Įspūdžiai kelionėje į Italiją
Nuvykus į Italiją, pas jau draugu tapusį Marco,
sugebėjau pažinti keistą jo šeimynėlę, Itališkus
papročius, maistą bei gyvenimą. Namie jie laiko gal 7
gyvates, daug skorpionų, šinčilų ir siaubingo dydžio
tarantulą. Buvo iššūkis susikaupt ir gyvent, bei miegot
namuose, kur daugybė nemėgstamų gyvūnų, bet
sekėsi visai neblogai.
Keistenybė buvo ta, kad pirmąjį vakarą, vakarienei
gavau 3 skirtingus patiekalus, iš kurių vienas buvo –
žalias,

nekeptas

faršas.

Deja

nesusigundžiau

paragauti. O pasirodo, kad dauguma italų šeimų jį
valgo, kaip prabangų patiekalą, kuris vadinamas Totorišku kepsniu.
Antradienį (05-03) ryte, robotukų varžybose, buvom greičiausi. Visai buvo smagu
konstruoti ir vėl prisiminti reikiamus angliškus terminus, kad išsakyt ką galvoju.
Popiet aplankėm įspūdingo grožio Veneciją. Oras buvo nuostabus. Venecijos
architektūra tiesiog užburianti. Vaikščiojau ir žavėjausi viskuo: tiltais, gandolomis,
paruotuvėmis, didingais pastatais, kanalais...
Trečiadienis (05-04) – socializacijos diena, plaukėm į įvairias salas. Iš laivelio
pamačiau įspūdingai atrodančius kalnus, sužinojau istorinių pasakojimų, aplankėm
tikrai begalę nuostabių vietų.
Ketvirtadienis (05-05) robotukų
varžybos. Rungtis nebuvo labai sunki, bet buvo
galvosūkis tarpusavyje susitarti, kaip sukonstruoti
robotuką. Galiausiai susitarę, parinkom tinkamą
programą

ir

rungtyje

buvome

pirmi.

Vakarą

praleidom su visa grupe, buvo smagu dar labiau
pažinti kitus.
Penktadienis (05-06). Ryte vyko robotukų varžybos, kuriose nesisekė taip gerai kaip ankščiau. Po
rungtynių važiavom į prekybos centrą, pavaišino tikra Itališka pica, kuri buvo be galo skani.
Atsisveikinimo vakaras buvo linksmas, įdomus, bet tuo pačiu ir liūdnas, nes žinojau, kad tai tikriausia
paskutinis kartas, kai matau visus šiuos žmones. Žinau, kad su kai kuriais palaikysim ryšį dar ilgai, o
kiti tiesiog liks nuotraukose ir prisiminimuose..
Miglė, 3b

Kelionė į Italiją nors man buvo ir ne pirmoji, bet proga aplankyti Veneciją pasitaiko ne kasdien. Labai
džiaugiuosi sudalyvavusi šiame projekte. Čia susipažinau su įvairiais žmonėmis, kurie ilgai išliks mano
širdyje. Projekte turėjome labai daug veiklos, tiek darbuodavomės su robotais, tiek keliaudavome po
įvairiausius kampelius ir mėgaudavomės įspūdingais Italijos vaizdais, išbandydavome įvairias
pramogas kaip: pasiplaukiojimas su gondola ir laivu po salas, pasivaikščiojimas Venecijos mieste.
Turėdavome ir laisvo laiko, kurį išnaudodavome turiningai, neatskleisiu visų smulkmenų, kadangi
turime pasilikti ir dalelę sau :) Savaitė kitoje šalyje padėjo geriau pažinti žmonių kultūrą, pamatyti jų
šeimos tradicijas ir leido patirti, ką reiškia gyventi kitos šalies šeimoje. Taip pat lavinome savo anglų
kalbos žinias, įgavome patirties. Siūlau visiems esant galimybei dalyvauti tokiuose projektuose ir viską
patirti savo kailiu :) Dar kartą ačiū už nuostabias akimirkas kartu!
Akvilė, 3c klasė

Turėjau dar vieną puikią patirtį tarptautiniame projekte „Teaching with Robots“, kuriame dalyvavo trys
šalys: Lietuva, Italija ir Ispanija. Šią žiemą priėmėme savo partnerius, iš kitų šalių, apgyvendinome
kiekvienas pas save po vieną žmogų ir ta savaitė mums buvo tikrai sunki, nes turėjome rūpintis juo,
tačiau dabar, kai vykome į Italiją viskas buvo atvirkščiai, dabar jie rūpinosi mumis. Labai džiaugiuosi,
kad sudalyvavau šioje programoje, nes ne tik turėjau galimybę išvažiuoti į tokią gražią ir lietuvių
mėgiamą šalį, bet ir pamatyti, kaip iš tiesų „verda“ gyvenimas jų šeimose. Man tai buvo trečias
projektas, todėl nebebuvo jokios baimės, jog turėsiu gyventi pati viena svetimoje šeimoje, vos tik
atvažiavus šeima labai šiltai priėmė, pirmosios vakarienės metu, nors ir nemokėdami anglų kalbos,
tačiau su sūnaus, mano partnerio, pagalba jie išsiklausinėjo įvairiausių dalykų apie Lietuvą, apie tvarką
mano gimtinėje ir kitus įvairiausius dalykus. Sunkiausia projekto dalis, turbūt, buvo programavimas,
nes kiekvieną dieną užduotys skyrėsi ir vis turėdavai sugalvoti, kaip užprogramuoti robotuką, kad jis
atliktų tam tikrus veiksmus, kurių prašo užduotis. Projektas suteikė man daugiau žinių apie kitas
kultūras, šiek tiek programavimo pagrindų ir, žinoma, nuostabius prisiminimus !

Neda 3c

Buvo labai linksma ir faina susipažinti su naujais žmonėmis, jų kultūra, susirasti naujų draugų. Pamatyti
Veneciją, nes nuo pat mažens žadėjau ir svajojau ten nuvažiuoti, todėl viskas buvo NEREALU! Be to
projektas buvo naudingas lavinant anglų kalbą ir programavimo įgūdžius!
Lukas, 3b

