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Draugas žino, kai m
an linksma,

Draugas jaučia – kai blogai.

Tie draugai nor ir
 pasipyksta,

Bet  draugauja amžinai.

Romualdas skiria draugui Jurgiui, Vilniaus 

Emilijos Pliaterytės progimnazija, 3b klasė

Draugas žino, kai m
an linksma,

Draugas jaučia – kai blogai.
Draugas žino, kai m

an linksma,

Labai gyvenime svarbus žmogus,

Beveik taip pat, kaip mėnuliui – dangus,

Šis nuoširdus žmogus gerai tave pažįsta,

Nuolat tau padeda, kai žemė iš po kojų slysta.
Gabrielė Venciūtė skiria draugui Albertui, 

Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla, 8a klasė

Emilijos Pliaterytės progimnazija, 3b klasė

Ruduo. Nukrito lapai, vėjas, lyja...O aš tokia laiminga ir linksma!Už gerą nuotaiką, pagalbą ir draugystę,Auguste, mano drauge, ačiū tau!
Kleopatra Vasilevskytė skiria draugei Augustei Zarembaitei, Vilniaus „Ryto“ progimnazija, 6c klasė
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Laimėj ir nelai
mėj,

Mes vis tiek
 kartu.

Susitinkam
 ir juokau

jam

Ir kiekvie
ną dieną 

išdykauja
m.

Karina Tubelytė skiria draugei Kotrynai Velička, 

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

Laimėj ir nelai
mėj,

Mes vis tiek
 kartu.

Susitinkam
 ir juokau

jam

Draugystė tai dalykas,

Gražiausias iš visų,
Nes kai turi draugų,

Tai niekas nebaisu.Tomaš Maksimovič skiria draugui Rafalui 

Barilovičiui, Vilniaus Simono Konarskio 

vidurinė mokykla, 8 klasė

Draugauti reikia su visais,Su mažais, ir dideliaisPyktis neša mums liūdnumą,O draugystė – atvirumą!
Povilas Virganavičius, Vilniaus raj. Pagirių gimnazija, 5b klasė
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Tikras draugas – prabanga
Ir nelaimėj parama.
Gera su tikru draugu
Eit gyvenimo keliu.

Vytenis Jurgelevičius skiria draugui Pauliui 
Oželiui, Vilniaus „Ryto“ progimnazija, 6a klasė

Tikras draugas – prabanga

Geras dr
augas –

 retenyb
ė.

Saugot r
eik jį vi

sados.

Geras dr
augas –

 tai ver
tybė,

Kuri nese
nsta nie

kados.

Simonas skiria visiems draugams, Vilniaus 

Jono Basanavičiaus progimnazija, 8b klasė

Geras dr
augas –

 retenyb
ė.

Przyjaźń to bogactwo, którego nie kupisz,
Koleżanka to skarb, którego nie sprzedasz,
Jei uśmiech jak słonko oświeca nasz świat.
A pomoc od serca kwitnie jak kwiat.Donata Jodko skiria draugei Magdy, Vilniaus Joachimo 

Lelevelio vidurinė mokykla, 5a klasė
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Draugas — kaip ugnis vir tamsos,

Kuris šviečia nuolat tau iš paskos.

Tai tas, kuris niekada tavęs nepaliks,

kuris tau padės ir palaikys.

Katažyna Perfi lova skiria draugei Zuzanai, Vilniaus 

Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla, 8a klasė

Draugas — kaip ugnis vir tamsos,

Mano draugas mėgsta juoktis,Karts nuo karto pats prajuokint.Abejoji kas jisai?
Jonas, atsakau, toksai.

Justas skiria draugui Jonui, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, 8b klasė
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Jis pilką ir

 niūrią m
ano kasdi

enybę

Paverčia li
nksma ir spalv

ota realyb
e,

Priverčia p
asauliui p

lačiai nus
išypsoti, 

Ir už visą
 tai turiu 

tik jam dėkoti. 

Paulina Leonovič skiria draugui Kazimir Liplianskij, 

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija, 9 klasė





Aš Tave laba
i myliu,

Aišku, ir laba
i gerbiu.

Nor Tu broli
s ir dvynys,

Augam kaip viena 
širdis.

Andrius Vyšniauskas skiria broliui Ignui Vyšniauskui,  

Vilniaus Baltupių progimnazija, 4c klasė

Aš Tave laba
i myliu,

Aišku, ir laba
i gerbiu.

Nor Tu broli
s ir dvynys,

Kas pažais su manimi?

Kas paės statyti namą?

Ar pažįsti vieną žmogų – 

Tai geriausias draugas mano!

Daniel Jusel, Šalčininkų raj. Jašiūnų pagrindinė 
mokykla, 3 klasė

Mano mielas drauge, aš noriu pasakyti tau ačiū:už tai, kad būni šalia, kai man yra sunku, už tai, kad ištari paguodos žodį, kai man to reikia. Todėl sakau – kreipkis į mane, aš visada tau at-sakysiu tuo pačiu.

Domas Kalvelis skiria draugui Joriui Juškai, Vilniaus ,,Ryto“ 
progimnazija, 7c klasė
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Mano draugė n
emeluoja,

Su manim dainas dainu
oja

Ir padės, kad
a reikės,

Nuo bėdų mane paslėps.

Kamilė Leonovič skiria draugei Gabrielai 

Boroško, Vilniaus raj. Medininkų 

šv. Kazimiero vidurinė mokykla

Mano draugė n
emeluoja,

Gerą draugę aš turiu – ji Emilija vardu,Man su ja nenuobodu, turim daug mes reikalų.Mėgstam piešti ir dainuoti, juoktis, siausti ir svajoti,Džiaugiamės abi labai, kad draugaujame gražiai.
Gunda skiria draugei Emilijai, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija, 6d klasė

Gerą draugę aš turiu – ji Emilija vardu,

Kai liūdna būna – rūpestį jaučiu

Iš manosios draugės gu
odžiančių akių.

Gera man žinoti, kad yra 
šalia

Patikimas draugas laimėj ir varge.

Kamilė Sobieskytė skiria draugei Justinai 

Mažeikaitei, Vilniaus ,,Ryto“ progimnazija, 6b klasė
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Kartą aš ėjau per kelią ir sukūriau greit dainelę.
Bet netyčia užkliuvau ir ant žemės nukritau.
Prie manęs priėjo draugas ir padėjo atsikelt,
Davė kriaušę ir pasakė: mes draugai, prašau neverk!

Einar Rudnev skiria draugui Ugniui Adulčikui, 
Vilniaus raj. Pagirių gimnazija, 3a klasė

S

Gdy Ci smutno, gdy Ci zle,Napisz do mnie, proszę Cię.Ja przytulić Ciebie chcę.W życiu czasem bywa źle,Lecz Ty nie poddawaj się!I pamiętaj, że masz mnieI na dobre i na złe!

Daniel Michailow skiria draugei Adrianai, 
Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla, 2a klasė

UU U





Kaip saulės zuikutis džiaugiesi kas dieną

Ir leidi man džiaugtis kartu su tavim.

Tu įkvepi norą pasiekti pilnatvę,

Gyvenimą papuoši savo mintim...

Agnė Kuznecovaitė skiria draugei Kotrynai Plioplytei, 
Riešės gimnazija, 11b klasė
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Mano draugas tu esi.
Kiek gali man padedi.Kai mane užpuola bėdos,Atmuši  jas kaip torpedas. 

Mariušas Janukevič skiria draugui Tadeušui Tumanovičiui, Vilniaus raj. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla

UTu geriausias mano draugas,Būnam visada kartu.Ir kai liūdna, ir kai gera,Visada atbėgsi tu. 
Dominik Gilevski skiria draugui Karoliui Petkevič, 

Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla, 6 klasė





Ū – tai upė Ūla, vingiuota, srauni.

L – kai laiminga, linksma ir šauni.

A – tai aušra vir debesų.

Ūla – Tu draugė iš mano svajų.

Goda Dirginčiūtė skiria draugei Ūlai Laurinaitytei, 

Riešės gimnazija, 7a klasėRiešės gimnazija, 7a klasė

Smagu turėti šaunią draugęTarp tūkstančio paniurusių veidų.Jos šypsena ir linksmas juokas,Prablaško mus tarp pamokų.
Laurynas Jankauskas skiria draugei Ievai Cijūnėlytei, 

Vilniaus Antakalnio progimnazija, 7b klasė

Ū – tai upė Ūla, vingiuota, srauni.

Tu moki nuostabiai šypsotis, Užjausti draugę Tu gali.Todėl nenoriu aš ieškoti Geresnės draugės už Tave.Livija Paškelytė skiria draugei Gabrielei Kirėjėvai, 
Vilniaus raj. Pagirių gimnazija, 3b klasėU UU





Džiaugiuos,
 jog mano drau

gė tu esi.

Kaip gera 
būt kartu,

 kalbėti ir
 tylėti.

Abiems kartu, s
u šypsena

 plačia ve
ide  

Svajoti, kur
ti, augti, š

viesią ate
itį regėti...

Giedre Šimelionytė skiria draugei Deimantei Dagytei, 

Vilniaus Antakalnio progimnazija, 8a klasė

Džiaugiuos,
 jog mano drau

gė tu esi.

Draugystė – tai raktas į laimę
Ir gyvenimo kelias į meilę,Kuris mums užaugina sparnus,

Nor ir mažus, bet labai stiprius.Karolė Simona Motiejūnaitė, Vilniaus Jėzuitų gimnazija, 5d klasė

Tu man reikalinga kaip oras,
Kaip ištroškusiam žmogui vanduo,
Kaip vakuume įstrigusiam deguonis
Ir kaip metams spalvotas ruduo.

Gabrielė Jakimčikaitė skiria draugei Akvilei 
Gataveckaitei, Riešės gimnazija, 7a klasė
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Kas aš būčiau be
 draugų?

Kaip kos vilkas b
e dantų.

Draugas padeda 
kasdieną

Kliūtį man įveikt kiekvie
ną.

Donatas Kavaliukas skiria draugui Mangirdui 

Šimoniui, Riešės gimnazija, 7b klasė

Mano draugas pats geriausias,
Mano draugas pats mieliausias.
Kartais jis galbūt supyksta,
Bet tas pyktis greit išnyksta.
Man jis padeda įveikti sunkumus
Noriu su juo žaisti ištisus metus.

Ugnė Burovaitė skiria draugei Dominykai, Vilniaus Jono 
Basanavičiaus progimnazija, 2c klasėBasanavičiaus progimnazija, 2c klasė

Kaip man gera pamatyt tave,

Būti dviese tai jėg
a.

Mes geriausios dr
augės amžinai,

Myliu aš tave lab
ai labai.

Greta Nakrevičiūtė skiria draugei Gabijai Janušauskaitei, 

Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla, 6a klasė
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Gerą dra
ugą aš 

turiu

Spėkit, ku
o gi jis v

ardu?

Ignas g
reitas ir

 galinga
s’

Kaip tik t
oks man reika

lingas.

Žaidžiam
 “krepšį”

 mes kartu
’

Žaidžiam
 ir po pa

mokų.

Titas Kručkauskas skiria draugui Ignui Gurevičiui, 

Riešės gimnazija, 2c klasė

Net pelėda draugą turi,
Su ežiuku valgo sūrį.
Štai ežiukas tik pirmokas,
O pelėda šokti moka.

Juk visų draugai skirtingi,
Tuo yra ir ypatingi.

Neringa Fadejevaitė, Vilniaus raj. Pagirių gimnazija, 5b klasė

UU U
Mano draugas nuostabus
Moka jis kelis triukus
Žaidžiame su juo lauke
Ir mėgaujamės gryname ore.

Matas Makarskas skiria draugui Karoliui, Vilniaus 
Jono Basanavičiaus progimnazija, 3b klasė





Tu man kaip sesė, be
 kurios negaliu.

Be tavęs man mokykloj liūdna ir
 niūru.

Nor pasipykstam
 ir rėkiam abi,

Vis vien tavo juok
as man skamba širdy.

Greta Jarošaitė skiria draugei Gretai Godaitei, Riešės 

gimnazija, 9a klasė

Tu man kaip sesė, be
 kurios negaliu.

Draugą Matą sutikauKai darželį aš lankiauTada lakstėme kiemeDabar sėdime šaliaMokomės kartu
Vienoj klasėj mes abu.
Karolis Vorožeikinas skiria draugui Matui, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, 3b klasė
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Tikras draugas – tai jėga!
Jis padės tau visada.
Jei reikės pasiaukos,
Net saldainį atiduos.

Benas Volkovas skiria draugui Ignui Luneckui, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, 4c klasė





Kai liūdesys pa
siglemžia mano sielą,

Ji padeda sura
stikelią į švies

ą.

Sako, angelai i
lgai nepyksta,

Gal todėl ji man atleidžia v
iską.

Gustė Venckutė skiria draugei Brigitai Gerasimovaitei, 

Riešės gimnazija, 7c klasė

Kai liūdesys pa
siglemžia mano sielą,

Tu man geriausia draugė,Nuo pat mažų dienų,
Ir mes nebijom nieko,
Kai esame kartu.
Zenfi ra Bajerčiūtė skiria draugei Veronikai, Vilniaus raj. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokyklaU UU

SS

Kai man liūdna, nuoboduAš pasitikiu draugu.Jam paskambinti galiuIr sprendimą jau turiu.

Lukaš Dzisevič skiria draugei Kornelijai Markovskajai, Vilniaus raj. Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinė mokykla, 7 klasė









Man labai labai smagu,Kai mes būname kartuSkaitom knygą, žiūrim filmą,
Linksmai šokam, traukiam dainą.
Jei nutiktų kas staigaAš žinau, jog ne bėda,Tu atbėgsi į pagalbą,Aš ištiesiu savo ranką.Jei tikri draugai šalia,Veidus puoš tik šypsena,Nebaisi net darganaNes draugystė – tai jėga
Emilija skiria draugei Austėjai, Vilniaus 

Emilijos Pliaterytės progimnazija, 4b klasė

Turiu aš šaun
ią draugę

Kartu mums būt smagu,

Šnekos mums nepritrūksta

Jokiu paros metu.

Už šitą draugę
 mielą

Juk geresnių n
ėra,

Todėl tikiuos 
kasdieną

Matytis aš su ja
.

Meda Ražinskaitė skiria draugei Ievai, Vilniaus 

Jono Basanavičiaus progimnazija, 3b klasė
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Turim klasėj Matą 
Visai ne akrobatą,
Kai paima gitarą,
Klausytis roko gera!

Nor kartais jis ir peza,
Jo rokas stipriai veža!
Kai kašį žaidžia Matas,
Žiopsoti jau ne metas.

Kai tritaškius jis kala,
Veidai merginų bąla.
Tai štai, mes turim Matą,
Geriau nei akrobatą!

Matas – aktyvus,
Merginoms jis labai gražus
Sporte jis atkaklus
Užaugęs „kietas“ bus!

Dovydas Petrauskas skiria draugui Matui, 
Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija, 3b klasė
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Nor kartais jis ir peza,
Jo rokas stipriai veža!

Nereikia žodžių – Žiūrėk į akis.
Vienas žvilgsnisViską pasakys.

Augustas Lapinskas skiria draugui Juliui Brazaičiui, Riešės gimnazija, 9a klasė





Mano draugė nuostabiausia,
Protingiausia ir linksmiausia,
Ir geriausia ir gražiausia,
Ji šaunuolė! Ji linksmiausia!!!

Mėgsta ji linksmai dainuoti, 
Groja fortepijonu. 
Šoka taip, kad trūksta žodžių,
Apsakyti negaliu...

Mes linksmai praleidžiam laiką,
Nes liūdėti nėr kada:
Žaidžiam, sprendžiam, piešiam, rašom,
Linksma dviese visada!!!

Viktorija Dainarovič skiria draugei Laurai, 
Šalčininkų raj. Jašiūnų pagrindinė mokykla, 4 klasė
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Šalčininkų raj. Jašiūnų pagrindinė mokykla, 4 klasė

S

Draugystė – tai džiaugsmas ir skausmai,
Mes juokiamės ir pykstamės labai dažnai.
Bet kaipgi nesipykę mes būsime draugai?
Juk išgyvenimai suartina mus amžinai.Evelina Marija Domarkaitė skiria draugei Viktorijai 

Sadauskaitei, Riešės gimnazija, 11b klasė





Rimante, Rimante, tu šauni!

Drauge mano, nuostabi!

Apkabini, kai man sunku,

Nuramini, kai aš liūdžiu.

Tavo šypsena it  saulė,

Ji viena visam pasauly.

Tu miela, tu švelni,

Ir mergaitė nuostabi.

Kai bus liūdna, tau kada
,

Pasakyki visada
Apkabinsiu aš, paguosiu,

Ir tu vėlei nusijuoksi!

Tu Rimante būk šauni,

Ir linksma, ir nuoširdi,

Nepamiršk kasdien svajoti

Ir  labai labai šypsotis
!

Marija Janavičiūtė skiria draugei 

Rimantei Charašauskaitei, 

Vilniaus jėzuitų gimnazija, 6a klasė

S
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Rimante, Rimante, tu šauni!

Apkabini, kai man sunku,

Nuramini, kai aš liūdžiu.

Kai bus liūdna, tau kada
,

SS
Ji Emilija vardu.Ji geriausia iš visų.Kai ji juokiasi – smagu,Šilta, gera ir džiugu.

Greta  Kazlauskaitė skiria draugei Emilijai, Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla, 2a klasė























PAGALBOS GALIMYBĖS

   Jeigu jautiesi vienišas ir susiduri su sunkumais arba 
patyčiomis, kurių negali sustabdyti nei Tu pats, nei moky-
tojai, tai gali kreiptis pagalbos į savo mokykloje dirbantį 
socialinį pedagogą arba psichologą. Jei tokių specialistų 
mokykloje nėra, gali ieškoti pagalbos ir emocinės paramos 
už mokyklos ribų. 

Pagalbą teikia:

• Poliklinikos – nemokamą psichologinę pagalbą galima 
gauti susisiekus su savo rajono poliklinikos Psichikos 
sveikatos centru.
• Pedagoginės psichologinės tarnybos – šios institucijos 
yra visose savivaldybėse, o jų teikiama pagalba yra priei-
nama visiems Lietuvos gyventojams.
• Taip pat nevyriausybinės organizacijos:
 VšĮ Paramos vaikams centras – www.pvc.lt ir 
www.vaikystebesmurto.lt
 VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės fi lialas Vai-
ko raidos centras – www.raida.lt
 VšĮ Saugaus vaiko centras – www.saugus-vaikas.lt
 VšĮ Šeimos santykių institutas – www.ssinstitut.lt
 VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras – 
www.jppc.lt
 Jaunimo linija – 8 800 28888, dirba visą parą
Teikia pagalbą ir internetu - www.jaunimolinija.lt
 Vaikų linija – 116 111, dirba nuo 11 iki 21 val.
Teikia pagalbą ir internetu – www.vaikulinija.lt






