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Darbo tikslas:

Pagerbti Šatrijos Raganos 
jubiliejinę 145-ąją sukaktį, 

vizualizuojant apysaką 
“Irkos tragedija”. 

Išsiaiškinti, kokios 
problemos sieja  XIX ir XXI 

amžius.



Darbo uždaviniai:
Įvardinti apysakos temą, pagrindinę 
mintį ir rasti jas atspindinčias citatas. 

Parengti 10 citatų planą, kuris 
nuosekliai atpasakotų kūrinį.

Įvairiuose šaltiniuose rasti iliustracijų, 
kurios atspindėtų citatas, ir XXI a. 
vaizdais iliustruoti XIX a. tekstą.



Darbo eiga
1. Perskaitėme kūrinį. 
2. Dirbdami individualiai, 

išrinkome tinkamas 
citatas ir parinkome 
iliustracijas.

3. Grupėje sudarėme planą.
4. Pasiskirstėme darbais ir 

įsipareigojimais.
5. Padarėme skaidres, 

redagavome klaidas.
6. Pasiruošėme pristatyti.



Kūrinio tema:
Ši istorija yra apie mažą septynerių 
metų mergaitę Irką, kuri yra labai 

vieniša, liūdna, nes jos tėveliai 
išsiskyrę. Jai trūksta meilės ir jos 

vienintelis draugas yra šunelis 
Džimis. Ir vieną dieną apimta 

liūdesio ji imasi drastiškų veiksmų, 
kurie vėliau ją labai įskaudina, 

nuvilia.



Citatos

“Šviesu, linksma turi 
būti tame name. O 
Irkos namai štai tokie 
niūrūs ir tamsūs, ir 
tušti…” 



“Dievulėlis yra jų tėvelis, o
dievulio motina - jų mamytė.
Ir jie visados yra drauge - ne
taip, kaip Irkos tėveliai.”



“Mamytė tikriausiai neateis 
sušukuoti jai galvelės nakčiai, 
nes beveik niekados neateina.”



“Vaikų noro niekas 
neklauso.”



“Džimas žiūrėjo savo rudomis 
akimis į ją ir rodė savo šunišką 
užuojautą.”



Kai eis ponas Gurskis, mamytė su 
ja nei kalbės, nei ką pasakos, tik 
vis su ponu Gurskiu. 



“- Pas tėvelį! Pas tėvelį! Pas tėvelį! 
Irka tarias bevažiuojanti kokią 
minutę, o traukinys jau 
besustojąs stotyje. Ji žino, kad dar 
bus trys stotys, o paskui jau 
tėvelis.”



“- Kas tokia esi? Iš kur 
atsiradai? - klausia toji, irgi 
nustebusi.

- Aš esu Irka. Aš 
atvažiavau pas tėvelį….

- Išsiųsta motinos tėvui 
ant sprando? Ką čia dirbsi? 
Tėvui nėra laiko suostis su 
tavim.“



Kūrinio 

pagrindinė mintis

Vaikas turi mylėti, būti mylimas ir 
apsuptas stiprios meilės ir rūpesčio.

Nereikia slėpti tiesos, nes anksčiau 
ar vėliau ji išaiškės. Ir paskui tai 
išgirstant iš pašalinio žmogaus gali 
būti labai skaudu, tad geriau 
nemeluoti. Kaip sakoma, “geriau 
skaudi tiesa negu saldus melas”.



Kokios problemos 

iškilo  dirbant?

Kartais buvo sunku surasti 
tinkamą iliustraciją citatai, 
buvo sunku susitarti, kaip 

tiksliai atrodys skaidrės, 
suskirstyti darbus, bet 

galutinis variantas patiko 
visoms ir dėl to džiaugiamės.



Kas sekėsi geriausiai, 

buvo įdomiausia?

Buvo įdomu skaityti 
kūrinį ir išrinkti citatas, 

suprasti kūrinio 
pagrindinę mintį, ieškoti 
šiuolaikinių iliustracijų, 

kuriose atsispindėtų XIX 
amžiaus problemos, 
nuotaikos ir žmonių 

santykiai.



Kokios kūrinio problemos 

atsiskleidė ir buvo 

labiausiai akcentuojamos?

Kaip tėvų sprendimai 
(skyrybos) gali nuliūdinti, 
pakeisti vaiką.

Geriau vaikams pasakyti 
tiesą, nes kitaip jie paskui 
gali labai nusivilti. 



Kokią išvadą 

padarėme?

Šeimų problemos 
nesikeičia, jos buvo ir 
anksčiau, prieš kelis 
amžius, ir egzistuoja 
dabar. Deja, žmonės 

pykstasi ir skiriasi, 
nesusimąstydami apie 
jautrias vaikų širdeles. 


