Neeilinę savaitę praleidau nedideliame Slovakijos mieste Svidnike. Su vietinės mokyklos mokiniais
ir svečiais iš kitų šalių dalyvavau įvairiose edukacijose, diskusijose, lankiausi muziejuose. Mūsų
šalies komanda net laimėjo logotipo konkursą. Man teko susipažinti su vietine kultūra, kalba,
maistu ir papročiais. Vakarais, po veiklų, kartu su mokiniais iš kitų valstybių žaidėme įvairius
žaidimus, kalbėjomės, stengėmės sužinoti kiek įmanoma daugiau apie kitas projekte dalyvavusias
šalis. Paskutinėmis dienomis daug keliavome, pamatėme dar neregėtų vaizdų, o vietinių mokyklų
mokiniai mums daug papasakojo apie savo krašto istoriją. Kelionė neprailgo, suteikė daug naujų
žinių. Labiausiai įsiminęs dalykas šioje kelionėje buvo be galo šiltas bendravimas tarp skirtingų
tautybių atstovų siekiant bendro tikslo. Tačiau nė kiek neatsilieka ir kvapą gniaužiantys Tatrų
kalnai.
Gabrielė Repečkaitė

Kelionė į Slovakiją pamokė, kaip reikia nusigauti į kitą šalį, kai kuriems mokiniams tai buvo pirma
kelionė lėktuvu, todėl tai puiki patirtis. Slovakijoje susipažinome su lenkų, norvegų, slovakų
mokiniais, sužinojome kiekvienos tautos kalbą, praturtinome anglų kalbos žinias. Šioje šalyje
pamatėme neįtikėtinų vaizdų, kurie gniaužė kvapą, tokių, kurių nepamatysi Lietuvoje. Dabar daug
daugiau žinome apie Slovakijos istoriją, apie II-ajį Pasaulinį karą ir, kad ši šalis taip pat stipriai
kovojo už savo šalį kaip ir mes - lietuviai. Teko ragauti slovakiškų tradicinių patiekalų, kurie ne
daug skiriasi nuo lietuviškų. Labai patiko diskoteka, nes tada mus slovakai mokino savo tautinių
šokių, žaidėme įvairius žaidimus. Per diskoteką susipažinome daug artimiau, tad gaila, kad ji buvo
savaitės gale. Šis projektas yra labai gera patirtis su dideliais nuotykiais visiems.
Gabija Kačkauskaitė
Lapkričio 3-9 dienomis dalyvavau Erasmus+ projekte „Future in the past“. Sužinojau kaip kurti
tinklalapį, kūrybiškai fotografuoti ir redaguoti nuotraukas. Taip pat lankėme ir fotografavome
įvairius paminklus, bažnyčias. Klausėmės istorijų apie karą ir Svidnik miestą. Žaidėme įvairius
edukacinius žaidimus. Dainavome slovakiškas, lietuviškas dainas, mokėmės tradicinių slovakų
šokių. Susipažinau su Slovakijos kultūra ir kraštovaizdžiu. Dalyvaudama projekte patobulinau savo
anglų kalbos, istorijos žinias, susipažinau su daug žmonių. Tai buvo nuostabi patirtis.
Akvilė Perminaitė 1a
Kelionė į Slovakiją buvo nuostabi. Susipažinome su šios šalies kultūra, istorija bei kalba.
Praturtinome savo anglų kalbą ir bendravimo įgūdžius.
Pamatėme be galo gražius šalies miestus ir nuostabius kalnus, kurių Lietuvoje nepamatysi. Labai
patiko pamatyti senovišką tradicinį Slovakijos kaimą, išgirsti liaudiškas dainas ir taip pat jas
dainuoti, išmokti šokti šios šalies liaudiškus šokius, kurie yra be galo linksmi bei paragauti
tradicinius patiekalus.
Labai džiaugiuosi aplankius šią šalį ir susipažinus su jos gyventojais. Tikiuosi, tai ne paskutinis
sykis.
Armanda Šeškaitė

Lapkričio 3-9 dienomis dalyvavau Erasmus+ projekte,, Future in the past". Projekto metu aš ir kiti
mokiniai vykome į Slovakijos miestą - Svidnik, kuriame mums mokiniai ir mokytojai papasakojo
šalies istoriją ir II-ojo Pasaulinio karo įvykius Slovakijoje. Taip pat projekto metu mokiniai ir gidai
supažindino su istoriškai svarbiais paminklais, vietovėmis, aprodė, kokiomis sąlygomis II-ojo
Pasaulinio karo metu gyveno žmonės Svidnik mieste. Šio vizito metu sužinojau apie karo įvykių
panašumus bei skirtumus tarp Lietuvos ir Slovakijos. Dalyvaudama projekte turėjau galimybę
lavinti savo anglų kalbos įgūdžius, pakeliauti ir sužinoti apie kitos šalies istoriją. Smagiausia šio

projekto dalis buvo susirasti naujų draugų, bendrauti su vietniais bei iš kitų šalių atvykusiais
mokiniais ir pasisemti naujų žinių.
Ugnė Vaitkutė, 2a

Kelionėje labai patiko nuostabūs Slovakijos vaizdai. Per užsiėmimus sužinojau labai daug apie
šalies istoriją. Labiausiai patiko veikla su profesionaliu fotografu. Taip pat labai patiko kelionės į
kitus miestelius, kurie buvo skirtingi ir įdomūs. Susiradau naujų draugų iš kitų šalių, su kuriais
būtinai palaikysiu ryšį. Iš tiesu kelionė buvo varginanti, bet visi vaizdai ir prisiminimai užgožia visą
vargą.

Pagarbiai Liana Uleckaitė

Džiugu pranešti, kad gavau galimybę apsilankyti nedideliame miestelyje pavadinimu Svidnik,
Slovakijoje. Tokią galimybę praleidęs žmogus turėtų pasigailėti. Pati kelionė iki miestelio buvo
ilga, tačiau skristi su lėkuvu tenka ne kasdien todėl verta keliautii dėl pasakiškų vaizdų. Svidnik
miestelis nedidelis, tačiau jis apsuptas Karpatų kalnų. Dienas reikėjo pradėti anksti, kad suspėtume
atlikti veiklas prieš temstant. Turėjome progą dalyvauti logotipo konkurse ir jį laimėti. Taip pat
turėjau galimybę susipažinti su miestelio mokiniais bei kitataučiais. Sužavėjo itin šilto būdo
žmonės, kuriais galiu vadinti naujais draugais. Edukacinių veiklų bei žaidimų ir neregėtų vaizdų
buvo daug, tačiau niekas neprilygsta Tatrų kalnams, kuriuos pamačiusi netekau žado bei ten esantis
grynas oras paliko norą sugrįžti. Visa ši kelionė padėjo perlipti komforto zoną, surasti naujų draugų,
praturtinti anglų kalbos žinias bei paliko daug naujų įspūdžių ir nepamirštamų prisiminimų.
Lukrecija Balbieriūtė
Projektas Erasmus + ,,Future in the Past“ ir kelionė į Slovakiją - pats geriausias dalykas, nutikęs
man per šiuos metus, nes galimybė būti ten buvo nepakartojama. Po ilgos kelionės nuvykę į Svidnik
miestelį buvome sutikti šiltai ir jaukiai, su šypsenomis; mane, tai labai nudžiugino. Logotipo
kūrimas atnešęs lietuvių komandai sėkmę dar labiau įrodė, kad esame kūrybingi ir gabūs ne tik savo
šalyje. Kelionė į karo muziejų taip pat nustebino, sužinojau daugybę naujų dalykų ir praturtinau
savo žinias, kurios pravers ateityje, išvydau dar nematytos sunkiosios karo technikos. Fotografijos
kūrybinės dirbtuvės praturtino žinias apie fotografiją. Slovakijos kraštovaizdis buvo
nepakartojamas, didingi Tatrų kalnai, Karpatų priekalnės atėmė žadą. Taip pat man labai patiko
nuoširdus skirtingų šalių bendravimas, nebijojimas atsiverti žaidimai kartu, kurie padėjo dar labiau
išdrąsėti. Tikiuosi , jog ši kelionė tik pradžia link naujų pažinčių bei tikslų.
Greta Noreikaitė

