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Šiandien 12 val.
susitikome
šventinėje, tačiau
nuotolinėje, Tetės
gimtadienio
sueigoje!
Atšventėme skautų
įkūrėjo gimtadienį
kartu.

2021 02 20 
 



Šiandien 13.00 val. skautus kvietėme į
šventinę nuotolinę sueigą google meet
programėlėje.
Namų darbas buvo susirasti geltonų/
�alių/raudonų rūbų ar priedų, vėliavėlių,
jais pasipuošę jungėmės į sueigą.
Fotografavomės ir padarėme gra�ų
kolia�ą.

Sveikinimai visiems su Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena! Ačiū
dalyvavusiems šventinėje sueigoje,
tikiuosi viktorina patiko.
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Pagaliau po ilgo laiko
susitikome gyvai! 

Kindly delete this note after editing this page. 
 Thank you!

Tip: Use links to go to a different page inside
your presentation. Links work best for pages
like this one!

How: Highlight text, click on the link symbol
on the toolbar, and select the page in your
presentation that you want to connect.
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Sudalyvavome nacionalinėje akcijoje „Ištark, išgirsk,
išsaugok". Aikštėje vykusiame Gedulo ir vilties dienos
renginyje paminėtas tremties 80-metis, jo metu su sese

Eivilte Paukštyte skaitėme 1941 metų kupiškėnų tremtinių
ir politinių kalinių pavardes. Taip pat prisidėjome prie

meninės instaliacijos „Naktį tvinksinti širdis", atminties
žvakelių uždegimo kiekvienam tremtiniui. 

 
Vadovė Ingrida
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Vakar su skautais dalyvavome Joninių šventėje „Jonadienis Jono
ūlyčioje“. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

organizuotose veiklose talkino Livija, Arminas, Emilija, Atėnė,
Luknė, Aurėja, Eimantė, Eiviltė ir Lukas. Vieni siūlėme išbandyti
mazgų rišimo veiklą, pažaisti išsinarpliojimo žaidimą, kiti mokė
gamtos antspaudų darymo subtilybių, treti padėjo pasigaminti

skirtuką visiems norintiems, mažesniems siūlėme spalvinti
vainikus ir jais pasipuošti, didesniems – išbandyti jėgas užduočių
ruože: taisyklingai sudėlioti laužą, pastatyti kuo aukštesnį knygų

bokštą ir pernešti knygą ant galvos. Šiek tiek atokiau buvo galima
pasitikrinti rankos taiklumą šaudant iš lanko į taikinį. Taip pat

turėjome „LAIMĖS ŠULINĮ“, kuriame buvo galima „susižvejoti“
sau dovanėlę, o atsigaivinome pačių sukonstruotame fontane ir
besimėtydami vandens pripildytais balionais. Dar suspėjome

išbandyti ir daugybę kitų veiklų patys. Šauniai praleidome laiką!
Ačiū už pagalbą skautams sako 

Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai. 
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Su
JONINĖM!

https://www.facebook.com/kupiskiovb/?__cft__%5b0%5d=AZWfCe4ktEIT2hJp57qVuQFSaoE4LcqoXMIKZCvpAOIeo-WL6-G9ukyFEYhePNLUX110FmBYh7kZWG1NyRDLC1AqtuwB18aB2cO238u6G0OC7usJ1gUypcalOIoFMAgnPqRl6AFWHDoaGT3GSLX3U2BSt7OidfB21IBhDS17FCed0LWNvfIEygYaynbqaBCqYrI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aureja.kiaulenaite.3?__cft__%5b0%5d=AZWfCe4ktEIT2hJp57qVuQFSaoE4LcqoXMIKZCvpAOIeo-WL6-G9ukyFEYhePNLUX110FmBYh7kZWG1NyRDLC1AqtuwB18aB2cO238u6G0OC7usJ1gUypcalOIoFMAgnPqRl6AFWHDoaGT3GSLX3U2BSt7OidfB21IBhDS17FCed0LWNvfIEygYaynbqaBCqYrI&__tn__=-%5dK-R
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Vasaros stovykla „NAMO“

Praėjus mėnesiui smagu prisiminti tą nerealų laiką, kai gaudėme ryšį tik su gamta
ir vieni su kitais gyvai Panevė�io krašto skautų stovykloje „NAMO”, kurioje
dalyvavome liepos 5–10 d.
Nepaisant šimtų �abalių įkandimų, tos 6 dienos buvo pilnos laukinių patyrimų! Jau
visi spuogai sugijo ir liko tik gra�iausi prisiminimai.
D�iaugiamės, kad nuo šiol Kupos draugovėje turime 3 vilkus ir dar 5 naujus
skautus, kurie davė į�odį ir gavo kaklaraiščius.
Dalinamės neišdildomų įspūd�ių akimirkomis.
Nuotraukų autoriai: Šarūnė Katinaitė, Kęstutis Kulikauskas, Ingrida Žurauskienė,
Rūta Vilkienė.
Daugiau nuotraukų: 
https://www.facebook.com/426146377916911/posts/1070314060166803/?d=n
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https://www.facebook.com/426146377916911/posts/1070314060166803/?d=n































