
 
Kuršėnų Daugėlių progimnazijos mokinių  

iniciatyva 

„Praleidžiu progą pasityčioti!“ 
 

 
,,Aš stengiuosi  padėti tiems, iš kurių tyčiojasi, nes visada įsivaizduoju save jų vietoje. 

Ir aš praleidžiu progą pasityčioti!’’     

    Mėta, 6 klasė 

 

„Aš stengiuosi sustabdyti pastebėtas patyčias, tad aš praleidžiu progą pasityčioti!“ 

 Ugnė S., 8 klasė 

 

„Man atrodo, kad kiekvienas žmogus turi būti priimtas ir suprastas. Mes kiekvienas norime 

būti išgirstas, o mūsų nuomonė suprasta. Todėl kiekvieno nuomonę turėtume priimti taip pat, 

kaip ir savo. Tad aš praleidžiu progą pasityčioti!“           Samanta P., 8 klasė 

 

„Visada, prieš ką nors darydamas kitam žmogui, susimąstau, ar man tai patiktų. Tad aš 

praleidžiu progą pasityčioti!“ Justas N., 8 klasė 

 

„Man atrodo, kad nereikia daryti to, ko nenori, kad darytų tau. Tad aš praleidžiu progą 

pasityčioti!“    Adrija 

 

„Kiekvienas turime savo nuomonę, charakterį, balsą, elgesį, išvaizdą ir t.t. Kiekvienas 

mes ją norime išreikšti, bet ne visada mūsų nuomonė patinka kitiems. Tikrai atsiras nors 

2 žmonės iš daugybės, kuriems ji patiks, ir nereikia bandyti įtikti tų, kurie jūsų 

nevertina. Elkis su kitais taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavimi. Tad aš praleidžiu  progą 

pasityčioti!“                                                                                                              

Armanda J., 6 klasė 

 

„ Aš nesityčioju iš kitų, nes suprantu kaip skaudu tai yra, ir visada pagalvoju, ar man tai 

patiktų. Tad aš praleidžiu progą pasityčioti!“ 

      Augustė , 6klasė 

 

 

„Nesielgiu taip, kaip nenoriu, kad su manim elgtųsi. Tad aš praleidžiu progą 

pasityčioti!”    Deimantė B., 8 klasė 



„Kiti vaikai mokykloje tyčiojasi tik dėl to, kad jiems reikia didesnio dėmesio, todėl aš 

dažniausiai praeinu pro šalį... Ir aš praleidžiu progą pasityčioti...                                                                              

Emilija, 6 kl. 
 

„Aš, matydamas patyčias, jaučiuosi negerai... Tad aš praleidžiu progą pasityčioti!”                                                                                                                                   

Ernestas B. 6 klasė 

 

„Man atrodo, kad kai tyčiojiesi iš kito žmogaus, tu jį skaudinį, jam pasidaro liūdna, 

nesmagu. Blogi vaikai  Amerikoje iš vaiko tyčiojosi ir tyčiojosi, jis neatsilaikė ir nusižudė 

:(. Tad aš praleidžiu progą pasityčioti!“  

                                                                                                         

Justas L., 6kl. 

 

„Aš žiūriu į patyčias taip pat, kaip į muštynes, todėl praleidžiu progą pasityčioti!“  

Lukas Ringys, 6 kl. 

 

„Man atrodo, kad kiekvienas žmogus turi tiesę turėti kitokį charakterį, kitokias manieras 

ir kitokias mintis. Mes esame visi skirtingi ir mes turime tai priimti. Jei aš iš kokio nors 

žmogaus pasityčiočiau, nei man, nei tam žmogui, iš kurio tyčiojaus, nebūtų geriau. Tad 

aš praleidžiu progą pasityčioti!” 

Meilė Viltė T. 6 klasė 

 
  

 „Man atrodo, kad patyčios paveikia visus vaikus, jie jaučiasi nesaugūs. Todėl aš, 

pamatęs ar išgirdęs patyčias, bandau jas sustabdyti. Ir, žinoma, praleidžiu progą pasityčioti! „ 

                                                                                                         Šarūnas V. 6 klasė 

 

 „Aš manau, kad tyčiotis iš kitų yra blogai, juk tau pačiam tai nepatinka. Aš   

suvokiu,  kad taip daryti negalima. Todėl praleidžiu progą pasityčioti...“ Donatas, 5 klasė 

 

 
„Man atrodo, kad niekam nepatiktų, kai tave kas nors įžeidinėja ar tyčiojasi. Man nepatiktų taip pat. Tad 

aš praleidžiu progą pasityčioti!“ 

                                                                                                    Perla Š. 5 klasė 

 

       

 „Aš stengiuosi pasitraukti toliau nuo žmonių,  kurie daro bloga kitam...Man 

tai nepatinka, tad aš praleidžiu proga pasityčioti“. 

       

   Rokas K., 5 klasė 
 

 

,,Man atrodo, kad patyčios iš kito asmens yra labai žemas lygis. Turime suprasti, kad 

žodžiai kartais skaudina labiau, nei fizinis smurtas. Liūdna ir bejėgiška...Tad praleisčiau 

proga pasityčioti!’’     Lukas B. 7b. 
 



..Man atrodo, kad kiekvienas žmogus turi teisę būti laimingu ir gyventi taip, kaip jam atrodo 

geriausia. Niekas negali primesti savo nuomonės. Visada galima išklausyti ir pasistengti suprasti kitą 

žmogų, o uždarius duris, visada galima pasielgti taip, kaip tau atrodo geriausia. Kas vienam negražu, 

kitam gali būti labai gražu. Tad ir stengtis pakeisti kitą- beprotybė. Tad aš praleidžiu progą 

pasityčioti.“  

                                                                                                                    Dilanas B., 7 klasė 

 

..Man atrodo, kad visi esame unikalūs ir skirtingi - tuo ypatingi ir esame. Tad aš 

praleidžiu progą pasityčioti! 

Karina S., 7b klasė 

 

,,Manau, kad nesame vienodi ir tuo įdomūs! Kiekvienas žmogų turime priimti tokį, koks jis 

yra...Ir ne išvaizda svarbiausia, o žmogaus bendravimas su kitais žmonėmis. Tad aš 

praleidžiu progą pasityčioti!” 

                                                                                                                                        

Agnė D. 7 klasė  

 
..Mano manymu, visa žmonija yra skirtingi, ir nei vienas žmogus nėra geresnis už kitą.  Nustokim 

tyčiotis, tapkim draugiškesni, nes kai žeminame ir pravardžiuojame vienas kitą -nesame geresni už 

gyvulius.” 

Dovydas M., 7 A Klasė 

 

,,  Man atrodo, kad visi žmonės yra unikalūs, skirtingi. Visi norim kad mūsų žodžiai būtų 

išgirsti.  Man yra labai nemalonu girdėti, kaip šaipomasi iš žmogaus dėl išvaizdos ar rasės.   

Mūsų pasaulis tuo ir gražus, kad visi esame skirtingi.’’ 

                                                                                                          Augustė, 7a klasė 

 

„Man nuo patyčių padeda susilaikyti mintis, jog turėčiau su kitais elgtis taip, kaip norėčiau, 

kad jie elgtųsi su manimi, tad aš praleidžiu progą pasityčioti!” 

Ernesta S., 7b klasė 

 
„Vaikai tyčiojasi, nes nori pasirodyti prieš kitus. Patyčios vaikams padeda jaustis stipresniems, 

galingesniems, bet ar jie kada nors sustoja pagalvoti apie savo veiksmus?  

Manau skriaudėjai kaip tik yra silpnesni, nes jie nemoka kitaip parodyti savo galios. Mano 

manymu, stiprūs yra tie, kurie netyli apie patiriamas patyčias, kurie gina aukas ir neignoruoja 

prieš juos vykstančių patyčių. Aš praleidžiu proga pasityčioti, nes žinau, kad reikia elgtis su kitais 

taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavimi. Dažniausiai skriaudžia tie, kurie patys patiria patyčias, tad 

siūlau nebeskriausti kitų, rasti drąsos savyje ir papasakoti apie savo patiriamas patyčias tam 

žmogui, kuris tau gali padėti ir sustabdyti šį žeminantį ciklą. Tad aš praleidžiu progą pasityčioti!” 

Austėja S., 8 klasė 

 


