
Kelionė į Švediją 

Rugsėjo 22-osios naktį 20 mūsų gimnazijos mokinių ir dvi mokytojos išvyko į Kauno 

oro uostą. Nusileidus Oslo oro uoste mus pasitiko mokiniai ir mokytoja iš Trollhättan miesto 

Magnus Åbergsgymnasiet gimnazijos. Pirmoji diena mums buvo sunki, nes jautėme nuovargį, 

tačiau kartu buvo labai įdomu, nes bandėme susipažinti su kuo daugiau projekto dalyvių. Antrosios 

dienos ryte visi rinkomės mokykloje, kurioje pasiklausėme pristatymų apie Švedijos ir Lietuvos 

valstybes, o antrąją dienos pusę praleidome ant dviejų didelių uolų įsikūrusiame gamtiniame 

rezervate ir briedžių muziejuje bei vandens atrakcionų parke. Trečiąją dieną aplankėme filmų 

studiją ,,Film i Väst“, kurioje per pastaruosius 20 metų buvo sukurta daug švediškų ir tarptautinių 

filmų, o vėliau keliavome stebėti įspūdingo reginio - Trollhättan laivybinio kanalo užtvinimo, nes 

šliuzų vartų atidarymas buvo suorganizuotas specialiai mūsų atvykimo proga! Vėliau dalyvavome 

,,kūrybinėse dirbtuvėse“, kurių metu atlikome įdomias projektines užduotis. Ketvirtąją dieną 

vykome į Uddevalla mieste esantį ,,Bohuslän“ muziejų, kur galėjome susipažinti, kaip žmonės dirbo 

ir gyveno šioje Švedijos dalyje. Vėliau kėlėmės keltu ir važiavome į ant uolų įsikūrusį miestą 

Lysekil bei aplankėme jūrų muziejų ,,Havets hus“. Toliau keliavome vakarine Švedijos pakrante 

pagal Šiaurės jūrą ir žavėjomės uolomis bei į jūrą išsimėčiusiomis uolingomis salelėmis. Po to 

vykome į ,,Vitlycke“ muziejų ir stebėjome senovinius piešinius uolose ir akmenyse, kurie yra 

įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą. Penktadienį keliavome į antrąjį pagal dydį Švedijos miestą 

Geteborgą (Göteborg). Ten aplankėme didžiausią Skandinavijoje mokslo centrą, Geteborgo miesto 

muziejų, Turizmo informacijos biurą, o vėliau plaukiojome laivu Geteborgo miesto kanalais ir Jota 

upe. Galiausiai vykome į Liseberg – didžiausią Skandinavijoje atrakcionų parką, kuriame patyrėme 

daug įspūdingų ir smagių akimirkų. Šeštadienį buvome suskirstyti grupelėmis ir mokyklos 

restorano virtuvėje gaminome tradicinius švediškus patiekalus, kuriuos vėliau visi kartu patys ir 

ragavome.  Paskutinę dieną praleidome dideliame prekybos centre, pirkdami lauktuves ar šiaip 

kokias nors dovanėles sau .  02:00 val. rinkomės prie mokyklos, kur mūsų laukė autobusas, vežęs  

į Oslo oro uostą.  

Ši kelionė buvo didelis išbandymas mums visiems. Didelis pažinimas ir susipažinimas 

su kita šalimi, jos kultūra ir gyventojais. Parsivežėme labai daug gerų ir šiltų prisiminimų. 

Nepaisant to, kad Švedija – Šiaurės šalis, atlikome labai daug įdomios bei aktyvios veiklos kartu. 

Esame dėkingos mūsų šaunioms mokytojoms – J. Rimšaitei ir N. Čekanauskienei – už šią nuostabią 

ir įspūdžių pilną kelionę. Na, o pavasarį lauksime švedų, atvykstančių į Lietuvą!  

 

IIc klasės mokinės Gabija Gudeikytė ir Neda Gorytė 


