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Klausimai
Kiek tau buvo metų, kai išmokai skaityti?

Man  buvo 7 metai, išmokau skaityti 1 klasėje.

Kokią knygą skaitai šiuo metu?

Šiuo metu aš skaitau ,,Domas ir Tomas mokyklos vaiduoklio mįslė’’

Kokias knygas dažniausiai skaitai?

Dažniausiai mėgstu skaityti knygas kuriose yra daugybė nuotykių, kai 

reikia išsiaiškinti kažką nežinomo, taip pat kurios yra linksmos ir 

šmaikščios.



Kaip aš išsirenku knygą?

Dažniausiai pasižvalgau internete, pasiskaitau 

aprašymus ir jei mane sudomina knygą 

perskaitau. Kartais man pataria draugai, 

klasiokai. 



Pasižiūrėkime trumpą video

https://youtu.be/8AltBNyFCOI

https://youtu.be/8AltBNyFCOI


Aš pristatysiu knygą

Aš pasirinkau jums pristatyti knygą ,, 

Domas ir Tomas dingusios šluotos byla’’ 

Autorius: Tomas Dirgėla

Iliustravo: Rytis Daukantas

Šio autorio knygos man labiausiai 

patinka



Tomas Dirgėla

Gimė 1989 m. rugsėjo 5 d. (31m.)

Užaugo Palangoje.

Pradėjo kurti jau pradinėse klasėse

(nuo 2 klasės) štai vienas iš jo sukurtų eilėraščių:

Švietė saulytė,

Žaliavo žolytė, 

Gulėjo bananas,

Paslydo Marytė.



Kodėl Tomas Dirgėla rašo knygas vaikams?

Tomas Dirgėla pasakė:

Kai sykį susitiko dvi mano pusės - Meilė kūrybai ir Meilė vaikams, -
nebeliko

nieko kito, kaip tik imti rašyti mažiesiems! Mano nuomone, pasaulį 

nuo liūdesio gali išgelbėti tik vaikai ir juokas. Tad jaunesniesiems 
skaitytojams

aš parašiau šią pirmą dalį, pažadu: ,, Kam ši istorija pasirodys 
nejuokinga, tą prajuokinsiu asmeniškai’’!



Apie ką ši knyga?

Ši knyga apie tai kaip Miestamiesčio miesto Miestiečių mokykloje vieną dieną 

dingo valytojo Valiaus šluota. Direktorius Liudas Mėmė manė, kad čia nieko 

blogo ir paprašė Valiaus iškloti mokyklos grindis laikraščiais. Netikėtai pro 

mokyklos duris įžengė inspektorius Kukulaitis. Jam nelabai patiko tokia 

nešvara,todėl davė savaitę laiko sutvarkyti kitaip bus blogai...  Direktorius 

labai išsigando ir nenumanė ką daryti. Į savo kabinetą pasikvietė pačius 

kiečiausius detektyvus 4b klasės mokinius Domą ir Tomą. Detektyvai pradėjo 

šią bylą ir jau išsiaiškino kas gali būti įtariamieji.  Tai yra: Mantas Omankitas, 

Hansas Fri Bulvenas, Elžbieta Makaronovič, Augustas Neaugustauskas, Benas 

Pavardenis, Upė Vilnelytė. Jiems pradėjo rašyti nežinomas asmuo,kad netirtų 

šios bylos ir paliktu taip kaip yra.



Nori sužinoti kaip baigėsi?
TUOMET NEDELSIAT 

PERSKAITYK ŠIĄ 
KNYGĄ!!



Šios knygos pagrindinė mintis

Aš manau, kad šios knygos pagrindinė mintis:

1. Kad reikia būti draugiškiems, padėti kai sunku, užjausti, 

pasitikėti…

1. Kad kai esi vienas viskas daug sunkiau, bet kai pasikvieti 

pagalba, dirbi išvien

yra daug lengviau, parasčiau.



Ar rekomenduoju šią knygą?

Taip, šią knygą tikrai rekomenduoju! Siūlau 

visiems peskaityti šią knygą manau tikrai 

sudomins!



Ačiū už dėmesį


