Obisk v Litvi (Šiauliai Gegužiai progymnasium)
12. – 18. maj 2019

Nedelja, 12. maj - zjutraj smo se izpred šole odpravili proti Zagrebu. Tam smo se
vkrcali na letalo in odleteli dogodivščinam naproti. Na letališču v Rigi so nas sprejeli
znanci iz petih držav (Italije, Litve, Španije, Grčije, Bolgarije). Odpeljali smo se v našo
gostujočo šolo (Gegužiai progimnasium) v Šiauliaiju. Tam sva jaz in Meta spoznala
najini gostujoči družini.

Ponedeljek, 13. maj - Zjutraj smo se skupaj z avtobusom odpeljali na hrib Križev in si
potem ogledali fotografski muzej. Pred kosilom nas je uradno sprejel še župan tega
mesta. Po obilnem kosilu polnem različnih tradicionalnih jedi so nas v šoli učili
Litvanščine in nam predstavili tradicionalne litvanske ljudske plese in pesmi. Zvečer
smo se odpravili k družinam.

Torek, 14. maj - Zgodaj zjutraj smo se z avtobusom odpravili na izlet v glavno mesto
Litve (Vilna), kjer smo si ogledali staro trdnjavo velikih vojvodinj in katedralo. Nato smo
obiskali še mesti Trakai in Kernave. Tako smo se pozno zvečer vrnili nazaj k družinam.

Sreda, 15. maj - Najprej smo se zbrali v šoli v prireditveni dvorani, kjer smo se vse
gostujoče države predstavile. Dopoldan smo preživeli v šoli, kjer smo se udeležili dveh
delavnic. Najprej smo pekli tradicionalno litvansko božično makovo pecivo in se
pogovarjali o različnih paznikih in njihovih običajih. Pri drugi delavnici pa smo z
modelirne mase izdelovali ptičke. Grlica ima za njihovo šolo velik simbolični pomen.
Narisana je tudi v njihovem šolskem grbu in simbolizira upanje, svobodo, mir, …

Četrtek, 16. maj - Ponovno smo se odpravili na izlet, tokrat k Baltskemu morju. Plaže
so peščene morje pa je bilo zelo hladno, vendar ne prehladno za nas. Proti večeru
smo si ogledali še mesto Klaipeda.

Petek, 17. maj - V šoli so man slavnostno predali potrdila o uspešni kulturni izmenjavi
v Litvi in nam izročili simbolična darila. Nato smo obiskali star mlin. Preizkusili smo ste
tudi v mletju žita in peki rženega kruha v krušni peči. Popoldne smo preživeli z
družinami.

Sobota, 18. maj - V soboto smo se polni lepih vtisov odpravili nazaj v Slovenijo. Moja
izkušnja je neprecenljiva, saj sem spoznal veliko novih prijateljev, obiskal zanimive
kraje in ves čas pa smo se neizmerno zabavali.

Komaj čakam, da izmenjavo gostovala naša šola. Tako bom lahko ponovno srečal
prijatelje.
Videoposnetki iz Litve:
- litvanski ljudski ples,
- predstavitveni video.
Zapisal učenec Matej Pavec, fotografirali učiteljici Urška Jekovec in Katja Sodnik.

