
 
Luxembourg I 

 

In accordance with the recommendations of the Educational council, if it is the case that the 

pandemic situation continues to necessitate the continued use of distance learning, the school 

management will evaluate the possibility of extending the recommendation to have a laptop 

computer in school for educational purposes to all students of the secondary.  

You can find the school recommendation of the minimum requirement specification for laptops 

to be used for didactical purpose in the school in the Annex at the end of this document. 

Lietuvių kalba ir literatūra 

L1 - Lithuanian 

1st year 

 

Vadovėlių sąrašas (2021-2022 m. m.) 

1 metai (6 klasė) 

 

Klasė Pavadinimas Autoriai/ leidėjas ISBN 

S1 
L1LT 

Serija „Atrask“. Literatūra. 6 
klasė 1 dalis 

Asta Gustaitienė, Živilė 
Meškėlienė 
,, Šviesa“ 

ISBN: 9785430066567 

 Serija „Atrask“. Literatūra. 6 
klasė 2 dalis 

Asta Gustaitienė, Živilė 
Meškėlienė,, „Šviesa“ 

ISBN: 9785430066574 

 Serija „Atrask“. Lietuvių 
kalba. 6 klasė 1 dalis 

Asta Kibildienė, Audronė 
Janickienė, 
,, Šviesa“ 

ISBN: 9785430066529 

 Serija „Atrask“. Lietuvių 
kalba. 6 klasė 2 dalis 

Asta Kibildienė, Audronė 
Janickienė, 
,, Šviesa“ 

ISBN: 9785430066536 

 

  



 
Luxembourg I 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 

L1 - Lithuanian 

2 year 

 

Vadovėlių sąrašas (2021-2022 m. m.) 

2 metai (7 klasė) 

 

In accordance with the recommendations of the Educational council, if it is the case that the 

pandemic situation continues to necessitate the continued use of distance learning, the school 

management will evaluate the possibility of extending the recommendation to have a laptop 

computer in school for educational purposes to all students of the secondary.  

You can find the school recommendation of the minimum requirement specification for laptops 

to be used for didactical purpose in the school in the Annex at the end of this document 

S2 
L1 LT 

Serija „Atrask“. Literatūra. 7 
klasė 1 dalis 

Eglė Nachajienė, Jolita 
Mickienė 

ISBN: 9785430068257 

 Serija „Atrask“. Literatūra. 7 
klasė 2 dalis 

Eglė Nachajienė, Jolita 
Mickienė 

ISBN: 9785430068264 

 Serija „Atrask“. Lietuvių 
kalba. 7 klasė 1 dalis 

Asta Kibildienė, Audronė 
Janickienė 

ISBN: 9785430068295 

 Serija „Atrask“. Lietuvių 
kalba. 7 klasė 2 dalis 

Asta Kibildienė, Audronė 
Janickienė 

ISBN: 9785430068301 

Privalu įsigyti vyturys.lt metų prisijungimą. 

  



 
Luxembourg I 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 

L1 - Lithuanian 

3th year 

 

Vadovėlių sąrašas (2021-2022 m. m.) 

3 metai (8 klasė) 

 

In accordance with the recommendations of the Educational council, if it is the case that the 

pandemic situation continues to necessitate the continued use of distance learning, the school 

management will evaluate the possibility of extending the recommendation to have a laptop 

computer in school for educational purposes to all students of the secondary.  

You can find the school recommendation of the minimum requirement specification for laptops 

to be used for didactical purpose in the school in the Annex at the end of this document 

 

S3  
L1LT 

Literatūra. 8 klasė 
1 dalis 

Alius Avcininkas, Laima 
Namajuškienė, Aušra 
Smaleckienė 
„Šviesa“ 

ISBN: 9785430068271 

 Literatūra. 8 klasė 
2 dalis 

Alius Avcininkas, Laima 
Namajuškienė, Aušra 
Smaleckienė 
 
„Šviesa“ 

ISBN: 9785430068288 

 Serija „Atrask“. Lietuvių 
kalba. 8 klasė 
1 dalis 

Asta Kibildienė, Audronė 
Janickienė, Ingrida 
Visockienė, Auksė 
Petruševičienė 
 
„Šviesa“ 

ISBN: 9785430069223 

 Serija „Atrask“. Lietuvių 
kalba. 8 klasė 
2 dalis 

Asta Kibildienė, Audronė 
Janickienė, Ingrida 
Visockienė, Auksė 
Petruševičienė 
 
„Šviesa“ 

ISBN: 9785430069230 

Privalu įsigyti vyturys.lt metų prisijungimą. 

  



 
Luxembourg I 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 

L1 - Lithuanian 

4th year 

 

Vadovėlių sąrašas (2021-2022 m. m.) 

4 metai (9 klasė) 

 

 

S4  
L1LT 

Literatūra. 9 klasė Irena Kanišauskaitė, Nijolė 
Šervenikaitė, Alius 
Avčininkas, Saulius Žukas 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai“ 

ISBN: 9786094700316 

 Lietuvių kalba. 9 klasė Judita Džežulskienė 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai 

ISBN: 9786094700583 

Privalu įsigyti vyturys.lt metų prisijungimą. 

  



 
Luxembourg I 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 

5th year 

L1 - Lithuanian 

 

Vadovėlių sąrašas (2021-2022 m. m.) 

5 metai (10 klasė) 

 

S5 L1LT Literatūra. 10 klasė 
1 dalis 

Irena Kanišauskaitė, Nijolė 
Šervenikaitė, Saulius 
Žukas 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai 

ISBN: 9786094700835 

 Literatūra. 10 klasė 
2 dalis 

Irena Kanišauskaitė, Nijolė 
Šervenikaitė, Saulius 
Žukas 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai 

ISBN: 9786094700910 

 Lietuvių kalba. 10 klasė 
 

Judita Džežulskienė 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai“ 
 

ISBN: 9786094700859 

Privalu įsigyti vyturys.lt metų prisijungimą. 

  



 
Luxembourg I 
 

LIUKSEMBURGO EUROPOS MOKYKLA 

Lietuvių kalba ir literatūra 

6th year 

L1 - Lithuanian 

Vadovėlių sąrašas (2021-2022 m. m.) 

6 metai (11 klasė) 

 

S6 
L1LT 

Literatūra. 11 klasė 
1 dalis 
 
 

Irena Kanišauskaitė, 
Marius Mikalajūnas, Eglė 
Patiejūnienė, Nijolė 
Šervenikaitė, Saulius 
Žukas 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai“ 

ISBN: 9789955234883 

 Literatūra. 11 klasė 
2 dalis 

Irena Kanišauskaitė, 
Marius Mikalajūnas, Eglė 
Patiejūnienė, Nijolė 
Šervenikaitė, Saulius 
Žukas 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai“ 

ISBN: 9789955235255 

Privalu įsigyti vyturys.lt metų prisijungimą. 

  



 
Luxembourg I 
 

Lietuvių kalba ir literatūra 

L1 - Lithuanian 

7th year 

 

Vadovėlių sąrašas (2021-2022 m. m.) 

7 metai (12 klasė) 

S7 
L1LT 

Literatūra. 12 klasė 
1 dalis 

Irena Kanišauskaitė, 
Loreta Mačianskaitė, Dalia 
Satkauskytė, Nijolė 
Šervenikaitė, Dainius 
Vaitiekūnas, Saulius 
Žukas 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai“ 

ISBN: 9789955236009 

 Literatūra. 12 klasė 
2 dalis 

Irena Kanišauskaitė, 
Loreta Mačianskaitė, Dalia 
Satkauskytė, Nijolė 
Šervenikaitė, Dainius 
Vaitiekūnas, Saulius 
Žukas 
 
„Baltų lankų“ vadovėliai“ 

ISBN: 9789955236405 

Privalu įsigyti vyturys.lt metų prisijungimą. 
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ANNEX  

The secondary school strongly advise to choose a laptop in school for educational purposes 

with the following specifications:  

Windows 10 or Mac OS X. Android and Chromebooks do not support all the software in use in 

school.   

Integrated WiFi-antenna (WIFI N minimum, AC is better)  

Processor: i3 or AMD E2/A4 Dual Core, equivalent or better  

Memory: We advise at least 4GB Ram, and at least a hard drive with a capacity of 250GB, 

SSD-Harddrive is recommended. (8Gb Ram highly recommended)  

Screen size: at least 10.8 inch for comfortable viewing of texts, excel sheets etc. Tablets with 

small screens are strongly discouraged  

Touch screen and pen are strongly recommended.  

A good integrated or external keyboard in your language  

Lightweight for ease of transport  

A long battery life and/or spare battery (4 cells minimum, 6 cells or more is better)  

Minimum 1 USB-A port, or integrated USB-C port with adaptor for USB-C to USB-A  

Virus protection, a pdf reader (Windows 10 has a virus protection included but another installed 

is recommend. For the battery life, Norton is not recommended)  

A protective carrying case.   


