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SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMAS  

Sausio 13-oji. Atmintis gyva, nes liudija 

Data: 2017 m. sausio 15 d., 13.00 val. 

 

Informacinis plakatas, skelbtas BVJO FB paskyroje 

 

Apie sausio 13-ąją: 

Kiekvienais metais Lietuvoje minima sausio 13-oji. Tam yra sukurtos jau net kelios iniciatyvos, prie kurių šiais metais 

jungiamės ir mes. Viena jų – „Atmintis gyva, nes liudija“. Lietuvoje visos ugdymo įstaigos, bibliotekos ir pan. sausio 

13 d. 8.00 val. kviečiamos lange uždegti žvakutes dešimčiai minučių, taip prisimenant tą naktį žuvusius už Lietuvos 

laisvę. BVJO prie minimo akcijos prisijungs ir žvakutes uždegs bei tylos minute žuvusius pagerbs sausio 15 d. 

minėjime. 

Antroji iniciatyva – akcija „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“, kurios metu lietuviai sausio 13-ąją kviečiami įsisegti 

neužmirštuolės žiedą. BVJO prie akcijos prisidės per menų dirbtuves darant trispalves su neužmirštuolėmis.  

Renginio tikslas – paminėti Lietuvai svarbią datą – Sausio 13-ąją. Renginys susideda iš dviejų etapų: 

1) Sausio 8 d. kiekviena mokytoja su vaikais klasėse piešia arba surašo vaikų mintis (rašantieji gali patys 

parašyti) tema „Laisvės minčių pėdomis“. Piešiniai bus eksponuojami tam paruoštame stende.  

Vyresniosios klasės vaikai rengia reportažą tema „Kas yra laisvė?“. Video montažas bus rodomas sausio 15 

d. minėjime. 

2) Sausio 15 d. – BVJO renginys „Sausio 13-oji. Atmintis gyva, nes liudija“. 

PROGRAMA 

1. 12.40 val. prasideda menų dirbtuvės: 1) gaminamos Lietuvos trispalvės, papuoštos neužmirštuolėmis. 

Pasibaigus minėjimui su jomis fotografuosimės; 2) ant trispalvių širdelių rašome palinkėjimus Lietuvai. 

Širdelės sukabinamos ant tam paruoštos sienos.  

2. 13.00 val. įžanginis vedėjo žodis.  

3. 13.15 val. eilėraštis Lietuvai ir rašinys tema „Laisvė“. Deklamuoja / raiškiai skaito vyresniosios klasės 

mokinys. 
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4. Žiūrime vyresniosios klasės mokinių video reportažą „Kas yra laisvė?“ 

5. 13.20 val. trumpas pasakojimas ir filmukas / nuotraukos apie sausio 13-osios įvykius. 

https://www.youtube.com/watch?v=EEVy4OmlXXE 

https://www.youtube.com/watch?v=7J4_wxiU3AY 

https://www.youtube.com/watch?v=bobXIwM21jg 

6. 13.35 val. 14 žvakučių uždegimas ir tylos minutė. 

7. Kviečiame visus gerti arbatos, vaikus – pabaigti daryti trispalves, kas nedarė – padaryti. Darome bendrą 

nuotrauką. 
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