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10kl. mok. Augustinas Krilavičius, 8 kl. mok. Deimantė Kučinskaitė,  

8 kl. mok.Aleksas Juzukonis, 8 kl. mok. Augustina Litvinskaitė,  

8 kl. mok. Simona Jurevičiūtė ir 6 kl. mok. Gabija Gradeckaitė 

 

 

Mes, šeštos - dešimtos klasių mokiniai, lankėmės Austrijoje, Vienoje. Ten 

nuvykti galimybę suteikė projektas Erasmus+ KA2 „REnewable Sustainable CUltural 

Enterprise in Europe“. Austrijoje susitikome su mokiniais ir mokytojais iš Anglijos, 

Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Slovakijos ir Austrijos. 

 Pirmadienį vykome į Hans Radl mokyklą, kurioje vyko susitikimo 

savaitės atidarymas. Po jo  mokyklos mokytoja Hana mus supažindino su mokykla, 

kurioje dirba apie šešiasdešimt mokytojų. Dar įdomu tai, kad viename pastate yra dvi 

mokyklos. Pavalgę pietus išvykome į Vienos gamtos Nacionalinį parką. Parkas yra 

natūralus, jo beveik nepalietusi žmogaus ranka. Parke matėme iškamšų ekspoziciją, 

žiūrėjome filmą apie gamtą. Grįžę ėjome pasivaikščioti į Vienos senamiestį, kuris 

žavėjo didingais pastatais. 

 Antradienį vykome į muziejų "Gugging". Ten išgirdome istoriją apie šį 

muziejų ir modernų meną bei darėme darbelius: lėles ir koliažus iš antrinių žaliavų. 

Vakare vėl aplankėme senamiestį. Grožėjomės Šv. Stepono katedrą ir austrų 

kompozitoriaus Volfgango Amadėjaus Mocarto namais - muziejumi.  

Trečiadienį vyko užsiėmimai mokykloje. Darėme žaisliuką eglutei, 

kalėdinį atviruką, medžiaginę eglutę, ekologinę skulptūrą ir katinėlius iš antrinių 

žaliavų.  

Ketvirtadienį vykome į žolelių muziejų "Sonnentor". Ten papasakojo kaip 

galima ekologiškai džiovinti žoleles. Vaišinomės arbata su sausainiais ir džiovintais 

vaisiais. Vėliau vykome į vyno muziejų - rūsį . Ten išgirdome to rūsio istoriją. 

 Penktadienį visi projekto dayviai vėl susirinkome ,,Hans Radl Schule" 

mokykloje.  Įvyko šios savaitės uždarymas . Klausėmės kalėdinės istorijos apie 

Spragtuką. Atsisveikinome su draugais tikėdamiesi dar susitikti. Apie penktą valandą 

vakaro išvykome namo ir grįžome į Lietuvą apie dvyliktą valandą dienos. Kelionės 

metu dar daug kalbėjomės apie patirtus įspūdžius, aptarėme išmoktus darbelius, 

prisiminėme pasakiškąjį Vienos senamiestį. 

 

  



 

Mūsų savaite Austrijoje 

 

                         9kl. mok. Augustė Kavaliauskaitė, 7kl. mok.Viktorija Tarnauskaitė,  

8kl. mok. Paulius Ratkevičius  

 

Gruodžio 10-16 dienomis vykome į Austriją, susitikti su projekto 

Erasmus+ KA2 „REnewable Sustainable CUltural Enterprise in Europe“ dalyviais. 

Pirmadienio rytą Austrijoje praleidome ,,Hans Radl Schule". Ryte buvo šalių 

prisistatymas, dainavome dainą ,,Hans Radl Schule". Vėliau mums aprodė visą 

mokyklą. Mokykloje yra poilsio kambarys, baseinas neįgaliesiems, sporto sale, 

valgykla, sodas, ergo terapija. Vėliau važiavome į Nacionalinį parką. Ten matėme 

gyvūnų iškamšas:  šerną su šerniuku, bebrą, stirną su šeima ir kitų gyvūnų iškamšas. 

Žiūrėjome filmą apie miškus, vandenis ir gyvūnus. Po to vaikščiojome parke, matėme 

tas vietas, kur gyvena bebrai.Vakare  tramvajumi  vykome  į Vienos senamiestį. 

Ėjome į apšviestą parką, matėme įvairių spalvų ir kalėdinių papuošimų, senamiestį. 

Rotušės aikštėje vyko įvairios mugės, buvome prie Marijos Teresės statulos, prie 

Hofburgo rūmų. Po visko grįžom į viešbutį ir baigėsi mūsų pirma diena Austrijoje. 

Antradienį po pusryčių važiavome į Gugging muziejų. Ten mus suskirstė 

į grupes. Mes buvome su Slovakais. Gidė parodė paveikslus, pasakojo apie juos ir 

klausėmės paveikslus atitinkančius garsus. Vėliau ėjome daryti lėles iš plastikinių 

butelių ir lipdyti paveiksliukų. Vakare ėjom į Mocarto muziejų. Ten buvo ne tik 

muziejus, bet ir jo namai. Pamatėme daug jo kūrynių, paveikslų ir namus. Užėjome į 

Turkišką krautuvėlę. Ėjome į kavinę ir grįžome į viešbuti. 

Trečiadienio rytas prasidėjo  nuo ,,Hans Radl Schule" mokyklos. 

Mokykloje ėjome į dirbtuves gaminti baidykles iš dviračio ratų, drabužių skiaučių, 

kalėdų žaisliuką iš kamuoliukų ir laikraščių skiautelių, kačiukus iš buteliukų, eglutes 

iš pagaliukų ir kaspinėlių. Vakare ėjome į kavinę valgėme tradicinius austriškus 

patiekalus.  

Ketvirtadienio rytą rinkomės į lauką ir keliavome į ekologiškos arbatos 

gamyklą. Visi dalyviai buvo suskirstyti į grupes. Mes kartu su mokiniais ir 

mokytojais iš Vokietijos apžiūrėjome fabriką. Žiūrėjome filmą kaip džiovinama ir 

pakuojama arbata. Vėliau mus pavaišino sausainiais ir arbata. Po pietų vykome į 

vyno muziejų. Ten mes nusileidome į rūsius. Matėme vandens šou, vyno butelius, 

švieselių šou, mokytojos ragavo vyno, o mes sulčių. Vakare lankėmės kavinėje, 

kurioje vyko vakarėlis. Taip ketvirtadienio diena baigėsi. 

Penktadienį paskutinį kartą buvome ,,Hans Radl Schule". Atsisveikindami 

dainavome mokyklos dainą. Visi vykome į kavinę pabuvome, atsisveikinome. Ir 

ėjome trumpam į muge, o vėliau važiavome pasiimti daiktų iš viešbučio ir važiavome 

namo. 

Taip baigėsi savaite Austrijoje. Šios kelionės metu susitikome su draugais 

iš užsienio, išmokome gaminti darbelių iš antrinių žaliavų, pamatėme įspūdingą 

Vienos senamiestį. 
  



 

 

Kelionė į V. A. Mocarto tėvynę 

 

Vaida Stravinskienė 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos 

specialioji pedagogė, logopedė  

 

Žaslių pagrindinės mokyklos mokiniai ir pedagogai tęsia projekto Erasmus+ KA2 

veiklas, kurios suteikė galimybę svečiuotis Austrijoje. Pačiu gražiausiu metuose, adventiniu 

laikotarpiu 4 mokyklos darbuotojai (mokytojos Laimutė Dekienė, Daiva Vitienė, Dovilė Butėnienė, 

vyr. finansininkė Jadvyga Tomkienė) ir 12 mokinių (Augustinas Krilavičius, Deimantė Kučinskaitė, 

Aleksas Juzukonis, Augustina Litvinskaitė, Simona Jurevičiūtė, Gabija Gradeckaitė, Augustė 

Kavaliauskaitė, Viktorija Tarnauskaitė, Paulius Ratkevičius, Mantas Važnevičius, Titas 

Aleknavičius, Vytautas Graželis) išvyko į tolimą kelionę susitikti su šešių projekte dalyvaujančių 

šalių atstovais Austrijoje. 

Gruodžio 12 dieną visi dalyviai iš Anglijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Slovakijos 

ir Lietuvos susitiko Vienoje Hans Radl – Schule mokykloje. Tik peržengus mokyklos slenkstį 

padvelkė adventine - kalėdine nuotaika. Kiekviena erdvė, kampelis subtiliai priminė apie artėjančias 

šventes. Vaikų ir mokytojų pagamintos dekoracijos maloniai džiugino akis, ore tvyrojo laukimo 

dvasia. Šios šiltos aplinkos apsuptyje vyko svečių sutikimo ceremonija. Po pietų visi išvyko į 

Vienos Nacionalinį parką. Ten stebėjo filmą apie gamtą, gyvūnų iškamšų ekspoziciją. Tačiau 

linksmiausia ir įdomiausia dalis buvo pasivaikščiojimas po parką, kurio beveik nepalietusi žmogaus 

ranka. Parke nebuvo išpuoselėtų takelių ar poilsio zonų. Visi stebėjo ir galynėjosi su natūralia 

gamta: matė bebrų pastatytą užtvanką, prabėgančią stirnaičių šeimyną...  

Antra diena taip pat buvo kupina įspūdžių. Iš pat ryto vyko į Gugging muziejų. Ten 

gyvena ir kuria žmonės turintys psichinę negalią. Gidė pasakojo ir rodė paveikslus, nutapytus bruto 

stiliumi. Įspūdžiui sustiprinti, kiekvieną paveikslą lydėjo jo temą atitinkantys garsai. Apžiūrėję 

parodą ir patys dalyviai kibo į darbą. Kadangi projekto tema „Antrinių žaliavų panaudojimas“,  

vaikai ir suaugę gamino lėles iš plastikinių butelių, darė koliažą. Dar šią dieną mūsų grupė aplankė 

turbūt vieną iš svarbiausių lankytinų vietų Austrijoje – V.A. Mocarto namus-muziejų Domgasse 5, 

kur  nuo 1784 m. gyveno  didis  menininkas. Tai tipiškas zalcburgiečių gyvenamasis namas. Dabar 

jame įkurtas muziejus, kuriame eksponuojami asmeniniai Mocarto ir jo šeimos daiktai, portretai, 

laiškai, natų puslapiai. Mozarto namo – muziejaus ekspozicija išdėstyta per keturis aukštus. 

Ekspozicijoje didžiausias dėmesys skiriamas laikui, kurį kompozitorius praleido būtent Vienos 

mieste. Domgasse 5  praleisti metai buvo patys prašmatniausi per visą trumpą kompozitoriaus 

gyvenimą. 

Trečios dienos didžioji dalis prabėgo Hans Radl – Schule mokykloje. Visa mokykla 

buvo virtusi dirbtuvėlėmis. Ten mokytojai ir vaikai mokė gaminti baidykles iš audinių skiaučių, 

žaisliukus iš kamuoliukų, kačiukus iš buteliukų ir eglutes iš kaspinėlių. Pasidžiaugę pagamintais 

darbeliais, visi ėjo pasivaikščioti į didingąjį Vienos senamiestį. Rotušės aikštė paliko neišdildomą 

įspūdį ne tik dėl savo pastatų didybės, bet ir puošnumo prieš Kalėdas. Kvapą gniaužė šv. Stepono 

katedra, kuri yra viena iš 7 įspūdingiausių statinių Vienoje. Šv. Stepono arba Vienos katedra – 

miesto simbolis.  Pastatyta -  XIV amžiuje, ant anksčiau stovėjusios bažnyčios pamatų.  Tikras 

romaninės bei gotikinės architektūros perliukas. Gotikinio stiliaus bokšto smailios viršūnės aukštis 

siekia 137 metrus.  Bažnyčios stogas dekoruotas daugiau nei 200 tūkst. glazūruotų plytelių, kurios 

sudaro milžinišką mozaiką, vaizduojančią dvigalvį erelį. Didingai pasitiko Parlamento, Hofburgo 

rūmai, imperatorienės Marijos Terezės užsakymu XVIII a. viduryje pastatytas Nacionalis teatras – 

Burgtheater bei priešais jį, kitoje gavėje esanti Vienos rotušė. Miela širdžiai buvo lankytis 

Kalėdinėje mugėje Rotušės aikštėje. 

Ketvirtadienį vyko į ekologiškos arbatos gamyklą „Sonnentor“. Ten susipažino su 

ypatingai ekologišku arbatžolių džiovinimo saulėje ir paruošimo būdu. Svečius vaišino arbata, 



sausainiais, džiovintais vaisiais. Po to lankėsi vyno muziejuje. Ten stebėjo vandens ir šviesos šou, 

leidosi į rūsius. Šios dienos vakarą vainikavo tradicinis austriškas vakarėlis Heuriger kavinėje. 

Dalyviai skanavo tradicinius austriškus patiekalus: šnicelius, štrudelius, sūrius. Bendravo, dalijosi 

įspūdžiais, aptarė tolimesnio bendravimo planus. 

Štai ir išaušo paskutinė viešnagės diena. Visi susirinko mokykloje. Svečius pasitiko 

ugdytiniai, paruošę mažytė adventinę „dovanėlę“. Vaikai, turintys įvairių negalių, sujaudino savo 

nuoširdumu ir paprastumu. Jie turi ,,Advento vainiko“ tradiciją - kiekvieną savaitę paruošti žvakės 

uždegimo programėlę ir penktadieniais ją pristatyti bendrame mokyklos suėjime. Tas penktadienis 

buvo dar ypatingesnis, nes dalyviais buvo svečiai iš 6 šalių. Vaikai ir suaugę kartu džiaugėsi 

dirbinėliais, dainavo kalėdines daineles, sekė kalėdinę pasaką apie Spragtuką. Ašarą spaudė vaikų 

nuoširdūs žvilgsniai ir melodijos vingrybių skaitymas iš natų...  

 Viešnagė prabėgo, bet gilūs įspūdžiai ir įgyta patirtis liko. Austrijos  Erasmus+ KA2 

projekto dalyviai dar kartą parodė kaip svarbu tausoti gamtos turtus, puoselėti ekologiškumo 

supratimą kasdieniniame gyvenime. Taip pat ilgai gražiausiuose sapnuose lankysis Vienos pastatų 

didybė, kalėdinių lempučių margumynas, vaikų spindinčios akys, kurios nušvietė adventinio 

laukimo džiaugsmą.  

 

 


