
 

Naujai gautos knygos. 2019 m. spalio mėn. 
 

 

1. Aš skaitau! 2 lygis. Nevala Bertis Dvokas!  

2. DGM : [apysaka] / Roald Dahl ;  

3. Drakono raitelė : Vėjų žemėje / Locia Troisi . 

4. Gėlininkė / Birutė Mar.  

5. Geras! : neįtikėtini faktai ir rekordai : enciklopedija visai šeimai. 

6. H.Ch. Anderseno medalis. Mažoji siuvėja : [pasakos ir apsakymai} 

7. H.Ch. Anderseno medalis. Septintoji princesė : [pasakos ir apsakymai} 

8. Ir vėl nesiseka : Nevykėlio dienoraštis / Jeff Kinney . 

9. Iš "Vyturio" kišenės. Timas Taleris, arba Parduotas juokas : [apysaka} 

10. Kaip Rikis mokėsi skaityti : skiemenuotas pasakojimas . 

11. Kaip Rikis rašė istoriją : [skiemenuotas pasakojimas. 

12. Kaip užauginti žmogų : mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės . 

13. Kautynės su drakonu : trečioji serijos apie Žaidimoriterį999 knyga: neoficialus „Minecraft“ žaidėjo nuotykis . 

14. Lesė grįžta : [apysaka]  

15. Loginį mąstymą lavinančios užduotys : 1-2 klasei . 

16. Mano brolis superherojus / David Solomons . 

17. Mano kūno kultūros mokytoja – ateivių valdovė / David Solomons . 

18. Mano sesė ir aš / Kazimiera Kazijevaitė . 



19. Mažoji klasika. Juodasis Gražuolis : [apysaka] : pagal Anna Sewell knygą . 

20. Mergaitė, kuri laivą pasidarė ir Pasakų šalį apiplaukė / Catherynne M. Valente . 

21. Mergaitė, kuri nusileido po Pasakų šalimi ir ten linksmybes kėlė / Catherynne M. Valente . 

22. Mergaitė, kuri pakilo virš Pasakų šalies ir perskėlė Mėnulį : [romanas] / Catherynne M. Valente . 

23. Mokyklos biblioteka. Lietuvių poetai neoromantikai : skaitiniai . 

24. Mokyklos biblioteka. Lietuvių raštijos ištakos : [skaitiniai } 

25. Mokyklos biblioteka. Poetinė filosofinė lietuvių literatūra : XX amžiaus pirmoji pusė : [skaitiniai } 

26. Mokyklos biblioteka. Viduramžių giesmės . 

27. Neramumai zombių mieste : neoficialus "Minecraft" žaidėjo nuotykis / Mark Cheverton. 

28. Nindzė Timis ir kelionė į Sansoriją : [apysaka} 

29. Pakalnučių metai : novelės / Jurga Ivanauskaitė.  

30. Pigas gelbsti komandą / Barbara Catchpole.  

31. Pigas ieško mamai draugo / Barbara Catchpole.  

32. Pigas ir netikėtos bėdos / Barbara Catchpole.  

33. Pigas ir oro pavojus / Barbara Catchpole.  

34. Pigas vos nesuserga maru / Barbara Catchpole . 

35. Prietrankos dienoraštis 6 : ne itin laimingos širdžių ėdikės istorija.  

36. Rizikingas sumanymas :  Nevykėlio dienoraštis 11 knyga / Jeff Kinney . 

37. Šiaurės burtininkas : Žvalgo mokinys  5 knyga [romanas]. 

38. Timis Nevykėlis : padaryta klaidų 1 knyga / Stephan Pastis ;  



39. Vaikų bibliotekėlė. Kalvėnų miesto paslaptis / Raminta  Baltrušytė.  

40. Vaikų bibliotekėlė. Vėjų miesto pasakos / Gintarė Adomaitytė.  

41. Vaikų bibliotekėlė. Žaliojo namo paslaptis / Gintarė Adomaitytė . 

42. Viršumedžių dvynių nuotykiai / Cressida Cowell.  

43. 
Zombio dienoraštis : nuotykiai „Minecraft“ pasaulyje : apsikeitimas kūnais : neoficiali „Minecraft“ 4 knyga / Zack 
Zombie ;  

44. Zombio dienoraštis : nuotykiai „Minecraft“ pasaulyje : kai šaukia gamta : neoficiali „Minecraft“ 3 knyga / Zack Zombie  

45. Zombio dienoraštis : nuotykiai „Minecraft“ pasaulyje : neoficiali „Minecraft“ knyga 1 knyga / Zack Zombie.  

46. 
Zombio dienoraštis : nuotykiai „Minecraft“ pasaulyje : peštukai ir draugai : neoficiali „Minecraft“ 2 knyga / Zack 
Zombie.  

47. Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas.  

48. Žmogus ir dangus : Platelių tragedija, lakūno kelias : apybraiža / Jonas Mažintas.  

49. Mano mažasis genijus..Motinos pasakojimas. Kristine. Barnett. 

 

 


