
 
 
 
 LIETUVOS LAISVĖS GYNIMO  
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2016 01 13 



Informacinis stendas  

Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui  



Piešinių, plakatų paroda  









Pilietinė akcija  

 „ Atmintis gyva, nes liudija“  



         Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienai paminėti 
gimnazijoje vyko atvira integruota anglų 
kalbos -istorijos pamoka  ,,Kviečiu į 1991 m. 
sausio įvykių galeriją".   

 

         Ją antros klasės  mokiniams vedė anglų 
kalbos mokytoja Simona Šernienė ir istorijos 
mokytoja Rasa Šilinskienė. 









Aš Darius. Pamoka Laisvei 
 Mokinių mintys po pamokos: 

 

• Esu dėkingas tiems žmonėms, kurie tikėjo laisve, 

kurie skandavo tą brangų mums žodį Lietuva ir 

paaukojo savo gyvybes vardan to, kad būtume laisvi. 

( Tomas) 
 

• ... ar mes eitume ginti laisvės, ar mes laisvę 

vertiname? Juk gimėme laisvoje Lietuvoje ir mums 

laisvė atrodo savaime suprantama, bet taip nebuvo 

prieš 25 m. Mums reikia tą suprasti, prisiminti, 

saugoti. ( Gabija) 



Aš Darius. Pamoka Laisvei 
Mokinių mintys po pamokos 

• Paskatino būti labiau patriotišku. Sukėlė gilius 

jausmus, užuojautą žuvusių artimiesiems; suteikė 

daugiau žinių apie Sausio 13- ąją. ( Karolis) 
 

• Patiko, jog ši diena buvo lyg iš naujo atgaivinta 

istorija, labai patiko jauki muzika. Faina, kad VŽG 

paaukojo 1 pamoką ir parodė šį vaizdo įrašą.( Marta) 
 

• Aš esu Darius. Mane jaudina laisvos Lietuvos idėja ir 

žmonės, kurie dirba vardan jos išpildymo. Buvau 

maloniai nustebinta, kaip įdėmiai ir rimtai mokiniai 

žiūrėjo filmą. ( Gabija) 



Aš Darius. Pamoka Laisvei 

• Manau reikia būti dėkingiems laisvės gynėjams. 

Manau, kad žmonės buvo labai drąsūs. ( Vytautas) 
 

• Aš esu už tas akis, kur spindi laime. Aš esu už tas 

akis, kur spindi laisve. Pajutęs laisvę, žmogus neturi 

bijoti. Tamsiausia valanda- prieš aušrą. ( Marija) 
 

• Aš esu Darius ir mėgstu piešti. Už laisvę, už tas akis, 

kurios spindi laime. Ar tikrai nebeliko vilties? Laužo 

šviesa naktyje... LIETUVA!!! LIE- TU- VA!!! 

LIETUVA!!! ( Aušra) 

 



Aš Darius. Pamoka Laisvei 
• Siaubinga įsivaizduoti, kaip mano amžiaus vaikinai, 

moksleiviai buvo tokie drąsūs, ryžtingi patriotai, 

kurie buvo sunaikinti. Labai žavi Lietuvos 

bendrumas, vienybė, kuri tiesiog spinduliuoja iš 

lietuvių. Ir apmaudžiausia, kad jos nebeliko šiais 

laikais. ( Julija) 
 

• Reikia vertinti kiekvieną akimirką, rūpintis dabartimi, 

o ne ateitimi. Reikia nepamiršti artimųjų ir draugų, 

visada išsakyti savo jausmus. (Gabrielė) 
 

• Kilo tautiškos ir pilietiškos mintys pamačius minią 

lietuvių, skanduojančių lietuviškas skanduotes. (Mantas) 

 


