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Apie mane

Mano vardas Aija Anete Strokša, aš mokausi trečioje klasėje,

studijuoju viešbučio darbuotojo specialybę ir norėčiau papasakoti

apie pirmąją perskaitytą knygą.



Pirmoji knyga

Pirmoji knyga, kurią perskaičiau, buvo Jeffo Kinney "Grego

dienoraštis", kai mokiausi pradinėse klasėse.

Jame aprašoma šeimos kelionė, kurios metu įvyksta įvairių

nesklandumų. Kai kuriais atžvilgiais tai buvo pati baisiausia kelionė,

tačiau galiausiai tai nuostabus ir nepamirštamas nuotykis.



Knygų, kurias mėgstu skaityti, tipai

Skaitau įvairią literatūrą, bet labiausiai domiuosi detektyviniais

romanais ir tikrais įvykiais paremtais nuotykių romanais.



Kaip knyga veikia skaitmeniniame pasaulyje?

Manau, kad ši knyga yra įspūdingesnė už tai, ką galima rasti internete.

Taip, interneto pasaulis užkariavo visą pasaulį. Yra daug jaunų žmonių,

kurie nesuvokia knygos vertės ir to, kiek daug iš jos galima išmokti.

Nors dominuoja internetas, džiaugiuosi, kad knygos nėra visiškai

pamirštos, nes jos neabejotinai praplečia mūsų žinias ir praturtina mūsų

vidinį pasaulį.



Apie mane 

Mano vardas Marks Ševcovs. Esu antroje klasėje ir mokausi būti

baldų staliumi.

Pradėjau skaityti, kai man buvo maždaug 5-6 metai.



Mėgstamiausia knyga

Labiausiai mėgstu Michailo Bulgakovo romaną "Meistras ir

Margarita".

Veiksmas vyksta Maskvoje. Volandas su palyda atvyksta į šį

miestą, kur sutinka Margaritą. Volandas pakviečia Margaritą į pokylį,

kuriame ji taps karaliene, ir Margarita sutinka. Už atlygį Margarita visam

laikui lieka su Mokytoju.



Kaip atrodytų pasaulis be knygų?

Taip pat galvojau, koks pasaulis būtų be knygų. Jis tikrai būtų 

labai nuobodus ir pilkas, o knygų skaitymas suteikia daug platesnį 

pasaulio vaizdą.



Apie mane

Mano vardas Aleksejs Budkevičs. Antraisiais studijų metais

studijuoju komunalinių paslaugų įrangos techniko profesiją.

Norėčiau papasakoti, kaip prasidėjo mano knygų skaitymas.

Pirmąją knygą perskaičiau pradinėje mokykloje.



Maloniausia knyga

Mane labiausiai sudomino brolių Strugackių knyga "Piknikas prie kelio".

Jame pasakojama apie mokslininką, kurio užduotis - ištirti miestą,

kuriame kadaise gyveno ateiviai. Jiems išvykus atsirado anomali zona.

Šioje zonoje yra mokslui nežinomų objektų ir reiškinių, dažnai mirtinai

pavojingų. Tai, ką matau mokykloje, mane įtraukia į šį įdomų pasaulį,

kupiną pavojų ir nežinomybės.



Rekomendacijos jauniesiems skaitytojams

Naujiems skaitytojams rekomenduoju pradėti skaityti lengvesnes

knygas ir palaipsniui kelti sudėtingumo ribą. Kai pasijusite pasirengę,

pereikite prie rimtesnių literatūrinių darbų. Jei nemėgstate daug

skaityti, bet nenorite iš savęs atimti maisto protui ir sielai, audioknygos

yra puiki galimybė.



Dėkojame už dėmesį!

Turite klausimų?


