-
činio, ar dėl to, kad žvirblio  
Plukė jau dabar la-
bai pasiilgo...
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1
2
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4
5

1
2
3
4
5
6 kamuoliai

p. 9

1 b, 2 e, 3 d, 4 a, 5 C

p. 11

mindaugas ir morta, kęstutis ir birutė, 
vytautas didysis ir ona, žygimantas 
augustas ir barbora Radvilaitė, 
žygimantas Senasis ir bona Sforca

p. 13

5 litai – 1929 m.
500 litų – 2000 m.
denaras – apie 1388–1392 m.
5 dukatai – 1622 m.
grašis – 1555 m.
lietuviškas ilgasis – XIII–XIv a.
Pusgrašis – 1495–1506 m.
talonas – 1991 m.
euras – 2015 m.

p. 15

p. 17

p. 19

p. 21

atsakymas – Rūta meilutytė

p. 22–23

p. 27

a 12
b 77
C 11
d 145

p. 29 

C kelias

p. 33

1 a, 2 C, 3 b

p. 30–31

Panemunės 
pilis

Raudonės 
pilis

kauno 
pilis

belvederio
dvaras

Raudondvario 
dvaras

gelgaudiškio 
dvaras

veliuonos  
dvaras

p. 35 

6 kelias

p. 37

1 a, 2 d, 3 e, 4 C, 5 g, 6 b, 7 f

p. 43

1 a, 2 b, 3 C

p. 45 

neprireikė kefyro, varškės sūrio, riestainio, 
obuolių, dešros ir pomidorų padažo



StumbRYtėS PlukėS atoStogoS lIetuvoje /  
aut. danguolė kandrotienė, iliustr. jurgita Rancevienė. – kaunas: debesų 
ganyklos, 2015. – 48 p.

leidinyje panaudotos vytauto kandroto, lietuvos jūrų muziejaus, lietuvos 
banko Pinigų muziejaus (fot. Rolandas ginaitis), všĮ „terra Publica“, agentūros 
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knygos autorė –  
danguolė kandrotienė

tai dešimtoji danguolės 
kandrotienės knyga 

vaikams. autorė yra 
parašiusi ir nema-
žai pažintinių kny-
gų apie lietuvą 
suaugusiesiems. 

už knygą ,,Spintos 
istorijos“ – geriausią 

2013 m. knygą vaikams ir paaugliams – rašytoja apdovanota Prano ma-
šioto premija. ,,Spintos istorijos“ išrinkta 2014 metų knyga vaikams, o tarptautinė jaunimo ir vaikų biblioteka (esanti miunchene, vokietijo-
je) šią knygą įvertino kaip vieną iš 200 vertin-
giausių metų kūrinių vaikams. vaikų rašytoja pati labai mėgsta keliauti po lietuvą kartu su savo vaikais ir kalyte karamele.

knygos dailininkė –  

jurgita rancevienė

jurgita Rancevienė – 

dailininkė odininkė. 

bemaž du dešimt-

mečius dirba prie 

įvairių vaikams 

skirtų spaudos lei-

dinių kaip iliustraci-

jų, tekstų, fotografijų 

autorė bei meninė redak-

torė. Pieštuką į rankas paėmusi dar vai-

kystėje jo nepaleidžia iki šiol. kaip sako 

iliustratorė: „Iliustracijos vaikams – tai 

maži, margi stebuklai, netikėti charakte-

riai. vaikystėje knygas labai mylėjau, ty-

rinėjau ir kaskart atrasdavau kažką naujo. 

dabar mažus stebuklus dovanoju pati – 

tai džiugina.“



stumbrytė Plukė praleido nuostabias atostogas lietu-
voje. Ji viešėjo lietuvos miestuose, skrido oro balionu, 
lankėsi muziejuose ir net plaukė laivu. keliaudama ji ne 
pavargo, o puikiausiai pailsėjo, susirado draugų ir daug 
visko sužinojo. Ją lydėjo žvirblis Feliksas. Jis visada atos-
togauja lietuvoje, bet visų įdomybių dar nėra apžiūrėjęs 
ir išbandęs.

Prisijunk prie šios puikios draugijos ir tu! krauk lagami-
ną, pasiimk gerą nuotaiką ir kartu su tėvais praleisk savo 
atostogas lietuvoje. idėjų, ką galėtum įdomaus nu-
veikti, surasi knygoje. O kad laikas atostogų 
belaukiant neprailgtų, gali įveikti kny-
gelės užduotėles. 

smagių atostogų!

www.lithuania.travel


