
  

 Projekto ,,Draugystės tiltai“ tikslas buvo susipažinti su Visagino ,,Draugystės“ 

progimnazijos moksleiviais, praplėsti užsienio kalbos žinias. Obeliečiai mokėsi rusų kalbos, o 

visaginiečiai – lietuvių. 

Pirmiausia mes vieni kitiems rašėme laiškus. Buvo labai įdomu, nes šiais laikais retas kuris 

siunčia laišką paštu. 

Visi susiradome po laiško draugą ir laukėme pirmo susitikimo, kuris įvyko rugsėjo 27 – 28 

dienomis Visagine. 

Atvažiavus į Visaginą mus pasitiko laiško draugai. Įdomu buvo juos pamatyti gyvai: kaip 

atrodo, kokie yra, juk iki tol buvome tik susirašinėjimo draugai. Ypač sužavėjo jų 

pasirodymas, septintokai dainavo scenoje ne vien rusiškai, bet ir lietuviškai. Jie visi sušoko 

ritminį šokį su gimnastikos elementais. Šitiek talentų vienoje klasėje! 

Vėliau vyko anglų kalbos pamoka, mokėmės įvairių žaidimų ir kalbėjomės angliškai. Po to 

vykome į Ignalinos atominę elektrinę, kur mus nustebino statinio dydis, gigantiškumas. 

Sugrįžus vyko darbščiųjų rankų būrelis, darėme lėles iš medžiagos skiaučių. Keista, bet 

geriausiai sekėsi mūsų berniukams. Taip pat vyko įvairūs sporto turnyrai: krepšinio, kvadrato, 

teniso ir kiti įvairūs žaidimai. Dalyvavome visi, bet rungtynėse laimėjo draugystė. 

Vakarėjant, mus visaginiečiai lydėjo mus po miestą grupelėmis, jie rodė pagrindines vietas, 

kuriose lankosi daugiausia žmonių. Žavėjomės miesto fontanais, ežeru ir parku. Vėliau 

susitikome prie pastato, kur vyko vakaronė. Klausėmės liaudies dainų, žaidėme rusiškus 

žaidimus, deklamuojamų eilėraščių, rusų rašytojų biografijų. Matematikos pamoka vyko aktų 

salėje, užduotis atlikome grupėse- taip geriau pažinome vieni kitus. Vėliau dailės pamokoje 

piešėme rudeninius medžių lapus, surengėme darbų paroda. 

Kai baigėsi pamokos, lankėmės akvariume, stebėjome įvairius vandens gyvūnus. Pagaliau 

diskoteka! Čia dar labiau susidraugavome ir smagiai praleidome laiką. 

Atsisveikinimo laiškuose palinkėjome – kuo greičiau susitikti Obeliuose.  

 

Pagaliau atėjo ilgai laukta spalio 7-oji. Iš Visagino atvažiavo mūsų draugai. Mokytojai 

svečius supažindino su mūsų nedidele, bet jaukia mokykla. Visiems patiko lietuvių kalbos 

pamoka. Joje sužinojome daug situacinių posakių. Skaniai papietavę išvykome į 

kooperatyvinę bendrovę „SV Obeliai“. Ten išsiaiškinome, kaip gaminamas rapsų aliejus, ir 

net po Obelių produkcijos gaminį  padovanojo. Vėliau organizavome ekskursiją po Obelius ir 

įžymias vietas: kalbėjome lietuviškai, o kiti vertė draugams rusiškai (nors oras buvo bjaurus, 

bet buvo įdomu.) 

Obelių muziejuje šaudėme iš lanko, visiems tai labai patiko. Po vakarienės prasidėjo 

mokinių kūrybinių darbų pristatymas. Visagino mokiniai atsivežė savo darbų: laivų modelių, 

piešinių ir popieriaus karpinių. Vėliau žaidėme komandinius žaidimus. 

Po to klausėmės Obelių gimanazijos mokinių grupės ,,Mes“ , vyko šokių vakaras. Vėliau 

žaidėme orientacinius žaidimus. Įdomiausia ir  buvo žaisti orientacinius žaidimus, kai 

mokyklos klasėse ieškojome paslėptų užduočių. Buvo linksma ir smagu su naujais draugais. 

Po mažai miegotos nakties išaušo antroji diena. Mūsų laukė sportinės estafetės, žaidimai. 

Sportas ir bendra veiklą išbudino. 

Tuomet klasėje pavaduotoja Gita papasokojo, kaip seniau žmonės, norėdami papuošti 

namus, darė karpinius iš popieriaus. Pamokė  ir mus iškarpyti angelėlius. Mūsų draugams 

labai patiko karpyti, o geriausia buvo tai, kad galėjome karpinius pasiimti namo. Vidurdienį 

išvykome į Rokiškio krašto muziejų. Gidė mums papasakojo apie grafus Tyzenhauzus, dvaro 

statytojus. Mums visiems patiko sužinoti apie Rokiškio dvarą, labai sužavėjo senoviniai 

drabužiai, paveikslai, restauruotos menės, baldai. Vėliau keliavome į Rokiškio Šv. Mato 

bažnyčią, žavėjomės jos istorija ir grožiu. Mes patekome net į rūsį, kur  palaidotas bažnyčios 

statytojas. Ekskursija baigėme Bajorų kaimo „Lėlių namuose“. Mums labai buvo smagu ir 

įdomu, nes pamatėme ir išbandėme įvairiausias lėles, padarytas iš kėdžių, grėblių, butelių. 

Norėjosi ir patiems sukurti lėlių teatrą. 

Tikime, kad šiš susitikimas nebus paskutinis. 

Tekstus sukūrė: 

Marija Adomavičiūtė; 

Silvija Lažauskaitė; 

Deimantė Valkauskaitė; 

Sonata Savickaitė. 

 

Maketavo: 
Dovydas Vaičėnas; 

Dovydas Kelečius. 
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           спасибо 
 

      И.п  (кто? что?)    Школа Драугистес. 

      Р.п  (кого? чего?) Обяляйской гимназии. 

      Д.п (кому? чему?) Друзьям. 

      В.п (кого? что?) Веселье. 

      Т.п (кем? чем?) Новыми знаниями. 
      П.п (о ком? о чем?)  O новой встрече. 

 

              спасибо                              спасибо 
       И.п  (кто? что?)    Висагинская  прогимназия   

                                      Драугистес 

       Р.п  (кого? чего?) Обяляйской гимназии. 

       Д.п (кому? чему?) радовались проекту. 

       В.п (кого? что?) посетили города. 

       Т.п (кем? чем?) подружились друг с другом. 

       П.п (о ком? о чем?) мечтали о продолжении. 

 
             

               спасибо 
И.п  (кто? что?)    Прогимназия Драугистес, 

Обяляйская гимназия, 7 класс. 

Р.п  (кого? чего?) были возле мельницы, 

спиртового завода. 

Д.п (кому? чему?) дарили подарки друзьям, 

учителям, школе. 

В.п (кого? что?) делали оригами, русских кукол. 

Т.п (кем? чем?) занимались спортом, 

творчеством. 

П.п (о ком? о чем?) рассказывали о 

достопримечательностях, о городе, о школе. 

                  

ŠALIES MOKYMO ĮSTAIGŲ BENDRŲ EDUKACINIŲ VEIKLŲ PROJEKTĄ FINANSAVO LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, PROJEKTO VEIKLOS, FINANSINĘ 

PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ VYKDO  LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS. 

 

Mes, Visagino Draugystės progimnazijos 

septintokai, savo įspūdžius išliejome 

linksniais ir linksniuodami, nes taip 

norėjosi, nes paprastai neišėjo išreikšti 

viso to, ką patyrėme. O patyrėme tiek 

daug... 
 

И.п  (кто? Что?)    Висагинас, Обяляй.                                         

Р.п  (кого? чего?) Подарков, концертов, игр. 

Д.п (кому? чему?) Экскурсиям, песням, играм, 

танцам. 

В.п (кого? что?) Поездку, спектакль, экскурсию. 

Т.п (кем? чем?) Играми, довольны спектаклями. 

П.п (о ком? о чем?) O дружбе,о проекте. 

И.п  (кто? что?)  Прогимназия Драугистес и 

гимназия Обяляй. 

Р.п  (кого? чего?) встретили друг друга. 

Д.п (кому? чему?) продумали концерт ученикам 

7- ых классов.  

В.п (кого? что?) ученики развлекали и себя и нас. 

Т.п (кем? чем?) стали дружить друг с другом. 

П.п (о ком? о чем?) все время вспоминали о 

проекте. 


