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 Meškuitietis       Meškuičių miestelio laikraštis 

 

 

 

 
 

Mielos mamos, močiutės! 

 

Pasidžiaukime tuo, kas yra, kol dega gyvenimo žvakė, 

Kol akys dar mato, saulė leidžiasi – teka. 

Ir dėkokime Dievui už buvimą šioj žemėj,  

Tik skubėkim gyventi ir nekeikim likimo.   

 

Buvo duota – neduota,  

Laimės, meilės ar džiaugsmo.  

Tik įspauskim po pėda 

Į nueinantį laiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gražiausius pavasarinius žiedus ir nuoširdžiausius žodžius šį pirmąjį gegužės mėnesio 

sekmadienį skiriu Jums mielos mamos ir močiutės. Gerai, kad yra diena kada padėkos žodžiais ir 

pavasariniais žiedais galiu Jums padėkoti ir pasveikinti su šia prasminga švente. 

Tad sveikinu Jus visas visas daug pasiekusias ir išgyvenusias, daug darbų nudirbusias, gražias 

šeimos atžalas išauginusias. Tegul metų bėgsmas nubalinęs smilkinius, niekada nepaliečia akių ir 

širdies šilumos. 

Jūsų darbais ir pasiekimais besidžiaugiantis  

     Vytautas Juozas Jakūbonis 
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Kiek gražių dienų- 

Mama, be tavęs nebūtų spalvotų gėlių. 

Kiek žodžių ištartų - 

Be tavęs nebūtų mano dainų. 

Kiek paukščių pamačiau - 

mama, be tavęs jie būtų dar toliau. 

 

Mielos mamos norime jus pasveikinti su gražiausia švente.  

Moterų klubas. 

Išeisiu 
Išeisiu, aš tikrai išeisiu,   Gal pilku vyturiu aš būsiu 

Nors daug po saulę vietos.  Kai sode baltos obelys žydės, 

Išeisiu tyliai, o gal su dideliu skausmu, Norėčiau aš lakštingalėlę būti, 

Sudie aš neištarus niekam.  Ir tyliai tyliai pačiulbėt. 

       

Išeisiu rudenį, o gal pavasarį  Sugrįšiu aš gal vasara 

Kai sode baltos obelys žydės,  Linai trumpai, tik vieną dieną težydės. 

Nebeatversiu durų niekam,  O gal rugiagėle žydėsiu 

Nebesodinsiu niekada gėlės.  Rugių lauke ar pakelėj. 

 

O kaip norėčiau, kad siela  Sugrįšiu aš pavasarį, 

Vėlyvą rudenį sugrįžtu,   Alyvos po langais kvepės, 

Išskrendančių paukščių palydėt.  Tik gal aš akmenėliu būsiu 

O šaltą lapkritį sugrįžti  Sunkus ir šaltas ant širdies. 

Prie žvakių aukuro ugnies. 

    Žiemos metu tikrai sugrįšiu 

    Sušilti aš prie židinio ugnies, 

    Balta snaige greitai ištirpsiu 

    Ant tavo veido ar peties. 

 

Eugenija Valuntienė 
 

Moterų klubo darbai 
 

Štai ir suėjo moterų klubui 1 metukai. Nors mūsų būrys nedidelis, tačiau jau dabar galime didžiuotis 

gražiais darbais. Tik susibūrusios kibome stipriai į darbus. Mūsų idėjų dėka parke stovi supynės, smėlio dėžė. 

Žinoma, kad be „Bagetos“ pagalbos ir paramos neapsieita. Gėlėm apsodinome Taikos gatvės kalniuko šlaitą, 

prisidėjome rengiant birželio pirmosios šventes, o svarbiausiu darbu laikome vaikų su negalę lankymą per Šv. 

Kalėdas. Buvo smagu ir linksma bendrauti ir susipažinti su vaikučių artimaisiais, kurie ir užklupti negandų 

pilni optimizmo, kurio kartais mums taip trūksta. 

Ateityje klubo laukia dar daug darbų. Su kiekviena vykdoma veikla kyla vis daugiau minčių ir idėjų, 

tačiau labai norėtume, kad prisijungtų daugiau moterų, mamų, kurios padėtų siekti geresnio ir  linksmesnio 

gyvenimo mūsų miestelio vaikučiams ir šeimoms. Mes tikime ir siekiame geresnio gyvenimo savo mylimame 

miestelyje. Kviečiame prisijungti prie mūsų vykdomos veiklos, akcijų ir kitų gerų darbų. Visada apie mūsų 

veiklą galite pasiteirauti ir kreiptis į bendruomenės pirmininkę P. Tikninę. Laukiame Jūsų.  
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      Su pagarba, 

       Jūsų moterų klubas 

Kelionė į „Bitiniuos šalį“ 
 

Lopšelio darželio folkloro ansamblis „Pliauškutis“ dalyvavo Šiaulių TV laidoje „Bitiniuos šalis“. Vaikučiai ne 

tik filmavosi laidoje, jie dalyvavo rubrikoje „jaunieji talentai“ ir sudainavo dainelę „Roputė“. Už puikų 

pasirodymą darželio ugdytiniai gavo dovanų čekį – apsilankymą kavinėje „Mimoza“, kurioje vaišinosi 

įvairiais skanėstais. 

Vaikučiai ir vadovė esame dėkingi gerb. ūkininkams D.ir L. Šateikoms už transportą, kuriuo galėjome nuvykti 

ir sudalyvauti laidoje. Tariame nuoširdų AČIŪ. 

 

 
     Meninio ugdymo mokytoja, 

      Rasa Zelbienė 

 

Teminė savaitė ,,Gyvenkime švariau” Meškuičių lopšelyje-darželyje 
 

PIRMADIENIS. Darželinukai keliavo po Meškuičių miestelį ir domėjosi, kaip atrodo jo aplinka. 

Priešmokyklinukai apsilankė prie vandens telkinių. Jie pastebėjo, kad čia nemažai šiukšlių. Kas jas palieka? 

Gal žvejai, gal poilsiautojai, gal šiukšlintojai -svarstė vaikai. Patys mažiausieji vaikštinėjo po l/d kiemą. Jie 

džiaugėsi tvarka ir švara. Tik už tvoros matėsi keletas šiukšlių. Vaikai ir auklėtoja nutarė, kad čia reikės 

būtinai padirbėti ir viską sutvarkyti. ,,Nykštukų” grupės vaikai domėjosi, ar mokiniai neteršia savo mokyklos 

aplinkos. Jie pasidžiaugė, kad mokyklos teritorija tvarkinga: nušluoti takeliai, nugrėbtos pievelės. Šiukšlių 

pastebėjo tik prie stadiono. ,,Pelėdžiukai” lankėsi parke. Jie gėrėjosi beržų alėja, žaidimų aikštele. Gaila, kad 

kažkas užteršė vandens telkinį, esantį parke – sakė vaikai.  

Po išvykos darželinukai susitiko su Žaliuoju (priešmokyklinio ugdymo pedagogė I. Vrubliauskienė) ir 

Juoduoju (auklėtoja E. Daugėlienė) nykštukais, kurie pasakojo apie aplinkos puoselėjimą, taršą, žmogaus 

daromą teigiamą ir neigiamą poveikį gamtai. 

ANTRADIENIS. Visose grupėse vaikai su auklėtojomis kalbėjosi apie šiukšlių rūšiavimą. Jie sužinojo, 

kur Meškuičių miestelyje yra šiukšlių rūšiavimo konteineriai. Darželinukai nutarė ir patys jas rūšiuoti. Tad po 

išvykos visi savo grupėse pasidarė šiukšlių rūšiavimo ,,konteinerius” ir juos pritaiko kasdieninėje veikloje. 

Surūšiuotas šiukšles vaikai išneša į spalvotuosius konteinerius, esančius prie mokyklos, parduotuvės ar parke. 

Priešmokyklinukai atlieka eksperimentą – jie užkasė įvairias šiukšles į žemę. Po mėnesio tyrinės, kokie 

pokyčiai įvyko.  

TREČIADIENIS. ,,Švaros akcija” prasidėjo žygiu ir madų šou. Skraistes, apsiaustus, sijonėlius, 

skrybėles ir karūnas švariomis buitinėmis atliekomis ar jų detalėmis kūrė vaikai ir auklėtojos. Kiekvienos 

grupės vaikai išmoko šūkį, paruošė plakatą ir juo papuošė l/d tvorą. Tuo siekta sudominti praeivius, atkreipti 

jų dėmesį, skatinti tvarkytis ne tik namuose, bet ir visuomeninėse vietose. ,,Stop šiukšlėms kiemuose ir 

gatvėse” – skandavo darželinukai. 

 Žaliasis nykštukas (auklėtoja E. Daugėlienė) pakvietė l/d bendruomenę sutvarkyti lauko aplinką. 

Dėkojame tėveliams, kad jie parūpino vaikams darbo įrankių ir taip prisidėjo prie švaros akcijos. Dirbo ir 

maži, ir dideli. ,,Darželis ir gamta – be atliekų ir šiukšlių“ – džiaugėsi priešmokyklinukai. 

Direktorės E. Lečkauskienės iniciatyva prie l/d mašinų stovėjimo aikštelės pastatyta šiukšlių dėžė. 
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KETVIRTADIENIS. Auklėtoja S. Mickuvienė sukvietė visus į spektaklį ,,Pavasaris miške”, skirtą 

ekologiniam vaikų ugdymui.  

Grupėse darželinukai su auklėtojomis kūrė darbelius iš antrinių žaliavų ir juos panaudojo žaidimams. 

Džiugu žaisti su savo pagamintu laiveliu, traukinuku… 

PENKTADIENIS. Auklėtoja R. Jasmintienė suorganizavo viktoriną ,,Gy-venkime švariau”, auklėtoja 

O. Rukevičienė - piešinių parodą ,,Aš noriu švarios Lietuvėlės”. Auklėtoja R. Urbonienė pristatė multi mediją 

,,Kas džiaugisi švaria, gražia gamta?”, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Skėrytė – savaitinės veiklos 

įvykius, aktualijas. 

Žmogus pats būdamas gamtos dalis, atsako už gamtos išsaugojimą. Kviečiame visus kartu su vaikais 

puoselėti savo aplinką , nes vaikai auga ir jų pareigų daugėja. 

 

     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

     R. Skėrytė 

 

Meškuitiečiai moka dirbti, moka linksmintis 
 

Balandžio 17 dieną į Meškuičių kultūros centrą rinkosi nemažas būrys meškuitiečių ir svečių į ataskaitinį 

VO „Meškuičių bendruomenė“ susirinkimą ir jumoristines bendruomenės krikštynas. 

Pasidžiaugti nuveiktais bendruomenės darbais atvyko Seimo narė R.Baškienė, rajono neįgaliųjų 

organizacijos pirmininkė O.Baziulienė,  seniūnė J. Baškienė, Meškuičių vidurinės mokyklos ir vaikų darželio 

kolektyvų, kultūros centro atstovai. Visi jie džiaugėsi, kad miestelio kolektyvai kartu rengia projektus, 

organizuoja daug renginių, o visus bendram tikslui apjungia bendruomenės valdybos nariai. 

Į susirinkimą – krikštynas atvyko Biržų raj. Obelaukių ir to paties rajono Nausėdžių „Klausučių ulytėlės“, 

Šiaulių r. Šakynos ir Šiupylių bendruomenės atstovai. Su jomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. 

Apie nuveiktus darbus susirinkusiems papasakojo Meškuičių bendruomenės pirmininkė P.Tiknienė. Ji 

pažymėjo, kad laimėjus projektą „Bendruomenės veikla jau matoma ir girdima“ gauta 19000 Lt. Lėšos 

panaudotos turimų patalpų remontui. Bendruomenė už likusią dalį pinigų nusipirko spausdintuvą, vaizdo 

kamerą, fotoaparatą, įsigijo atributikos. Niderlandų projekto lėšos panaudotos laikraščiui „Meškuitietis“ leisti. 

Bendruomenės pirmininkė džiaugėsi, kad projektai „Priglausk mane ir saugok“ ir „Gerumas mano ir tavo 

širdyje“ tęsiami jau ne vienerius metus. Kasmet birželio 1- ąją organizuojama šventė mažiesiems, 

neužmirštami ir Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientai. Kasmet juos aplanko miestelio 

meno kolektyvai ir sutelkia daug malonių akimirkų. 

Valdyba palaiko draugiškus santykius su Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčios klebonu T. Reiniu, 

Kultūros centru, vidurine mokykla, darželiu, kitomis bendruomenėmis. Nuveikti darbai: talkų, išvykų, 

varžybų, koncertų akimirkos užfiksuotos fotografijose, apie juos kas ketvirtį miestelio gyventojai 

informuojami bendruomenės leidžiamame laikraštyje. 

Daugiausiai emocijų ir malonių akimirkų susirinkusiems suteikė jumoristinės bendruomenės krikštynos. 

Bendruomenės „Krikštatėviai“ Gražina Samulionienė ir Raimundas Jakutis „pakrikštijo“ prisiekusius 

valdybos narius, organizavo įvarius žaidimus, suvenyrais apdovanojo visus šventės dalyvius. 

Tą vakarą meškuitiečius linksmino Meškuičių kultūros centro ansamblis „Eldorado“, neįgaliųjų 

ansamblis „Viltis“ (vadovė R. Zelbienė), kaimo kapela (vadovė K.Lučinskaitė). Visus susirinkusius nustebino 

debiutavęs vyrų ansamblis (vadovė R. Zelbienė). Kartu su svečiais, Šakynos etnografiniu ansambliu, salėje 

sukosi šokėjų poros, skambėjo daina. 

Smagu, kad bendraminčių būrys didėja, ir į bendruomenės veiklą įsitraukia vis daugiau meškuitiečių, 

kurie negailėdami savo laisvalaikio, negaudami atlygio spinduliuoja energija, kuria žmones ir kartu padaro 

nors ir nedidelius, bet kabai reikšmingus darbus. 

 

   Meškuičių vid. mokyklos lietuvių kalbos vyr. mokytoja  

   Lionė Sarpauskienė 
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Meškuičių bendruomenės taurė 2009m. 

 
2009m. balandžio 28d. VO „Meškuičių bendruomenė“ organizavo kasmetines moterų(merginų) tinklinio 

varžybas Meškuičių bendruomenės pereinamajai taurei laimėti. Džiugu, kad dalyvavo ne vien Meškuičių 

miestelio moterys (merginos), bet prisijungė ir Naisių merginų komanda. Iš viso varžėsi keturios komandos: 

Meškuičių vidurinės mokyklos komanda, Meškuičių vidurinės mokyklos mokinių komanda, Meškuičių 

miestelio komanda ir Naisių komanda. Rungtyniu metu buvo išlieta ne vien prakaito, tačiau ir daug emocijų. 

Varžovės negailėdamos viena kitai dalino patarimus, skatino pasitempti ir palaikė. Pirmosios vietos 

laimėtojoms Meškuičių vidurinės mokyklos komandai buvo įteikta pereinamoji taurė, diplomai. Antąja vietą 

po intensyvios kovos išplėšė nuotaikingoji Meškuičių miestelio moterų komanda, kuri buvo apdovanota 

diplomais. Trečiąją vietą laimėjo šauniosios Meškuičių vidurinės mokyklos mokinės, kurioms buvo įteikti 

diplomai. Paskutinės, tačiau ne pačios silpniausios buvo Naisių merginų komanda. Galime drąsiai džiaugtis 

moterų ir merginų draugiškumu ir puikiu komandų pasirodymu. 

 

    Meškuičių bendruomenės narė NJK koordinatorė 

 Lina Šiaučiūnaitė 

 

 Visoje Lietuvoje vykusi akcija “Darom09” neaplenkė ir Meškuičių mietelio  
 

Pavasaris kviečia atsinaujinti, švarintis, tvarkytis. Todėl nenuostabu, kad būtent šiuo metų laiku per visą 

Lietuvą nuvilnijo daugybė talkų, inicijuojamų akcijos “Darom09”. Prie jos prisijungė ir  Meškuičių miestelio 

bendruomenė sėkmingai įgyvendindama savo projektą- “Nebūk šiukšlė-Nešiukšlink!”. 

Kasmet miestelyje vykstanti talka šiemet turėjo kitokį atspalvį. Norint pritraukti kuo daugiau žmonių, 

akcija buvo suskirstyta į penkis etapus.  

Pirmasis vyko Balandžio 22d., jame dalyvavo visi Meškuičių mokyklos mokiniai. Nuskambėjus 

skambučiui, po keturių pamokų, moksleiviai griebė darbo įrankius, pačių sukaltas šiukšliadėžes, plakatus ir 

skanduodami šūkius žygiavo parade, kuriuo ir prasidėjo talka. Klasės pasiskirstė tam tikrus miestelio plotus, 

kuriuose būtų renkamos šiukšlės, grėbiami lapai, valomi tvenkiniai.  

Antrąjame etape, kuris vyko Balandžio 26d. 14 valandą dalyvavo visi miestelio savanoriai. Kadangi 

miestelis jau buvo švarus, dalyviai sodino medžius, grėbė lapus, taip pat vaišinosi pačių lauke išsivirta koše. 

Likusiuose etapuose vyks sesija, kurioje visi norintys galės paklausyti lektoriaus paskaitos; pasižiūrėti 

kino seansų, įrodančių jog verta gyventi švariai ir tvarkingai; sudalyvauti meninių kompozicijų iš šiukšlių 

parodoje ir ekologiškame žygyje su Naisių jaunimo klubu. Darbščiausių ir aktyviausių lauks “Žaliųjų” 

diskoteka ir apdovanojimai. 

Vis didėjančios taršos problemos gali būti likviduotos paprasčiausiai nebūnant abejingam kelkraštyje 

gulinčiai šiukšlei. Juk stiklas, popierius, plastmasė suyra per kelis šimtus metų. Jei šiukšlių rūšiavimas ir 

perdirbimas taptų mūsų kasdienybe, gyventume ne tik švariau bet ir sutaupytumėme. Padėti gamtai ,o taip pat 

ir sau, galima ne tik kartą metuose, kuomet visi  susirenka į talkas ir įvairias akcijas, bet kiekvieną paprastą 

dieną, nešiukšlinant ir neleidžiant to daryti kitiems. 

 



6 

 

  
      

MVM prezidentė 

     Justina Kiviliūtė 

 

   Turime kuo didžiuotis 

 
 Kovo 27d. Šiauliuose vyko Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio finalinės lengvosios atletikos varžybos tarp 

kaimo mokyklų. 

Merginų komanda iškovojo 2 vietą(N.Sakalauskaitė, E.Gediminskaitė, M.Ščegauskaitė, M.Katiliūtė, 

J.Levickaitė). 

Vaikinų komanda taip pat iškovojo 2-ąją vietą(D.Bielskis, P.Letulis, E.Alejūnas, M.Mažeika, V.Dimša). 

 Kovo 28d. Kaune vyko Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio finalinės virvės traukimo varžybos tarp kaimo 

mokyklų. 

Meškuičių vid.m-klos komanda užėmė 2vietą(D.Bielskis, P.Letulis, V.Galkauskas, A.Daugėla, 

A.Černauskas, Ž.Joniškis, R.Drąsutis, Š.Kančiauskas, V.Šimulionis, D.Bumblauskas). 

 Balandžio 18d. Kaune vyko Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio finalinės miesto ir kaimo virvės traukimo 

varžybos. 

Meškuičių vid.m-klos komanda užėmė 2vietą(P.Letulis, D.Bielskis, V.Galkauskas, Ž.Joniškis, 

V.Šimulionis, D.Bumblauskas, Š.Kančiauskas, M.Ščegauskaitė, A.Daugėla ir A.Černauskas). 

 Šiaulių raj. pavasario kroso nugalėtojais tapo: M.Mažeika, S.Gylytė, M.Katiliūtė, D.Stasiūnas. 

 Lietuvos žiemos sezono ilgų metimų varžybose Palangoje A.Banys laimėjo 2vietą ieties metimo rungtyje, bei 

pasiekė rajono rekordą. 

 

Meškuičių kultūros centro informacija 

 

Balandžio 18 dieną Meškuičių kultūros centre vyko rajono vokalinių ansamblių ir mažųjų ansamblių šventė 

,,Aš atidarysiu dainų skrynelę“. Iš viso rajono suvažiavo net 14 kolektyvų. Šiemet buvo nuspręsta nebekviesti 

komisijos, o tiesiog dainorėliams surengti šventę. Šventėje pasirodė ir mūsų kolektyvai – moterų vokalinis 

ansamblis bei neįgaliųjų vokalinis ansamblis ,,Viltis“, kuriems vadovauja R. Zelbienė. Šventės metu veikė 

kavinė, kurią organizavo mūsų septintokai. Labai dėkojame visiems padėjusiems pasirengti šventei ir tikimės 

sulaukti gausesnio būrio žiūrovų.  

                                                                                              Kultūros centro direktorė, 

     Loreta Morkūnienė 

 

Gegužės mėnesio renginiai kultūros centre 

Gegužės 2d.  19 val.  -   koncertas skirtas Mamytėms. 

Gegužės 7d. 18 val. -  Lietuvos Kultūros Ministerijos Premijos ,,Geriausias Kultūros Centras“ – įteikimo 

šventė. Kviečiame visus pasidžiaugti drauge, koncertą jums dovanos kultūros centro kolektyvai. 

Gegužės 16d. 20 val.  – Diskoteka jaunimui. 

Gegužės 23d. 20val. – Moterų vokalinio ansamblio 40- ties metų kūrybinės veiklos sukaktis.   

Maloniai laukiame Jūsų mūsų renginiuose. 
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Meškuičių vidurinė mokykla mini Lietuvos vardo tūkstantmetį 
 

Šią iškilią datą įamžiname įvairiausiais renginiais, projektais, darbais. Spaudoje, televizijoje, internete galime 

rasti informacijos apie pasodintus ąžuolus, parodas, kalnų žygius, knygų mugę, talkas, statomą tiltą per 

Nemuną, išleistą aukso monetą, kuriamą istorinį vaidybinį filmą, plakatus, lankstinukus... Visi kaip įmanomi 

stengiasi prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo. 

Nenorėjome atsilikti ir mes, Šiaulių r. sav. Meškuičių vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai. Minėdami 

Lietuvos vardo tūkstantmetį ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną suorganizavome „gyvą“ trispalvę, 

įteikėme Nepriklausomybės Akto signatarės gydytojos M. Gerdaitytės įsteigtą nominaciją ir piniginę premiją 

pilietiškiausiam moksleiviui, prisidėjome prie akcijos, kurią inicijavo ŠU studentės, „Aš myliu Lietuvą, 

nes...“, surengėme istorinių žinių konkursą „Ką žinai apie Lietuvą“. 

Šis konkursas buvo skirtas Meškuičių miestelio bendruomenei. Džiaugiamės, kad į kvietimą dalyvauti 

konkurse atsiliepė ne tik mokyklos, bet ir Meškuičių seniūnijos, VO „Meškuičių bendruomenė“, Neįgaliųjų 

draugijos, miestelio kultūros centro ir netgi vienos miestelio Pievų gatvės komandos. 

Visi šiek tiek jaudinosi: vis dėlto konkursas – apsijuokti nenorėjo niekas. Įtampa atslūgo kai stilizuotas 

Juodasis ir Baltasis metraštininkas iš Justino Marcinkevičiaus dramos „Mindaugas“ pasveikino 

susirinkusiuosius, padrąsino ir nuramino. 

Komandų laukė labai įvairios ir netikėtos užduotys. Pirmiausia komisija įvertino namų darbus, komandų 

prisistatymus ir tradicinį lietuvišką patiekalą. Visos komandos gyrė savąjį ir vaišino kaimynus. O komisijai 

teko išragauti visų patiekalų. 

Pasistiprinusių tradiciniais lietuviškais valgiais komandų laukė rimtesnės užduotys: iš filmuotos „medžiagos“ 

reikėjo nustatyti, kokie svarbūs istoriniai įvykiai Lietuvoje užfiksuoti ir kokius įvykius iš Lietuvos istorijos 

mena Meškuičių apylinkės. Ne visiems ši užduotis pasirodė lengva. 

Šiek tiek atsikvėpė vyresnieji, kai sveikinimus Lietuvos tūkstančio proga kaimyninei komandai teko parašyti 

„graždanka“ (tai yra lietuviškas tekstas rusiškomis raidėmis). Taip buvo prisimintas lietuviško rašto draudimo 

metas. 

Komandoms teko „iššifruoti“ įžymios Lietuvos asmenybės pavardę, atpažinti ir netgi kuo išsamiau apibūdinti 

ją. Šią užduotį visos komandos įveikė puikiai. 

Labai susikaupusios komandos dalyvavo „blic“ turnyre. Visi klausimai buvo susiję su Lietuvos iškiliausiomis 

datomis, įžymiausiais žmonėmis, žinomiausiais įvykiais. Svarbu buvo ne tik atsakyti į klausimus, bet ir 

sugaišti kuo mažiau laiko.  Komandos, palaikomos žiūrovų, su užsidegimu atsakinėjo į klausimus – vyko tikra 

kova. 

Paskutinė užduotis, laukusi komandų, kūrybinė: komandos pagal pateiktus žodžius ir melodiją kūrė dainą, 

skirtą Lietuvos tūkstantmečiui. Buvo smagu matyti, kaip ne tik žiūrovai, bet ir besivaržančios komandos kartu 

traukė smagią, ką tik sukurtą dainą. Ir nenuostabu, juk nuo seno Lietuva – daininga šalis... 

Viso konkurso metu, kol komandos rengėsi užduotims, ir žiūrovai neliūdėjo: jie taip pat galėjo pasivaržyti 

tarpusavyje, atsakydami į klausimus, juos linksmino mokyklos dainininkai ir šokėjai. 

Konkursas baigėsi, paskelbti nugalėtojai. Jie apdovanoti „Tūkstantmečio uogienė“, „Tūkstantmečio agurkais‘, 

„Tūkstantmečio medumi“, „Tūkstantmečio kompotu“, „Tūkstantmečio sūriu“, „Tūkstantmečio burokėliais“. 

Bet turbūt susirinkusiesiems ne tai rūpėjo. Svarbu, kad jie pajuto, jog yra nors nedidelės, bet garbingos tautos 

dalis, tautos su savo istorija, tautos, kuri kiekvienai lietuvių kartai primena, iš kur atėjome, koks garbingas 

kelias nueitas ir kiek perspektyvų atveria kiekviena diena. Šis renginys Meškuičių miestelio bendruomenei 

tapo patriotizmo ir pilietiškumo pamoka. 

 

  
Kultūros centro komanda  Neįgaliųjų draugijos komanda 
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Seniūnijos „Bajorai“  „Pirmykštė“ bendruomenė 

 

  
Mokyklos „Saulėnai“    Pievų gatvės komanda                          

 

      Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  

     Lionė Sarpauskienė  

 

Š.m. gegužės 12 dieną Šiaulių rajono Meškuičių vidurinėje mokykloje vyks renginys „Mokyklos garbė 

2009“. Renginio metu nominuosime mokinius už gerus darbus. Visus kviečiame pasiūlyti mūsų mokyklos 

mokinius, vertus apdovanojimo. Savo pasiūlymus teikite iki balandžio 30 dienos mokyklos administracijai 

arba paskambinkite telefonu 841 – 370568. 

 
 

Asmenys norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, norintys komentuoti ir išsakyti savo nuomonę, prašome 

rašyti laiškus e-mail: meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į bendruomenės pirmininkę P.Tiknienę ir 

I.Galkauskienę.  

 

Laikraštį parengė Meškuičių vid. mokyklos mokinės Ieva Galkauskaitė ir Indrė Štitilytė. 

 

ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS. 
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