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K ELIAUJAM , KUR SAULĖ

S VAJONIŲ KELIONĖ
Vasaros diena ilga,
Oras nuostabus ir tyras,
Pasirodė man,
Kad kelionei tinkamas.

Keliavau aplink pasaulį aš,
Dideles šalis ir miestus.
Italijon pakliuvau pirmiausia
Gardžios picos paskanauti.

Susiruošiau ir iškeliavau
Aš į apsnigtus kalnynus,
Saldumynų šalį nematytą,
Kur saldainiai byra.

Panorėjau į Turkiją nuvykti
Po palmėm pagulėti,
Į baseiną šokinėti

Saldumynų prisivalgius
Aš kalnuos miegojau,
O kai rytą pabudau,
Karamelės kalne aš drybsojau.

M ano kelias žalias,

Štai ir nematytą negirdėtą
Kraštą priėjau.
Į dovanėlių kalną įkopiau
Ir supratau – čia visuomet Kalėdos.

ir mamos naujais sijonais.

Ko gi dar gali norėti!
Grįžau atgal namo
Čia šalta ir niūru.
Ieškoti ketinu
Šiltų, gerų draugų.
Meda Mikoliūnaitė, 6 b

mėlynas ir raudonas...

J is kvepia kalafiorais
Gerda Gaušaitė, 7 b

M an reikės naujų akinių,
nes kelio to iš tolo neįžiūriu.

Galiausiai priėjau savuosius namučius
Ir pagalvojau sau:
O sijonai mamos gražūs,
Kas gi būtų, jei nebūčiau
į kelią labai panašūs.
Leidusis į šitą kelią..
Brigita Čerbauskaitė, 6 b

U ž nendrę nieko gražesnio nėra –
Į ausį sušnabždės kiekvienas vėjas.
P rie kiekvienos bangos po lašą meilės.

K eliu mašinos pradės važinėti,
joms naujų batų nereikės dėvėti.

M ano klasė labai liūdna,
nes sugedo mano mašina.
Elinga Šaparnytė, 6 b

S u mėnuliu gėlių nektarą gėriau,
P er naktį šokau su velniais.

Germina Nuobaraitė, 7 b

I r keliavau sapnų takais.
Ona Mekšriūnaitė, 6 b
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K ODĖL ŽMONĖMS PATINKA KELIAUTI ?
Niekas taip neatpalaiduoja ir neišlaisvina žmogaus, kaip kelionė, išsiveržimas iš įprastos aplinkos ir naujų vietų magija.
Keliaudami mes ne tik pažįstame pasaulį, atrandame dar nematytas šalis, bet ir atveriame slapčiausius savo sielos kampelius.
Kelionė – tai puiki žmogaus atsipalaidavimo priemonė. Ji gali padaryti daugiau, nei mes įsivaizduojame. Keliaudami
mes nežinome, kas gali atsitikti. Tai galėtų būti įvykis, kurio nepamiršim savo visą likusį gyvenimą. Galbūt sutiksim savo
geriausią draugą, su kuriuo nenorėsim išsiskirti. O gal atsitiks kažkas siaubingo? Tad išsiruošę į kelionę nežinome, kas
mūsų gali tykoti.
Šiame laikraščio numeryje dalinamės pačiais įvairiausiais savo kelionių įspūdžiais.

Šeštų septintų klasių moksleiviai dalyvauja tarptautiniame Nordplus Junior programos projekte „The
changes of lives caused by immigration“. Spalio 17-22 dienomis lankėmės Islandijoje. Su laikraščio
skaitytojais dalinamės dar kaštais įspūdžiais.
Islandijoje daug mažiau žalumos
nei Lietuvoje, beveik visas paviršius
yra sustingusi lava, apaugusi samanomis. Islandija - įspūdingo grožio
sala ir šalis. Atvykus į Islandiją mus
pasitiko šaltas vėjas. Tuo metu išvydome nuostabų vaizdą. Kur tik pasisuksi, išvysi didelius kalnus.
Vaizdas buvo nerealus!
Prasidėjo mūsų kelionė.
Susipažinome su vaikais iš
Islandijos, jie šiltai ir maloniai pasitiko mus. Vakaras
buvo ilgas ir nenuobodus.
Kitą dieną važiavome į pažintinę kelionę, kurioje išvydome ir sužinojome labai
daug. Turėjome galimybę
paliesti Atlanto vandenyną.
Tai antras pagal dydį vandenynas. Pamatėme gražų krioklį. Jo
gigantiški purslai blaškosi ir šniokščia. Neapsakomo grožio vieta, kurios žodžiais ir nuotraukomis nupasakoti neįmanoma, reikia pamatyti
savo akimis. Ragavome avienos
sriubos. Buvome prie geizerių, jie
kunkuliavo ir galiausiai išsiveržda-

vo. Galėjai pamatyti didelį mėlyną
burbulą ir į aukštį šaunančią karštąją srovę. Jo įsiveržiamai trunka apie
septynias minutes, tada nuslūgsta,
o po kelių minučių vėl išsiveržia.
Islandija garsėja natūraliai trykštančiomis karštomis versmėmis. Buvo-

me „Žydrojoje lagūnoje“, šviesiai
mėlynas vanduo mus nustebino, o
įlipę į jį, jautėmės kaip vonioj. Vanduo būna 36-39 laipsnių šilumos,
maudytis galima bet kuriuo metų
laiku. Lagūnos vanduo turi daug
gydomųjų savybių. Islandijos gamta
yra nuostabi, kerinti ir užburianti.

Kitomis dienomis mes ne tik turėjome ekskursijų po Islandijos sostinę, kurių metu daug sužinojome
apie pačią šalį bei jos gyventojus,
bet taip pat aplankėme mokyklą,
kurioje mokosi islandų vaikai ir patalpas nuomojasi tautinių mažumų
mokyklos. Užsiėmimų ir visų
veiklų metu turėjome puikią
galimybę susipažinti ir susidraugauti su projekte dalyvaujančiais vaikais ir jų šeimomis, o paskutinis vakaras
buvo ypatingas, nes turėjome galimybę degustuoti įvairių tautinių tradicinių patiekalų, o su naujaisiais
draugais smagiai sužaisti
regbį.
Penkios dienos prabėgo
greitai, gaila buvo atsisveikinti, nenorėjome išsiskirti, bet, deja, teko
pasakyti iki susitikimo. Į Lietuvą
parskridome su pilna pintine įspūdžių, nerealių vaizdų ir mažų suvenyrų.
Simona Mociškytė, Arnas Aukštuolis ir kiti projekto dalyviai
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Į SPŪDŽIAI

I SLANDIJOS MUZIEJAI

P AS DRAUGĘ D ANIJOJE

N U OSTABUS

Islandijoje pasisėmiau labai daug
įspūdžių. Taigi pradėkime.
Šalyje mačiau labai daug kalnų, snieguotų viršūnių, ugnikalnių... Viename
ugnikalnio krateryje yra žydrai mėlynas ežeras 250 m. ilgio ir 150 m. pločio bei 50 m. gylio. Maudėmės Žydrojoj lagūnoj, ten vanduo natūraliai įšyla
iki 35-37 ar net 40 laipsnių. Paliečiau
Atlanto vandenyną, beje, vėjas ten
toks stiprus, kad turbūt nupūstų ir
jautį. Ten žemės ar akmenų nėra visur tik sustingusi lava. Mačiau nacionalinį Islandijos paukštį pufiną. Jie ten

Vieną kelionės dieną lankėmės muziejuje, pavadintame „Trolio ola“.
Mus išgąsdino užrakintas Trolis, kuris leido keistus garsus. Dar pro langelį
matėsi medinė lova, buvo galima nueiti į kiemelį, prisėsti ant suoliuko ir gėrėtis gražiu vaizdu.
Aplankėme muziejų po atviru dangumi, pamatėme, kaip gyveno islandai prieš 50-60 metų. Jų nameliai
buvo maži, sumūryti iš akmenų ir
žemių, stogai dengti velėna, nes Islandijoje labai mažai medžių.
Buvome koplytėlėje, jos vidaus apdaila buvo padaryta iš medžio. Buvo
Jorė Kriščiūnaitė, 6 b
labai žemos durų staktos, teko galvą
susitrenkti. Seniau islandai gyveno labai skurdžiai, o dabar yra labai turtingi.
Eligijus Varnas, Martynas Nagelė, 6 b

Šiais metais vasario mėnesį buvau išskridusi į Danijos sostinę Kopenhagą. Į
Daniją skridau dėl to, kad norėjau susitikti su geriausia drauge Adriana.
Kelionė prasidėjo labai sunkiai. Visų pirma kėliausi pirmą valandą nakties,
važiavau į Kauno oro uostą. Kopenhagos oro uoste mane pasitiko Adrianos
mama Birutė. Iš oro uosto važiavome tiesiai pas belaukiančią Adrianą. Kitą dieną mes ėjome į kiną su lenktu ekranu ir 3D vaizdu. Bet filmą, kurį rodė, aš buvau mačiusi, tai mes su drauge grįžome pas ją į namus, pasiėmėm maudymosi
kostiumėlius, rankšluosčius ir nuvažiavome į vieną iš keleto vandens pramogų parką. Parke praleidome septynias ar devynias valandas. Grįžusios namo
pavalgėme ir nuėjome miegoti. Kitą dieną važiavome į karalių rūmus, kuriuose
palaidota daug karalių ir karalienių. Vakare mane nuvežė prie įžymiosios Hanso Kristiano Anderseno undinėlės. Besifotografuodama netyčia įkritau į vandenį, bet buvo labai smagu.
Namo grįžau pasisėmusi naujų įspūdžių, patyrusi nuotykių, apie kuriuos papasakojau mamai, tėčiui ir kitiems draugams.
Ona Mekšriūnaitė, 6b

NU OTYKIS

tokie populiarūs, kad pliušinių jų kopijų gali rasti kiekvienoje suvenyrų parduotuvėje. Įspūdingiausias buvo geizeris, šaunantis 30 m. į viršų. Geizeriuose vanduo įkaista iki 100 laipsnių
pagal Celsijų! O nepamirštamiausias
beveik visur ore ir karštame vandenyje tvyrantis sieros arba supuvusių
kiaušinių kvapas. Nepaisant jo, įspūdžiai iš Islandijos patys geriausi.
Kornelijus Šulga, 6 b

P RAMOGOS IR

MAISTAS

Vieną dieną mes su Islandijos lietuvių šeima ir jų dukra Rugile važinėjomės džipu po kalnus, kirtome upelius, taškėmės po
balas, įveikėme smėlį ir akmenis... Sėdėjau automobilio priekyje, stebėjau gražius vaizdus. Sustodavom ir nusifotografuodavome. Buvo labai įdomu. Kelionė paliko daug įspūdžių. Matėme milžiniškus kalnus, Atlanto vandenyną. Važinėjome 3-5
val. Po to pietavome, ragavome avienos sriubos. Man buvo
skanu.
Artūras Masiokas, 6 b

Negalvojusi ilgai, dūmiau aš į kelią.
Paėjėjus tiesiai pasukau taku,
Medžių apsuptoj aikštelėj
Aptikau aš namą.
Namas ne bet koks –
didelis, puikus.
Saldainių vaivorykštės
puošė jo skliautus.
O ant kamino drybsojo
Apvalus riestainis.
Karamelinim lizde
Cypavo paukščiukas.
Bandė išsilaisvint –
Vargšas nesupratęs
Susisuko lizdą
Ant šokoladinio kamino.

M OKYKLOJE
Ketvirtąją kelionės dieną mes aplankėme islandų mokyklą. Ji buvo nuostabi,
puikios klasės, direktorius smagus,
linksmas. Mokykla išpuošta paveikslais, jauki. Matosi, kad joje rūpinamasi neįgaliaisiais, jiems įrengtas liftas,
nors mokykloje yra tik du aukštai. Ši
mokykla turi didžiulį stadioną ir žaidimų aikštelę mažiesiems. Joje mokosi
panašiai tiek pat moksleivių, kiek ir
mūsų mokykloje.
Lukas Paukštė, 6 b
Aušrinė Kaminskaitė, 8 a

Vieną dieną panorėjau kelio ilgo
Vasaros diena juk buvo,
Saulė švietė ir keliauti kvietė.

Evita Ignatavičiūtė, 5 a
Evita Ignatavičiūtė, 5a

Aš

Užkopiau ant kamino
Gelbėti paukščiuko.
Šokoladinio riestainio
Neliko nė trupinuko.
Gabrielė Morkūnaitė, 6 b

su šeima spalio mėnesį vienai savaitei išvykome atostogų į Italiją. Lėktuvu

skridome dvi valandas ir penkiasdešimt minučių. Man ir broliui tai buvo pirmoji
kelionė lėktuvu. Gyvenome Sardinijos salos miestelyje Alborėja. Pirmąją dieną
tėvai važiavo į parduotuvę nupirkti užkandžių. Antrąją dieną ėjome į paplūdimį,
kuris yra už trijų šimtų metrų. Trečią dieną važiavome į paplūdimį „Villassimus“.
Važiavome dvi valandas. Grįžome dviejomis valandomis vėliau, nes pasiklydome.
Kitas likusias dienas važiavome į miestelį Oristano. Jame vaikščiojome ir grožėjomės pastatais. Taip pat maudėmės jūroje. Man buvo gaila išvykti. Šios atostogos
Rugilė Subačiūtė, 5 a buvo įsimintiniausios per mano dvylika gyvenimo metų.
Mantė Gražulytė, 6 a

Aš keliavau į Lenkiją. Buvau Žalgirio mūšio vietoj, ten nusipirkau lanką su strėlėmis. Keliavau dar į Hitlerio bunkerį.
Buvau trigubam mieste. Ilgai ieškojom kemperiui vietos. Tada ėjom į paplūdimį deginomės ir maudėmės. Tada važiavom namo į Lietuvą, buvom vėl apsistoję kempinge, kuriame tą naktį vyko koncertas ir tranki muzika niekam neleido
užmigti. Kitą dieną laimingi parvažiavom namo.
Tomas Budnikas, 6 b

