
Raganos parkas 

Vaikų literatūros muziejuje aš siūlyčiau įrengti virtualų parką-muziejų, skirtą raganos 

pasauliui. Ragana – mitologinė būtybė, turinti stebuklingų galių. Tai pikta burtininkė, dar tautosakoje 

vadinama žiežula.  

Apie raganas sukurta nemažai pasakų, sakmių, ir visur jos vaizduojamos piktos. Manau, kad 

galima būtų įkurti parką-muziejų, kuris nukeltų į piktosios burtininkės aplinką. Užsidedi virtualios 

realybės akinius ir matai: žaliuoja pieva, žydi gėlės, dūzgia tūkstančiai bitelių, skraidžioja margaspalviai 

drugeliai.  Netoliese giria, kuri traukia savo paslaptingumu. Girdėti pelėdos ūkavimas, varno 

kranksėjimas. Kojos nešte neša į tą tamsią, gūdžią girią, tarsi kažkokia nenusakoma jėga traukia vis gilyn, 

gilyn... Tankumyne  telkšo pelkė, joje kurkia varlės.  O kai jos kurkia, jų žandai išsipučia tartum balionai 

ir akys trigubai padidėja. Kūnu perbėga šiurpuliai...   

Pelkės viduryje stovi rąstinis namelis. Kad pakliūtum į jį, turi pereiti per siūbuojantį tiltelį. 

Jis nors ir neilgas, bet baisus.  Negana to, aplinkui ratu suka šikšnosparniai, kurie tik ir taiko įsikabinti į 

plaukus. O tada jau nežinia kur tave jie nuskraidins. Šiaip taip perėjus tiltelį, prie durų pasitinka juodas 

kaip smala katinas. Jis, kaip namų sargas, išvydęs neprašytus svečius, nepaliaujamai kniaukia. Darant 

duris, jos taip garsiai girgžda, kad net aidi per visą girią. Trobelės kertės apraizgytos voratinklių, o vorai 

tik ir žiūri, ką įvilioti į savo tinklus. Tai būtų grobis ne tik jiems, bet ir raganai. Kampe pristatyta šluotų - 

tai žiežulos „automobiliai“. Kambaryje netvarka - mėtosi puotos likučiai (kažkam nepasisekė). Pečiuje 

rusena ugnelė. Kampe stovi narvas, į kurį piktoji burtininkė uždaro savo aukas. Lentynose sustatytos 

akmeninės statulėlės - tai burtais užkerėti žmonės.  Pakliuvęs į jos spąstus, nieko gero nelauk - būsi 

iškeptas arba įamžintas akmenyje.   

Prie stalo sėdi pati ragana: ilgais plaukais, kurie nežinia kada matė šukas, kumpa nosimi, 

sudžiūvusi, kuprota. Rankos pirštai kaulėti ir ilgi, atrodo, kad tuoj pagriebs tave ir taip suspaus, kad 

cyptelt nesugebėsi. Skarmalai apdriskę, sulopyti. Vien į ją pasižiurėjus, kūnu nubėga širpuliai. O dar tas 

šiurpus juokas, toks žemas, prikimęs, gergždžiantis balsas. Tik ir norisi kuo greičiau bėgti iš tos trobelės, 

ir kuo toliau. 

Gerai, kad tai tik virtualus parkas-muziejus, tad, nusiėmęs akinius, lengviau atsipūti ir 

džiaugiesi, jog tai - ne tikrovė. 

Eimantas Arnastauskas,  

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 6 kl. mokinys,  

mokytoja Auksė Pukinskienė 

 

 



Požeminis siaubo kambarys „Giltinės alsavimas“ 

     Manau, visiems gerai žinoma tokia veikėja kaip Giltinė, kuri visuose kūriniuose įkūnija blogį ir 

mirtį. Teigiama, kad ši būtybė pasiima žmonių gyvenimus ir išsineša į savo karalystę. Gal ji ir stovi šalia 

mirštančio žmogaus jo mirties dieną, bet kad pasiima gyvenimą, aš netikiu. Visi juk keliauja į dangų, tad 

gal ji tik pasitinka sielą ir ją palydi? Bet jei nebūtų baisių pasakojimų, tai nebūtų ir įdomumo. 

      Tai kadangi visi pasakojimai apie Giltinę susiję mirtimi, ją turėtų gaubti paslaptis ir 

tamsa. Beje, Lietuvoje nėra muziejaus, skirto šiam šiurpiam personažui. Gal pabandykime ją 

apgyvendinti kito muziejaus kamputyje, žinoma, pačiame tamsiausiame? Siūlau rasti jai vietos Vaikų 

literatūros muziejaus rūsyje – juk vaikai taip mėgsta baisias pasakas! Pabandykime įsivaizduoti, kaip 

viskas atrodytų. 

    Požeminis siaubo kambarys ,,Giltinės alsavimas“ būtų įrengtas 4D kino principu. Tai visai neseniai 

pasaulyje sukurta technologija, kuri sudaro žiūrovui stiprų dalyvavimo veiksme įspūdį. Pavyzdžiui, jei 

šmėsteli vėlė, pajunti vėjo dvelktelėjimą, užuodi pelėsių kvapą, girdi varnų kranksėjimą, tarsi tai realiai 

vyktų aplink tave. 

    Taigi, per nugarą jau laksto šiurpuliai, bet leidžiamės laiptais žemyn. Štai juodi mediniai vartai, ant 

jų - du blizgūs ir aštrūs dalgiai. Pravėrus vartus, pasitinka tamsa, ant sienų kabo tik keli fakelai, kurie 

labai silpnai apšviečia patalpą. Vienoje pusėje matyti senos kapinaitės, o kitoje pusėje kabo, guli ir sėdi 

skeletai, prie kiekvieno iš jų - po įsmigusį dalgį. Virš galvos skraido ir šiurpiai krankia varnai; kartais 

kuris nors praskrenda taip arti, kad, rodos, iškabins akis. Tai vienur, tai kitur švysteli klaidžiojančios 

sielos, netikėtai tamsą perskrodžia šiurpūs ir grėsmingi garsai (sielų raudojimas, išsigandusio žmogaus 

klyksmas, Giltinės juokas...). O baisiausia - iš niekur atsirandantis vėjelis, – nematomas Giltinės 

alsavimas.  

    Tiesa, tokį muziejų aplankyti galėtų tik labai drąsūs žmonės. Į jį įėjus, kelio atgal nebebūtų. Vartai 

atsidarytų tik patekimui į Giltinės karalystę, o išeiti galima būtų tik praėjus visą požemį ir įveikus visus 

drąsos išbandymus. Na ir žinoma, prie išėjimo vartų stovėtų pati Giltinė, kuri užduotų lemtingą klausimą, 

į kurį neatsakęs turėsi likti Giltinės draugijoje iki kitų žmonių apsilankymo... 

       Tad atsakyk: Sunkus ir ilgas ar lengvas ir trumpas?  

Meinardas Šiugžda, 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 6 kl. mokinys 

 



 

 

 

 

Kambarys robotui ir peteliškei 

 

Man labai patiko skaityti Vytautės Žilinskaitės knygą „Robotas ir peteliškė“. Pagrindiniams 

veikėjams – robotui Dondonui ir peteliškei Strėlinukei - norėčiau įkurti kambarį Vaikų literatūros 

muziejuje, kad jie turėtų savo kampelį. Robotas turėtų būti tikras, kalbantis ir atsakinėjantis į žmonių 

klausimus. Jis turėtų dirbtinį intelektą ir atsakinėtų ne tik užprogramuotus dalykus, bet galėtų mąstyti, 

bendrauti. 

Sienas nudažyčiau gelsvai žalia spalva. Ši spalva peteliškei primintų žaliuojančią pievą ir 

medžių lapus. Ant sienos pakabinčiau vaikų pieštus piešinius, jie pradžiugintų muziejaus lankytojus. 

Susėdę ant mėlynų ir geltonų sėdmaišių, vaikai stebėtų skraidančią peteliškę-droną ir klausytųsi roboto 

pasakojimo apie jo ir peteliškės meilę. Šis pasakojimas sudomintų žmones, užburtų savo jautrumu ir 

nuoširdumu. Šiame kambaryje grotų švelni, dvelkianti pavasariu muzika. Ji nuramintų kiekvieną, ypač po 

sunkių darbų. 

Manau tokia idėja patiktų mokiniams, kurie perskaitę šį kūrinį. Visi lankytojai, pabuvę 

šiame kambaryje, atsakytų sau į iškilusius klausimus apie tikrą draugystę. 

 

Ema Narbutaitė, 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 6 kl. mokinė 

 



Valgomas muziejus 

Jonuko ir Grytutės salė Vaikų literatūros muziejuje galėtų būti nuostabiausia, įdomiausia ir 

skaniausia vieta praleisti laiką tiek vaikams, tiek suaugusiems. Toje salėje viskas būtų įrengta pagal 

lietuvių liaudies pasakas, bet svarbiausia čia būtų Jonuko ir Grytutės pasaka.  

Pasakų salės centre stovėtų didelis, cinamonu kvepiantis, meduolinis namelis, papuoštas 

saldžiais guminukais ir imbieriniais sausainukais. Iki namelio vestų šokoladinėmis plytelėmis grįstas 

takas, o šalia jo rikiuotųsi cukrinių lazdelių tvora. Bet svarbiausia, – kad lankytojai galėtų visko ragauti, 

net atsikąsti namelio stogo! 

Prie namelio visus pasitiktų persirengę pasakos veikėjai Jonukas ir Grytutė, kurie 

šypsodamiesi svečiams aiškintų, kuri namelio dalis gardžiausia. Prisivalgiusius saldumynų vaikus jie 

pakviestų į namelio vidų atlikti įdomių užduočių. O viduje lakstytų persirengusi ragana, kuri trukdytų 

vaikams atlikti užduotis ir gąsdintų juos.  

Atlikusiems visas užduotis ir įveikusiems piktąją raganą, Jonukas ir Grytutė padovanotų 

didžiulę pasakų knygą ir didelį maišą saldainių. Toks muziejus visada būtų pilnas lankytojų.   

 

Miglė Ališauskaitė 

Kauno Martyno Mažvydo 6 kl. 

mokinė, 

Mokytoja Auksė Pukinskienė 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rebekos Unos muziejus 

 Jurga Šalaševičiūtė, prisistatanti Rebekos Unos slapyvardžiu, mano nuomone, yra gyvas 

pavyzdys žmonėms. Savo knygose ji puoselėja labai svarbias vertybes ir aiškiai parodo, kad 

materialiniai dalykai toli gražu nėra svarbiausi gyvenime. Būtent dėl to labai susižavėjau ir pamilau šią 

rašytoją. 

 Esu perskaičiusi beveik visas jos parašytas knygas. Iš tikrųjų jos visos labai įdomios, 

smagios ir jose gausu nuotykių. Aišku, kalbu apie jos sukurtą vaikų literatūrą. 

 Muziejus jos knygoms būtų tikra pasaka! Kadangi jos istorijose yra labai daug nuotykių, 

susijusių su vaikais, jų išdaigomis, manau, ir jos muziejus būtų labai žaismingas, spalvotas ir įdomus. 

Vaikams tai būtų didžiulė pramoga, o suaugusiems – vieta, kur jie galėtų rasti pasiilgtą vaikystę. 

 Vienas iš muziejaus kambarių galėtų būti skirtas knygai „Aš esu Tomas, seklys“ ir šios 

knygos tęsiniui, antrai knygai „Kiemo seklys Tomas ir Valius“. Tai galėtų būti pabėgimo kambarys, bet ne 

paprastas, o labirinto formos. Vaikai ir jų tėveliai turėtų ieškoti įvairių užuominų, kaip iš jo išeiti. Jiems 

padėtų orientacinis žemėlapis, gal net kokia nors sekimo įranga. Pabėgimo kambarys turėtų būti įrengtas 

pagal knygą, kad galėtum atpažinti veikėjų daiktus.   

 Taip pat pačiame muziejuje galėtų būti salė, kur būtų rengiami įvairūs pasirodymai. Rebeka 

Una, kol nebuvo karantino, važiuodavo į mokyklas ir ten rengdavo pasirodymus pagal savo išleistų knygų 

ar jų ištraukų scenarijus. Manau, tai būtų labai  įdomi veikla, nes ten vaidintų vaikai, padedami rašytojos 

ar kito žmogaus, kuris visus suvienytų, ir visi linksmai praleistų laiką. Bet svarbiausia – tai pačios 

Rebekos Unos halograma, kuri atsakytų į skaitytojų klausimus ir dalintų autografus. 

 Manau, tokia vieta būtų labai šauni, nes ten būtų galima ne tik labai linksmai praleisti laiką, 

bet ir daug ką sužinoti. Juk kai kurie žmonės galbūt pirmą kartą išgirstų apie šią nuostabią rašytoją ir su ja 

susipažintų. Labai norėčiau, kad jos knygas perskaitytų kuo daugiau žmonių, nesvarbu, didelių ar mažų. 

Jeigu neįmanoma sukurti atskiro Rebekos Unos muziejaus, tai gal galima būtų jos kūrybai skirti dalį 

Vaikų literatūros muziejaus? 

Ugnė Dukavičiūtė, 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 6 kl. mokinė 

 

 

 

 

 

 



Raganos parkas. Vaikų literatūros muziejuje aš siūlyčiau įrengti virtualų parką-muziejų, skirtą 

raganos pasauliui. Prie stalo sėdi pati ragana: ilgais plaukais, kurie nežinia kada matė šukas, kumpa 

nosimi, sudžiūvusi, kuprota. Rankos pirštai kaulėti ir ilgi, atrodo, kad tuoj pagriebs tave ir taip suspaus, 

kad cyptelt nesugebėsi.,<...> Tik ir norisi kuo greičiau bėgti iš tos trobelės, ir kuo toliau. Gerai, kad tai tik 

virtualus parkas-muziejus, tad, nusiėmęs akinius, lengviau atsipūti ir džiaugiesi, jog tai - ne tikrovė. 

(Eimantas Arnastauskas) 

Kambarys robotui ir peteliškei. Man labai patiko skaityti Vytautės Žilinskaitės knygą „Robotas ir 

peteliškė“. Pagrindiniams veikėjams – robotui Dondonui ir peteliškei Strėlinukei - norėčiau įkurti 

kambarį Vaikų literatūros muziejuje, kad jie turėtų savo kampelį. Robotas turėtų būti tikras, kalbantis ir 

atsakinėjantis į žmonių klausimus. <...> Sienas nudažyčiau gelsvai žalia spalva. Ši spalva peteliškei 

primintų žaliuojančią pievą ir medžių lapus. <...> Susėdę ant mėlynų ir geltonų sėdmaišių, vaikai stebėtų 

skraidančią peteliškę-droną ir klausytųsi roboto pasakojimo apie jo ir peteliškės meilę. Visi lankytojai, 

pabuvę šiame kambaryje, atsakytų sau į iškilusius klausimus apie tikrą draugystę. (Ema Narbutaitė) 

Požeminis siaubo kambarys „Giltinės alsavimas. Lietuvoje nėra muziejaus, skirto šiam šiurpiam 

personažui. Siūlau rasti jai vietos Vaikų literatūros muziejaus rūsyje – juk vaikai taip mėgsta baisias 

pasakas! Požeminis siaubo kambarys ,,Giltinės alsavimas“ būtų įrengtas 4D kino principu - jei šmėsteli 

vėlė, pajunti vėjo dvelktelėjimą, užuodi pelėsių kvapą, guli ir sėdi skeletai, prie kiekvieno iš jų - po 

įsmigusį dalgį. Virš galvos skraido ir šiurpiai krankia varnai; tamsą perskrodžia šiurpūs garsai - sielų 

raudojimas, žmogaus klyksmas, Giltinės juokas...). O baisiausia - iš niekur atsirandantis vėjelis, – 

nematomas Giltinės alsavimas. Tiesa, tokį muziejų aplankyti galėtų tik labai drąsūs 

žmonės....(Meinardas Šiugžda, 6 kl. mokinys) 

Valgomas muziejus. Jonuko ir Grytutės salė Vaikų literatūros muziejuje galėtų būti nuostabiausia, 

įdomiausia ir skaniausia vieta praleisti laiką - salės centre stovėtų didelis, cinamonu kvepiantis, 

meduolinis namelis, papuoštas saldžiais guminukais ir imbieriniais sausainukais - lankytojai galėtų visko 

ragauti, net atsikąsti namelio stogo! Prisivalgiusius saldumynų vaikus pakviestų į namelio vidų atlikti 

įdomių užduočių. O viduje lakstytų persirengusi ragana, kuri trukdytų vaikams atlikti užduotis ir gąsdintų 

juos - įveikusiems piktąją raganą, Jonukas ir Grytutė padovanotų didžiulę pasakų knygą ir didelį maišą 

saldainių. Toks muziejus visada būtų pilnas lankytojų.  (Miglė Ališauskaitė) 

Rebekos Unos muziejus. Jurga Šalaševičiūtė, prisistatanti Rebekos Unos slapyvardžiu, mano 

nuomone, yra gyvas pavyzdys žmonėms. Savo knygose ji puoselėja labai svarbias vertybes ir aiškiai 

parodo, kad materialiniai dalykai toli gražu nėra svarbiausi gyvenime. Būtent dėl to labai susižavėjau ir 

pamilau šią rašytoją. Kadangi jos istorijose yra labai daug nuotykių, susijusių su vaikais, jų išdaigomis, 

manau, ir jos muziejus būtų labai žaismingas, spalvotas ir įdomus....galėtų būti pabėgimo kambarys, bet 

ne paprastas, o labirinto formos. Vaikai ir jų tėveliai turėtų ieškoti įvairių užuominų, kaip iš jo išeiti. Jiems 

padėtų orientacinis žemėlapis, gal net kokia nors sekimo įranga. Pabėgimo kambarys turėtų būti įrengtas 



pagal knygą, kad galėtum atpažinti veikėjų daiktus.   

(Ugnė Dukavičiūtė) 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 6 kl. mokiniai 

Mokytoja Auksė Pukinskienė 

 

 

 

 


