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Nacionalinė meninė konferencija „ŽYDŲ VAIKŲ ISTORIJOS“ 

2019-01-25 d., Ariogala 

PROGRAMA 

KONFERENCIJOS  PRADŽIA    10.00 val. 

Meninis sveikinimas. 

„Nupūskime užmaršties dulkes nuo seno fotografijų albumo“. Raseinių r. Ariogalos gimnazija 

 

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus, Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos, svečių 

sveikinimai 

 

PRANEŠIMAI    10.30 val. 

❖ Literatūrinė – meninė kompozicija  „Prisiminimai“. Pagal knygą „Merkinė – žydų miestas 

Lietuvoje“. Vertimo autorė Olga Lempertaitė,  Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla 

 

❖ Literatūrinė – meninė  kompozicija  ,,Laiškai iš anapus“. Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

 

❖ Knygos apie Raseinių krašto žydus pristatymas. Raseinių krašto istorijos muziejus 

 

❖ Meninė – muzikinė kompozicija ,,Pasaulis, kurio nebėra“. LSU Kėdainių ,,Aušros“ 

progimnazija 

 

❖ Teatrinė kompozicija „Mūsų pareiga žinoti, atminti, perduoti ateities kartoms...“ Kauno 

Kazio Griniaus progimnazija 

 

❖ Videopasakojimas „Lietuvos žydų vaikai Holokausto metais“. Vilniaus „Santaros“ gimnazija 

 

❖ Vaidybinis siužetas „Duona kasdieninė“. Pagal Icchoko Mero romaną ,,Ties gatvės žibintu“. 
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla 

 

❖ Literatūrinė – muzikinė kompozicija ,,Saulė leidosi“. Kupiškio Povilo Matulionio 

progimnazija 

 

❖ Ištrauka iš Grigorijaus Kanovičiaus romano ,,Žvakės vėjyje“. Biržų ,,Saulės“ gimnazija 

 

❖ Vaidybinis siužetas „Tėvo batai“.  Alytaus Putinų gimnazija 
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❖ Istorijos pristatymas „Mano širdis nenustos plakti“. Pagal Trudi Birger prisiminimų knygą 

„Dukters meilės dovana“. Kauno Veršvų gimnazija 

 

❖ Meninė kompozicija ,,Laiko ratas“.  Druskininkų „Atgimimo“ mokykla 

 

❖ Literatūrinė – muzikinė kompozicija „Vilniečio pasakojimas“. Remiantis Stanislovo Rubino 

pasakojimu. Šolomo Aleichemo ORT gimnazija 

 

❖ Meninė kompozicija „Guta“.  Kėdainių  Atžalyno gimnazija 

 

❖ Videofilmas „Laikas ir likimai“.  Mažeikių M. Račkausko gimnazija 

 

❖ Literatūrinė – meninė kompozicija ,,Žmogus gyvas tol, kol atsimena...“ Pagal Grigorijaus 

Kanovičiaus romaną ,,Miestelio romansas“. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija 

 

❖ Meninė kompozicija ,,Tapati meilė“. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 

 

❖ Meninė kompozicija ,,O buvo buvo...“  Alytaus Piliakalnio progimnazija 

 

❖ Muzikinis humoristinis vaidybinis epizodas „Sūnus“ iš žydų gyvenimo. Kėdainių r. 

Akademijos gimnazija 

 

❖ Meninė kompozicija „Kalti be kaltės“.  Kauno r. Piliuonos gimnazija 

 

❖ Meninė kompozicija „Kaip mes gyvenome Krakėse“.  Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

 

❖ Literatūrinė – meninė kompozicija „Gyvenimas laiškais“.  Kalvarijos gimnazija 

 

❖ Teatrinė kompozicija „Žodžiai ant popieriaus dega krauju...“ Pagal Icchoko Rudaševskio 

knygą „Vilniaus geto dienoraštis“.  Daugų Vlado Mirono gimnazija 

 

Pietūs 12.30-13.30 val. 

 

Sutarties pasirašymas su Kauno Kazio Griniaus progimnazija 

 

Bendra nuotrauka „#WE REMEMBER“ 

 

Konferencijos apibendrinimas 

 

Informuojame, kad per renginį bus fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi 

nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Nuotraukos bus spausdinamos  žiniasklaidos priemonėse, socialinių 

tinklų paskyrose, interneto svetainėse. 


