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Sveikinu Jus, 
miela Meškuičių bendruomene, 
su šv. Velykomis!
 
Kristaus prisikėlimas auštant Velykų 
rytui yra krikščionių tikėjimo esmė. 
Jei pašalintume iš Bažnyčios tikėjimą 
į prisikėlimą, tada viskas sustotų ir 
užgestų, panašiai, kaip atsitinka, kai 
namuose dingsta elektra. Visa – tikėjimo 
tiesos ir bažnytinės šventės – laikoma 
kylant iš šio įstabaus, istorijos eigą 
pakeitusio ir per kiekvienas šv. Mišias 
sudabartinamo slėpinio.
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Šiame numeryje:

Kiekvienais metais Bažnyčia maldos ir atgailos dvasia grįžta į baigiamąjį Kristaus žemiškojo gyvenimo 
etapą – mini jo pasmerkimą myriop, kryžiaus nešimą į Kalvariją, jo auką dėl mūsų išganymo ir jo kūno 
paguldymą į kapą. Trečiąją dieną Bažnyčia iš naujo išgyvena prisikėlimą: tai Velykos, Jėzaus perėjimas iš 
mirties į gyvenimą.

Prisikėlimu patvirtinama Jėzaus dievystė, taip pat visa, ką jis darė ir mokė. Juo įgyvendinami visi mums 
duoti dieviškieji pažadai. Be to, Prisikėlusysis, nuodėmės ir mirties nugalėtojas, yra mūsų nuteisinimo ir 
prisikėlimo pagrindas: „Kristus prisikėlė iš numirusių, savo mirtimi mirtį nugalėjo, mirusiems gyvybę 
dovanojo“ (Bizantijos liturgija, „Velykų tropariumas“).

Jėzus yra gyvas ne todėl, jog mes palaikome jo gyvenimą kalbėdami apie jo prisikėlimą, bet kad jis palaiko 
mūsų gyvenimą. Jis perduoda mums savo buvimo prasmę, jis teikia mums viltį.
Šventasis Augustinas sako: „Paliečia Kristų tas, kas jį tiki.“ Vadinasi, tik asmeninė ir nuoširdi tikinčiojo 
patirtis gali paliesti prisikėlusio Kristaus tiesą. Tad linkiu Jums, broliai ir sesės, kad Kristus pats mumyse 
gyventų ir mes jame jau dabar galėtume ragauti amžinojo gyvenimo džiaugsmo.

Brolis Ramūnas iš Kryžių kalno vienuolyno

O žalias tu pavasari, aprengei tu medžius
Paglostei žiemkentėlį, nuskriejai per laukus
Padangėj audi juostas, sodus puoši žiedais
Tu saulę skaisčią atneši, sušildai spinduliais.

 Eugenija Valuntienė

PAVASARIS

O mielas tu pavasari, taip laukiamas, brangus
Tu atėjai, pavasari, per klonius ir laukus
Suplėšei žiemos rūbą ir išnešei ledus
Upėms pakėlei tiltus, jos liejas iš krantų



 Lietuvos Nepriklausomybės 25 metų 
sukaktį Meškuičių kultūros centro  
filialas paminėjo sukviesdamas į 
šventinę viktoriną apie Lietuvą. Susir-
inkusius  meno mėgėjų  kolektyvai 
pasveikino šokiu ,,Gera“ ir skambia 
daina. Viktorinoje dalyvavo penkios 
komandos iš Meškuičių: lopšelio – 
darželio, gimnazijos, moterų klubo, 
abiturientų ir svečių komanda, pasi- 
vadinusi ,,Ąžuolais“. Šioje komandoje 
dalyvavo kovo 11 – osios akto signa-

Kovo 11-osios minėjimai Meškuičiuose
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tarė, gydytoja Miglutė Gerdaitytė, kuri 
visus supažindino su istorija, pateikė 
daug įdomių faktų apie sudėtingą 
Lietuvos Nepriklausomybės kelią.  A. 
Kulikauskas demonstravo filmus, 
kuriuose prieš kelis dešimtmečius 
filmuoti įvykiai  Meškuičiuose: LR 
vėliavos iškėlimas prie seniūnijos ne 
vienam atgaivino prisiminimus.
 Viktorinos klausimus iš Lietuvos  
istorijos, geografijos, kultūros parengė 
Meškuičių gimnazijos mokytojos R. 

Kelpšienė, R. Serpauskienė, D. 
Navickienė. Pabaigoje  visus ypač 
pradžiugino muzikinių šaradų 
spėjimas. 
 Šventinėje viktorinoje visi buvo  gerai 
nusiteikę, visos komandos apdovano-
tos padėkomis bei atminimo 
dovanėlėmis.  

Kultūros centro informacija   

Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-metį gimnazijos kolekty-
vas pasitiko organizuodamas renginius 
ir akcijas. Iki gimtadienio šventės 
gimnazijoje vyko akcija "Lietuvai ir 
man".  Jos metu, mokiniai pynė, rišo 
vėliavos spalvų apyrankes, nešiojo 
patys bei dovanojo apyrankes kitiems 
bendruomenės nariams.  
Gimnazijoje vyko konkursas „Lietu-
vos istorijos žinovas“. Jį organizavo 
istorijos mokytojos.  Konkurso metu 
mokiniai ir kiti bendruomenės nariai 
atsakė į paruoštą klausimyną. Klausi-
mai parinkti sunkūs, jie reikalavo 
tikslių  ir gausių istorijos žinių. 

  Pirmąją vietą tarp suaugusiųjų laimė-
jo mokyklos sekretorė Aldevina 
Incienė, o iš mokinių geriausia buvo 
IVG klasės mokinė Beatričė Jurga-
itytė. Konkurso nugalėtojai apdovanoti 
padėkos raštais.
 Jau tradiciniu tapęs renginys 
“Pilietiškiausias mokinys“ buvo 
skirtas kovo 11-osios šventei paminėti. 
Pilietiškiausias gimnazijos  mokinys 
kasmet apdovanojamas gydytojos 
Nepriklausomybės atkūrimo akto 
signatarės Miglutės Gerdaitytės inicia-

tyva. Šiemet juo tapo IIIG klasės mok-
inys Vytautas Drazdauskas už dalyva-
vimą tarptautinėje astronomijos olim-
piadoje bei laimėjimus rajono įvairių 
dalykų olimpiadose. 
Premiją Vytautui įteikė mokyklos 
direktorius A. Mačiulis    .

Meškuičių gimnazijos Mokinių taryba   
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Mieli meškuitiečiai,

BENDRUOMENĖS INFORMACIJA

 Ateidamas pavasaris atneša geresnę nuotaiką, stipresnę sveiktą. 
Tampame geranoriškesni, supratingesni, darbštesni. Meškuičiai 
visada garsėjo pavyzdingai tvarkoma visuomeninių pastatų ir asme-
ninių sodybų aplinka. Tad kiekvienas pažvelkime į savo sodybą: gal 
reikia pamestą šiukšlę surinkti, gal nudžiūvusią medžio šaką 
nupjauti, gal naujoje vietoje gėlę pasodinti. Juk artėja didžioji metų 
šventė – Šventos Velykos. Puošdami savo namų aplinką, tuo pačiu 
gražiname Meškuičius ir savo tėvynę Lietuvą, kurioje mums gera 
gyventi be žemės drebėjimų, be stichinių nelaimių, be karų. 
Įvertinkime tai ir pasidžiaukime pavasariu!

Baškiui,  A. Pelakauskui, Š. Kaučikui, 
V. Bujui,  L.Jackui, A. Miežiui, 
M.Gyliui, V. Čepuliui, M. Ulpiui, R. 
Baranauskienei. Šitie  rėmėjai dovano-
jo 1000 eurų. Labai ačiū visiems .
  Prasidėjo jau  kiti -  2015 metai. 
,,Meškuičių bendruomenė‘‘ valdyba 
dar kartą dėkoja visiems 
bendruomenės nariams, mokantiems 
nario mokestį. Valdybos nutarimu nuo 
2015m. nario mokestis - 5 eurai, 
stojant  į bendruomenės narius mokes-
tis -2 eurai. Prašome visų, kurie dar 
nesumokėjo nario mokesčio, atnešti 
valdybos narei Virginijai Remeikienei.  
Kai kurie klausia: „ O ką man duos ta 
bendruomenė?“ Bendruomenė ir yra  
bendros problemos ir jų sprendimo 
būdai, bendri klausimai ir atsakymai, 
bendros svajonės ir jų išsipildymo 

būdai, bendri tikslai ir uždaviniai, 
bendri darbai. Tai - mes, bendruomenė,  
mes ir turime puoselėti savo miestelį, 
ugdyti jaunąją kartą, rengti projektus, 
padėti rengti šventes, renginius, orga-
nizuoti ekskursijas, leisti laikraštuką, 
prižiūrėti jau atnaujintus statinius, 
parką, drausminti pažeidėjus...  Mes ir 
esame bendruomenė, visi - kaip vienas 
kumštis.
  Mes prašome visų, kam tikrai rūpi 
mūsų bendruomenė, mūsų miestelis, 
pervesti 2 procentus nuo savo pajamų 
mokesčio.
 Rekvizitai: 
 VO ,,Meškuičių bendruomenė“
Kodas: 300123365
Šiaulių g.-15, Meškuičiai, LT-81444, 
Šiaulių r.
Ačiū visiems. Gerų bendrų darbų.

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdy-
ba š.m. sausio mėnesį nupirko traktori-
uką- žoliapjovę. 1500 eurų sumokė-
jome iš nario mokesčio ir 2 proc., 
skirtų Meškuičių bendruomenei. Labai 
ačiū visiems, kurie mokate 
bendruomenės nario mokestį ir skiriate 
2 procentus. Traktoriuką pirkome ne 
naują, bet galingesnį. Juo galėsime 
nupjauti žolę ne tik miestelio centre, 
bet ir parke, ir  miestelio pakraščiuose. 
Bendruomenės  turimų pinigų nepaka-
ko, todėl valdyba kreipėsi į ūkininkus, 
verslininkus, o ir kai kurie  miestelio 
gyventojai taip pat geranoriškai 
prisidėjo prie  mums taip svarbaus 
pirkinio. Nuoširdžiai dėkojame Z. 
Platakiui,  L.Šateikai, T. Galkauskui, 
A.Karaliui, D. Jaugienei,  J.Tamošaiči-
ui , S. Abromavičiui,  V.Zelbai,  A. 

Dėkojame

Kvietimas
2015m. balandžio 10 d. organizuojama Meškuičių  bendruomenės 10- mečio šventė
  
Šventės programa:
 17.00 val. Šventos mišios bažnyčioje už bendruomenę.
 Po mišių renginys tęsiamas Meškuičių kultūros centre:
 -Baisogalos moterų vokalinio ansamblio pasirodymas
 -metinės bendruomenės pirmininkės ir revizoriaus ataskaitos
 -bendruomenės 10 metų veiklos apžvalga
 -Meškuičių KC muzikiniai sveikinimai
 -vakaronė ( su lauknešėliais). 
Vakaronėje linksmins Sondeckio menų mokyklos auklėtiniai. 

Kviečiame visus atvykti su gera nuotaika ir pabūti drauge.
  VO ,,Meškuičių bendruomenė” valdyba
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Koncertas ,,Dainų ir šokių pynė Lietuvai ‘‘

KULTŪROS CENTRO NAUJIENOS

šokių kolektyvas. Jų atliekamas 
,,Tango‘‘ nepaliko nei vieno abejingo .                                                                                                                                     
Renginio režisierė , meno vadovė Rasa 
Zelbienė į koncertinę programą sudėjo 
net 28 naujus pasirodymus, kuriuos 
ruošė vadovai: Sandra Valčikienė,   

Loreta Morkūnienė, Kristina 
Daukšaitė, Rasa Zelbienė ir Rolandas 
Erniulis. Koncertas, kurį vedė Vilma 
Šimulionytė, buvo labai spalvingas, 
žiūrovai negailėjo plojimų .

  Kasmet, minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną, Meškuičiuose rengia-
mi šventiniai koncertai. Ne išimtis ir 
šiemet. Kultūros centro salė  visus 
pasitiko paroda- ,,Eilės apie Lietuvą‘‘, 
kurią parengė bibliotekininkė Vilma 
Briedienė. Prasidėjus koncertui į susir-
inkusius kreipėsi Šiaulių raj. mero 
pavaduotojas Antanas Bezaras, 
Meškuičių gimnazijos direktorius 
Algis Mačiulis. Šeimą, ambasadorę 
-Danutę ir Joną Kolosevičius- apdova-
nojo Seimo narės, Rimos Baškienės 
padejėjas  Martynas  Rusteika.  Į pilną 
žiūrovų salę kreipėsi ir Meškuičių 
seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė. 
Tradiciškai prie Laisvės angelo pamin-
klo nuneštos gėlės, uždegtos žvakutės. 
Scenoje sukosi šokėjų poros, skambėjo 
dainos ir instrumentinė muzika. Kon-
certavo Meškuičių lopšelio-darželio, 
gimnazijos ir Kultūros centro meno 
mėgėjai. Programą papuošė ir svečių iš 
Latvijos respublikos, Garkalnės meno 
mokyklos pasirodymas.   Ypač visus 
nustebino naujai susikūręs moterų 

Šiemet kultūros namuose paminėjome 
tarptautinę moters dieną. Moterims 
koncertavo tik vyrai: svečiai iš S. 
Sondenckio menų mokyklos, filialo 
meno vadovas R. Erniulis ir beveik 
meškuitietis P. Jurgaitis, kurio dailio-

sios lyties atstovės niekaip nenorėjo 
paleisti nuo scenos. Skambėjo nuo 
romansų iki liaudies dainų. Romantiš-
ka aplinka daugeliui paliko tik gerus 
prisiminimus. Tikėkimės, kad tai taps 
tradicinis renginys. 

  Į Meškuičiuose  suorganizuotą Kaziu-
ko mugę daug suėjo ir prekiautojų, ir 
pardavėjų. Ne vienam pasitaikė proga 
parodyti tai, ką moka padaryti, ką 
užaugino bei vieną kitą eurą uždirbti.
Kultūros centro didelės fojė pakraščiu-
ose savo gėrybes išsidėstę prekiautojai 
laukė iš anksto skelbtos Kaziuko 
mugės pradžios: iki tol nebuvo leista 
prekiauti, nes mugė – ne šiaip turgus, 
tai – šventė, kuri turi prasidėti iškilm-
ingai.
Mugė prasidėjo liaudiškų šokių kolek-
tyvo ,,Padkava“ trankiu šokiu. Mugėje 
netrūko nei maisto, nei papuošalų. Per 
keletą minučių  nuo prekystalio 
„dingo“ I. Stasiūnienės gaminti sūriai. 
Domarkų šeimyna demonstravo paga-
mintą žaislą – suktuką.  Mugėje 
sulaukėme svečių iš N. Akmenės ir 
Naisių ,,Ievos studijos“. Tikimės kitais 
metais sulaukti daugiau pirkėjų. 

Miestelis skubėjo
į mugę

,,Žydi mūsų lelija“
Nuotrauka I.Galkauskaitės

Mažieji dalyviai



partneriai – Meškuičių gimnazija 
Lietuvoje ir Kiardlos gimnazija Estijo-
je. 
Nordplus Junior projekto tikslas – 
bendradarbiauti  ir stiprinti ryšius tarp 
Baltijos valstybių. Svarbiausios šio 
projekto veiklos – mokytis savo ir 
kaimyninės Baltijos šalies liaudies 
šokių, lankyti įdomius gamtos bei 
kultūros paveldo objektus,  susipažinti 
su senaisiais amatais, dalyvauti 
draugystės koncerte. Vasario 10-14 
dienomis Meškuičių gimnazijoje 
lankėsi devynių-dvylikos metų vaikų 
tautinių šokių kolektyvas iš Latvijos 
Garkalnės mokyklos ir trys  mokyto-
jos. Gimnazijoje svečiai jautėsi laukia-
mi. Ketvirtokai, projekto dalyviai, 
sužavėjo svečius su mokytoja Dace 
Šimulioniene švaria latvių kalba 
sudainavę latvių liaudies dainą „Kur tu 
teci“. Istorijos mokytojos Rositos 
Serpauskienės parengtos jaunosios 
gidės aštuntokės Laura Baškytė, 
Deimantė Vaitkutė, Irmina Kvecytė 
raiškiai ir išmoningai pasakojo 
Meškuičių miestelio ir gimnazijos 
istoriją. Svečiai palydėti po Meškuičių 
miestelį ir parką. Šeštokai su klasės  

Meškuičiuose skambėjo latvių kalba

  Meškuičių gimnazijoje eilę metų 
vykdomi tarptautiniai projektai. Jų 
metu mokiniai, mokytojai, visas 
gimnazijos kolektyvas ir miestelio 
bendruomenė turi galimybių 
susipažinti su užsienio šalių 
žmonėmis, jų kultūra, tradicijomis. 
Italai, turkai, estai, portugalai, lenkai, 
anglai jau lankėsi mūsų gimnazijoje 
pagal daugiašalės mokyklų partnerys-
tės „Comenius“ projektus.           
Meškuičių gimnazijos direktorius 
Algis Mačiulis ir Latvijos Respublikos 
Garkalnės menų ir bendrojo lavinimo 
vidurinės mokyklos direktorius Laim-
nesis Brugis 2011 metais pasirašė 
mokyklų bendradarbiavimo meno, 
mokslo ir sporto srityse sutartį. Nuo to 
laiko kasmet sulaukiame svečių iš 
kaimyninės Latvijos mūsų renginiu-
ose: sporto varžybose, socialinių ir 
gamtos mokslų konferencijoje. Šiemet 
abiejų mokyklų bendradarbiavimas 
pakilo į tarptautinio projekto lygį. 
Parengtas Nordplus Junior projektas 
"New horizons through sharing experi-
ences“ („Nauji horizontai atsiveria 
dalijantis patirtimi“). Projektą koordi-
nuoja Latvijos Garkalnės mokykla, 
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vadove Rasa Kelpšiene artėjančios 
Valentino dienos proga svečius pak-
vietė aplankyti  kavinę, kurioje 
susikalbėti teko lietuvių, latvių, anglų, 
rusų kalbomis. Kaiminystėje, Naisiu-
ose, apžiūrėtas Baltų dievų muziejus. 
Neišdildomą įspūdį paliko Naisių 
teatro spektaklis vaikams lietuvių 
kalba. Aplankytas Kryžių kalnas. 
Išvykoje Šiaulių Žaliūkių muziejuje 
savo rankomis gamintos Užgavėnių 
kaukės. Klaipėdoje aplankytas delfi-
nariumas. Ilgam atmintyje išliks 
Kauno Tado Ivanausko zoologijos 
muziejus ir  Aviacijos muziejus. Vado-
vaujami ketvirtokų mokytojos Dacės 
Šimulionienės ir šokių vadovės 
Sandros Valčikienės, jaunieji meškui-
tiečiai ir jų svečiai šoko, repetavo, 
kartu su kitais Meškuičių gimnazijos 
bei Kultūros centro meno kolektyvais 
dalyvavo šventiniame koncerte, 
skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai paminėti. 
                 Balandžio mėnesį Meškuičių 
gimnazijos pradinukai vyks atsakomo-
jo vizito į Latvijos Garkalnės mokyklą.

Genovaitė LIEPINIA
Meškuičių gimnazijos mokytoja, tarptautinių projektų vadovė 
  

Moksleivių konferencija  “istorijos epochos”

MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NAUJIENOS

  Sausio 27 dieną Meškuičių gimnazi-
joje vyko integruota muzikos ir istori-
jos Šiaulių rajono moksleivių konfer-
encija „Istorijos epochos“. Bėgant 
laikui keitėsi žmogaus  gyvenimo 
sąlygos, kito ir pasaulio suvokimas bei 
kūryba. Šiuos pokyčius lydint muzikai 
ir siekė atskleisti konferencijos dalyvi-
ai. Viduramžių visuomenės gyvenimo 
savitumą aptarė Meškuičių gimnazijos 
IIIG kl. mokinės M. Joniškytė ir G. 
Minevičiūtė., 8 kl. mokinės I. Kvecytė, 
R. Rimkutė ir D. Vaitkutė kalbėjo apie 
šios epochos vienuolynų reikšmę , o 
merginų ansamblis atliko  viduramžių 
choralą - himną Šv. Jonui. Kužių 
gimnazijos moksleivės supažindino su

R. Serpauskienė, K. Daukšaitė, D. Navickienė, R. Kelpšienė
Meškuičių gimnazijos mokytojos 
  

pačių mokinių kurtais  nuotaikingais 
filmukais, kuriuose atkurta viduramžių 
Lietuvos legenda apie Kęstutį ir Birutę 
bei istorinis Žalgirio mūšis. Su Rene-
sanso epocha supažindino Daugėlių 
mokyklos moksleiviai papasakoję 
Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto 
ir Barboros Radvilaitės meilės istoriją. 
Apie tarpukario Kauno grožį ir šio 
laikotarpio kultūrą papasakojo Bubių 
ir Verbūnų mokyklų mokiniai. 
Didvyriško partizaninio karo prieš 
SSRS dalyvės prisiminimus  
nuoširdžiai ir jautriai perteikė 
Gruzdžių gimnazijos moksleivės, o 
šios mokyklos vaikinų ansamblis 
trankiai užtraukė
partizanų dainą.  XX a. muzikos raidą  

atskleidė Pavenčių moksleivės. Kon-
ferenciją baigė nuotaikingas S. Ir Vl. 
Zubovų Ginkūnų mokyklos mokinių 
pranešimas “XXI a. mados tendenci-
jos. Mokyklinė mada”, paskatinęs 
pažvelgti į mūsų laikmetį per aprangą. 
Parengti įdomius pranešimus, filmus, 
kompozicijas ir atlikti dainas mokin-
iams padėjo jų mokytojai, todėl labai 
dėkojame jiems.
 Ši konferencija padėjo mokiniams 
giliau ir įdomiau pažinti įvairius istori-
jos laikotarpius. Jos metu išaiškėjo 
vienas dalykas: nors laikui bėgant 
keitėsi žmogaus aplinka, daiktai, bet 
pats žmogus išliko toks pat – siekiantis 
pažinti jį supantį pasaulį, kūrybingas ir 
išradingas.



laukia savo pirkėjų. Šeštokai išsirinko 
svajonių dviračius iš naujos dviračių 
kolekcijos.
 Viena didžiausių sparčiai 
besivystančių Šiaurės Lietuvoje 
bendrovių SPLIUS teikia elektroninių 
ryšių paslaugas Šiaulių apskrityje.  
SPLIUSo darbuotojai maloniai mus 
pasitiko savo darbo vietoje.  Mokiniai 
bendravo su žurnalistais, klausinėjo 

Gimnazijos šeštokų profesinio veiklinimo vizitas

  2015 sausio 28 d. mokiniai  išvyko  į 
Šiaulių miesto „Baltik Vairo“ gamyklą 
– didžiausią dviračių gamyklą Šiaurės 
Europoje, gaminančią modernius, 
išskirtinės kokybės ir rafinuoto dizaino 
dviračius nuo 1948 metų. Mokiniai 
stebėjo dviračių gamybos procesą: 
dviračių kelią iš  detalių sandėlio, 
dažymo cecho. Mokiniai matė, kaip   
dviračiai  surenkami, supakuojami ir 
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apie jų darbą, apžiūrėjo darbo vietas, 
kur rengiami reportažai, straipsniai, 
lankėsi studijoje ,kur filmuojamos 
laidos. Įdomiausia buvo išbandyti savo 
jėgas diktoriaus darbą. Pasirodo nėra 
lengva skaityti žinias mažytėje studijo-
je, kai į tave šviečia prožektoriaus 
lempos, nukreipta kamera, o ekranu 
greitai „ bėga“ raidės, kurias reikia 
suspėti perskaityti. 

Rasa KELPŠIENĖ, Kristina DAGIENĖ
Meškuičių gimnazijos mokytojos 
  

kilimu, iškilmingai, pozuodami 
fotografams. Čia jų laukė NAFTA 
nominacijos ir “Auksinio banano” 
statulėlės. Sveikinimo žodį tarė direk-
torius, auklėtojai, jie linkėjo mokin-
iams siekti užsibrėžtų tikslų, gimna-
zistų tėveliai priminė apie naują 
gyvenimo tarpsnį, kupiną iššūkių ir 
išbandymų. Miestelio seniūnė, 
vedančiųjų pavadinta gubernatoriaus 
Švarcnegerio dukterimi, originaliai 
sveikino abiturientus.  Buvo daug  
originalių ir šmaikščių nominacijų. 
Abiturientai turėjo improvizuoti, atlik-
ti daug linksmų ir juoką keliančių 
užduočių. Jie pristatė savo originalią 
programėlę, dainavo, dėkojo visiems. 
Visi stebėjo IIIG klasės režisieriaus 

Šimtadienis „Ant raudonojo kilimo“

  Vasario 20 dieną abiturientai trump-
am pamiršo egzaminus ir pasinėrė į 
išskirtinio dėmesio sulaukiantį Šimta-
dienio renginį. Gimnazijoje rengiamas 
Šimtadienis - tai pati linksmiausia, 
daugiausia pasiruošimo, darbo reika-
laujanti ir geriausius prisiminimus 
paliekanti šventė.  Šis visų mokyklų 
tradicija tapęs renginys nepaliko nė 
vieno nesužavėto ir nesujaudinto, visi 
džiaugsmingai  stebėjo gimnazistų 
pasirodymus. Šiais metais IIIG klasės 
mokiniai buvo itin išradingi ir origi-
nalūs. Jie šventę paruošė kaip vieną 
žinomiausių pasaulyje kasmetinių 
Holivudo  ceremonijų, kurios metu yra 
įteikiami kino apdovanojimai. Mūsų 
dvyliktokai į salę žengė raudonu 

Vytauto sukurtą filmą apie 58 laidos 
gyvenimą mokykloje.
          Nors šventė truko apie 3 valand-
as, laikas prabėgo labai greitai. Džiugi-
ai nustebinti ir pamaloninti staigmeno-
mis gimnazijos vyriausieji ilgai šoko, 
linksminosi, bendravo  su savo 
jaunesniaisiais  draugais. Gal dar 
abiturientai nepajuto artėjančių 
egzaminų baimės, bet tikrai suprato, 
kad ši šventė yra jiems pirma ir 
paskutinė. Ir ji būtinai turi vykti 
mokykloje! Čia mūsų visų pradžia, čia 
pirmoji meilė, džiaugsmai, išdaigos, 
čia mes užaugome. O ir raudonuoju 
kilimu vargu ar kada pasitaikys proga 
žengti. Laikas parodys...

Vilija TENIENĖ
IIIG klasės vadovė  
  

kai per lietuvių kalbos pamoką rašė 
rašinį ,,Laiškas Žemei” (mokytoja 
Lionė Sarpauskienė).  Fizikos mokyto-
ja Arūnė Gendvilienė vykdė akciją 
,,Inkilas”. 7-12 klasių vaikai meistravo 
paukščiams namus, kurie buvo iškelti 
gimnazijos kieme. Džiugu, kai pro 
klasės langą galima išvysti medyje 
tupintį ir švilpaujantį varnėną. Visų 
klasių vaikai turėjo atlikti po užduotį: 
sugalvoti simbolį ir ant jo užrašyti 
linkėjimą Žemei. Vėliau visi vaikų 
darbeliai buvo sudėti į bendrą plakatą 
,,Linkėjimai Žemei”. Kokie gražūs ir 
nuoširdūs vaikų linkėjimai Žemei: 
,,kad visada žydėtų gėlės“, ,,kad 

„Apkabinkime žemę kartu“

  Vasario 12-25d. mūsų gimnazijos 
vaikai ir mokytojai dalyvavo kūrybin-
iame projekte ,,Apkabinkime Žemę 
kartu”. Šis projektas, skirtas Žemės 
dienai paminėti, prasidėjo parodos 
atidarymu. Parodą ,,Apkabinkime 
Žemę kartu”, kuri vyko gimnazijos 
skaitykloje – bibliotekoje, galėjo 
pažiūrėti ne tik gimnazijos 
bendruomenė, bet ir miestelio gyven-
tojai. Mokiniai, vadovaujami dailės 
mokytojos Ievos Galkauskaitės, 
atsiliepimų knygoje paliko padėką – 
kūrybinį darbą, skirtą Žemei. Penkto-

šviestų saulytė“, ,,kad Žemė visada 
žaliuotų“, ,,nenumirtų medžiai“, ,,kad 
būtų švaru“, ,,kad Žemėje nebūtų 
gaisrų“, ,,kad būtų ramūs vulkanai“, 
,,kad nebūtų žemės drebėjimų“, ,,kad 
būtų derlinga“, ,,kad mūsų Žemėj 
nebūtų karo“… Projektą užbaigėme 
visi  sustoję ratu ir susikabinę 
rankomis. Taip išreiškėme savo meilę 
Žemei.  
Manome, kad mūsų įstaigos vaikai 
neliks abejingi ir pagal savo išgales 
saugos ir puoselės aplinką, gal taip ir 
padėsime apsaugoti mūsų planetą – 
Žemę. Mes visi esame priklausomi nuo 
jos, o jos ateitis – nuo mūsų.

Arūnė GENDVILIENĖ
Fizikos vyr. mokytoja 
  



 Tinkamas įvairioms veikloms lopše-
lio-darželio muziejus – čia galima 
apžiūrėti ne tik senovinius daiktus, bet 
ir  prie P. Daugėlos naujai pagaminto 
staliuko vaikams piešti, pinti ar karpy-
ti. Jau balandžio mėnesį muziejuje 
planuojame pradėti rengti edukacines 
programėles, kuriose, tikimės, 
apsilankys ir gimnazijos pradinukai. 
Vaikai labai kūrybingi ir patys sugal-
voja įdomių veiklų – štai priešmokyk-
linukai siekė rekordo darydami popier-
inę girliandą – jiems pavyko -  sukli-
juota girlianda buvo  net 69 metrų!
Besiruošdamos dalyvauti rajoninėje 
konferencijoje „Sėkmingos įstaigos 
formulė“ paprašėme vaikų pagalbos: 
pakomentuoti nuotraukas – rajono 
mokytojai komentarais buvo sužavėti. 
Kuriant filmuką „Darželio diena“ 

Į pasaulį – vaiko akimis
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vaikai reiškė savo nuomonę apie tai, ką 
patinka veikti darželyje, ką darytų 
darželyje,  jeigu būtų direktorius. O 
štai rajoniniame skaitovų konkurse 
priešmokyklinukas Lukas Dargužas 
pelnė nominaciją už originalumą, o 
Rusnė Vitkauskaitė buvo labai kompe-
tentingos vertinimo komisijos narė ir 
kartu su mokytojomis  vertino draugų 
pasirodymus.
O kaip nepaminėti tiek džiaugsmo 
teikusios „Mankštidos“ -  kartu su 
tėveliais ir seneliais dovanoto spalvin-
go Naisių aktorių spektaklio ir taip 
lauktos kelionės autobusu į jį...
Tad, siekdami vaikams suteikti kuo 
daugiau įsimintinų akimirkų, teigiamų 
emocijų ir toliau stengsimės pasaulį 
matyti iš mažųjų pozicijos ir džiaug-
simės padedančių paįvairinti veiklas ir 
renginius bendradarbiavimu.

Sigita UŽKURAITIENĖ
Lopšelio-darželio direktorė 
  

LOPŠELIO-DARŽELIO NAUJIENOS

Dėl šiandien „greito“ gyvenimo ritmo 
dažnai nepastebime besiskleidžiančio 
medžio pumpuro, nepasidžiaugiame 
gražiu saulėtu rytu. O kaip pagarbą 
žmogui, gamtai, aplinkai įskiepyti 
vaikui? Tobulo recepto niekas negali 
pasakyti, todėl svarbiausia, kad vaikas 
jaustųsi mylimas, svarbus, užsiimtų 
jam patinkančia ir įdomia veikla. 
Mūsų, visų lopšelio-darželio darbuoto-
jų, tikslas -  ugdyti mažuosius atsižvel-
giant į kiekvieno poreikius, nebijant į 
pasaulį pažvelgti vaiko akimis. Ką 
vaikai prisimins: auklėtojos pasako-
jimą apie vasario 16-ąją, ar tai progai 
pačių gamintas trispalves gėles, 
paveikslėlius apie kepamą duoną  ar 
paties padarytą bandelę?  Atsakymai 
lengvai nuspėjami... 
Kaip ugdymą stengiamės padaryti 
įdomų vaikams? Štai priešmokyklinu-
kai labai dažnai keliauja po visas mies-
telio įstaigas – čia susipažįsta su įvairių 
profesijų žmonėmis, jų atliekamu 
darbu ( šiais mokslo metais jau 
lankėmės seniūnijoje, ligoninėje, 
mokykloje, bibliotekoje - dėkojame 
visiems priėmusiems, padėjusiems 
veiklas padaryti  nekasdieniškas ir 
įdomias). 
Kaip įdomu buvo kepti bandeles 
padedant Luko močiutei Vitalijai arba 
sulaukti svečiuose savanorio apranga 
apsirengusio S. Pociaus ir kartu pačių 
pagamintomis trispalvėmis gėlėmis 
papuošti darželio kiemą. Kaip vaikai 
džiaugėsi padedami Z. Lukytės išsiu-
vinėję savo vardo raidę arba iškarpę 
ornamentus su V. Štitiliene. Net patys 
mažiausieji, lopšelinukai, vadovauja-
mi auklėtojos T. Andrijauskienės, 
minkė ir  kepė savo pagrandukus, jais 
pavaišino tėvelius.
  

Kas naujo darželyje?
Šiuo metu lopšelį-darželį lanko 72 
ugdytiniai. Tėvelių pageidavimu 
įstaigoje įsteigta pailgintos dienos 
ugdymo grupė. Vaikučius priimame 
nuo 7.00 val. ryto ir dirbame iki 18.30 
val. 

Darželio auklėtiniai mini Vasario 16-ąją

Lopšelyje-darželyje daug dėmesio 
skiriame vaikų poreikiams  tenkinti. 
Pastebėjome, kad šiuolaikiniams 
vaikams aktualios tos veiklos formos, 
kurios remiasi aktyviu judėjimu. 
Lopšelyje-darželyje įsteigtas meninio 

ugdymo mokytojos (choreografija) 
etatas. Visų grupių vaikai dalyvauja 
muzikinėse rytinėse mankštose, du 
kartus per savaitę vyksta choreografi-
jos valandėlės ir šokių būrelis. 
Užsiėmimų metu šokami įvairūs 

nukelta į 9 pusl.



Sporto naujienos
 
  Panevėžio lengvosios atletikos manieže 
rungtyniavo Lietuvos rajonų geriausieji 
jaunučiai (gimę 2000-2001 m.m.) lengvaat-
lečiai. Šiaulių rajono Kuršėnų sporto 
mokyklos rinktinės sudėtyje buvo ir šeši 
Meškuičių gimnazijos jaunieji sportininkai. 
     Puikiai šiose varžybose startavo 
Deimantė Vaitkutė ir Linas Stasiūnas, kurie 
laimėjo pirmąsias vietas šuolio į aukštį su 
kartimi rungtyje ir buvo apdovanoti aukso 
medaliais, pirmo laipsnio diplomais ir 
asmeninėmis dovanomis.   
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Ant varžybų nugalėtojų pakylos kopė ir 
meškuitiečiai Justas Jonaitis bei Domantas 
Staponkus, kurie iškovojo antrąsias vietas ir 
apdovanojimus atitinkamai rutulio stūmimo 
ir šuolio į aukštį su kartimi rungtyse. Norisi 
pažymėti Justo Jonaičio pasiektą rezultatą: 
jo stumtas rutulys  nuskriejo 13,91 m., o tai 
yra tik 2 cm mažiau nei Šiaulių rajono 
jaunučių grupės rekordas. Tikėtina, kad 
jaunasis sportininkas artimiausiose varžy-
bose rekordą pasieks.
      Trišuolio rungtyje debiutavusi Ervina 
Ladukaitė laimėjo penktąją vietą.

  

 LENGVAATLEČIŲ  STARTAI  PANEVĖŽYJE

  Verbūnų mokyklos sporto salėje įvyko 
Šiaulių rajono kaimo mokyklų finalinės 
salės futbolo varžybos. Jose dalyvavo 
pajėgiausios rajono kaimo mokyklų 
mergaičių ir berniukų komandos, laimėju-
sios gruodžio mėnesį vykusias zonines 
varžybas.
  Finalinių varžybų pirmose rungtynėse 
Meškuičių gimnazijos mergaičių rinktinės 
laukė dvikova su aikštelės šeimininkėmis 
Verbūnų futbolininkėmis. Rungtynes 2:1 
laimėjo meškuitietės. Antrose rungtynėse 
Meškuičių gimnazijos komanda 4:0 įveikė 
mergaites iš  Raudėnų mokyklos.    
    
 

Įvarčius šiose rungtynėse pelnė E.Pilkaitė, 
K.Drąsutytė, L.Jakučionytė ir R.Surgau-
taitė. Abejose rungtynėse patikimai ir 
drąsiai sužaidė komandos vartininkė 
G.Kozlovaitė. 
 Laimėjusios abejas rungtynes, Meškuičių 
gimnazijos futbolininkės iškovojo pirmąją 
vietą ir nugalėtojų taurę. Sausio 17 d. 
meškuitietės atstovaus Šiaulių rajonui 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
kaimo mokyklų zoninėse varžybose, kur 
jėgas išmėgins su Telšių ir Kelmės rajonų 
salės futbolo varžybų nugalėtojomis. 

 

                                                        PUIKŪS LENGVAATLEČIŲ STARTAI

 Vilniuje vykusiose Lietuvos jaunučių 
lengvosios atletikos pirmenybėse Šiaulių 
rajono rinktinės sudėtyje dalyvavo 4 
Meškuičių gimnazijos jaunieji sporti-
ninkai. 
      Puikiai šiose varžybose startavo rutulio 
stūmikas Justas Jonaitis. Jo stumtas įrankis 
nuskriejo už Šiaulių rajono jaunučių rekor-
do ribos(14,23 m) ir garantavo bronzos 
medalį. Sėkmingai startavo šuolininkas su 
kartimi Linas Stasiūnas, kuris savo rungty-
je iškovojo trečiąją vietą ir  pasipuošė 
bronzos medaliu. Nudžiugino ir šuolininkė 
Ervina Ladukaitė, kuri trišuolio rungtyje 
pasiekė savo asmeninį rekordą bei iškovo-
jo aukštą šeštąją vietą.

           

                     FUTBOLININKĖS  VĖL  PIRMOS

                                                        KARATĖ VARŽYBOS  „RASEINIŲ TAURĖ – 2015“
      2015 m. vasario 14 d. modernioje 
Raseinių miesto  ,,Karpynės‘‘ sporto salėje 
vyko atviros karatė varžybos ,,Raseinių 
taurė – 2015‘‘ Varžybose skirtingose 
rungtyse dalyvavo 269  sportininkai iš 10 
klubų. Šiaulių apskrities rytų kovos menų 
klubui ,, Empido“  atstovavo 11 sporti-
ninkų, keturi iš jų Šiaulių apskrities 
Meškuičių gimnazijos mokiniai: Kamilė 
Drąsutytė (14 m.) , Gabrielius Bakys 
(10m.) , Dovydas Domarkas (12m.) ir 
Vilius Domarkas(8 m.) .    
           

  Sausio 29 d. vyko rajono kaimo vietovės 
mokinių, gimusių 1998m. ir jaunesnių  
tinklinio varžybos. Jose dalyvavo 3 
merginų ir 4 vaikinų komandos. Meškuičių 
merginų komanda nugalėjo Ginkūnų 
S.irV.Zubovų pagrindinės mokyklos ir 
Kužių gimnazijos sportininkes vienodu 
rezultatu 2:0. Gimnazijos garbę gynė IIG 
mokinės: S.Višnarauskaitė, J.Višnaraus-
kaitė; IG: U.Kaučikaitė, L.Vrubliauskaitė, 
G.Balsevičiūtė, 8 kl. mokinė G.Kozlo-
vaitė.
Visus varžovus – Pakapės mokyklos, 
Kairių pagrindinės mokyklos ir Kužių 
gimnazijos komandas - rezultatu 2:0 įveikė 
ir gimnazijos vaikinai. Komandoje žaidė 
N.Aukščionis, E.Anckinas, D.Kozlovas, 
M.Kozlovas, J.Jonaitis, D.Kivilius,V.-
Jakučionis, A.Čepurna. Šios amžiaus 
grupės komanda trečią kartą tapo rajono 
čempione.
Abi komandos vasario 7d.  gins Šiaulių 
rajono garbę LMOF zoninėse varžybose 
Kelmėje. Komandas  varžyboms ruošė  
kūno kultūros mokytojai  P.Vaitkus ir  
V.Tenys. 
 

  MEŠKUIČIŲ GIMNAZISTAI- ŠIAULIŲ 
RAJONO KAIMO VIETOVĖS BUM 

TINKLINIO ČEMPIONAI

Puikiai sekėsi Kamilei Drąsutytei. Ji 14-15 
m. amžiaus merginų grupėje, kata ir 
kumitė rungtyse iškovojo 1- ąsias vietas. 
Vilius Domarkas berniukų 7-8 m. amžiaus 
grupėje kumite rungtyje užėmė 3 vietą. 
Dovydas Domarkas ir Gabrielius Bakys 
buvo nusiteikę kovingai, išbandė save 
ekstremaliose situacijose, bet į finalus 
nepateko. Linkiu sportininkams  ir toliau 
eiti tobulėjimo keliu.
Treneris Gintaras Melinis
       
       
           

                                                       GIMNAZISTŲ STARTAI ŠIAULIŲ R. BUM MOKINIŲ VARŽYBOSE
     Šiais metais į LMOF programą įtraukta 
sparčiai Meškuičių gimnazijoje populiarė-
janti sporto šaka – štangos spaudimas. 
Atidarius treniruoklių kabinetą, įsigijus 
naujų treniruoklių, gimnazijoje atsirado 
galimybė didelei mokinių daliai užsiimti 
šia sporto šaka. Treniruoklių kabinete 
užsiėmimus lanko ne tik lengvaatlečiai, bet 
ir jėgos sporto entuziastai. Todėl , kai  
buvo paskelbta, kad rajone bus vykdomos 
mokinių štangos spaudimo varžybos, jose 
    
           

panoro dalyvauti ir mūsų gimnazijos 
mokiniai. 
Varžybos vyko 02.11 d. Šiaulių rajono 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. 
Kuršėnų mieste ši šaka yra seniai kultivuo-
jama, turi gilias tradicijas. Šiais metais 
pirmą kartą mokyklos istorijoje komand-
inėse varžybose dalyvavo mūsų gimna-
zistai.  
Iškovota III vieta, aukštesnes vietas užėmė 
Kuršėnų mokyklų komandos. Asmeninėje 
           

įskaitoje I vietą laimėjo Rokas Jakimaviči-
us, II-ąją - Eitvydas Kožinauskas, Monika 
Košubaitė, Klaudijus Radušis, III-iąją 
vietą - Arnoldas Nikolajevas, Almantas 
Alendatorius. Komandai atstovavo ir 
Arūnas Bašys bei Laurynas Vepštas. 
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Sveikiname jubiliatus, bendruomenės narius :

Rudį Vytautą - Igną  85-mečio
Dagienę Pauliną   80 - mečio
Gerdaitytę Miglutę   75 – mečio
Drazdauską Vytautą   75 – mečio
Baziulienę Oną  75 – mečio
Zelbienę Bronislavą  70 – mečio
Rudį Vytautą  60  - mečio
Stasytį Vytautą 55 - mečio
Miežienę Iloną    45 – mečio
Štitilienę Eglę  45 – mečio
Pupkų Vaidotą  45 – mečio
Vrubliauskienę Iloną  45 – mečio
Razanovą Gvidą  40 - mečio
Vitkauską Kęstutį 35 - mečio

ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS.
Asmenys, norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, norintys komentuoti ar išsakyti savo nuomonę, prašome rašyti laiškus 
elektroniniu paštu meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į E. Lečkauskienę ar I. Galkauskienę. Atsiprašome, už klaidas ir 
netikslumus, ir jei Jūsų straipsniukas nebuvo išspausdintas šiame numeryje.

ĮDĖKITE SAVO SKELBIMĄ.
meskuiciai@yahoo.com 

Ne vien skaičiai nulemia metus, o Jūsų norai, darbai ir mintys
Tuo, kuo praturtinate kitus, mokėdami save dalinti.
Tad likit visada tokie, kokius mes mylim ir pažįstam,
Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės.

Daug sėkmės, sveikatos, laimės ir 
geros nuotaikos švenčiant jubiliejus!

 

 

      

     

  

   

 

KULTŪROS CENTRAS KVIEČIA:

Balandžio 5 d. 19 val.  – Velykinė diskoteka jaunimui. 
Balandžio 10 d. 17 val. -  Meškuičių bendruomenės 10 – metis.
Balandžio 11 d. – 13 val -  Mažosios velykėlės.  Spalvinsim, žaisim, šoksim.
Balandžio 24 d.  – Rajono šiuolaikinių šokių šventė ,,Pavasario ritmai“. 
                              Dalyvauja rajono šiuolaikinių šokių grupės. 
Balandžio 30 d. 19 val. – šventinis koncertas, skirtas  mamyčių dienai. 

ritminiai, imitaciniai šokiai, lavinami 
vaikų ritminiai gebėjimai, koordinaci-
ja, taisyklinga laikysena, diegiama 
sceninė kultūra, o svarbiausia – 
suteikiama daug teigiamų emocijų ir 
naujos patirties. Vaikų pasiekimais 
galime pasidžiaugti įvairiuose įstaigos 
ir Meškuičių kultūros centro  renginiu-
ose. 
Kiekvieną rytą  lopšelio-darželio 
direktorė aplanko grupes, domisi vaikų 
veikla, palaiko jų sumanymus bei 
idėjas. Direktorės iniciatyva lopšely-

je-darželyje įsteigtas ,,Mažųjų meški-
ukų tėvelių klubas“. Pirmajame susiti-
kime tėveliai suplanavo kurti puokštes, 
vaidinti pasakas, organizuoti 
renginius. Juk visa tai, pasak tėvelių, 
tam, kad ,,vaikams būtų linksma, 
smagu, gera, kad jie jaustųsi laimingi“. 
Džiugu perskaityti tėvelių žodžius: 
,,Visada laukiami...viskas apgalvo-
ta...pyragų prikepta ...meškučių 
pripiešta..., atrodo, smulkmenos, bet 
jos labai svarbios...“.

Darželio pedagogės dalijosi gerąja 
darbo patirtimi su kolegėmis iš  Šiaulių 
r. Daugėlių lopšelio-darželio, Joniškio 
r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos. 
Lopšelyje-darželyje suorganizuotas 
seminaras darbuotojams ,,Streso 
valdymas“, kurį dovanojo Joniškio 
pedagoginės-psichologinės tarnybos 
psichologė A. Sakalienė.

Direktorės pavaduotoja Reda Skėrytė 

atkelta iš 7 pusl.

Kas naujo darželyje?


