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Vaikų kūryba skirta mamai… 
 

 

           Mama, 
Siunčiu aš mamai daug gėlių,  
Siunčiu daugybę bučinių,  
Ir apkabinimų meilių... 
Siunčiu tau savo dainą 
Lyg skambią paukščio gaidą. 
Mamyte- tu brangioji, mamyte- tu mieloji. 
D.Razanovaitė 4b 

 
Mama, tu esi 
Kaip paukštelių giesmė. 
Aš tau siunčiu bučinių 
Ir apkabinimų meilių. 
 
Mama, tu -saulės drugelis, 
Mama, tu –  gėlių puokštelė. 
Aš tave labai myliu, 
Aš tave labai gerbiu. 
U.Kaučikaitė 4b 

 
Mama, tu man  
Kaip pienės pūkelis. 

Mama, tu man 
Kaip saulės zuikelis. 
Mama, tu man 
Kaip danguje paukštelis. 
Mama, tu man  
Kaip pievoje drugelis. 
Mama, aš tave myliu  
Ir siunčiu tau daug gėlių. 
N.Gedvilaitė 4b 

 

 
Tu ,mamyte, man graži, 
Tu mamyte man švelni. 
Rūpiniesi manimi, 
Aš džiaugiuosi tavimi. 
Mylim mes tave  
Iš visos Širdies. 
Su mamos diena  
Sveikinam tave. 
A.Pelakauskas 4b 

 

Kiekvienam vaikui sava mama geriausia 
Kaip kad geriausia man esi TU 
Tarsi atversta knyga su visais atsakymais 
Tarsi prieglobstis nuo visų bėdų 
 
Kiekviena diena kupina džiaugsmo 
Kai žinau, kad galėsiu garsiai pasakyti, kaip 
myliu Tave 
Kai diena kupina liūdesio ir skausmo - 
Skubėti prie Tavęs ir stipriai prisiglausti šalia 
 
Brangiausia už viską – matyti tavo šypseną 
Žinoti, kaip stipriai Tu myli mane 
Ir dar daug kartų noriu Tau padėkoti 
Už visą gera, ką padarei dėl manęs. 
B.Kanišauskaitė 8a

 

 
Mama, Tu lyg angelas, kuris turi didelę ir mylinčią širdį. Mama, Tu man gyvenimą padovanojai. 
Tu  kaip gėlė, kurią aš nuskinu ir priglaudžiu prie savo širdies. Mamyte, Tu išmokei mane pirmųjų raidžių, pirmųjų žingsnių. 
Nors kartais Tau būdavo sunku, Tu įveikdavai visas kliūtis ir mus vedei pirmyn. Dėkoju Tau, Mamyte, už meilę ir rūpestį. Ačiū.   

R.Gajauskaitė 4a 

 

Mano Mamytė, 
 
Mamyte, tu pati gražiausia, 
Mamyte, aš Tave myliu! 
Tavo akytės kaip saulytė 
Mamytės pasauly gražesnės ir geresnės- mačiau. 
Mamyte, Tu man aprodei pasaulį, 
Mamyte, priskinsiu Tau gėlių, 
Mamyte, Tu užauginai mane gerą, 
Aš Tave labai labai myliu! 
M.Piragytė 1kl. 

 

Žiedai Mamai 
 
Mamyte, mamyte, kokia tu gera. 
Mamyte, kokia tu graži. 
Tarsi saulutė pavasario skaisti. 
Tarsi žibuoklės pražydusios sode. 
Tu pati geriausia man esi. 
Tarsi saulutė man švieti. 
Tu mane sušildai, tu mane glaudi. 

P. Gylys 3b kl. 
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Motinos diena kultūros centre   

 
Štai nuaidėjo, nuskambėjo pati gražiausia pavasario šventė – 

Mamyčių diena. Kaip ir kasmet Meškuičių kultūros centras vos talpino 

žiūrovus. Kiekvienas norėjo pamatyti ko vaikučiai išmoko per visus metus, 

ką gražiausio padovanos savo mamos ir kitiems svečiams. Renginį 

režisavusi R.Zelbienė turėjo daug vargo sustatant šventinę programą , nes 

kolektyvų dalyvavo labai daug. Šoko ir dainavo vaikučiai iš Meškuičių vid. 

mokyklos, lopšelio – darželio, Kultūros centro. Šventę pradėjo Meškuičių 

parapijos klebonas T.Janavičius, padovanodamas pačią nuostabiausią dainą 

mamoms. Siurprizą pateikė ir Kultūros centro vyrų ansamblis bei jų 

soliniai pasirodymai, kuriuose skambėjo šilčiausi žodžiai skirti mamoms. 

Renginyje įvyko ir jaunų vedančiųjų krikštas – L.Vrubliauskaitė ir 

G.Morkūnas – kurie stengėsi pateisinti visų lūkesčius ir šventę pravesti be 

priekaištų. Finalinė ,,Tau mano mamyte“ daina turbūt daugelį sugražino į tuos laikus, kai  ją dainavo pačios dabar 

esamos mamos. Visų širdys buvo pripildytos laimės džiaugsmo ir meilės, nes vaikai - tai stebuklas. 

 

            Kultūros centras 

Mieli parapijiečiai, 
 
Tradiciškai  atlaidai – dvasinio sveikimo iš nuodėmės bei jos žalingo poveikio gyvenimui procesas. 

Nuodėmės pasekmė – netvarka, susvetimėjimas, taip pat meilės Dievui ir žmonėms stoka. Ne gana to, 
kad nuodėmė būtų panaikinta ir atleista – reikia įvertinti neišvengiamas jos pasekmes. Čia pagelbsti 
asmeninės atgailos praktikos, tokios kaip malda, pasninkas, išmalda. Būtų galima tai pavadinti žmogaus 
širdies besitęsiančia reabilitacija. Kaip tik tokia yra tradicinė atlaidų prasmė. Atlaidai yra nuodėmės 
padarytų dvasinių žaizdų gydymas, galimybė atsiversti ir atnaujinti savo širdį, pertvarkyti santykį su Dievu, 
taip pat ištaisyti nuodėmės netvarkos sukeltus pažeidimus žmonėse. Atlaidai be savo tiesioginės prasmės 
turi ir giminės, miestelių susitikimų, susivienijimo prasmę, turi sustiprinti mūsų dienų krikščionių tikėjimą 
Dievu, palaikyti į amžinąjį gyvenimą nukreiptą  viltį, atgaivinti uoliu tarnavimu broliams ir seserims 
pasireiškiančią meilę. 

Jaukaus pasibuvimo, ramios širdies, išradingo Dievo aptikimo kasdienybėje bei žmoguje, ir žinoma, 
ŠV. Stanislovo globos – Meškuitiečiams ir svečiams. 
 

     Kunigas Tomas Janavičius  
 

Negrįžtamai mamai 
 

Su motinos diena, su pavasariu žaliu, 

Aš smėlio takeliu pas tave ateinu, 

Nešina žvakele ir puokštele gėlių, 

Mano brangioji mama. 

 

Kad ir šauksiu nakty, Tu sugrįžt negali –  

Dangus žvaigždėmis nusėtas.  

Tu pasakyt žinau – gali, 

Kad žemėj gera ilsėtis. 

 

Tie namai čia šalti, 

Vėjas žvakių liepsneles plevena, 

Man taip ilgu širdy – pakalbėkim abi, 

Mes tylėdamos, mama. 

 

                Neįgaliųjų draugijos narė 

   Eugenija Valuntienė 
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 PADĖKA 
 

Visi norime, kad mūsų vaikai būtų sveiki ir laimingi. Bet gyvenimas kartais pakoreguoja norus ir duoda šeimai 

sudėtingesnį uždavinį – auginti, rūpintis ir auklėti neįgalų vaiką. Maloniausia tai, kad tokiai šeimai į pagalbą 

atskuba gydytojai, mokytojai, socialinės rūpybos darbuotojai. 

Prieš praėjusias kalėdines šventes Meškuičių bendruomenės moterų tarybos narės aplankė apylinkės šeimas, 

auginančias neįgalius vaikus ir įteikė dovanėles. 

Visų mamų, turinčių neįgalų mažylį, vardu, noriu padėkoti už rūpestėlį, supratingumą, mažą širdies dalelę, 

kurią ta proga Jūs atidavėte mūsų vaikams.  

 Tvirtybės, išradingumo, kantrybės Jūsų atliekamoje veikloje, mielos moterys! 

 

Domanto mama 

 

 

Bendruomenės padaryti darbai per ataskaitinį laikotarpį 

 
Bendruomenė vadovaujama 7 valdybos narių per metus padarė nemažai gerų darbų. Organizacijoje yra 147 

nariai – daugiausiai jų yra Meškuičių  vidurinėje mokykloje, lopšelyje darželyje. Ypatingai turime džiaugtis 

mokyklos kolektyvo ir jo direktoriaus A. Mačiulio pasiekimais, kadangi mokyklai bus suteiktas Gimnazijos statusas. 

Tai nuoširdaus ir atsidavusio mokyklos bendruomenės darbo įvertinimas  - Sveikinam Juos.  

Kita bendruomenės veikla vykdoma per įvairius projektus,  tai: „Nebūk šiukšlė – nešiukšlink“, „Gerumas tavo 

ir mano širdyje“, „Priglausk mane ir saugok“. Miestelis tapo švaresnis vykdant projektą „Nebūk šiukšlė – 

nešiukšlink“,  Birželio 1 d. suorganizuota šventė skirta Vaikų gynimo dienai, kuria įrodėme, kad ir be didelių lėšų 

galima padaryti gražią šventę vaikučiams. Šventę labai išradingai ir išmoningai pravedė jaunos mamos. Kiek 

nuliūdino Nacionalinė Mokėjimų Agentūra neskyrusi lėšų mūsų parengtam projektui „Na, pažaiskim“ parko aikštelės 

atnaujinimui. Nemažą dėmesį praėjusiais metais organizacija skyrė medelių ir gėlių sodinimui. O taip pat buvo 

suorganizuotos kelios ekskursijos – pabuvome Dobelės alyvų parke, Tervetės miške – draustinyje, Kernavėje, 

Trakuose, Palangoje, Šiluvos atlaiduose.  

Organizavome moterų paplūdimo tinklinio varžybas Bendruomenės taurei laimėti. Visada aktyviai remiame 

kultūros namų organizuojamus renginius – Užgavėnių šventės metu mūsų aktyviausios moterys kepa blynus, verda 

košę, dalyvaujame Advento vakaronėje ir kt., taip pat padėjome organizuojant svečių priėmimą iš Indijos.  

Meškuičiai turi džiaugtis turėdami tokį kultūros centrą, tokias puikias vadoves ir tiek daug saviveiklininkų 

kolektyvų. Taip pat Meškuičių lopšelis darželis vadovaujamas sumanios direktorės E.Lečkauskienės garsėja 

įdomiausiais renginiais, tvarkingiausia aplinka ir nuostabiausiais naujametiniais papuošimais.  

Kasmet įdomesnis tampa bendruomenės leidžiamas laikraštis „Meškuitietis“. Per jį ir pateikiau visas naujienas 

vykstančias Meškuičiuose. Rašykite, siūlykite temas, kritikuokite, nes nuo tik mums geriau, mes priimame pastabas 

ir atsiprašome už klaidas, netikslumus.  

Labai taupome savo lėšas, stengiamės iš visų surinkti nario mokestį ir šiuo metu savo sąskaitoje turime 2100 

Lt. Nario mokestį renkame metų pradžioje ir jo turime užtekti iki metų pabaigos, todėl kiekvienas litas yra 

skaičiuojamas ir išleidžiamas  tik būtiniausiems dalykams. 

Baigdama norėčiau padėkoti visiems valdybos nariams už pasiūlymus, už aktyvų dalyvavimą bendruomenės 

siekiams įgyvendinti. Meškuičių seniūnijai ir jos seniūnei J. Baškienei už mūsų idėjų rėmimą ir pritarimą, kultūros 

centro darbuotojams ir direktorei L. Morkūnienei už įdomius masinius renginius, mokyklos ir darželio kolektyvams 

už bendrus projektus ir visiems Meškuičių žmonėms.  

Ir toliau kviečiu visus daryti gerus darbus, mylėti sutuktus žmones, nes nuo to priklauso ir mūsų laimė šioje 

žemėje.  

 

Bendruomenės pirmininkė,  

P. Tiknienė  

„Savaitė be patyčių“ mokykloje 
 
  Všį „Vaikų linija“ 2010 metų kovo 22-26 dienomis organizavo akciją „Savaitė BE PATYČIŲ“, prie kurios 

prisijungė ir mūsų mokykla. 
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„Savaitė be patyčių“ – tai 5 dienos, 5 skirtingi „dress kodai“ 

(apsirengimo būdai), 5 geri darbai. Kiekvienos dienos užduotis – tai 

atspindėti dienos temą ir įvykdyti tos dienos gerą darbą.  

Mūsų mokykloje nustatyta, kad daugiausia patyčių patiria 5 – 7 

klasių mokiniai, todėl buvo nutarta pravesti paskaitą šios grupės 

nariams. Atsakingos už šį darbą būti pasisiūlė  devintokės A. Stankutė 

ir A.Vrubliauskaitė.  Paskaita pavyko labai gerai, nes mergaitės  

susirinkusiems pateikė ne tik teorinių žinių, bet buvo organizuoti 

žaidimai tarpusavio tolerancijai ugdyti. Merginom pasiruošti padėjo 

mokyklos psichologės asistentė L. Balnytė.  

Mokinių tarybos pirmininkė J.Kiviliūtė pasiūlė, jog visą savaitę galėtume parodyti, kad toleruojame kitų 

rengimosi stilių  žmones. Todėl visą savaitę galima buvo sutikti visų stilių atstovų. Aktyviausi buvo 8b, 11b  klasių 

mokiniai, nuo antradienio prie mokinių prisijungė mokytojai, o savaitės pabaigoje ir valgyklos darbuotojos.  

2010-03-26 12,00 val. visi mokiniai, mokytojai, administracija išėjo į mokyklos kiemelį ir sustatė žmonių 

žmogelių. Kuris simbolizavo, kad mes netoleruojame patyčių. 

Visos savaitės metu, Mokinių tarybos nariai organizavo akciją: mokyklos bendruomenė, kuri netoleruoja 

patyčių pasirašė plakate. 

Klasės vadovai, kartu su psichologės asistente ir socialine pedagoge visą savaitę organizavo valandėles, žiūrėjo 

filmuotą medžiagą ir aptarinėjo. Pamokų metu gabesnieji mokiniai padėjo silpniau besimokantiems. 

Savaitės akcija užbaigta renginiu, kuriame buvo aptarti matyti stiliai, nuveikti darbai,  apdovanoti aktyviausi 

akcijos dalyviai, buvo žiūrimos akcijos akimirkų nuotraukos. 

 

D.Navickienė, 

Mokinių taryba 

Biblioteka yra Tavo 

Lietuvos bibliotekininkų draugija balandžio 23-30 dienomis skelbė 10-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę tema 

„Biblioteka yra tavo“. 

Biblioteka yra Tavo antrieji namai, kur jauku ir įdomu, kur atėjus norisi pasilikti ilgiau, pabūti tyloje, pailsėti 

nuo beprotiško šių laikų skubėjimo, konkurencijos, dėmesio siekimo, varginančių tikslų. Čia gali sustoti, nurimti, 

įsiklausyti į save ir pasaulį. 

Čia Tavo aplinka: Tavo pirmosios pasakos, Tavo mokslų lobynai, Tavo malonus poilsis po darbų įtampos. Čia 

puiki vieta, kurioje galima susitikti su bendraminčiais, pabendrauti su įdomiais žmonėmis, pamatyti, išgirsti, 

perskaityti... 

Biblioteka – Tavo atradimų vieta. Tai žinių labirintas su daugybe koridorių, įvairiausių laiptų laiptelių, kuriais 

žengi į vaikystę, mokyklą, paauglystę, universitetą, darbą, suaugusiojo gyvenimą, šeimą, kol atrandi ir sukuri savo 

jaukius namus. 

Biblioteka visada liks Tavo antrieji namai – išleidę į gyvenimą, bet niekada neužvėrę durų. Visa, kas yra joje, 

priklauso Tau, kaip neatsiejama dalelė Tavęs paties. 

Biblioteka visada laukia Tavęs ir yra tik tai Tau. 

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtas tekstas, puikiai atspindi bibliotekos svarbą, aktualumą šiandieniniame 

rūpesčių ir kasdienybės prislėgtame gyvenime. Bibliotekoje galima rasti laisvalaikio ar informacinę literatūrą, nardyti 

interneto platybėse, tai vieta kur praleidžiamas laikas, rengiami įvairios tematikos užsiėmimai. Aktyviausi mietelio 

bibliotekos lankytojai-lopšelio darželio ir mokyklos ugdytiniai. 

Šią- dešimtąją nacionalinę bibliotekų savaitę, pradėjo gausus Meškuičių lopšelio darželio jaunųjų skaitytojų 

būrys, lydymas auklėtojų R.Skėrytės, O.Rukevičienės, R.Jasmontienės, padėjėjų ir logopedės R.Perminienės, 

apsilankė bibliotekoje. Bibliografinės pamokėlės metu, vaikai susipažino su bibliotekos ir viešosios interneto prieigos 

(VIPT) taisyklėmis, skaitytojo pareigomis. Kalbėjome apie knygų vietą, išdėstymo tvarką, aiškinomės apie katalogus, 

kuriuose kiekvienos knygelės kortelė su aprašu, ieškojome bibliotekos ir knygyno skirtumų bei panašumų. Šią 

savaitę darželio ugdytiniai kalba apie pasaką. Tad apžiūrėję knygeles, išsirinko po keletą labiausiai patikusių 

pasakėlių vaikams ir visos trys grupės - „Smalsučių“, “Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“-tapo tikrais bibliotekos 

lankytojais, jiems užvesti skaitytojo formuliarai. 

Moksleiviams, be laisvalaikio ar mokslui skirtų knygų, labai miela pasėdėti prie kompiuterio. Interneto 

pagalba jie ruošiasi projektams, domisi žymių žmonių veikla, gyvenimu, susirašinėja su draugais Skypu ar 

elektroniniu paštu. 

Vyresnieji skaito internetinius dienraščius, informacinius portalus, jiems aktuali el.bankininkystė, įvairių sričių 

informacija (itin dabar, kai lieka mažai laiko klausyt radijo, brangu prenumeruoti spaudą). 
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Džiugu, kad biblioteka turi savo vietinius globėjus, kurie mielai pataria ir padeda ,konsultuoja bet kokiu 

klausimu – tai seniūnė J.Baškienė, pavaduotoja V.Remeikienė, mokyklos direktorius A.Mačiulis, pavaduotoja 

D.Šniukaitė, lopšelio darželio direktorė E.Lečkauskienė. Aktyviai bibliotekoje lankosi visada geranoriškai 

nusiteikusios bendruomenės pirmininkė P.Tiknienė ir narė R.Stasiūnienė. 

Aktyvūs lankytojai Meškuičių kultūros centro neįgaliųjų kolektyvo nariai-O.Baziulienė, P.Dagienė, 

M.Sakalauskienė(kuri ne tik pati daug skaito, bet ir aprūpina savo artimuosius knygomis). 

Nuoširdžiausias bendravimas su kultūros centro darbuotojomis-L.Morkūniene, R.Zelbiene, K.Lučinskaite. 

Neįsivaizduoju nė vienos vasaros ar kitų moksleivių atostogų be Z.Gilienės ir jos vilnietės anūkės I.Karpaitės 

apsilankymo. Kiti bibliotekos sezoniniai skaitytojai-N.Rutkienė ir jos dukra, atvykstanti atostogauti su dviem vyrais 

pipirais. 

Kiekvienam bibliotekininkui, turinčiam tokius knygos draugus tikras džiaugsmas dirbti, nes tuomet darbas 

tampa pomėgiu. 

 

Šiaulių rajono viešosios bibliotekos Meškuičių filialo vyr. bibliotekininkė, 

              Asta Karpinaitė 

 

FESTIVALIS ,, ANT VAIVORYKŠTĖS SPARNŲ,, MEŠKUIČIUOSE 

 
Praėjusį penktadienį Meškuičių kultūros namų salė žibėjo visomis vaivorykštės spalvomis. Čia vyko tradicinis 

Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis ,,Ant vaivorykštės sparnų‘. 

   Šventę režisavo kultūros namų direktorė L.Morkūnienė. Ji, šiuo metu, studijuojanti Žemaitijos kolegijoje 

kultūrinės veiklos vadybą, koncertą pristatė kaip diplominį darbą. 

   Festivalis Meškuičiuose vyko pirmą kartą. Teatralizuotame renginyje buvo gausu personažų; vaivorykštė(R. 

Sakalauskaitė), saulė(K. Levickaitė), paršelis(L. Morkūnienė), peliukas(V. Morkūnaitė). Pasakų veikėjai kvietė į 

sceną atlikėjus iš Gruzdžių, Voveriškių ,Drąsučių, Ginkūnų, Šilėnų, Kuršėnų, Aukštelkės,  

Meškuičių. Šventėje dainavo ir svečiai iš Joniškio bei  Radviliškio rajonų. 

Meškuitiečiams atstovavo jaunimo vokalinis ansamblis „ELDORADO“ (vad. R. Zelbienė). Iš viso koncerte 

pasirodė 16 kolektyvų; solistai, duetai ,8 ansambliai.    

  Skambant finalinei dainai, kurią atliko Meškuičių jaunimo vok.ans. ‚,Eldorado,,  visi šventės dalyviai buvo 

pakviesti į sceną.Ant jų pabiro balionų lietus, o iš salės aidėjo žiūrovų plojimai. Kultūros skyriaus vedėja V.Jurešienė 

ir vyr.specialistė A.Brijūniene visiems kolektyvų vadovams įteikė kultūros skyriaus padėkas, o dainorėliams-saldžius 

prizus. 

Vieni, kas renginio metu išalko ,vaišinosi kavinukėje, kurią organizavo Meškuičių vid.mokyklos devintokai 

(auklėtoja R. Kelpšienė), kiti apžiūrėjo naisietės, moksleivės G.Gendvilaitės foto darbų parodą. 

    

Meškuičių kultūros namų meno vadovė, 

  Rasa Zelbienė. 

 

Meškuičių vidurinė mokykla sulaukė garbingų svečių 

 
 Balandžio 30 dieną Meškuičių vidurinė mokykla 

sulaukė garbingų svečių: mokykloje lankėsi Lietuvos 

Respublikos Švietimo ministras G.Steponavičius, 

viceministras V.Bacys, ministro patarėjas A.Lakštauskas, 

Seimo narė R.Baškienė, Šiaulių rajono meras A.Gaubas, 

rajono mero pavaduotojas J.Novagreckis, Šiaulių rajono 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas G.Sinickas  bei jo 

pavaduotoja J.Šertvytienė.  

Susitikimo metu Švietimo ministras G.Steponavičius 

pasveikimo Meškuičių vidurinę mokyklą sėkmingai įveikus 

akreditaciją. Svečiai aptarė aktualias šių dienų švietimo 

problemas, diskutavo su mokytojais, atsakinėjo į iškeltus 

klausimus.  

Viešnagės pabaigoje Švietimo ministerijos atstovai tradiciškai sužaidė krepšinį 3 x 3 su mokyklos mokytojų ir 

mokinių komandomis. Mokiniai tądien buvo nepralenkiami ir įrodė, jog mokosi vienoje sportiškiausių šalies 

mokyklų.  
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Lietuvių kalbos mokytoja, 

Toma Sarpauskaitė 

Seku seku pasaką ilgą kaip smilgą... 

 
Balandžio 19-23 d. l/d vyko teminė savaitė ,,Seku seku pasaką“. Ją organizavo S. Mickuvienė, R. Urbonienė ir 

R. Perminienė. 

Šios savaitės metu vaikai keliavo po pasakų šalį. Pirmadienį iš 

ryto darželinukai rinkosi į salę pasižiūrėti animacinio filmuko ,,Kiškis ir 

obuoliai“, ieškojo paslėptų šios pasakos pamokymų. Grupėse iliustravo 

žinomiausias pasakas piešiniais, aplikacija ar karpiniais.  

Antradienį vaikai keliavo į Meškuičių miestelio biblioteką, kur 

bibliotekininkė A. Karpinaitė aprodė bibliotekoje esančias pasakų 

knygutes, pasiūlė parsinešti jų į grupes ir kasdien prieš miegą paskaityti 

po naują negirdėtą pasakėlę. Po išvykos vaikai ir auklėtojos kūrė 

elgesio su knygelėmis taisykles, rūšiavo savo bibliotekėlės pasakų 

knygas pagal dydį, storį, spalvą. 

Trečiadienį vyko rytmetys ,,Seku seku pasaką“, kuriame 

dalyvavo ir mamytės. Jos kartu su savo vaikučiais vaidino pasakėles. D. 

Šateikienė, L. ir L. Šateikos lazdelinėmis lėlėmis suvaidino pasaką ,,Katinėlis ir gaidelis“, D. Klimienė, E. ir G. 

Klimai pradžiugino visus pirštininėmis lėlėmis vaidinama pasaka ,,Trys paršiukai“. Dėkojame šioms šeimynėlėms už 

aktyvumą, kūrybiškumą. 

Į svečius buvo pakviesti Meškuičių vidurinės mokyklos priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai. Su savo 

mokytoja ketvirtadienį jie apsilankė l/d ir suvaidino pasaką ,,Dangus griūva“. Darželinukams ir svečiams grupių 

auklėtojos inscenizavo pasaką  ,,Murzinas paršiukas“, kuri mokė juos neverkšlenti, ieškoti išeities, klausyti kitų 

patarimo, pasirūpinti savimi, savo švara. Išlydėję svečius, pilni įspūdžių ir 

geras nuotaikos, vaikai grįžo į grupes, kur jų laukė darbeliai –gaminti lėles 

ir jomis kurti pasakėles.  
Paskutinė savaitės diena-penktadienis- mažųjų saviraiškos, 

kūrybiškumo diena. Visų grupių vaikai rinkosi į l/d salę ir vieni kitiems 

vaidino savo parengtas pasakas : ,,Pelėdžiukų“ grupė- ,,Kaip genys eglę 

kirto“, ,,Nykštukų“ - ,,Kaip šuo draugo ieškojo“, ,,Kačiukų“ - ,,Ropė“, 

,,Smalsučių“- ,,Kaip žvėreliai sveikina savo mamytes“. 

Pasakėlės – tai mūsų mokytojos. Iš jų mokomės gerumo, meilės, 

išmintingumo, drąsos. Jos padeda vaikams užmigti ir susapnuoti gražius 

sapnus.  

 

            

Auklėtoja Sniegutė Mickuvienė 
 

„Sidabrinių balsų konkursas“ 
 

Kovo – balandžio mėnesiais visoje Lietuvoje vyko respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ atrankiniai 

turai. Jame savo jėgas išbandė ir trys Meškuičių kultūros namų vokaliniai ansambliai. Neįgaliųjų draugijos vokalinis 

ansamblis „Viltis“. Moterų vokalinis ansamblis „Smiltelė“ ir vokalinis tercetas. Visiems kolektyvams vadovauja 

R.Zelbienė. 

Po pirmojo rajoninio turo į regioninį buvo atrinkti – tercetas ir ansamblis „Smiltelė“. Po 

pasirodymo antrajame ture ansambliui „Smiltelė“ įteiktas 3 laipsnio „Sidabrinių balsų“ laureato 

diplomas, o vokaliniam tercetui – 1 laipsnio. Tercetui taip pat suteikta teisė dalyvauti respublikiniame 

ture, kuris vyks spalio mėnesį Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Šioje bažnyčioje tercetas jau yra 

koncertavęs prieš trejus metus, kai jam buvo įteikta „Aukso paukštės“ statulėlė ir suteiktas geriausio 

kamerinio ansamblio vardas. Tercete, nuo pat jo susikūrimo pradžios dainuoja R. Zelbienė, K. Daukšaitė ir L. 

Morkūnienė.. 

Moterų ansamblis „Smiltelė“ taip pat džiaugiasi sėkme ir šiuo metu aktyviai ruošiasi Dainų šventei, kuri vyks 

gegužės 22d. Kuršėnuose. 

Kultūros namų direktorė, 

 L. Morkūnienė 
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PADĖKIME VAIKUI AIŠKIAI KALBĖTI 

 
Gimus mažyliui visi nekantraudami laukiame pirmosios šypsenos, pirmojo žodžio, pirmųjų žingsnių.... Ir 

pastebim, kad kaimynų vaikas jau daug ką sugeba, aiškiai taria žodžius, dainuoja daineles, o Jūsų mažasis vis dar 

nemoka aiškiai ištarti garsų., sutrumpina ar iškraipo žodžius. Kol vaikas dar mažas, tai gali atrodyti juokinga, bet jei 

mažyliui jau 3 - 4 metai, o jo kalba vis dar suprantama tik mamai, tuomet laikas padėti vaikui išmokti kalbėti aiškiau. 

Per pirmuosius trejus metus vaikas labai daug ko išmoksta: bėgioja, laipioja, rengiasi, susiranda draugų, 

žaidžia įvairiausius žaidimus. Sparčiai vystosi ir jo kalba. 4-5 metų vaiko kalba turėtų būti suprantama aplinkiniams. 

Kalbėjimo  sutrikimai  pasireiškia  netaisyklingu  garsų  tarimu, vienų garsų keitimu kitais ar  jų visišku netarimu 

(dažniausiai netaisyklingai tariami garsai V, K, G, J, B, S, Z, Š, Ž, C, Č, L, R ). Šį sutrikimą dažnai pastebi ir tėvai, ir 

ikimokyklinio ugdymo pedagogės. Tuomet reikalinga logopedo konsultacija ar net specialiosios logopedinės 

pratybos, kurių metu vaikas mokomas aiškiai tarti ir skirti klausa įvairius kalbos garsus. Greičiau  teigiamo  rezultato 

pasiekiama bendradarbiaujant tėvams, pedagogams ir logopedui. Kai  sutrikusios  visos  kalbos  sistemos  dalys,  

vaikai  vėliau  išmoksta  tarti  garsus,  blogai  skiria  kalbos  garsus,  lėtai  turtėja  jų  žodynas,  kalba  gramatiškais  

sakiniais,  nemoka  rišliai  ir  sklandžiai pasakoti,  jų  žodynas dažniausiai yra  skurdus. 

Meškuičių lopšelyje-darželyje vaikams, turintiems kalbos sutrikimų, vedamos individualios logopedinės 

pratybos. Pratybų metu atliekama artikuliacinė mankšta, žaidimų ir spalvingų knygelių pagalba turtinamas vaiko 

žodynas, mokomasi ištarti kalbos garsus. Sulaukus priešmokyklinio amžiaus, 5-6 metų, vaikai skatinami  domėtis 

raidėmis. Ikimokyklinukai mokomi nustatyti garso vietą žodyje, atlikti žodžių garsinę analizę - išvardinti eilės tvarka 

visus žodžio garsus. Taip suformuojami rašymo ir skaitymo pagrindai. Darželyje logopedinių pratybų metu žinių 

įtvirtinimui naudojamasi informacinėmis technologinėmis priemonėmis – kompiuteriniais mokomaisiais žaidimais ir 

programomis.  

Kalbos sutrikimai negreit išsitaiso, tam prireikia ištisų metų. Todėl negalima laukti, kol vaikas „išaugs“ kalbos 

trūkumus. Netaisyklingas tarimas ilgainiui įsitvirtina ir jo atsikratyti vaikui būna gana sunku. Todėl būtina kuo 

anksčiau pastebėti kalbos sutrikimus ir laiku padėti ikimokyklinukui įveikti kalbėjimo sunkumus, kad vėliau vaikas 

galėtų sėkmingai mokytis mokykloje. 

Logopedė R. Perminienė 

Pavasarinė talka 

 
    ,,Apsiginklavę“ plakatais, šiukšliadėžėmis, darbo įrankiais rinkomės prie kultūros centro. Gausų talkininkų 

būrį, pasveikino seniūnė ir bendruomenės pirmininkė. Grojant trankiai muzikai, talkininkai išsiskirstė tvarkyti 

paskirtų vietų. Patys mažiausieji rinko šiukšles, kiti grėbė lapus, sodino medelius, rinko šiukšles iš tvenkiniu. J. 

Kiviliūtė ir L. Joniškis padarė grafiti užrašą- Šiukšlėms ne! Gerai padirbėję grįžome prie kultūros centro, kur valgėme 

žirnių košę. Vakare jaunimas linksminosi ,,žaliūjų“ diskotekoje.  

    Ne taip svarbu kiek padarėme, svarbiausia, kad visi kartu ir mažas, ir pagyvenęs, ir seniūnė, ir direktorius 

visi kartu susivieniję vienam gražiam tikslui. Ateidami į šią talką, mes prisijungėme, prie šalyje organizuotos akcijos 

,,Darom 10“. Tai tikrai labai graži akcija kurios pagrindinis tikslas- skatinti Lietuvos gyventojų ekologinį mąstymą, 

pilietiškumą, socialinį aktyvumą, stiprinti vietines bendruomenes ir žmonių lygiavertiškumo suvokimą. 

    Ačiū visiems dalyvavusiems talkoje ir prisidėjusioms prie jos organizavimo, mokyklai už spalvotas 

šiukšliadėžes, lopšeliui- darželiui už skanią košę...  

    Laukiame visų talkoje ir kitais metais! 

Irmina Galkauskienė 
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Tarptautiniai mainai „Say no“ 
 

 Rizika dažnai suvokiama kaip balansavimas ant lyno. Mums visuomet atrodo, kad juo žengiantis akrobatas 

tuojau praras pusiausvyrą ir nukris, tačiau jis sėkmingai pirštų galais nutipena virve, pasiekdamas lyno galą. Tačiau 

ar taip yra ir realiame gyvenime? Ar paprasti žmonės gali save vadinti profesionaliais akrobatais, kurie, ilgų 

treniruočių dėka, geba išlaikyti pusiausvyrą ir nenugarmėti bedugnėn? Riba, skrodžianti mūsų saugų būvį su nerimu 

ir baime nėra tik cirko fantazija. Rizikingo elgesio arba, kitaip tariant, visko, kas įtraukia mus ir aplinkinius į 

pavojingas situacijas, šešėlis seka mus net nusileidus saulei. 

 Tam, kad suvokti visas rizikas ir jų pasekmes, keturių šalių: Lietuvos, Italijos, Serbijos, Bosnijos ir 

Hercogovinos jaunuoliai susibūrė į tarptautinių mainų projektą „Say No“, kuris vyko 2010 m. kovo 6 -11 dienomis 

Zavidovičyje, Bonsijoje ir Hercogovinoje. Projekto partneriai Lietuvoje- SOS Vaikų kaimas. Lietuvai atstovavo 

Meškuičių vidurinės mokyklos 11a kl. mokinė J. Kiviliūtė. 

 Beveik savaitę trukusiame projekte jaunimas analizavo rizikingą elgesį, tobulino savo įgūdžius ir keitėsi savo 

šalies kultūra. Taip pat į projekto veiklą buvo įtraukta ir vietinė bendruomenė. Projekto kulminacija- priešpaskutinė 

diena, kuomet dalyviai miesto centre surengė kelis flasmob pasirodymus, teatrinį numerį apie narkotikus, fotografijų 

bei grafiti parodą.  

 Tačiau rizikingas elgesys, žinoma, nebuvo vienintelė nagrinėta tema. Pora projekto vakarų buvo dedikuoti 

kiekvienos šalies kultūros, tradicijų ir virtuvės pažinimui. Tuomet dalyviai, susėdę prie apskrito stalo, išvydo 

reprezentacinius filmukus apie kiekvieną šalį, įskaitant ir Lietuvą, galėjo paragauti lietuviškos juodos duonos, 

šakočio, naminio sūrio ir kitų lietuviškų tradicinių gardumynų. 

 Rizikos problematikos klausimas yra labai dviprasmiškas, todėl jų įvardijamas ne visuomet yra tikslingas, 

priklausomai nuo problemos aktualumo regione. Tačiau tokios rizikos kaip narkotikai, fizinis ir psichologinis 

smurtas, rūkymas, lošimas, vagystės, nesaugus seksas yra neabejotinai vadinami rizikingu elgesiu. Antrame plane 

lieka žiniasklaidos įtaka, internetas, vairavimas, mokyklos nelankymas ir kt. Šių mainų tikslas buvo suvokti ir gebėti 

identifikuoti rizikingą elgesį, nelikti abejingam tiems, kurie dar nesuvokia kokią potencialią žalą rizikingas elgesys 

sukelia ne tik jiems patiems, aplinkiniams, bet ir visai žmonių bendruomenei. 

 

Justina Kiviliūtė 

 

Bendruomenės valdybos informacija 

 
     Meškuičių bendruomenės valdyba ruošiasi rengti projektą pagal Leader+ programą ir Šiaulių rajono vietos 

veiklos grupės parengtą vietos plėtros 2007-2013 m. strategiją I prioriteto ,,Patrauklios gyventi ir dirbti kaime 

aplinkos kūrimas‘‘1.1 priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra‘‘. Planuojame sutvarkyti miestelio parką: atnaujinti 

krepšinio aikštelę, išvalyti tvenkinius, sutvarkyti tiltelį, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes. Galima projekto suma  apie 

200 tūkstančių litų. Pats projekto parengimas, įgyvendinimas, atsiskaitymas nėra apmokamas. Valdybos nariai visą 

tai darys savanoriškai, be jokio atlygio. Todėl prašysime visų įsijungti į šio projekto veiklą. Laukiame jūsų su 

pasiūlymais, pageidavimais. Taip pat kviesime visus talkinti atliekant vienokius ar kitokius darbus. Norime, kad 

suprastumėt, tai reikia ne vien man, Pranutei, seniūnei ar kitiems valdybos nariams. Gražaus parko, kur galėtų 

jaunimas sportuoti, galėtume rengti šventes, vaikai žaisti-reikia mums visiems. Todėl ir turime jungtis, dirbti visi 

kartu. Ir visi kartu tą sukurtą gėrį turime tausoti, saugoti. Apie tolesnę projekto eigą informuosime kituose laikraščio 

numeriuose. 

Irmina Galkauskienė 
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I n f o r m a c i j a, s k e l b i m a i: 

 

Bendruomenės valdyba organizuoja gegužės      d. ekskursiją į Burbiškių  dvarą. Kelionės kaina    litų(kaina vienu 

kitu litu gali keistis). Pinigus perduoti Pranutei arba seniūnės pavaduotojai Virginijai. Detalesnę informaciją 

suteiksime vėliau (sekite skelbimus). 

 

Taip pat valdyba planuoja surengti birželio 1-osios šventę, skirtą Vaikų gynimo dienai. Laukiame jūsų su 

pasiūlymais, kaip suorganizuoti kuo įdomesnę šventę. Labai laukiame ir šventės rėmėjų. 

 

 

Mokykloje: 

05-08-Lietuvos MOF svarsčio kilnojimo finalinės varžybos. 

05-12-Rajono lengvosios atletikos keturkovės varžybos. 

05-14-dieną 12,00 val. vyks renginys "Mokyklos garbė". 

05-06-Lietuvos virvės traukimo čempionato I etapas. 

05-19-Mokyklos čempionatas: 200 m., 800 m., trišuolis, disko metimas. 

05-21-LAA „Dinamintas“ netradicinių daugiakovių varžybos. 

05-22-Šiaulių rajono dainų ir šokių šventė. 

05-27- Ilgakasių konkursas. 

05- 27-Rajono jaunučių, jaunių, jaunimo lengvosios atletikos pirmenybės. 

 

 

Darželyje: 

Gegužės 25 d. priešmokyklinukai dalyvaus rajoninėje sporto šventėje Kuršėnuose ,,Judėjimo džiaugsmas“; 

Gegužės 27 d. priešmokyklinukų išleistuvių į mokyklą šventė ,,Darželi, lik sveikas“; 

Birželio 1 d. sporto šventė ,,Spalvota vaikystė“, skirta Vaikų gynimo dienai paminėti; 

Birželio 18 d.- rugpjūčio 31 d.  lopšelis-darželis uždaromas vasaros sveikatingumo atostogoms; 

Iki birželio 18 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų lankymo lopšelį-darželį 2010-2011 m.m.  

 

 

 
Puiki galimybė... 

Pasinaudojant Europos Sąjungos lėšomis, Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Kaimo vietovių darbo jėgos 

persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“. Tai unikali, nauja ir nemokama galimybė kaimo 

gyventojams, norintiems pasitraukti iš žemės ūkio arba papildomai imtis su žemės ūkiu tiesiogiai nesusijusio verslo, 

pakeisti savo veiklą, įgyti naują specialybę, įgauti žinių. 

Projekto veiklos: 

1. Informavimas, motyvavimas, orientavimas ir konsultavimas; 

2. Mokymas, kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas (formalūs ir neformalūs mokymai); 

3. Individualus pradedančiųjų verslą konsultavimas. 

Projekto nauda. Projekto metu bus įgyvendinamos mokymo priemonės, kurios padės kaimo gyventojams, 

norintiems pasitraukti iš žemės ūkio veiklos, keisti veiklą. 

Tai - profesionali pagalba tiems, kurie nori: 

- kurti naują verslą, 

- tobulinti turimus profesinius įgūdžius, 

- išsirinkit tinkamą profesiją ir poreikius atitinkančią veiklą. 

 Kaimo gyventojams yra sudarytos optimalios materialinės, organizacinės ir informavimo sąlygos dalyvauti 

mokymo ir perkvalifikavimo procese. Visuose Lietuvos regionuose identifikuoti projekto tikslinės auditorijos 

mokymosi ir persikvalifikavimo poreikiai ir užtikrinta tolygi projekto veiklų sklaida. Projekto įgyvendinimo metu 

bus organizuojamos individualios konsultacijos konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais. 

Daugiau informacijos www.keiciuveikla.lt  

 

 

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.  

http://www.keiciuveikla.lt/
mailto:meskuiciai@yahoo.com
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ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS. 
 

 

 

 

 

 

 


