
„Geriausias draugas yra tas, kuris mėgsta tave  

net tada, kai pats savęs nemėgsti...“ 
 

Lapkričio 29 d. yra tarptautinė draugo diena. Tad šia proga Pabiržės pagrindinėje 

mokykloje 24-28 dienomis vyko įvairios veiklos, kuriomis buvo siekiama paminėti šią dieną ir kartu 

priminti, jog „Mano geriausias draugas – mano gyvenimo papuošalas“. Dalyvaudami įvairiose 

veiklose mokiniai ne tik geriau pažino vieni kitus, bet galbūt ir susirado naujų draugų.  

Draugo dienai paminėti skirta veiksmo savaitė prasidėjo akcija „Mano angelas sargas“. 

3-10 klasių mokiniai buvo kviečiami sudalyvauti akcijoje, kurios tikslas – anonimiškai, neišsiduodant 

daryti gerą kitam, jį saugoti, teikti mažas, bet malonias dovanėles. Norintieji prisidėti prie šios akcijos, 

burtų keliu išsirinko žmogutį, kurį turėjo paslapčia globoti visą savaitę. Visą savaitę mokiniai 

įvairiausiais būdais stengėsi vieni kitiems daryti gerą: kas laišką siuntė, kas dovanėlę ar kokį 

saldumyną įteikė. Akcija išties sulaukė daug mokinių dėmesio, nes mokiniai ne tik darė gerus darbus 

kitiems, bet ir patys neliko neįvertinti. 

Antradienį mokiniai buvo kviečiami į netradicinę lietuvių kalbos pamoką, kurios tema 

buvo „Parašyk man laišką iš Paryžiaus!“. Pamokos metu mokiniai prisiminė, kaip yra rašomi laiškai. 

Kalbėjo apie tai, kodėl ranka rašytus laiškus taip vertiname ir branginame. Vaikai ir patys mėgino 

rašyti laiškus draugams. Mąstė apie draugystę, toleranciją vienas kitam, bandė samprotauti, kodėl 

gyvenime tikras draugas yra didelis lobis. Gražiausios mintys sugulė ant popieriaus lapų ir  keliavo į 

draugystės pašto dėžutę. Laiškai nesiliovė keliauti į pašto dėžutę visą savaitę.  

Bene daugiausiai šurmulio mokykloje sukėlė trečiadienį antrajame aukšte įsikūrusi 

fotoateljė „Mano geriausias draugas“. Veiksmo savaitės organizatoriai, mokinių savivaldos nariai, 

kvietė visus, norinčius įsiamžinti kartu su savo geriausiu draugu, apsilankyti fotoateljė „Mano 

geriausias draugas“ ir išbandyti savo jėgas bent trumpam pabūnant modeliais. Sekančią dieną 

gražiausios nuotraukos buvo demontruojamos parodėlėje-konkurse. O besigrožėdami mokiniai iki pat 

penktadienio galėjo balsuoti ir rinkti įdomiausią, linksmiausią ir gražiausią nuotrauką. 

 Veiksmo savaitę „Mano geriausias draugas – mano gyvenimo papuošalas“ užbaigė 

mokyklos aktų salėje vykęs baigiamasis renginys. Jo metu mokinių savivaldos nariai pakvietė visus   

3-10 klasių mokinius pažiūrėti spektakliuką apie draugystę „Pasaka ne pasaka, arba kaip katinas ir pelė 

draugystės prasmės ieškojo“. Spektakliuku norėta parodyti, kad tikra draugystė įveikia net didžiausius 

sunkumus. Taip pat norėta atkreipti dėmesį į tai, kad draugais gali tapti net iš pirmo žvilgsnio atrodytų 

visiškai skirtingi žmonės, tad vieni apie kitus galime spręsti tik tada, kai išdrįstame bent pabendrauti. 

Renginio metu taip pat apdovanoti ir parodėlės-konkurso nugalėtojai. Jiems įteikti prizai. O akcijos 

„Mano angelas sargas“ dalyviai galėjo įteiktį po paskutinę dovanėlę – baltą, popierinį angelą sargą – 

draugystės, gerumo, o kartu ir trapumo simbolį. 
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