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Šiame numeryje rasite:  

 POSMŲ APIE DRAUGYSTĘ 

  PASIJUOKSITE 

SUSIPAŽINSITE SU 8B KLASĖS MOKINĖS UGNĖS 

AŠMONAITĖS HOBI 

 

Kūrybos kampelis 

Turėti draugų nori visi. Juk taip gera nerūpestingai plepėti, krėsti visokias 

jaunatviškas nesąmones, o po to nuoširdžiai kvatotis. Deja, karantinas ir nuotolinis mokymasis 

viską keičia. Bet mūsų šeštokai nepamiršo, kas yra draugystė, kokį džiaugsmą ji teikia žmogui. 

Kviečiame paskaityti nuoširdžių posmų apie draugystę. 

                    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 nueitas kelias, 

Bendrai sukurta istorija, 

Ta pati gera patirtis. 

Visa tai - draugystės džiaugsmai! 

Akvilė Dzindzeletaitė 6g 

Geras mano draugas tu. 

Nesiūlai man jokių šlamštų, 

Nesijuoki iš mano negandų. 

Štai kodėl dalinuosi savo džiaugsmu. 

Deimantė Barauskaitė 6G 
 

Kaip norisi šaukti 

Visa krūtine, 

Kaip gera pasaulyje 

Turėti tave! 

 

Kaip svarbu pasaulyje šiame 

Turėti gerą draugą visada šalia, 

Kuris tau tiesia pagalbos ranką, 

Kai tau širdy gyvenimas apkarsta. 

Aranas Dobrovolskis 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 

išneštų. 

Draugai - tai šventi dalykai. Ir siela jų, kaip 

angelų. 

Draugai - kokie jie gudrūs, kai nuo tiesos reikia 

išsisukti. 

Draugai - įkyrūs labai, norų nepaiso dažnai - bet 

vis tiek jie draugai... 

Išlikim jais amžinai! 

Lukas Genupskis 6g 

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 

Draugystė tai ženklas stiprus! 

Ji valdo visą pasaulį. 

Kiekvienas juk turi tą draugą, 

Tą gražų, protingą ir smalsų. 

Padės jis nelaimėj tikroj ! 

 

Tyliai galvosiu kaskart apie jį, 

Vis klausiu aš jo, kaip sekas šįsyk? 

Atsako man tyliai kaskart jis ramiai. 

Na, myliu tą draugą, 

Jis geras toksai! 

Eva Stanislauskaitė 6g 

Draugas draugui ranką duoda, 

Iš nelaimės išvaduoja. 

Liūdesį sunaikina 

Ir džiaugsmą atrakina. 

 

Kaip manai iš kur, iš kurgi 

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 ji yra sulopyta, tada tik pajauti 

Tą tikrą draugystės malonumą. 

Gvidas Lechavičius 6g 

 

Draugystė - tai... 

Ypatingas ryšys tarp tikrų draugų. 

Draugas - tai... 

Žmogus, einantis kartu. 

 

Draugystėje bus visko: 

Ir pykčio, ir ,,karų''. 

Bet tikras draugas  

Ir po visko liks kartu. 

Oresta Smolskaitė 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 Daukantaitė 6 g 

 

 

 

 

Draugystė kaip ir vėjas -  

Pareina ir išeina... 

Būna šilta ir šalta, 

Kaip ledas ir ugnis! 

Urtė Tėvėlavičiūtė 6g 
 

Draugystė -  

Nuostabus dalykas, 

Kuriuo gali dalintis 

Ir maži, ir dideli. 

 

Ji suteikia daug 

Meilės ir gėrio. 

 

 

Geri draugai – žmogaus didžiausias turtas, 

Nes jų pečiai, kai reikia, bus šalia. 

Gyvenime galbūt dažnai kai ką pamirštam, 

Bet tikras draugas kito - niekada! 

Tajus Viršilas 6b 



Draugystė mus sujungia  

Ir tampame šeima. 

 

Be draugo 

Kaip be rankų -  

Kaip dangui 

Be žvaigždžių. 

 

Jei draugo neturėsi, 

Diena bus liūdna. 

Kiekvieną dieną jausies 

Kaip be angelo sparnų. 

Giedrius Biržulis 6g 

 

 

Pasijuokime  

Nuotolinis mokymasis turi ir komiškąją pusę. Juk dažnai kameros neveikia, 

mikrofonas stringa, tada vieni kitus ne taip išgirsta, ne taip supranta. Iš tokio nesusikalbėjimo ir 

atsirado praėjusio pavasario ir šių mokslo metų karantininiai juokeliai, kurių autoriai yra mūsų 

mokiniai. 

Kirčio ženklai gavo naujus pavadinimus: KABLELIS (tai kairinis kirčio ženklas, arba \ ) 

     RAISTASIS (tai riestinis kirčio ženklas, arba ~ ) 

     KIRSTINIS (tai dešininis kirčio ženklas, arba / ) 

Sakinio dalis – aplinkybės – taip pat buvo pervadintos kitaip: 

vietos aplinkybė tapo VIETINĖ, VIETOVĖS aplinkybe; 

laiko aplinkybė tapo LAIKINE aplinkybe; 

būdo aplinkybė buvo pavadinta BENDRINE aplinkybe. 

Buvo sukurta ir SKAIČIAUS aplinkybė. 

 

Mokinių saviraiška 

Turiningas laisvalaikis 

 

Šių dienų aktualijos – kompiuteris ir prie jo leidžiamas laikas. Pasibaigus pamokoms, 

rodos, niekas nebenori atsigręžti į kompiuterį. Deja, realybė kitokia.  

Dažnai Tėvai susiduria su sunkumais namuose, kad vaikas per daug laiko leidžia 

namuose, o ypač prie kompiuterių. Smalsu... Kuo mokinys domisi, kai pusė dienos praleista sėdint 

ir vis dar norisi tęsti savo veiklą neišeinant iš namų. Su tuo susidūrė ir Ugnės Tėvai, tačiau jie 

įžvelgė didžiulį mergaitės susidomėjimą kūryba ir leido jai tęsti savo veiklą. 



   
 

8B klasės mokinė prieš 3-4 metus labai susidomėjo animuotais kompiuteriniais 

žaidimais. Ugnė susirado naujų draugų ir, labiau susipažinusi su jais, sužinojo, jog Lietuvoje 

sparčiai plinta naujas fenomenas – cosplay. Jis vienija įvairių filmų, knygų, komiksų ir žaidimų 

gerbėjus. Tai yra popkultūros reiškinys, kuris pirmiausia prasidėjo kaip hobis ir noras išreikšti 

savo meilę mėgstamiems veikėjams per kostiumų kūrimą ir persirenginėjimą. Cosplay šaknys 

prasidėjo dar XX a. JAV ir netrukus išplito Japonijoje, kurioje ir buvo pirmą kartą panaudotas šis 

terminas, susidedantis iš angliškų žodžių „costume“ (kostiumas) ir „play“ (žaidimas). 

  

„Šiandien visame 

pasaulyje popkultūros, 

žaidimų ir komiksų 

festivaliai yra 

neįsivaizduojami be cosplay 

reiškinio, kuris ne tik 

pritraukia tūkstančius fanų, 

bet ir leidžia cosplayer‘iams 

varžytis ant scenos ir 

atstovauti savo šalims 

tarptautiniuose cosplay 

konkursuose. Cosplay yra 

ne tik persirenginėjimas, bet 

ir visas kūrimo procesas: 

kostiumo siuvimas, ginklų ir 

šarvų gaminimas, perukų 

formavimas, makiažas ir 

galų gale įsijautimas į 

mylimą personažą.“ 

  



 

Ugnė taip pat 

dalyvavo ne viename 

renginyje, tačiau duris užvėrė 

pasaulyje paskelbta 

pandemija. Labai džiaugiamės 

ir linkime jai sėkmės 

tolimesnėje jos veikloje. 

Tikimės, jog karantino metu 

noras kurti kostiumus vis dar 

auga ir praleistas laikas prie 

kompiuterio bus naudingas 

savo kūrybinių tikslų 

siekiams. 

 

Perukų formavimas ir makiažas 

 

   
 

 

  

 

 

  

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

   
Straipsnį parengė technologijų mokytoja E. Enzinaitė 
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