
 

ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD 2023 (FORM 11) 

 

WRITE A SUMMARY 

 
You are going to write a summary. 
Before writing, you are going to watch a short video report. The video will be shown twice. 
You can take notes if you wish. 
After viewing the video report, you will have 25 minutes to write your summary. 
In your summary, you must: 

 state the main idea 

 present the main points 

 give only important details 
Write at least 200 words, but no more than 250 words. 
Use neutral register.  
Use the sheets provided for your notes, draft (if needed) and your final version.  
 

USE THIS SPACE FOR YOUR NOTES WHILE WATCHING THE VIDEO REPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USE THIS SHEET TO WRITE YOUR DRAFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USE THIS SHEET TO WRITE YOUR FINAL VERSION 

Write at least 200 words, but no more than 250 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



WRITE A BLOG POST 

 
You are going to write a blog post on the ideas of the given video report.  
In your blog post, you must:   

- reflect on what you have seen and heard in the video report; 
- share your thoughts / emotions / knowledge / experience in relation to the video;  
- comment on how social media could develop in the future.  

Write at least 250 words, but no more than 300 words.  
You will have 45 minutes to write your blog post. 
Use neutral register.  
Give a title to your blog post.  
Use the sheets provided for your draft and your final version.  
 

USE THIS SHEET TO WRITE YOUR DRAFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USE THIS SHEET TO WRITE YOUR FINAL VERSION  

Write at least 250 words, but no more than 300 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAIR DISCUSSION NO.1 

STUDENT A 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make your personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

                     

 

 

 Į Lietuvą atgabentas autentiškas  
Gedimino laiško nuorašas 

   

        

Sausio 25 dieną vilniečius ir miesto svečius pasiekė ypatinga dovana – Vilniui minint 700 metų 
gimtadienį Gedimino pilies bokšte eksponuojamas iš Latvijos atvežtas vienalaikis Gedimino laiško 
nuorašas. Nors Vilnius gyvavo ir kūrėsi daugybę amžių dar iki laiško parašymo datos, kuri laiške 
užfiksuota žodžiais „mūsų mieste Vilniuje 1323 Viešpaties metais, Šventojo apaštalo Pauliaus 
atsivertimo dieną“, būtent pirmasis paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra laikomas bet kurio 
miesto pradžia. 

„Nė vienas originalus Gedimino laiškas nėra išlikęs, todėl šis nuorašas yra pats autentiškiausias 
Vilniaus miesto gimimą liudijantis dokumentas. Būtent jį galima laikyti Vilniaus 700 metų šventės 
‚kaltininku‘“, – sako Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė dr. Rūta Kačkutė. Vos penkių šimtų 
žodžių laišką pagrįstai galima laikyti Gedimino vizija šaliai ir miestui, joje atsispindi valdovo politinės 
idėjos ir taktika, vertybės ir idealai: mintys, kaip pritraukti užsienio investicijas, įgyvendinti efektyvią 
krašto apsaugos koncepciją, ir receptas, kaip dauguma gali sugyventi su mažumomis. 

Kartu su eksponuojamu dokumentu pilyje veiks paroda „Gedimino laiškai: tada ir dabar“, kuri 
interaktyviai pristatys visų Gedimino laiškų reikšmę ir svarbą. Parodos organizatoriai teigia, jog juose 
užfiksuota šimtmečiais nesenstanti Lietuvos didžiojo kunigaikščio vizija lankytojams neleis suabejoti – 
Gediminas net ir šiandien galėtų būti Vilniaus miesto galva. „Kunigaikštis Gediminas, kaip to meto 
valdovas, buvo labai progresyvus. Gedimino laiškus galime įvardyti pirmąja tarptautine Lietuvos 
komunikacijos kampanija, kuri buvo itin sėkminga“, - kūrybinės parodos komunikacijos idėja dalijasi 
muziejaus komunikacijos ir rinkodaros vadovė Jurga Strimaitienė.  
 

 



 

PAIR DISCUSSION NO.1 

STUDENT B 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make your personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

                     

 

 

 Į Lietuvą atgabentas autentiškas  
Gedimino laiško nuorašas 

   

        

Sausio 25 dieną vilniečius ir miesto svečius pasiekė ypatinga dovana – Vilniui minint 700 metų 
gimtadienį Gedimino pilies bokšte eksponuojamas iš Latvijos atvežtas vienalaikis Gedimino laiško 
nuorašas. Nors Vilnius gyvavo ir kūrėsi daugybę amžių dar iki laiško parašymo datos, kuri laiške 
užfiksuota žodžiais „mūsų mieste Vilniuje 1323 Viešpaties metais, Šventojo apaštalo Pauliaus 
atsivertimo dieną“, būtent pirmasis paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra laikomas bet kurio 
miesto pradžia. 

„Nė vienas originalus Gedimino laiškas nėra išlikęs, todėl šis nuorašas yra pats autentiškiausias 
Vilniaus miesto gimimą liudijantis dokumentas. Būtent jį galima laikyti Vilniaus 700 metų šventės 
‚kaltininku‘“, – sako Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė dr. Rūta Kačkutė. Vos penkių šimtų 
žodžių laišką pagrįstai galima laikyti Gedimino vizija šaliai ir miestui, joje atsispindi valdovo politinės 
idėjos ir taktika, vertybės ir idealai: mintys, kaip pritraukti užsienio investicijas, įgyvendinti efektyvią 
krašto apsaugos koncepciją, ir receptas, kaip dauguma gali sugyventi su mažumomis. 

Kartu su eksponuojamu dokumentu pilyje veiks paroda „Gedimino laiškai: tada ir dabar“, kuri 
interaktyviai pristatys visų Gedimino laiškų reikšmę ir svarbą. Parodos organizatoriai teigia, jog juose 
užfiksuota šimtmečiais nesenstanti Lietuvos didžiojo kunigaikščio vizija lankytojams neleis suabejoti – 
Gediminas net ir šiandien galėtų būti Vilniaus miesto galva. „Kunigaikštis Gediminas, kaip to meto 
valdovas, buvo labai progresyvus. Gedimino laiškus galime įvardyti pirmąja tarptautine Lietuvos 
komunikacijos kampanija, kuri buvo itin sėkminga“, - kūrybinės parodos komunikacijos idėja dalijasi 
muziejaus komunikacijos ir rinkodaros vadovė Jurga Strimaitienė.  
 

 



 

PAIR DISCUSSION NO. 2 

STUDENT A 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

   

 Apdovanoti kilnaus sportinio elgesio laureatai – 
poelgiai verti daugiau nei medalio 

          

 

Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (LTOK) vakar pagerbti Lietuvos kilnaus sportinio elgesio 
apdovanojimų laureatai.  

„Kilnus sportinis elgesys yra savybė, dėl kurios nereikia lieti prakaito sporto salėse ar stadionuose. Tai 
nuoširdūs poelgiai, noras padėti, siekiamybė varžytis sąžiningai. Skirti savo laiką ir jėgas nuo agresorės 
kenčiančiai Ukrainai, ištiesti pagalbos ranką varžovui ir dėl to net paaukoti prizines vietas, savo laisvą 
laiką savanoriškai skirti bendruomenės ugdymui – visa tai jau savaime yra čempioniški poelgiai. Ačiū, 
kad esate pavyzdys mūsų visuomenei ir tikiu, kad garsiai nuskambėjusios jūsų istorijos įkvėps ne 
vieną“, – sveikindama ceremonijos dalyvius kalbėjo olimpinė čempionė LTOK prezidentė D. 
Gudzinevičiūtė. 

Kilnaus sportinio elgesio judėjimas Lietuvoje, pradėtas vystyti prieš 30 metų, siekia saugoti ir skatinti 
pagarbą kilniam elgesiui ir jo vertybėms tiek didžiajame sporte ar sporto visiems programose, tiek 
kasdieniame gyvenime.  

„Jaunojo sportininko kilnaus poelgio“ apdovanojimas skirtas Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos 
mokinei, „Lietuvos mokyklų žaidynių” dalyvei Gabijai Čepononytei. Dalyvaudama Lietuvos mokyklų 
žaidynių estafetinio bėgimo varžybose lengvaatletė ištiesė pagalbos ranką parkritusiai varžovų 
komandos lyderei. Antroje vietoje tuo metu buvusiai G. Čepononytės komandai pritrūko vos kelių 
šimtųjų sekundės dalių iškovoti pirmąją vietą. 

„Kai bėgdama estafetę pamačiau ant bėgimo takelio suklupusią merginą, net nesudvejojau, ar bėgti 
toliau ir siekti kuo geresnio rezultato, ar sustoti padėti. Aš nepadariau nieko tokio, ko nebūtų padaręs 
kas nors kitas būdamas mano vietoje“, – kalbėjo G. Čepononytė. 

 

https://www.sportas.lt/naujiena/471570/apdovanoti-kilnaus-sportinio-elgesio-laureatai-poelgiai-verti-daugiau-nei-medalio
https://www.sportas.lt/naujiena/471570/apdovanoti-kilnaus-sportinio-elgesio-laureatai-poelgiai-verti-daugiau-nei-medalio


 

PAIR DISCUSSION NO. 2 

STUDENT B 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

  

  Apdovanoti kilnaus sportinio elgesio laureatai – 
poelgiai verti daugiau nei medalio 

        

 

Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (LTOK) vakar pagerbti Lietuvos kilnaus sportinio elgesio 
apdovanojimų laureatai.  

„Kilnus sportinis elgesys yra savybė, dėl kurios nereikia lieti prakaito sporto salėse ar stadionuose. Tai 
nuoširdūs poelgiai, noras padėti, siekiamybė varžytis sąžiningai. Skirti savo laiką ir jėgas nuo agresorės 
kenčiančiai Ukrainai, ištiesti pagalbos ranką varžovui ir dėl to net paaukoti prizines vietas, savo laisvą 
laiką savanoriškai skirti bendruomenės ugdymui – visa tai jau savaime yra čempioniški poelgiai. Ačiū, 
kad esate pavyzdys mūsų visuomenei ir tikiu, kad garsiai nuskambėjusios jūsų istorijos įkvėps ne 
vieną“, – sveikindama ceremonijos dalyvius kalbėjo olimpinė čempionė LTOK prezidentė D. 
Gudzinevičiūtė. 

Kilnaus sportinio elgesio judėjimas Lietuvoje, pradėtas vystyti prieš 30 metų, siekia saugoti ir skatinti 
pagarbą kilniam elgesiui ir jo vertybėms tiek didžiajame sporte ar sporto visiems programose, tiek 
kasdieniame gyvenime.  

„Jaunojo sportininko kilnaus poelgio“ apdovanojimas skirtas Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos 
mokinei, „Lietuvos mokyklų žaidynių” dalyvei Gabijai Čepononytei. Dalyvaudama Lietuvos mokyklų 
žaidynių estafetinio bėgimo varžybose lengvaatletė ištiesė pagalbos ranką parkritusiai varžovų 
komandos lyderei. Antroje vietoje tuo metu buvusiai G. Čepononytės komandai pritrūko vos kelių 
šimtųjų sekundės dalių iškovoti pirmąją vietą. 

„Kai bėgdama estafetę pamačiau ant bėgimo takelio suklupusią merginą, net nesudvejojau, ar bėgti 
toliau ir siekti kuo geresnio rezultato, ar sustoti padėti. Aš nepadariau nieko tokio, ko nebūtų padaręs 
kas nors kitas būdamas mano vietoje“, – kalbėjo G. Čepononytė. 

 
 

https://www.sportas.lt/naujiena/471570/apdovanoti-kilnaus-sportinio-elgesio-laureatai-poelgiai-verti-daugiau-nei-medalio
https://www.sportas.lt/naujiena/471570/apdovanoti-kilnaus-sportinio-elgesio-laureatai-poelgiai-verti-daugiau-nei-medalio


 

PAIR DISCUSSION NO. 3 

STUDENT A 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

 

      Vilnius sukūrė atvirų pamokų platformą, sostinę 
paversiančia viena didele mokykla 

 

       

 

Vilnius mokymąsi iš uždarų klasių kelia į atviras miesto erdves – skverus, gatves, muziejus, įmones. 
Trečiadienį oficialiai pristatyto projekto „Vilnius yra mokykla“ tikslas yra bent 10 proc. pamokų iškelti į 
miesto erdves. 

Su šia idėja Vilnius pernai „Bloomberg Philanthropies“ fondo merų iššūkyje aplenkė 600 pasaulio 
miestų ir laimėjo milijoną dolerių. 

Kaip teigiama išplatintame pranešime, projektas veiks lyg Airbnb arba Netflix, tik bus skirtas 
pamokoms – kiekvienas mokytojas čia galės sukurti ir įkelti savo pamoką arba išsirinkti iš sukauptų 
pamokų skirtingose miesto erdvėse. Miestas virsta viena didele mokykla – skamba neįtikėtinai, bet su 
šiuo projektu tai nauja mokymosi Vilniuje realybė. Per savo 700 metų istoriją Vilnius savyje turi 
užkodavęs klodus informacijos – istorija gali vykti Vokiečių gatvėje, matematika – skaičiuojant 
senosios Katedros plotą Katedros aikštėje, gamta – bet kuriame Vilniaus parke, ekonomika – net ir 
autobuse ar kurioje nors įmonėje. 

Žavu tai, kad projektas išlipa ne tik iš mokyklos rėmų, bet ir leidžia išplėsti mokymosi programą. Prie 
projekto jau prisijungė kelios įmonės, įstaigos ir muziejai: LR Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos Banko Pinigų muziejus, Kino ir medijų erdvė 
„Planeta“ ir kt. Dar kelios dešimtys įmonių bei institucijų žada tai padaryti artimiausiu metu. Tarp jų – 
ir Lukiškių kalėjimas, kuriame ir buvo pristatytas projektas. 

Šiuo metu platformoje vilniusyramokykla.lt jau yra įkelta 112 pamokų, didžioji jų dalis sukurta Vilniaus 
mokytojų. 

 



 

 

PAIR DISCUSSION NO. 3 

STUDENT B 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

 

      Vilnius sukūrė atvirų pamokų platformą, sostinę 
paversiančia viena didele mokykla 

 

       

 

Vilnius mokymąsi iš uždarų klasių kelia į atviras miesto erdves – skverus, gatves, muziejus, įmones. 
Trečiadienį oficialiai pristatyto projekto „Vilnius yra mokykla“ tikslas yra bent 10 proc. pamokų iškelti į 
miesto erdves. 

Su šia idėja Vilnius pernai „Bloomberg Philanthropies“ fondo merų iššūkyje aplenkė 600 pasaulio 
miestų ir laimėjo milijoną dolerių. 

Kaip teigiama išplatintame pranešime, projektas veiks lyg Airbnb arba Netflix, tik bus skirtas 
pamokoms – kiekvienas mokytojas čia galės sukurti ir įkelti savo pamoką arba išsirinkti iš sukauptų 
pamokų skirtingose miesto erdvėse. Miestas virsta viena didele mokykla – skamba neįtikėtinai, bet su 
šiuo projektu tai nauja mokymosi Vilniuje realybė. Per savo 700 metų istoriją Vilnius savyje turi 
užkodavęs klodus informacijos – istorija gali vykti Vokiečių gatvėje, matematika – skaičiuojant 
senosios Katedros plotą Katedros aikštėje, gamta – bet kuriame Vilniaus parke, ekonomika – net ir 
autobuse ar kurioje nors įmonėje. 

Žavu tai, kad projektas išlipa ne tik iš mokyklos rėmų, bet ir leidžia išplėsti mokymosi programą. Prie 
projekto jau prisijungė kelios įmonės, įstaigos ir muziejai: LR Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos Banko Pinigų muziejus, Kino ir medijų erdvė 
„Planeta“ ir kt. Dar kelios dešimtys įmonių bei institucijų žada tai padaryti artimiausiu metu. Tarp jų – 
ir Lukiškių kalėjimas, kuriame ir buvo pristatytas projektas. 

Šiuo metu platformoje vilniusyramokykla.lt jau yra įkelta 112 pamokų, didžioji jų dalis sukurta Vilniaus 
mokytojų. 
 



 

PAIR DISCUSSION NO. 4 

STUDENT A 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

   

„700 kregždučių Vilniui“: rekordo siekimo akimirkos  

     

 

Oficialaus rekordo pasiekta beveik triskart greičiau, negu tikėtasi: laikas, per kurį atlikta 700 šuolių 
kregždute – 24 minutės ir 3 sekundės. Šį laiką užfiksavo procesą stebėjusi „Rekordų akademijos“ 
speciali komisija. 

Renginys, kurio metu simboliniu šuolių skaičiumi buvo pasveikintas Vilnius jo įkūrimo sukakties proga, 
vyko sausio 25 d. Sostinės vaikų ir jaunimo centro Didžiajame baseine. 

Rekordo siekime dalyvavo 43 įvairaus amžiaus bei pasirengimo šuolininkai iš Vilniaus ir Kauno – nuo 
šios sporto šakos entuziastų iki Europos bei pasaulio finalistų, tarp kurių – Martynas Lisauskas – 2022 
m. Pasaulio jaunimo čempionato finalistas, Sebastian Koneckij – Europos ir pasaulio čempionatų 
dalyvis, Liucija Balsienė – šuolių į vandenį sporto meistrė, šalies čempionė, pasaulio senjorų 
čempionatų čempionė. 

Jauniausiajam šuolininkui 7-eri, o vyriausiam – 65-eri! Buvo šokama nuo 1 metro, 3 metrų ir 5 metrų 
aukščio tiltelių bei tramplinų. 

„Šuolis „Kregždutė“ – klasikinis šuolis į vandenį. Tačiau „klasikinis“ jokiu būdu nereiškia paprastas“, – 
pasakojo Kęstutis Autukas, SVJC treneris ir vienas iš „700 kregždučių Vilniui“ organizatorių. „Rekordui 
pasirinktas būtent šis šuolis, nes jis grakštus ir elegantiškas, veržlus, jaunatviškas ir laisvas, kaip ir pats 
Vilnius. Tai populiarioji šuolio klasika, įveikiama ne tik profesionalams, bet ir mėgėjams“. Šį šuolį, kaip 
privalomosios sportininkams kiekvienos programos dalį varžybų metu, labai mėgsta ir pats Kęstutis, 
jau 21 kartą iš eilės buvęs Lietuvos čempionu šuolių į vandenį sporto šakoje.  

 



 

PAIR DISCUSSION NO. 4 

STUDENT B 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

   

„700 kregždučių Vilniui“: rekordo siekimo akimirkos  

     

 

Oficialaus rekordo pasiekta beveik triskart greičiau, negu tikėtasi: laikas, per kurį atlikta 700 šuolių 
kregždute – 24 minutės ir 3 sekundės. Šį laiką užfiksavo procesą stebėjusi „Rekordų akademijos“ 
speciali komisija. 

Renginys, kurio metu simboliniu šuolių skaičiumi buvo pasveikintas Vilnius jo įkūrimo sukakties proga, 
vyko sausio 25 d. Sostinės vaikų ir jaunimo centro Didžiajame baseine. 

Rekordo siekime dalyvavo 43 įvairaus amžiaus bei pasirengimo šuolininkai iš Vilniaus ir Kauno – nuo 
šios sporto šakos entuziastų iki Europos bei pasaulio finalistų, tarp kurių – Martynas Lisauskas – 2022 
m. Pasaulio jaunimo čempionato finalistas, Sebastian Koneckij – Europos ir pasaulio čempionatų 
dalyvis, Liucija Balsienė – šuolių į vandenį sporto meistrė, šalies čempionė, pasaulio senjorų 
čempionatų čempionė. 

Jauniausiajam šuolininkui 7-eri, o vyriausiam – 65-eri! Buvo šokama nuo 1 metro, 3 metrų ir 5 metrų 
aukščio tiltelių bei tramplinų. 

„Šuolis „Kregždutė“ – klasikinis šuolis į vandenį. Tačiau „klasikinis“ jokiu būdu nereiškia paprastas“, – 
pasakojo Kęstutis Autukas, SVJC treneris ir vienas iš „700 kregždučių Vilniui“ organizatorių. „Rekordui 
pasirinktas būtent šis šuolis, nes jis grakštus ir elegantiškas, veržlus, jaunatviškas ir laisvas, kaip ir pats 
Vilnius. Tai populiarioji šuolio klasika, įveikiama ne tik profesionalams, bet ir mėgėjams“. Šį šuolį, kaip 
privalomosios sportininkams kiekvienos programos dalį varžybų metu, labai mėgsta ir pats Kęstutis, 
jau 21 kartą iš eilės buvęs Lietuvos čempionu šuolių į vandenį sporto šakoje. 

 



 

PAIR DISCUSSION NO.5 

STUDENT A 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

                                        

                  

 

 

Šiandienos miesto metraštis,  

įamžintas gatvių fasaduose 

  

 

 

Jeigu vaikščiodami mieste ne tik atkreipiate dėmesį į gatves puošiantį meną – grafičius ar neofreskas, 
bet dar ir sustojate apžiūrėti ar paieškoti užšifruotos žinutės ar idėjos, tuomet vienas iš 
pasivaikščiojimo maršrutų sostinėje yra siūlomas kaip tik jums. 

Pasakodami kitiems ar tiesiog galvodami apie Vilnių turbūt nevadiname jo gatvės meno Meka. Tačiau, 
tai dar nereiškia, kad sostinėje nėra nuostabių šio meno pavyzdžių. 

Gatvės menas turi maišto, laisvės ir romantikos bruožų. Gimęs iš pasipriešinimo kasdienybei ar 
akademiškumui, jis vis dar vadintinas viena trapiausių meno formų, nes dažnai atsiranda ant apleistų 
pastatų, tvorų ar požeminių pėsčiųjų perėjų, kitaip tariant, objektų, kurie bet kada gali būti nugriauti, 
perdažyti ar suniokoti vandalų. Autoriai, suprasdami, koks trumpaamžis gali būti jų darbas, vis tiek 
neatsispiria pagundai palikti savo žinią. Iki pirmojo „Vilnius Street Art“ festivalio 2013 metais toks 
menas atsirasdavo marginalinėse miesto vietose. Dabar gatvės menas išėjo iš pogrindžio, įsikuria 
matomose vietose ir užima gerokai didesnius plotus. Darbų daugėja, kartais jie tiesiog dekoratyvūs, 
kartais labai prasmingi, bet visuomet matomi ir skatinantys praeivius ne praeiti nuleidus galvą, o 
nusišypsoti, nustebti ar supykti, kitaip tariant, išnirti iš rutinos ir nors akimirką persikelti į kitą pasaulį. 

Dairydamiesi ir atidžiai apžiūrinėdami maršruto objektus ne tik smagiai praleisite laiką, bet ir 
sužinosite daug įdomybių apie Vilniaus gatvės meną ir jo kūrėjus. Labai tikėtina, kad net seniai 
pažįstami darbai sušvis naujomis spalvomis ir prasmėmis. 

 



 

 

PAIR DISCUSSION NO.5 

STUDENT B 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

                                        

                  

 

 

Šiandienos miesto metraštis,  

įamžintas gatvių fasaduose 

  

 

 

Jeigu vaikščiodami mieste ne tik atkreipiate dėmesį į gatves puošiantį meną – grafičius ar neofreskas, 
bet dar ir sustojate apžiūrėti ar paieškoti užšifruotos žinutės ar idėjos, tuomet vienas iš 
pasivaikščiojimo maršrutų sostinėje yra siūlomas kaip tik jums. 

Pasakodami kitiems ar tiesiog galvodami apie Vilnių turbūt nevadiname jo gatvės meno Meka. Tačiau, 
tai dar nereiškia, kad sostinėje nėra nuostabių šio meno pavyzdžių. 

Gatvės menas turi maišto, laisvės ir romantikos bruožų. Gimęs iš pasipriešinimo kasdienybei ar 
akademiškumui, jis vis dar vadintinas viena trapiausių meno formų, nes dažnai atsiranda ant apleistų 
pastatų, tvorų ar požeminių pėsčiųjų perėjų, kitaip tariant, objektų, kurie bet kada gali būti nugriauti, 
perdažyti ar suniokoti vandalų. Autoriai, suprasdami, koks trumpaamžis gali būti jų darbas, vis tiek 
neatsispiria pagundai palikti savo žinią. Iki pirmojo „Vilnius Street Art“  festivalio 2013 metais toks 
menas atsirasdavo marginalinėse miesto vietose. Dabar gatvės menas išėjo iš pogrindžio, įsikuria 
matomose vietose ir užima gerokai didesnius plotus. Darbų daugėja, kartais jie tiesiog dekoratyvūs, 
kartais labai prasmingi, bet visuomet matomi ir skatinantys praeivius ne praeiti nuleidus galvą, o 
nusišypsoti, nustebti ar supykti, kitaip tariant, išnirti iš rutinos ir nors akimirką persikelti į kitą pasaulį. 

Dairydamiesi ir atidžiai apžiūrinėdami maršruto objektus ne tik smagiai praleisite laiką, bet ir 
sužinosite daug įdomybių apie Vilniaus gatvės meną ir jo kūrėjus. Labai tikėtina, kad net seniai 
pažįstami darbai sušvis naujomis spalvomis ir prasmėmis. 

 



 

 

PAIR DISCUSSION NO.6 

STUDENT A 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

                   

Vilnius pasitinka jubiliejų: sostinės restoranai paruošė 
unikalias gastronomines patirtis 

    

 

Visą sausio mėnesį vilniečiai ir miesto svečiai gali džiaugtis ne tik festivalių, koncertų ir parodų gausa 
Vilniaus jubiliejaus proga, bet ir naujomis gastronominėmis patirtimis. Beveik 20 sostinės restoranų ir 
kavinių paruošė išskirtinius pasiūlymus ir savaip interpretuotus vilnietiškus patiekalus, kurie nukels 
net į kunigaikščių laikus. Šventei skirti gastronominiai atradimai leis per skirtingus pojūčius iš naujo 
susipažinti su miesto istorija ir jo tradicijomis. 

Pasak Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovės Ingos 
Romanovskienės,  šiuolaikinę Vilniaus virtuvę galima pavadinti tikru gastronominiu lobynu. „Pastarąjį 
dešimtmetį mieste itin suklestėjo skirtingų pasaulio skonių puoselėjimo kultūra, kurią paskatino 
kosmopolitiška ir žingeidi karta. Sostinėje galima paragauti įvairiausių šalių virtuvių, nuo Japonijos, 
Indijos ar Nepalo iki Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Meksikos, Izraelio ir kitų virtuvių. Tuo pačiu, čia 
puoselėjamas tautinis palikimas, unikalūs mūsų krašto gastronominiai atradimai. Vilniaus jubiliejus 
yra puiki proga susipažinti su sostinės maisto kultūra ir prisiminti jos gilias istorines šaknis“, – kviečia 
Inga Romanovskienė. 

Paprašius lietuvių įvardinti nacionalinį mūsų šalies patiekalą, daugelis pirmiausia pagalvotų apie 
cepelinus, šaltibarščius ar plokštainį, tačiau šiuos valgius tautiečiai pamėgo tik XIX amžiuje. Sostinės 
restorano „Lokys“ kolektyvas, norėdamas supažindinti vilniečius ir miesto svečius su ankstyvosios 
Lietuvos virtuve, 700-ojo gimtadienio proga kvies nusikelti į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir 
paragauti didikų valgytų patiekalų.  

 

 



 

PAIR DISCUSSION NO.6 

STUDENT B 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

                   

Vilnius pasitinka jubiliejų: sostinės restoranai paruošė 
unikalias gastronomines patirtis 

 

    

 

Visą sausio mėnesį vilniečiai ir miesto svečiai gali džiaugtis ne tik festivalių, koncertų ir parodų gausa 
Vilniaus jubiliejaus proga, bet ir naujomis gastronominėmis patirtimis. Beveik 20 sostinės restoranų ir 
kavinių paruošė išskirtinius pasiūlymus ir savaip interpretuotus vilnietiškus patiekalus, kurie nukels 
net į kunigaikščių laikus. Šventei skirti gastronominiai atradimai leis per skirtingus pojūčius iš naujo 
susipažinti su miesto istorija ir jo tradicijomis. 

Pasak Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovės Ingos 
Romanovskienės,  šiuolaikinę Vilniaus virtuvę galima pavadinti tikru gastronominiu lobynu. „Pastarąjį 
dešimtmetį mieste itin suklestėjo skirtingų pasaulio skonių puoselėjimo kultūra, kurią paskatino 
kosmopolitiška ir žingeidi karta. Sostinėje galima paragauti įvairiausių šalių virtuvių, nuo Japonijos, 
Indijos ar Nepalo iki Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Meksikos, Izraelio ir kitų virtuvių. Tuo pačiu, čia 
puoselėjamas tautinis palikimas, unikalūs mūsų krašto gastronominiai atradimai. Vilniaus jubiliejus 
yra puiki proga susipažinti su sostinės maisto kultūra ir prisiminti jos gilias istorines šaknis“, – kviečia 
Inga Romanovskienė. 

Paprašius lietuvių įvardinti nacionalinį mūsų šalies patiekalą, daugelis pirmiausia pagalvotų apie 
cepelinus, šaltibarščius ar plokštainį, tačiau šiuos valgius tautiečiai pamėgo tik XIX a. Sostinės 
restorano „Lokys“ kolektyvas, norėdamas supažindinti vilniečius ir miesto svečius su ankstyvosios 
Lietuvos virtuve, 700-ojo gimtadienio proga kvies nusikelti į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir 
paragauti didikų valgytų patiekalų.  

 

 

 



 

PAIR DISCUSSION NO.7 

STUDENT A 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

                   

Vilniaus 700 jubiliejaus proga moksleiviai  
kurs ateities sostinę 

 

    

 

Vilniaus jubiliejus yra minimas ir 4–16 metų amžiaus piliečių, kurie pasitelkdami LEGO įrangą, 
sprendžia realias pasaulio problemas, taip tapdami svarbiu jubiliejaus akcentu. 

„Vilniaus gimtadienis nėra tik šventė, tai galimybė stabtelti ir pagalvoti, ar teisingai judame, ar 
teisingą ateitį kuriame. Šiuo projektu vaikus kviečiame pasvajoti kur ir kaip Vilnius judės ateityje. Tad 
tikimės, jog veiklus jaunimas taps tikru įkvėpimu imtis iniciatyvos ir tiems, kurie dar tik gvildena savo 
idėjas“, – sako „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė. 

Renginio dalyviai pagal amžių yra suskirstyti į tris grupes: „Discover“ – 4–6 metų amžiaus darželinukai, 
„Explore“ – 6–10 metų amžiaus pradinės mokyklos moksleiviai ir „Challenge“ – 10–16 metų amžiaus 
vidurinių mokyklų moksleiviai. Skirtingų amžiaus kategorijų vaikai dirba su skirtingo sudėtingumo 
įranga bei programavimo kalbomis. 

Siekiama sudominti jaunus žmones mokslu, technologijomis, inžinerija, matematika bei menu ir 
gautas žinias pritaikyti realiame gyvenime. Pavyzdžiui, vaikai turi numatyti, kokie judumo iššūkiai dar 
laukia Vilniaus ir rasti būdus, kaip tuos iššūkius išspręsti. „Transportas skatina mus judėti į priekį, daro 
įtaką viso pasaulio ekonomikai ir ateičiai. Kaip organizacija, mokome jaunus žmones spręsti 
problemas ir diegti naujoves, todėl didžiuojamės, kad tapome artėjančio sostinės jubiliejaus dalimi. 
Šiai besimokančiųjų kartai reikės nuolat prisitaikyti, tobulėti ir ateityje pasitikėti savo įgūdžiais kuriant 
miestą, kuriame norės gyventi ir kuriuo galės didžiuotis,“ – teigia asociacijos „Robotiada“ atstovas 
Saulius Vasiliauskas. 

 

 



PAIR DISCUSSION NO.7 

STUDENT B 

You are going to read a news item in Lithuanian.  

You have to respond to the news and discuss it with a partner in English. 

Your partner has also read the same news item. 

You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish. 

The discussion should take up to 5 minutes. 

You are expected to: 

- summarise the content of  the text (Student A); 

- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; 

- make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;  

- summarise and conclude your discussion (Student B). 

 

 

 

                  
 

 Vilniaus 700 jubiliejaus proga moksleiviai  
kurs ateities sostinę 

    

 

Vilniaus jubiliejus yra minimas ir 4–16 metų amžiaus piliečių, kurie pasitelkdami LEGO įrangą, 
sprendžia realias pasaulio problemas, taip tapdami svarbiu jubiliejaus akcentu. 

„Vilniaus gimtadienis nėra tik šventė, tai galimybė stabtelti ir pagalvoti, ar teisingai judame, ar 
teisingą ateitį kuriame. Šiuo projektu vaikus kviečiame pasvajoti kur ir kaip Vilnius judės ateityje. Tad 
tikimės, jog veiklus jaunimas taps tikru įkvėpimu imtis iniciatyvos ir tiems, kurie dar tik gvildena savo 
idėjas“, – sako „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė. 

Renginio dalyviai pagal amžių yra suskirstyti į tris grupes: „Discover“ – 4–6 metų amžiaus darželinukai, 
„Explore“ – 6–10 metų amžiaus pradinės mokyklos moksleiviai ir „Challenge“ – 10–16 metų amžiaus 
vidurinių mokyklų moksleiviai. Skirtingų amžiaus kategorijų vaikai dirba su skirtingo sudėtingumo 
įranga bei programavimo kalbomis. 

Siekiama sudominti jaunus žmones mokslu, technologijomis, inžinerija, matematika bei menu ir 
gautas žinias pritaikyti realiame gyvenime. Pavyzdžiui, vaikai turi numatyti, kokie judumo iššūkiai dar 
laukia Vilniaus ir rasti būdus, kaip tuos iššūkius išspręsti. „Transportas skatina mus judėti į priekį, daro 
įtaką viso pasaulio ekonomikai ir ateičiai. Kaip organizacija, mokome jaunus žmones spręsti 
problemas ir diegti naujoves, todėl didžiuojamės, kad tapome artėjančio sostinės jubiliejaus dalimi. 
Šiai besimokančiųjų kartai reikės nuolat prisitaikyti, tobulėti ir ateityje pasitikėti savo įgūdžiais kuriant 
miestą, kuriame norės gyventi ir kuriuo galės didžiuotis,“ – teigia asociacijos „Robotiada“ atstovas 
Saulius Vasiliauskas. 
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