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Apie projektą
„Gyvenimas – tai pasaka“.  (Vytautas V. Lansbergis)

Kaip visos pasakos turi savo pabaigą, taip pasibaigė ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos dvejus metus 
vykdytas Comenius daugiašalis mokyklų partneryščių projektas “From story to story“. 

Projekto tikslas buvo gilinti žinias apie tradicines lietuviškas pasakas, susipažinti su aštuonių valstybių mokinių 
išrinktomis tradicinėmis pasakomis, jas iliustruoti, inscenizuoti, dalintis savo meninėmis idėjomis su kitų šalių mokiniais. 
Gilinome ne tik anglų kalbos žinias, bet  kūrėme bendrą, 8 valstybių žodžių, kurie būdingi pasakoms, žodynėlį. O galutinis 
produktas – 8 skirtingų šalių mokinių pasakos iš 8 tradicinių (kiekvienos šalies mokinių atrinktas pasakos personažas) 
veikėjų, tiesiog stulbina savo menine ir literatūrine verte ir pristatymų gausa.

Projekto vykdymo metu, mokiniai, mokytojai, tėvai ir visa mokyklos bendruomenė buvo supažindinti su skirtingų tautų 
tradicinėmis pasakomis, tautų kultūra, mokymo(si) sistemomis, taip pat turėjo galimybę susipažinti su Lenkijos, Anglijos, 
Prancūzijos, Ispanijos, Turkijos, Vengrijos ir Rumunijos mokyklų atstovais, kurie viešėjo Lietuvoje.Visi, kurie domisi 
mokyklos gyvenimu, galėjo susipažinti su projekto veiklomis, sekdami mokyklos tinklalapio medžiagą bei lankydamiesi 
specialiai projekto koordinatorių, prancūzų, sukurtame blog‘e “From story to story“.

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Comenius projekto komanda lankėsi Lenkijoje, Lodzės mieste. Ten vyko 
pirmasis šalių susitikimas, veiklų aptarimas, susipažinimas su partnerinėmis šalimis bei jų atstovais iš mokyklų, taip pat 
mokyklų prisistatymai. 

Antrojo susitikimo metu susitikome Vengrijoje, Oroshazos mieste. Buvom šiltai sutikti mokinių pasirodymais, vedėme 
ir stebėjome kitų šalių veiklas su mokiniais klasėse, dalinomės šalių tradicijomis, šokiais, dainomis, pasakomis, aptarėme 
projekto veiklas, susipažinome su garsia Vengrijos istorija bei didingais istoriniais statiniais Budapešte.

2014 m. birželio 7-11 dienomis mokytojai iš Labūnavos pagrindinės mokyklos lankėsi Rumunijoje, Suceavos mieste, 
kur vyko trečiasis Comenius projekto “From story to story“ susitikimas. Partneriai supažindino su savo mokyklos mokymo 
modeliu, mokinių entuziazmas tiesiog tryško per kraštus jų pasirodymo metu, o šalies kraštovaizdis sužavėjo savo kalnų 
reljefu ir žaluma. O koks gi vizitas Rumunijoje be tradicinio kiaušinių marginimo? Likome sužavėti Rumunų šiluma, 
paprastumu ir linksmumu.

Ketvirtąjį susitikimą organizavome Lietuvoje. Svečiai gėrėjosi mokyklos žalia ir tvarkinga aplinka, žmonių draugiškumu 
ir vaišingumu. Liko maloniai nustebinti mokinių pasirodymais ir gražiu priėmimu Kėdainių rajono savivaldybėje bei 
Kėdainių rajono švietimo sistemos modernumu. Per trumpa vizito Lietuvoje laiką, svečiai vedė pamokas su mokiniais 
bei ugdytiniais. Keliavo į Vilnių, susipažino su didinga Lietuvos istorija Valdovų rūmuose, Trakuose. Senomis lietuvių 
tradicijomis ir amatais domėjosi Anykščiuose. Gintarus mokėsi rinkti laukiniuose Lietuvos paplūdimiuose. Tradicinėmis 
dainomis, šokiais ir žaidimais mėgavosi Labūnavos bendruomenės centre.

2015 m. kovo 25-29 dienomis Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos atstovai lankėsi Anglijoje, Liverpulio 
Lemingtonopradinėje mokykloje. Ten vyko priešpaskutinis Comenius projekto “From story to story” partnerių susitikimas. 
Susipažinę su mokykla, aptarę projekto veiklas, lankėmės Anfildo muziejuje ir stadione, taip pat vykome į magišką kelionę 
po Liverpulio vietas, kurios susijusios su garsia “Beatles” grupe. Aplankėme muzikantų vaikystės namus, mokyklas, vietas, 
kurias jie apdainavo savo dainose. 

Kaip ir kiekvieno susitikimo metu, vedėme pamokas su mokiniais, mokėme lietuviškų žodžių apie draugystę, dainavome 
lietuviškas daineles, kartu pynėme lietuviškas, Lietuvos vėliavos spalvų apyrankes. Vaikams labai patiko šis užsiėmimas, 
o Lietuvos trispalvė ilgam išliks vaikų atminty.

Paskutinis susitikimas su partneriais vyko projekto koordinatorių šalyje – Prancūzijoje, Lyono mieste. Buvo aptarti 
galutiniai projekto produktai – neįkainojamos vertės mokinių sukurtos pasakos iš skirtingų, aštuonių šalių veikėjų, taip pat 
pasakų žodynėlis aštuoniomis kalbomis. Pasidžiaugėme susitikimų vertingumu, tuo, kad tiek daug vieni iš kitų išmokome, 
sužinojome, pasidalinome. Vedėme paskutinius užsiėmimus su mokiniais, kurie buvo nepaprastai įdomūs, o mokiniai be 
galo entuziastingi, aktyvūs ir imlūs. Susipažinome su Lyono istorija, romėnų laikų architektūra, lankėmės lauko amfiteatre 
bei „Gallo roman“ muziejuje. Nepamirštama kelione laivu Raone ir Saone upėmis, tipinės siauros prancūziškos gatvelės 
ir be abejo vizitas tradicinėje, autentiškoje ir iki šių dienų vertinamoje šilko gamykloje.

Dveji metai pasakų, tradicijų, naujovių, kultūrų apsuptyje prabėgo kaip viena diena. Atrodė, kad ji tęsis tarsi pasaka 
be galo... Viskas turi savo pabaigą, bet draugystė, bendrystė, užsimezgusi šio daugiašalio Comenius projekto “From 
story to story“ metu, išliks ilgai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų ir visos mokyklos 
bendruomenės atmintyje bei darbuose. Kartu su partneriais – draugais tikimės, jog pavyks ir toliau kartu rašyti, kurti ir 
laimėti daugiau tokių projektų mokinių labui.Pasak, V. E. Čeningo, tikslo atkakliai siekiantis žmogus susiranda priemonių, 
o jei negali jų rasti, sukuria.

Projekto koordinatorė Sandra VARKALAITė
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kartą ant jūros kranto gyveno žmogus. jis turėjo dukterį Vaivą. ji 
buvo labai graži ir audė nuostabias juostas.

Once upon a time man lived near the sea. He had a daughter called Vaiva. 
She was a pretty girl and could weave beautiful bands.

PERKŪNAS, VAIVA IR STRAUBLYS
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išgirdo perkūnas apie Vaivos juostas ir sumanė pats tokią turėti.

The God of Thunder heard about the Vaiva’s bands. He wanted to have one 
of them.
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Vaiva perkūno labai išsigando ir pasislėpė.

Vaiva saw The God of Thunder and was very frightened. She ran away and 
hid.
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perkūnas persirengė jaunu berneliu ir vėl atvyko pas Vaivą juostos.

Thunder redressed as a young boy and went to Vaiva for a band again.



7

Vaiva perkūno nepažino. jis išsirinko gražiausią juostą ir pripylė jai 
pilną prijuostę aukso.

Vaiva didn’t recognize him. Thunder chose the most beautiful band and 
poured the girl’s apron full of gold.
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Miškinis juokėsi iš perkūno ir pasakė, kad Straublio juosta gražesnė.

Old Forest Spirit was laughting at Thunder and told him that Straublys has 
the most beutiful band.
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prie jūros gyveno Straublys. Vaiva mėgo jo dainų klausytis.

Straublys lived near the sea too. Vaiva loved to listen to his music and songs.
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perkūnas nulėkė pas Straublį ir prašė mainytis juostom. Straublys 
nesutiko. perkūnas nuskrido pas Vaivą, kad ši jam išaustų gražesnę.

Thunder flew to Straublys and asked to exchange the bands. The boy 
didn’t agree. Thunder went to Vaiva to ask her if she would weave a more 
beautiful band.
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Vaiva nusiuntė perkūną už septynių jūrų parnešti balčiausios avies 
vilnos.

Vaiva sent Thunder to the seven seas and the moutains to bring her the 
most whitest sheep wool.
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paskui Vaiva nusiuntė perkūną už septynių upių ir miškų paprašyti 
trijų audėjų suverpti tą vilną.

Vaiva sent Thunder over seven rivers and through forests to three old 
spinners to spin the wool into threads.
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Vaiva liepė perkūnui surinkti rasą nuo septynišų pievų ir išskalbti 
vilną.

Vaiva told Thunder to collect the dew from seven meadows and to wash 
the threads.
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ji audė septynias savaites ir septynias dienas. kol Vaiva dirbo, 
perkūnas stebėjo ją ir įsimylėjo.

Vaiva wove for seven weeks and seven days. While she was working, 
Thunder watched her and fell in love.
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Vieną dieną jis pasipiršo Vaivai ir jiedu susituokė. perkūnas nusivedė 
Vaivą į puikius gintaro rūmus jūros dugne.

One day he asked Vaiva to marry him. They married and Thunder took her 
to a beautiful amber castle at the bottom of the sea.
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kai jūros dugne naktis, Žemėje – diena. praėjo metai. Vaiva pasiilgo 
savo tėvų, Straublio ir jo dainų.

When it was the night at the bottom of fhe sea, on the land it was the 
daytime. A year has passed. Vaiva missed her parents, Straublys and his 
songs.
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trečią dieną Vaiva pasiekė krantą, kur jos tėvai gyveno.

On the third day after leaving the sea Vaiva reached the shore where her 
parents lived.
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Vaiva pamatė Straublį ir atidavė jam juostą, kurią buvo perkūnui 
nuaudusi.

Vaiva Heard Straublys singing and decided to give him a band she had 
woven to Thunder.
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Supyko perkūnas. išrovė daug medžių, sudegino daug kaimų ir 
nuskandino daug laivų.

Thunder became very angry and rooted out a lot of trees and burned 
hundreds of villages. He sank many ships.
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jis sugriovė gintaro rūmus ir Vaiva žuvo. Dar ir šiandien mažų 
gintarinės pilies gabalėlių galima rasti pajūryje.

He destroyed the amber castle and Vaiva died. We can still find little pieces 
of the amber castle as we walk on the seashore today.
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Straublys atsisėdo ant kranto, ištiesė Vaivos juostą debesy ir verkė. 
perkūnas pamatė ir sugriaudėjo.

Straublys sat on the coast, stretched the band in the clouds and cried. 
Thunder noticed the band and thundered.
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Straublys atsisėdo ant Viesulo ir nuskrido. perkūnas bando jį pagauti 
iki šiol.

Straublys sat on the whirlwind and flew away. Even now, Thunder is trying 
to find Straublys.
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Daug metų praėjo, daug žmonių matė Vaivos juostą. tai vaivorykštė.

Many years have passed, a lot of people saw Vaiva’s band then and still see 
it now. It is a rainbow.
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perkūnas pavargsta ir atsisėda atsipūsti. Straublys ištiesia savo 
juostą debesyse ir verkia, Vaivą šaukia. jo ašaros byra kaip skaudus 
lietutis. kai pamatysi vaivorykštę danguje, žinok, kad ir perkūnas 
tuoj pasigirs.

When Thunder gets tired, he sits to rest. Straublys stretches his band into 
the clouds, cries and calls for Vaiva. His tears pour as a painful rain. When 
Thunder sees the band, he begins to thunder. If you see a rainbow in the 
sky, know that the Thunder will appear soon.

The End



25

PRINCESĖS NUOTYKIAI

Kartą gyveno labai graži princesė. Ji turėjo aukštą pilį ir labai bijojo 
pelių. Vieną saulėtą dieną princesė išėjo pasivaikščioti. Eina per kiemą ir 
staiga pamato visą būrį mažų pilkų pelių. Princesė pradėjo garsiai spiegti. 
Ji spiegė taip garsiai, kad ją girdėjo net Anglijoje.

Išgirdo princesės šauksmą Pied Piper ir greitai atskubėjo jos gelbėti. 
Išsitraukė savo stebuklingą fleitą ir užgrojo savo stebuklingą melodiją. 
Pelės pradėjo šokti, o princesė juoktis.

Vaikštinėja princesė toliau ir sutinka gražų jaunikaitį Alibabą. Vos tik 
pamatė jie vienas kitą, iškart įsimylėjo. Alibaba paprašė princesę būti jo 
žmona.

Staiga iš miško išlindo didžiulis drakonas Basiliskas. Jis pavertė Alibabą 
akmeniu, pagrobė princesę ir uždarė ją pačiam aukščiausiam pilies bokšte.

Kitą dieną netoli pilies vaikštinėjo berniukas Keloglanas su savo ištikima 
drauge voveryte ir garsiai dainavo. Princesė išgirdo jo dainelę ir ėmė šauktis 
pagalbos. Keloglanas pakėlė galvą aukštyn ir pamatė gražią princesę 
aukštai bokšte. Pasiuntė voverę sužinoti, kas jai nutiko. 

Princesei reikėjo pagalbos, todėl Keloglanas pakvietė pačius 
galingiausius savo draugus –prancūzų kunigaikštį ir Dievą Perkūną. 

Pamatė Basiliskas kunigaikštį, garsiai suriaumojo ir pavertė jį akmeniu.
Dievas Perkūnas garsiai trankydamasis ir svaidydamasis žaibais bandė 

nukauti drakoną, bet po neilgos kovos buvo paverstas akmeniu.
Drakonas Basiliskas labai norėjo tapti karaliumi ir nutarė vesti princesę.  Ji 

verkė tris savaites, bet drakonas nepasigailėjo ir pradėjo ruoštis vestuvėms. 
Jis pakvietė į pilį ožką pasiūti princesei vestuvinę suknelę. 

Ožkelė dirbo devynias dienas ir naktis. Ji pasiuvo princesei nuostabią, 
baltą kaip sniegas nuotakos suknelę ir pakvietė pasimatuoti. Drakonas 
atskrido pasigėrėti savo būsima nuotaka.

Kai princesė apsirengė, ožkelė išsitraukė iš kišenės veidrodėlį, norėdama 
parodyti kokia graži jos suknelė. Baisusis Basiliskas netyčia žvilgtelėjo ir per 
sekundę virto akmeniu. 

Atgijo visi žmonės. Alibaba vedė princesę ir ilgai laimingai gyveno.
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Pabaiga
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PRINCESS ADVENTURES
Once upon a time a very beautiful princess lived. She had a high castle 

and was afraid of mice. On a sunny day she went for a walk. She went 
through the yard and suddenly saw a lot of little grey mice. The princess 
began to scream.  She screamed very loudly so even in England everybody 
heard her. 

Pied Piper heard her shout and quickly came to rescue her. He drew 
his magic flute and began to play his fairylike melody. The mice began to 
dance or princess began to laugh. 

Then the princess walked on and met a very nice young man called 
Alibaba.  As soon as they saw each other they fell in love immediately. 
Alibaba asked the princess to be his wife. 

Suddenly the huge dragon Basilisk stuck out the forest. He turned Alibaba 
to stone, kidnapped the princess and locked her in the highest tower of the 
castle. 

The next day a boy whose name was Keloglan with his faithful friend-
squirrel walked near the castle and loudly sang. Princess heard his song and 
called for help. Keloglan raised his head up and saw a beautiful princess in 
the high castle. He sent the squirrel to find out what happened to her. 

The Princess needed help, so Keloglan invited the most powerful friends-
French prince and the God of Thunder. Basilisk saw the prince, roared and 
turned him to stone. The God of Thunder tried to defeat the dragon with 
his lightning, but after not a very long fight was turned to stone too.  

The dragon Basilisk wanted to become a king and decided to marry the 
princess. She cried for three weeks, but the dragon didn’t feel sorry for her 
and began preparing for weddings. He invited the Goat to the castle to 
make a wedding dress for princess. 

The Goat had been working for nine days and nine nights. She sewed 
for princess a very nice, white as snow dress and invited her try it on. The 
dragonflewto admirehisfuturebride.

When the princess put on the wedding dress, the Goat pulled out of 
herpocketthe mirror, in order to showhow beautifulherdress was. The 
terrible Basilisk accidentally glanced and per second turned into the stone. 

All people revived. Alibaba married the princess and they live happy and 
long life. 
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Anglija

SUSITIKIMAI SU PARTNERIAIS

Lenkija

Lietuva
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Prancūzija

Rumunija
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Vengrija
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AKIMIRKOS IŠ PROJEKTO VEIKLŲ SU MOKINIAIS
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Knygelę sudarė mokytojos: Diana Dovydavičiūtė, Sandra Varkalaitė.

Spausdino UAB Spaudvita, Radvilų g. 16, Kėdainiai. Tel. +370 347 60711. Užsakymas Nr. 752.


