
Kelionė į Prancūziją 

2018 m. gegužės 5-13 dienomis 

1-oji diena. Šeštadienis 

Anksti ryte susirinkę pajudėjom autobusu į Varšuvą. Kelionė iki oro uosto truko 8 valandas.  Iš Varšuvos į 

Bordo skridom vos 2,5 valandos. Atvykusius į Prancūziją, mus pasitiko mokytojai ir nuvežė iki miestelio 

Castillonnès, kur ir gyvenome. Ten susitikome su savo šeimomis ir vakarą praleidome su jais. 

2-oji diena. Sekmadienis 

Susitikome su prancūzais, kurie buvo atvykę į Vilnių prieš metus. Susitikimas vyko prancūzų mokyklos 

valgykloje, kur kiekviena šeima atnešė po savo pagamintą patiekalą, visi galėjo vaišintis. Po pobūvio 

vaikščiojom po Castillonnès miestelį, klausėmės jo istorijos prancūzų ir anglų kalbomis. Likusį vakarą 

praleidome su savo šeimomis. 

3-ioji diena. Pirmadienis 

Laiką leidome prancūzų mokykloje. Mokėme prancūzus lietuvių kalbos, atlikome įvairias užduotis, 

dalyvavome viktorinoje apie Europą. Po veiklos mokykoje ėjome į miestelio meriją, kur vyko 

apdovanojimų ceremonija. Taip pat šią dieną paminėjome Antrojo pasaulinio karo aukas. Lietuvos 

mokiniai padeklamavo eilėraščių, o mūsų mokytoja papasakojo apie Lietuvos okupaciją po Antrojo 

pasaulinio karo. Grįžome į namus ir čia praleidome vakarą. 

4-oji diena. Antradienis 

Antradienis buvo skirtas praleisti su šeimomis. Vieni dieną leido kartu, kiti po vieną. Aplankėme Lasko 

olas su pirmykščių žmonių piešiniais, įvairias pilis, miestelius, laipynių parką ir lazerių areną. Turėjome 

galimybę susipažinti artimiau. 

5-oji diena. Trečiadienis 

Rytą pradėjome mokykloje. Pristatant savo darbų ant šilko parodą „Vilniaus veidas“. Kiekvienas 

papasakojome apie savo darbą, ką jame vaizduojame, ir paaiškinome kodėl. Igno Selevičiaus darbą 

padovanojome Jean Boucheron mokyklai kaip draugystės ženklą. Dieną  dalyvavome krepšinio 

rungtynėse,  žaidė lietuviai prieš prancūzus. Lietuva - krepšininkų šalis. Iškovojome pergalę. Po varžybų 

ėjome į kino teatrą ir ten žiūrėjome filmą „La prommesse de l‘aube“ („Aušros pažadas“). Tai filmas apie 

Romain Gary. Likusį vakarą praleidome namie. 

6-oji diena. Ketvirtadienis 

Atsikėlę anksti ryte sėdome į autobusą ir išskubėjome į Bordo. Atvažiavę į miestą, pasidėjome visus 

daiktus nakvynės namuose ir išėjome vaikščioti po miestą. Buvome pabėgimo kambaryje „Luminopolis“, 

kuriame reikėjo įminti mįsles. Vėliau aplankėme „Vandens veidrodį“ – vietą, kurioje galime matyti 

atsispindinčius Bordo pastatus. Grįžome į nakvynės namus, pailsėjome ir išskubėjome pasivaikščioti po 

naktinį Bordo. 

7-oji diena. Penktadienis 



Atvykome į Bordo pažinimo centrą, kur pažiūrėjome filmuką apie miesto augimą, sprendėme užduotis, 

susijusias su šiuo miestu. Dieną tęsėme apsilankydami Europos namuose, ten žaidėme žaidimą apie šalis, 

jų vėliavas. Dainavome lietuviškas ir prancūziškas dainas. Pabuvę Europos namuose, važiavome į 

Castillonnès, kur praleidome paskutinį vakarą su šeimomis. 

8-oji diena. Šeštadienis 

Paskutinioji diena Castillonnès, o tiksliau, paskutinysis rytas. Susidėję lagaminus, atvykome į susitikimo 

vietą, atsisveikinome su šeimomis, išlieję daug ašarų sėdome į mašinas ir važiavome į Bordo oro uostą. 

Atskridome į Varšuvą, sėdome į autobusą ir pajudėjome gimtosios Lietuvos link. Grįžome sekmadienį 

ryte. 

 

ĮSPŪDŽIAI 

Tai buvo neįtikėtina patirtis! Aš daug dalykų patyriau pirmą kartą! Nuostabi aplinka ir draugystė, juokas, 

ašaros... Mano mintys vis grįžta į Castillonnès miestelį ir Bordo, galvoju apie mane priėmusią šeimą... Esu 

labai laiminga sudalyvavusi šioje mainų programoje! Net vyno laukai panašūs į matytus filme! Karolina, 

2d 

Man ši kelionė labai patiko, nes ji buvo labai įdomi, informatyvi ir labai įspūdinga, taip pat šios kelionės 

metu aš susiradau susirašinėjimo draugą iš Prancūzijos ir susipažinau su jo šeima. Justas, 2a 

Visa kelionė buvo puiki, mes visi tapome lyg šeima. Aš esu labai laiminga, kad turėjau šią galimybę ir 

susipažinau su šiais nuostabiais žmonėmis! Ši kelionė man suteikė antrą šeimą ir artimus draugus. Ūla, 

2g 

Mainai – nepamirštamas įvykis! Prancūzijoje aptikau dalelę savęs: įsimylėjau jų kultūrą, maistą, tradicijas 

ir ,svarbiausia, žmones. Kelionės metu pavyko pastatyti tiltą tarp Vilniaus ir Castillonnès, kuriuo bus 

galima keliauti bet kada, nes Prancūzijoje atradau savo antrąją šeimą. Deividas, 2g 

Šią kelionę labai vertinu, nes joje pabandžiau ir pamačiau daug naujų dalykų! Taip pat labai džiaugiuosi 

dėl ten sutiktų žmonių ir taip pat dėl žmonių, su kuriais čia važiavau. Visa kelionė buvo vienas didelis, 

linksmas ir nuotykių pilnas momentas! Kotryna, 2g 

Per šią kelionę išmokau ir sužinojau tikrai daug. Pagerinau savo prancūzų kalbos žinias, pažinau prancūzų 

kultūrą, jų pomėgius ir įpročius. Susipažinau su daug nuostabių žmonių, su kuriais, tikiuosi, ryšius 

palaikysim dar ilgai. Labai džiaugiuosi gavusi galimybę išvykti į kitą šalį ir pagyventi savaitę kitoje šeimoje. 

Ačiū už viską! Milda, 2f 

 





 


