
Kovo mėnesį atkreipėme dėmesį į DRAUGYSTĘ, kaip 

smagu turėti gerą draugą. Šį svarbų prevencinį 

mėnesį 5 - 8 klasių mokiniai, poilsio pertraukėlių metu 

kūrė eiles apie draugystę, jos svarbą gyvenime.

Kūrybinė pertraukėlė „Draugystė suteikia sparnus“ -

mokiniai savo sukurtais eilėraščiais apie draugystę 

dalinasi su visais... 

Parengė:

socialinė pedagogė

Diana Grigienė



Draugystė

Draugystė-tai geriausias jausmas,

Kuris užburia mane. 

Be jo jaučiuosi aš toks vienišas,

Vienatvėje toks liūdnas jausmas,

Apima mane. 

Juk bėga laikas,

Ir lekia dienos, 

Kai nejaučiu aš 

Draugiško artumo savyje. 

Be draugo lekia niūrios dienos,

Ir tad vienatvės jausmas manyje. 

Draugystė-laikas leistas kiemo pievoj, 

Laukimas, kol draugas pasikvies tave.

Tas laikas, kai leisi jau ne vienas, 

Kai bus būrys draugų šalia. 

Nes tik būrį draugų gali nugriauti Visas vienatvės sienas ir širdyje

Pulsuoja magiška galia.

Užverk duris vienatvei džiugias sielas, Ir lydi džiaugsmas vėl tave.

Emilė 5a



Kaip smagu, su draugu,

Susitikt kieme kartu!

Žaisti, juoktis ir bėgioti, 

Spardyt kamuolį, kvailioti.

Jei tau liūdna ar sunku, 

Draugą prisiminki tu. 

Jis žinos kaip tau padėti, 

Ar paguost, ar patylėti.

Elijus D. 5a

Draugai

Man nereikia daug draugų, 

Man tik reikia -tikrų...

Reikia draugo man bent vieno, 

Kad gyventi būtų miela. 
Ramunė 5a



Draugu būti geru

Kartais būna sunku, 

Reikia žinoti, kada ranką paduoti, 

O kartais net ir paguosti

Bet turint didelę širdį, 

Lengva tai patirti-

Kada apkabinti, 

O kada nuraminti

Bet smagiausia už viską-

Gerai leisti laiką, 

Kartu juoktis, kvatoti

Ir net kartais sapnuoti...

Ugnė 5a



Gerą draugę aš turiu, 

Viskuo su ja pasidalinti galiu. 

Laiką leidžiame katu, 

Mėgstam vaikščioti mišku.

Jai patinka vaisiniai ledai

Vaišinu aš jais dažnai, 

Piešiame, šokame su audra

Draugę turėti yra jėga. 

Akvilė 5a



5b eilėraštukai

Mano draugas toks šaunus,

Jis geriausias iš visų. 

Mano draugas nuoširdus,

Jis pagelbėja visur.

(Milena Jaremkevič)

DRAUGYSTĖ

Dėl jos ir žemėje gyvenam,

Dainuojame dainas dėl jos. —

Dėl jos ir Nemunas srovena,

Ir ošia girios žaliosios.

(Modestas Smilga)



Graži diena, norisi bendrauti,

Draugauti su visais vaikais.

Mokykloj sėdime, namuose-

Ten, kur bendravimo draugai.

(Laurynas Andrijauskas)

Širdis- tai meilė draugams . 

Su jais eini į lauką,

Važiuoji  pakeliaut su jais.

Gal tu tas mano draugas ?

(Ula Žiliūtė)



Draugystės sparnai

Gyvenimas buvo tylus ir ramus;

5g klasėj, suradom draugus ...

Gyvenimas tapo be galo gražus;

Draugystė aplankė visus!

5 G mokiniai (2021-03-19)



Geri draugai - žmogaus didžiausias turtas. 

Draugų pečiai, kai reikia, bus šalia.

Gyvenime galbūt dažnai daug ką pamirštam,

Bet tikras draugas kito - niekada!

Tajus Viršilas 6b



Draugystė

Kaip gera, kai turi draugų 

Apsaugot gali nuo visų bėdų.

Ištiesti ranka, kai sunku,

Pasidžiaugti kartu.

Smagu turėti daug draug draugų,

Kurie supranta be klaidų.

Draugystė vertinu tikrai,

Nes pats esu draugu.

6g ROKAS ANTANAVIČIUS



Draugystės džiaugsmai

Draugystė – draugės ir draugai,

Geriausi mums žinomi veidai!

Visuomet juos atpažinsi -

Ir draugu pavadinsi.

Sunkiame kelyje padės,

Iš bėdos pasistengs ištraukti,

Laimėje kartu džiaugsis -

O nelaimėje pasistengs pagelbėt !

Taps antra šeima,

Geriausiu broliu ar sese !

Skirtingas kraujas,

Bet ta pati širdis.

Kartu praeitas kelias,

Bendrai sukurta istorija,

Kartu patirta patirtis,

Visą tai - draugystės džiaugsmai!

Akvilė Dzindzeletaitė 6g



Kaip norisi šaukti

Visa krūtine

Kaip gera pasaulyje 

Turėti tave

Kaip svarbu pasaulyje šiame

Turėti gerą draugą visada šalia

Kuris tau ranką tiesią į pagalbą

Kai tau širdy gyvenimas apkarsta.

Aranas Dobrovolskis 6g

Geras mano draugas, tu.

Nesiūlai man jokių šlamštų,

Nesijuoki iš mano negandų.

Štai kodėl dalinuosi savo džiaugsmu.

Deimantė Barauskaitė 6G.



Draugystė, jų būna įvairių,

Būna linksma, spalvota, maloni

Tuomet ją reikia laikyti kuo stipriau ir nepaleisti

Būna liūdnų, skaudžių ir negerų draugysčių

Tada ją reikia kuo greičiau paleisti, nes ji tik kenkia,

Būna sunku, su tokia draugyste žmogus tik grimzta gilyn.

Tas žmogus kuris yra lemtas gerai draugystei ateis pats,

Ir dėl to nereikia krimstis, tai atkeliaus su laiku, kai to labiausiai reikės.
Atėnė Antužytė 6g



Geri draugai - žmogaus didžiausias turtas, 

Nes jie kai reikia, bus šalia. 

Gyvenime galbūt dažnai ką nors pamirštam,

Bet tikras draugas kito - niekada!

Deividas Paulauskas 6g

Draugystė, tai aš ir tu.

Draugystė, tai mes visi kartu.

Mes kalbame ir pramogaujame,

Žaidžiame ir išdykaujame.

Mes einame visur kartu,

Ir būna labai smagu.

Viltė Dakantaitė 6 g.



Eilėraštis apie draugystę

Draugų mokykloj, sporto būrely turiu,

Su jais pažaist, pasportuoti galiu.

Su draugais jaučiuosi saugiau,

Sunkumus su draugais įveikti lengviau.

Tikri draugai nelaimėj padės,

Draugiškais jausmais patikės.

Iš nesėkmės nesijuoks,

Tavo sėkme pasidžiaugs.

Draugystė - širdies šiluma,

Draugystė - gyvenimo šviesa.

Gyvent be draugo būtų liūdna,

Svajot be draugų - nuobodu.

Giedrius Sadauskas 6G



Draugas, draugui ranką duoda,

Iš nelaimės išvaduoja.

Liūdesį sunaikina,

Ir džiaugsmą atrakina.

Kaip manai iš kur, iš kur.

Atsiranda džiaugsmas, laimė.

O iš draugo geriausio.

Būk laimingas tu!

Gustė Rusteikatė 6g
Draugystė, tai daiktas kuris gali pradingti,

tai lapas kuris gali nukristi ir būti nupūstas.

Ją reikia saugoti ir visada bandyti sulopyti.

O kai jinai yra sulopyta, tada tik pajauti

Tą tikrą draugystės malonumą.

Gvidas Lechavičius 6g



Draugystė-tai širdis,

Kurios skaudinti negali.

Draugą turėti gerai,

Be jo juk būtų blogai.

Roslina Janušaitytė 6g

Draugai - kokie jie būna kvaili, kai žaidžiam žaidimus dažnai.

Draugai - jie visuomet pirmi, kai reikia juos iš bėdos traukti.

Draugai - kokie jie išdavikai! Kad tik sausą kailį išnešti.

Draugai - tai šventi dalykai. Ir sielą jų, kaip angelų.

Draugai - kokie jie gudrūs, kai nuo tiesos reikia išsisukti,

Draugai - įkyrūs labai, norų nepaiso dažnai - bet vistiek jie 

draugai..... Išlikim jais amžinai!

Lukas Genupskis



Draugystė, tai...

Ryšys tas, tarp tikrų draugų.

Draugas, tai...

Žmogus tas, einantis kartu.

Draugystėje bus visko, 

Ir pykčių ir ,,karų''.

Bet tikras draugas, 

Ir po visko liks kartu.

Oresta Smolskaitė 6g

Draugystė kaip ir vėjas,

Pareina ir išeina...

Būna šilta ir šalta,

Kaip ledas ir ugnis!
Urtė Tėvėlavičiūtė 6g



,,Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“

Vydūnas

Nuoširdžiai dėkoju visiems mokiniams, 

kurie pasidalino savo kūryba


