
 
AKCIJOS “SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ PLANAS 

                                           Draugas yra tas, kuris linki man gero mano paties labui 
                                                                          Aristotelis 

 Idėja - likti neabejingiems patyčių problemoms gimnazijoje, atkreipti dėmesį į patyčių problemą, bei 
skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius.  

Kovo 19 diena (pirmadienis): 
 Šypsenų diena – dalinkime vieni kitiems šypsenas. 
 Programos pristatymas (atsakingi mokinių parlamentas). Interviu diena, kurioje dalyvauja visa 

gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, personalas ir tėvai (atsakinga Daiva Pšitulskienė). 
Kovo 20 diena (antradienis): 

 Draugiškos 3X3 krepšinio varžybos (atsakinga mokytoja Violeta Karanauskaitė).  
 Apskrito stalo diskusijos „Elektroninės patyčios“ (dalyvauja Ig klasių mokinių komanda 5-oje 

gimnazijoje, atsakinga Kristina Jakaitytė). 
Kovo 21diena (trečiadienis): 

 Draugiškos 3X3 krepšinio varžybos (atsakinga mokytoja Violeta Karanauskaitė). 
 Apsikabinimų diena – „Nemokamas draugo apkabinimas“. Šiltai apkabinkime savo bičiulius 

(atsakingas mokinių parlamentas,  Edita Kazlauskienė). 
 „Draugiškiausios 5-os klasės“ rinkimai. Renginys vyks po 5 pamokų, aktų salėje.  

(atsakingi:  klasių auklėtojai, Edita Kazlauskienė, Kristina Jakaitytė ir Daiva Pšitulskienė).  
Kovo 22 diena (ketvirtadienis): 

 Animacinių filmukų diena (galima peržiūrėti filmukus ir klasių valandėlių metu. (atsakinga  Daiva 
Pšitulskienė). 

 Pasakos diena – kuriame pasakas apie draugiškumą pertraukų metu (atsakinga Edita Kazlauskienė). 
 Policijos inspektorės konsultacijos, dalyvavimas klasių valandėlėse (atsakinga Kristina Jakaitytė). 

Kovo 23 diena (penktadienis): 
 „Draugystės labui judame visi kartu“ - po 3 pamokų salytėje vyks pamokėle (atsakinga Nijolė 

Ridikienė). 
 „Nudžiugink savo bendruomenės narį“ - Draugo diena. Svečiuose žinomų filmukų herojai. 

(gimnazijos bendruomenės narius kviečiame pasipuošti aprangos detalėmis: kaspinais, 
kaklaraiščiais, kaip katinas Leopoldas). Šios dienos tikslas – daryti malonias staigmenas vieni 
kitiems, pvz. pasakyti komplimentą, pagirti, būti paslaugiam, įteikti smulkią dovanėlę ir t.t.)  
(atsakingas mokinių parlamentas, Edita Kazlauskienė).  

      Visą savaitę vyks klasių valandėlės pradinukams, kurias ves specialistės: Edita, Daiva ir Kristina. 
Kazimiero Paltaroko gimnazijos „Draugystės knygos kūrimas“ 

Kviečiame prie gimnazijos knygos prisidėti 1 -8  ir I-II g klases ir sukurti lapą knygai. Knygos lapo formatas 
– A3. Nuo klasės kviečiame pristatyti po 1 darbą. Darbus pristatyti iki kovo 26 dienos į 408 ar 405 
kabinetus. 

Rekomenduojamos temos darbams kurti: 

 1-2 klasės - „Draugystės spindulėliai“- piešimas, draugiškumo savybių užrašymas. 
 3-4 klasės - Senosios animacijos filmukų herojų piešimas ir minčių, atspindinčių draugiškumą, 

draugystę, užrašymas. 
 5 klasės – „Eikime draugystės keliu“. Senosios animacijos filmukų herojų piešimas ir minčių, 

atspindinčių draugiškumą, draugystę, užrašymas. 
 6-7 klasės – iliustracijų kūrimas pagal de Sent Egziuperi „Mažąjį princą“ ( išrašyti citatą ir ją 

iliustruoti). 
 8-9 klasės - „Gera būti draugu“ piešimas ir pasakos ar laiško kūrimas ir užrašymas. 
 10 klasės „Draugiškumas“ piešimas ir pasakos ar laiško kūrimas ir užrašymas. 

 
Siūlome savaitės „Be patyčių“ akciją užbaigti balionų su svajonėmis paleidimu (klasė įsigija vieną 

helio balioną, prie jo pririša savo svajones, klasės norus, susijusius su draugiškumu ir 12 val. seniūnai su 
balionais renkasi rūbinėje. Balionų paleidimą organizuos filmukų herojai. 
 

 Laukiame jūsų dalyvavimo ir darbelių 
 

Socialinės pedagogės Edita, Kristina ir psichologė Daiva 
 


