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LAPKRIČIO 29-OJI - DRAUGO DIENA

Draugystė – reikalingiausias gyvenime dalykas. Niekas nenorėtų
gyventi be draugų, nors ir turėtų visas pasaulio gėrybes. (Senovės graikų
filosofas Aristotelis)

Draugų turime daug, tačiau tikri draugai tie, kuriais pasitikime, kurie niekada
neišduos, pasitikės, nepaliks nelaimėje. Prasmingai vienas kitam ištartas
gražus, jautrus žodis – bičiulystės ir pasitikėjimo ženklas. O draugo sukurtas
eilėraštis - dovana, kuri neabejotinai paliks neišdildomą prisiminimą.



Geriausia draugė  
Be tavęs man buvo bloga.

Buvau vieniša, viena.

Bet dabar turiu aš draugę,

Aleksandra, čia tave!

Aš stipriausiai tave myliu 

Ir be tavęs negaliu.

Būsim mes visada draugės

Nes labai tave myliu.

Tu gražiausia iš visų.

Su tavim man - malonu.

Nei dienos mes neliūdėsime,

Visus karus nugalėsime.

Tavo gražios žalios akys,

Neilgi tamsūs plaukai,

Tu esi graži labai

Ir žinok tai amžinai.

Nikalėta Šalcaitė, 6B



Mano draugas

Mano draugas netylus

Mielas jis ir nuostabus.

Jis sušildo  mūsų sielas,

Toks gražus, švelnus ir mielas.

Jis judrus ir nuolat triūsia,

O pavargęs kraipo ūsą:

Kur draugai ir kur mamytė, 

Kur graži juoda katytė?

Žino tėtis ir mama:

Mūsų meilė amžina.

O kiti ar susivoks,

Kas tas draugas? Kas jis toks?

Nikolė Melnikaitė, 6B



Geras draugas
Aš turiu geriausią draugą

Kas galėtų pagalvot?

Ne berniukas, ne mergaitė,

Mano ištikimas šuo.

Mano draugo vardas Bimas.

Jis geriausias iš visų.

Linksmas, draugiškas, protingas

Ir labai, labai drąsus.

Jeigu būsiu aš nuliūdęs,

Abejingas jis neliks.

Nors nemoka šuo kalbėti,

Jis užjaus ir palaikys. Kiril Riabov, 6B



APIE DRAUGYSTĘ

Nuo mažų dienų žaidžiame kartu.

Atsimenu, visada būdavo smagu.

Tu žaismingas, gyvybingas

Ir be galo kūrybingas.

Su tavim smagiai ir smalsiai,

Leisdavomės į nuotykius drąsiai.

Man pasisekė be galo,

Nes mes drauge visą kaimą apkeliavom.

Nutinka kartais ir niūrių dienų, kai susipykstam,

Tačiau vienas be kito sunkiai tveriam, tad tai trunka 
neilgam.

Manau, draugausim ir ieškosim nuotykių dar ilgai kartu,

Tavo draugiškumui ir nuoširdumui prilygstančio draugo 
nerasi ir su žibintu.

Danil Gromov, 6B



Geras draugas
Gerą draugą
Turėtų turėti kiekvienas.
Juk kai vienas esi,
Nei smagu, nei gražu.

Tikras draugas yra,
Kad padėtų ir būtų,
Kai tau liūdna ar gera,
Svarbiausia kartu…

Tikrą draugą turėti –
Tikra dovana.
Tad branginkime tą –
Kas būna šalia.

Daniel Vitenkov, 6D



Mano šuniukas

Mūsų šeimoj atsirado šuniukas.

Baltas kaip pūkas,

Su rudom dėmėm.

Mielas šuniukas.

Mažas šuniukas,

Greitas ir vikrus,

Kaip kamuoliukas.

Mažas, mielas šuniukas.

Jis labai gudrus,

Skanėstų išprašo.

Jis labai draugiškas,

Vizgina uodegą.

Jis ir protingas,

Viską supranta,

O kas svarbiausia -

Tavęs neišduos.

Vadim Potapov, 6D



Edvinas Ladeiščikovas, 6B



Ištikimiausia!

Draugė mano nuo vaikystės,

Draugė mano amžinai,

Bet gyvenimas taip susiklostė,

Kad tu jau iškeliavai…

Iškeliavai į kitą pasaulį,

Kaip man liūdna be tavęs.

Šuva mano, ar tu tik pagalvotum?

Aš turiu išmokti gyventi be tavęs!

Tu buvai visų gražiausia!

Protingiausia ir mieliausia,

Sargė mano ištikimiausia,

Prisiminsiu tave visada...
Justas Nechoroševas, 6B



Nikia Mašalo 6D



Mano geriausiam draugui

Mano draugas  sumanus,

Ištikimas ir drąsus.

Jis prie kojų mano guli

Ir prie lovos dažnai budi.

Aš jį myliu ir šukuoju,

Maudau ir kartu kvailioju.

Jis mieliausias pūkuotukas –

Mažas, draugiškas šuniukas!

Jo akyse matau meilę,

Glostau juodą, minkštą kailį.

Niekada jo nepaliksiu,

Savo mažo mielo ŠPICO!

Maja Vakšinskaja, 6D



Mano draugė

Turiu aš draugę mažą,

Milka ji vardu.

Tik išgirdus triukšmą,

Ji atbėga pamažu.

Milka mėgsta pieną,

Laka jį kasryt,

O pavalgius sočiai,

Laksto greitai po namus.

Milka mano geriausia draugė,

Myliu ją labai,

Ir labai aš noriu,

Kad būtų su manim amžinai.

Oskaras Karoblis, 6D



Emilija Voroneckytė, 6B



MANO DRAUGAS - LOVA

Mano lova, mano draugas,

Minkštas, šiltas ir saugus.

Saugo sapnus ir svajones,

Kartais ašaras, juokus.

Mano lova kaip skrynelė,

Didelė, talpi, saugi.

Saugo žaislus ir knygeles,

Kartais piešinius, dažus.

Tai saugi mano vietelė,

Kur galiu ir pailsėt.

Geras draugas ir slėptuvė,

Paslapčių ji neišduos.
Maria Tumel-Jutanova, 6D



Vertinkite ir branginkite

savo draugus.

Švęskite Draugo dieną kartu!
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