
2. Mezinárodní setkání studentů v Litvě - Rokiškis 7. - 15. 5. 2016 

 

Závěrečné setkání projektu připravilo Rokiškio Juozo Tumo - Vaizganto Gymnazium v Rokiškis. Hlavní 

koordinátoři projektu připravili skutečně velmi pestrý program, který se nesl v duchu tvořivých 

ručních dílen a poznávání země, současného i historického kulturního bohatství. Do Litvy odjelo 

celkem 10 českých studentů se dvěma učiteli. 

Cestovalo se linkovým autobusem z Hradce Králové do Panevežis, odkud nás odvezl miniautobus do 

Rokiškis do rodin našich přátel. 

Prezentace k aktivitám projektu: Pondělí bylo věnováno  prezentacím, kvízům a seznamování 

s výstupy aktivit poslední etapy projektu. 

 Studenti poreferovali o tom, jak navštívili ambasády zemí svých partnerů, - představili svá interview 
a zajímavosti. (aktivita 13). Jediná Česká republika mohla navštívit obě ambasády a studenti byli vřele 
přijati. Velvyslanectví Bulharka pro Litvu je ve Varšavě a tak Litevští studenti navštívili jen českou 
ambasádu, kde se jim též dostalo vřelého přijetí, a místo bulharského velvyslanectví navštívili 
významného bulharského fotografa pana Georgie Malkovského. Bulhaři mají také pěkné zážitky 
z návštěvy litevské ambasády, leč české velvyslanectví jim neumožnilo schůzku, což je velmi smutné a 
trochu zahanbující pro naši zemi.  
Dále se studenti navzájem seznámili s tím, jak sami organizovali akci pro školu (aktivita 12), zpeněžili 
dary svých partnerů a vypracovali podnikatelský plán poté, co se inspirovali úspěšnými osobnostmi 
svého města a bývalými úspěšnými studenty školy. (aktivity 10 a 11)  
  
Velmi zajímavé bylo vzájemné představení osobností své národnosti žijících a působících v zemích 
partnerů - fiktivní rozhovory s nimi. Zajímavé bylo, že se vždy jednalo o osobnosti, které v rodné zemi 
jsou neznámé - jako například náš Rudolf Lieman, který zanechal v Litvě nesmazatelnou stopu, podle 
něhož je nazvána jejich hudební škola v Rokiškis. Jonas Basanavičius zase spojuje všechny tři země - 
Litevec, který se inspiroval Čechami, vzal si českou Němku, je jedním z nejvýznamnějších národních 
buditelů Litvy a převážnou část života žil a pracoval v Bulharsku.  
 



Dílny: V Rokiškis jsme navštívili šlechtický manor a muzeum dřevěných plastik geniálního řezbáře -

samouka 20. století -  L. Šepky. Pod vedením známého malíře a také řezbáře V. Zakarky si studenti 

sami vyzkoušeli vlastnoručně vyřezat dřevěné lžičky. V domě panenek se seznámili s neuvěřitelně 

tvořivým loutkovým divadlem a vyrobili panenku z příze. V centru karaimské kultury v městečku 

Trakai se zase naučili, jak vyrobit piroh zvaný kibinine. Skanzen Anykščiai jim nabídl další tvořivou 

aktivitu – vymísit a upéct chléb přímo ve staré chalupě, kde též ochutnali tradiční lidová jídla a 

vyzkoušeli si zábavy vesničanů.  V interaktivním muzeu železnice se studenti projeli drezínou a našli 

tam též české lokomotivy značky Škoda Kukuška .  

Pamětihodnosti: Navštívili jsme dvě nejstarší historická centra moci: Kernavé a slavný vodní hrad v již 

zmíněném městečku Trakai. Ve Vilniusu v mezinárodních skupinkách a pomocí vybraných úkolů 

litevští partneři provedli své české a bulharské přátele hlavním městem. Navštívili jsme také místo, 

kudy prochází Struveho geodetický oblouk a nakonec se seznámili s originální biodynamickou farmou 

v Ilzenbergu 

Pátek odpoledne: Závěrečný společný program pro žáky školy, učitele a rodiče – studenti vystoupili 

s prezentacemi o své zemi, naposledy zazpívali 3 písně, které se vzájemně loni naučili v jedné z aktivit 

projektu absolvovali  kvízovou hru  Co si pamatuješ o Litvě, zatančili ukázku národních tanců. Naši 

studenti bravurně předvedli pravou českou polku. Litevci měli také připraveny tradiční lidové zábavné 

tance a hudební hry za doprovodu harmoniky. Na závěr si všichni vzájemně předali si dary a výstupy 

projektu – za nás minikuchařku s recepty na tradiční jídla všech tří zemí, která studenti všechna také 

uvařili či upekli.  

Litevská skupina našich studentů sestávající z 5 dívek a 5 chlapců ze 7. C a 3. A si zaslouží velkou 

pochvalu, neboť kultivovaně a se spontánním nadšením reprezentovala svou zemi. Co je však 

nejdůležitější, všichni, včetně nás učitelů, jsme přijeli domů obohaceni o nové zkušenosti, zážitky, 

inspiraci, jazykovou praxi v angličtině i ruštině a nová přátelství. 

  
 

 


