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Mes – Europos vaikai

Projekto sumanytojos ir koordinatorės
– mokytojos Ramunė Klimienė, Nijolė
Žukienė, Agnė Čepulytė.

Dailės darbai parodo, kaip vaikai
mato ir įsivaizduoja Europos šalis.
Vieni mokiniai piešė savo gimtinę,
kiti - mylimą šalį arba tuos kraštus,
kuriuose nori gyventi arba nori ten
nuvykti. 
Mokinių kūriniai - gražus simbolis,
atspindintis mintį, kad esame vieno
pasaulio vaikai. Visi esame unikalūs,
išskirtiniai, bet tuo pačiu ir panašūs.
,,Mes - Europos vaikai" - tai vienas iš
nedaugelio projektų, kuris sujungia
įvairias kalbas, skatina kurti taip, kaip
jaučia mūsų širdis.

Rugsėjo 26 dieną Europos
Są jungoje švenčiama Europos
kalbų diena.  
Tikslas – skatinti mokymosi
įvairovę, išugdyti pagarbą visoms
Europos kalboms. 
Šiais metais mūsų progimnazijoje
sumanyta Europos kalbų dieną
paminėti netradiciškai - 
išleisti virtualią knygą „Mes –
Europos vaikai“. Joje publikuojami
5-8 klasių mokinių sukurti
eilėraščiai lietuvių, anglų, lenkų,
prancūzų kalbomis, sudėti Europos
įvairovę simbolizuojantys 
piešiniai. Daugelis mokinių savo
kūryboje akcentavo, kad visos
Europos kalbos yra gražios ir 
svarbios, bet kiekvienai tautai
gimtoji kalba yra pati brangiausia.



Gabija Bučinskaitė, 5a kl.Dovydas Balšaitis, 5a kl.

Gražiausias žemynas – Europa. 
Ryškiausiom spalvom nuspalvinta, 
Pilna kalbų ir tarmių, 
Šalių mažesnių, didesnių.  

Kiekviena kalba ypatinga. 
Kiekvienoje šalyje sava kultūra. 
Kiekviena tauta 
Džiaugiasi savo kalba. 

Viltė Krištapavičiūtė, 7a kl.

Europos kalbų diena 
  
Europos kalbų diena –  
Seniausių, gražiausių kalbų 
diena, 
Atspindinti pasaulio kalbų 
savitumą, 
Sąskambius, garsus ir 
vaizdus. 

Europos kalbų dieną 
Galvoju apie savo kalbą.  
Mano kalba – 
Mano namo stogas, 
Mano namai, 
Mano dainos.  

Olivia Statkevičius, 7a kl.



Lietuvių kalba – man 
                          šventa kalba.  
Mylėkime gimtą ją kalbą.  
Mes, lietuviai, 
Esame apdovanoti 
     pačia  
         gražiausia 
           pasaulio kalba.  

Gabija Bučinskaitė, 5a kl. 

Aras Terleckis, 7a kl.



Emilijus Palubinskas, 7a kl.

Lietuvių kalba 

Teka ji tartum upė – 
Brangi mūsų gimtoji kalba. 
Neša tarsi akmenis gimtuosius 
žodžius. 
Teka kalbos upė. 
Lietuvių kalbos upė - 
Į baltų kalbų upę. 
Upeliais į upę.  
Iš upių – į vandenyną. 
Brangi mūsų gimtoji kalba.  

Gustė Dreižaitė, 8a kl.



Olivia Statkevičius, 7a kl.Dainius Vanagas, 6a kl.

Romanų šakų kalbos 

Ispanų kalba kaip jūra švelniai 
banguoja. 
Pasiklausius net suvirpa širdis. 
Prancūzų, italų kalbos – tarsi 
melodija. 
Skamba meilės daina. 
Sklinda po Europos šalis.  

Viktorija Ačiūtė, 7a kl. 



Polski język jest moim 
                     językiem. 
Polska jest pieknym krajem. 

Agata Geglis, 8a kl. 

Skaistė Dvarionaitė, 7a kl.



Estrėja Ribokovaitė, 6a kl.

 Spain  

Spain is really big and small, 
Some people know it some not, 
I LOVE IT SO MUCH, 
It has beautiful mountains I can 
dream of. 

The dream is not around anymore, 
Like it used to be, 
The dream is a beautiful Spain, 
The sounds of the birds in a 
fantastic country. 

It has fun bull�ghts, 
And historical buildings, 
If only I could feel the love of 
Spain, 
And the rain in the sky! 

 By Arnas Ragelis and Lukas 
Kazlauskas, 7a



England 

England is big, England is great,
England is rich, hard to hate, 
My dream is to see it, 
The royal palaces gates. 

England has people, 
Big and small, 
They are great, 
And I want to see them all. 

In England, there is a lot of rain, 
And you can ride around it on a 
train! 

 Lukas Vaičiulis and Mantas 
Laukys, 5a

Germany 

Germany, Germany, 
What a beautiful place! 
It's too bad that you know who set 
it ablaze. 

First, you were evil, 
And now you are good, 
You're an economic superpower, 
We know what it took.

I don't know what to write here, 
Look at this beautiful duck, 
Germany, Germany, 
I wish you good luck! 

 Simonas Stancelis, 5b 



Meda Smilginytė, 5b kl.

Belgique 

La Belgique est magigue, 
Vraiment magni�que! 
Je voudrais l'explorer 
J'aimerais certainement y aller! 

 Ignas Mineikis 

Regarde là-bas! 

Regarde là-bas, le Luxembourg est 
beau! 
Sa beauté nous invite 
S'amuser, rire et jouer, 
Oh, mon beau Luxembourg! 

 Auksė Jakomaitė



France 

France is majestic and 
they bake delicious 
bread, 
France is full of good 
people and the Ei�el 
tower is tall and 
breathtaking!

Austėja Gečaitė, 6a kl.
Gabrielė Češulytė, 6a 
kl



Lithuania 

Lithuania is a beautiful country, 
Full of strong men, 
Full of Vikings and beautiful lands. 
Lithuania means the world to me! 

Lithuania is full of joy, the sea 
makes me happy 
I just hear the birds singing in the 
morning, 
And that makes me feel like I am a 
brand new person. 
I love Lithuania, it will stay in my 
heart forever! 

 Ema Juospaitytė, 7a

Paulius Mažeika, 5a kl.



Elija Rastokaitė, 7a kl.

Mūsų gimtoji kalba 
                  yra pati 
gražiausia. 
Skambiausi žodžiai, 
Skambiausi garsai. 
Mes kalbame 
                vaizdingai. 
Žodžiai pilni džiaugsmo. 

Matas Bubliauskas, 7b kl.



Greece 

The greek islands are my 
dream, 
I would like to spend 
My summertime there! 

The blue sea washes greek 
coasts 
The greek people are 
�shing, 
The birds are chirping, 
And Greece is living. 

Pija Kuskytė, 5a

Solveiga Šiberkštytė, 6a kl.



Wexford, Ireland 

Oh, Wexford, Wexford! 
How are you? 
I'm good, 
And I hope you are too. 

Give me a day  
With Michael D. Higgins! 

Wexford, Wexford 
Have a great year! 
I hope to see you one day! 

Aras Šalnys, 5b

Viltė Krištapavičiūtė, 7a kl.



Norway 

Mountains like in my 
dream, 
In�nity of forests and 
beautiful nature, 
You feel some kind of 
magic when you are there, 
Norway is a fantastic area. 

It is great to be there, 
Because of unforgettable 
adventures, 
People are polite, funny 
and great, 
Can you imagine how 
beautiful country is 
Norway! 

 Emilija Paulauskaitė, 7a
Nojus Mačernis, 5a kl.



Lietuviški žodžiai 

Gimtą ją kalbą išgirdau 
Iš mamos lūpų. 
Žodžiais pavadinau  
Daug daiktų. 

Pirmasis žodis buvo skirtas 
mamai. 
Antrasis žodis buvo skirtas 
tėtei. 
Daug žodžių paskyriau gamtai. 
Kantriai mokiausi kalbėti,  

Nes daug yra pasaulyje daiktų, 
Daug gyvūnų, daug medžių. 
Viską įvardinu žodžiais. 
Kalba gimtą ja gražiai kalbu.   

Emilija Paulikaitė, 5a kl.

Adomas Valkiūnas, 7a kl.



Emilija Mažeikaitė, 7a kl.

Jei pasaulyje būtų 
Tik viena kalba, 
Visi vienodai kalbėtų, 
Tartų tuos pačius žodžius 
visada. 

Kuo daugiau  
Pasaulyje kalbų,  
Tuo daugiau skamba 
Žodžių įvairių! 

Nors visos kalbos 
Gražios ir įdomios,  
Kiekvienam brangiausia  
Kalba gimtoji! 

Dainius Vanagas, 6a kl.



AČIŪ


