Rankose laikote Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos laikraščio „Miške“ pirmąjį numerį! Džiaugiamės jo pasirodymu ir pranešame, kad jis bus leidžiamas kas du-tris mėnesius ir jus pasieks ne tik štai tokiu, popieriniu,
pavidalu, bet bus siunčiamas ir el. paštu. Jame rašysime apie tai, kas šiuo
metu vyksta mokykloje: pateiksime veiklos grupių ir klasių naujienų,
papasakosime apie šventes, mokyklos aktualijas, mokytojus ir mokinius.

Šiame numeryje skaitykite apie Mykolinių šventės reikšmę, būrelius ir
veiklos grupių naujienas. Na, o kitame numeryje papasakosime daugiau apie
tai, kuo dabar gyvena klasės ir mokiniai.
Kviečiame visus norinčius prisidėti prie laikraščio kūrimo! Jei turite pasiūlymų ar norite įdėti skelbimą, rašykite štai čia: laikrastis@zaliojimokykla.lt
Laikraščio rengėjai,
Kazimiera Astratovienė ir Egidijus Kabošis

Mykolinės – drąsos ir valios šventė
Rugsėjo 30 dieną Žalioji mokykla šventė vieną iš laukiamiausių metų
švenčių – Mykolines. Šia proga – straipsnis apie Mykolinių reikšmę ir ištakas.
Pasaulyje Mykolinės švenčiamos įvairiai. Iki šiol Didžiojoje Britanijoje yra gyvas pasakojimas apie tai, kaip arkangelas Mykolas išvarė šėtoną iš
Dangaus, ir šis įkrito į gervuogių krūmą. Todėl per šią šventę kepamas gervuogių pyragas. Lietuvoje Mykolo diena labiau suvokiama kaip vardinės.
Rudolfas Šteineris apie Mykolines kalba kaip apie išsivadavimo iš
baimės, iniciatyvos ir vidinės jėgos šventę. Žmogų ji turi įkvėpti ugdyti laisvą,
stiprią valią, kad galėtų pasipriešinti visam tam, kas mus skatina prisitaikyti
dėl savo patogumo, pasiduoti baimei. Mykolo šventė – tai stiprios valios
šventė.
Pagrindinis Mykolo šventės vaizdinys – arkangelas Mykolas su svarstyklėmis, kardu, šarvais ir kariauna. Arkangelas kaunasi su šėtonu ir jį įveikia – perduria ietimi. Ši kova simbolizuoja žmogaus kovą su savo vidiniais
drakonais, kuriuos jis turi suvaldyti ir išsilaisvinti iš jų įtakos. Be blogio žmogus neturėtų galimybės tapti laisva būtybe. Sunkumai yra lyg pagalba žmogui, kad jis pabustų, imtų ieškoti santykio su savimi ir pasauliu.
Kiekvienam amžiui reikia tinkamos kalbos, norint įvardyti Mykolinių
simbolius. Ikimokyklinukams ir pradinukams sekamos pasakos apie riterius,
karalaites, slibinus. Mokykloje per Mykolines žaidžiamas Mykolo žaidimas,
skatinantis mąstyti kūrybiškai, leidžiantis vaikui pajusti savo ribas, vidinius
barjerus. Žaidimas – geras mokytojas. Vaikai jo labai laukia – kai kuriems ši
šventė svarbesnė net už Kalėdas.
Žaidžiama didelėje teritorijoje, dažniausiai miške. Žaidime dalyvauja
visa mokykla: mokiniai, mokytojai, tėvai, kartais atvyksta ir buvę mokiniai.
Žaidimo veikėjai yra žmonės, angelai ir slibinai. Žaidimo esmė – žmonės, t. y.

riteriai, turi sugaudyti visus slibinus. Slibinai savo irštvoje slepia žydrus kaspinus, kurių ieškoti į slibinynę eina tik labai drąsūs žmonės. Kartais atsitinka
taip, kad slibinai sugauna žmonių, bet jie, įvykdę užduotis ir gavę angelo palaiminimą, turi galimybę grįžti į žaidimą ir dar kartą įsitraukti į kovą su slibinais.
Žaidimo pabaigoje vyksta visus suvienijančios vaišės, valgomas obuolių
pyragas. Vėliau vaikai su mokytojais aptaria žaidimą, aiškinasi iškilusius sunkumus, darytus sprendimus, dalijasi savo išgyvenimais.
Šią dainą vaikai dainuoja rengdamiesi Mykolinėms:
Mes švento Mykolo drąsūs kariai,
Tamsą išvejam su šviesa.
Kur tavo kardas, Mykolo žmogau?
Skirtas jis tamsai išvaryt.
Kardas tas iš saulės šilumos,
Slibiną galim juo nugalėt.
Tie, kas pajėgia šviesą nešt,
Tai švento Mykolo riteriai.

Parengta remiantis
Vilniaus Valdorfo mokyklos informacija

Mykolo žaidimas Verkių miške /Ana M. fotografija

Aktualu
VEIKLOS GRUPIŲ INFORMACIJA
Žaliosios mokyklos veiklos grupės rūpinasi įvairiais mokyklos procesais. Toliau – svarbiausios
grupių naujienos.
Virtuvės grupė
Šiais mokslo metais maistą gamina mokyklos
tėtis Mantas. Virtuvės grupės kontaktai:
zmvirtuve@googlegroups.com.
Darbščiųjų rankų grupė
Darbščiųjų rankų grupė gimė praėjusių mokslo
metų lapkritį, per visuotinį susirinkimą, ir iš karto
kibo į darbą: siuvo, mezgė, vakarojo, Vilniaus bendruomenės Kalėdų mugėse dirbiniais prekiavo. O
pavasarį inicijavo Pavasario šventę, kur grožėjomės
rankų darbo kiškių pievele. Šį rudenį jau sklando
idėjos apie jaukius bendruomenės sekmadienius,
taip pat yra planų dalyvauti Kalėdų mugėse ir surinkti papildomų lėšų mokyklos statyboms. Jei norite vakaroti, rankdarbiauti, mugėse prekiauti – ilgai
nelaukite ir rašykite čia:
zmdarbsciosrankos@googlegroups.com.
Autobusų grupė
Svarbiausius darbus transporto grupė atliko
vasarą ir prieš pat mokslo metus. Įprastu mokyklos
vaikams maršrutu, iš Žalgirio stotelės, nuo birželio
vidurio ėmė kursuoti miesto autobusas nr. 66.
Džiaugiamės, kad vaikai ir suaugusieji, vykstantys į
mokyklą ir iš jos, dabar gali naudotis miesto bilietų
sistema – pirkti metinius pradinuko ar mėnesio bilietus.
Iškilo kita situacija – 66-as autobusas važiuoja
tik iki Skirgiškių stotelės, o nuo jos 1-2 klasių moksleiviams per toli eiti iki mokyklos. Deja, nepavyko
susitarti su Vilniaus rajono savivaldybe, kad būtų
pakoreguotas 146-o autobuso Skirgiškės - Nemen-

činė važiavimo laikas. Todėl nuo mokslo metų pradžios 1-2 klasės moksleivius maršrutu Žalgirio stotelė - Bratoniškės veža privatus, tėvų samdomas
mikroautobusas. Dalį 1-2 klasės vaikų į mokyklą atveža tėvai.
Vilniaus miesto savivaldybei yra parašytas raštas dėl įvairių galimybių pakeisti, pratęsti, sujungti
ar pertvarkyti maršrutus, kad jie būtų patogesni
mokyklai. Artimiausiu metu didelių pokyčių nesitikime, šiais metais veikiausiai važinėsime taip,
kaip dabar.
Komunikacijos grupė
Šiuo metu komunikacijos grupėje susirinkimo
nenumatoma. Daug darbų padaryta praėjusiais
metais, gilinantis į identitetą ir kuriant naujas mokyklos pristatymo rėmėjams bei visuomenei skaidres. Prie grupės nuo rugpjūčio aktyvesniam darbui prisijungė Kazimiera – ją dabar dažniau girdėsime ir skaitysime. Šiuo metu skaitote laikraštį, kuris, sulaukęs Kazimieros, pagaliau išvysta šviesą –
tuo norime pasidžiaugti.
Visi, galintys prisijungti darbais prie mokyklos
išorinės ir vidinės komunikacijos kviečiami prisijungti ir rašyt savo pasiūlymus į grupę internetinėje
erdvėje: zmkomunikacija@googlegroups.com.
Finansų grupė
Praėjusiais mokslo metais Koordinavimo grupėje buvo nutarta 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais sukurti naują mokyklos mokesčio sistemą, atitinkančią mūsų mokyklos poreikius. Nuo rugsėjo
pradžios finansų grupė renkasi kas antrą savaitę ir
dirba ties šiais klausimais (šiuo metu yra idėjų teikimo bei įvairių finansinių modelių aptarimo etapas):
1. Planuojamas biudžetas, bandoma subalansuoti jį artimiausiems 5 metams, įvertinama tai,
kad būtina kelti mokytojų atlyginimus ir toliau
statyti mokyklą.

Aktualu
BŪRELIAI
Mokslo metai vis labiau įsibėgėja, tad pats laikas pristatyti, kokie būreliai
šiemet vyks mokykloje popiečio grupės metu.
Aikido
Aikido treniruotėse vaikai atlieka daug fizines ypatybes lavinančių pratimų bei užduočių. Visų pirma tai koordinacijos, lankstumo, raumenukų lavinimas. Daug dėmesio skiriama teisingos laikysenos formavimui sėdint, stovint
ar atliekant judesius. Ne mažiau dėmesio skiriama teisingų nuostatų formavimui: pagarba partneriams ir treneriui, savidrausmė, atsakomybė už savo
veiksmus.
Šiuolaikinio šokio užsiėmimai
Kartu su būrelio vadove vaikai ieško įvairių judesio formų, atranda judėjimo džiaugsmą, dalinasi dienos įspūdžiais ir pasakoja juos judesiais, bendrauja
šokdami, juda laisvai ir nevaržomai, kaip tą dieną norisi, mokosi šokti harmoningai, lanksčiai, grakščiai, taip pat vieningai ir darniai, tobulina judesio tėkmę,
lengvumą, lankstumą.

Artimiausios šventės:
Žibintų šventė lapkričio 11 d.,
Advento spiralė lapkričio 27 d.
Visos šventės, atostogos, susitikimai ir seminarai
žymimi mokyklos kalendoriuje:
www.zaliojimokykla.lt/kalendorius
Iki susitikimų miške!

2. Aptariamas ilgalaikis mokyklos plėtros finansavimas, siekiama parinkti einamojo mokyklos
biudžeto stipriai neapkraunantį modelį.
3. Kuriama mokyklos mokesčio sistema.
4. Kuriamos papildomos vidinės finansavimo
sistemos, kurios skatintų bendruomeniškumą ir
mažintų rizikas, susijusias su bendruomenės narių
nemokumu.
Finansų grupė: svarbūs skaičiai
Praėjusių mokslo metų mokyklos einamojo ir
plėtros biudžetų planai įvykdyti. Šios vasaros statyboms bendruomenės pastangomis surinkome
50.000 eurų paskolų, 11.700 eurų paramos, dar
1.900 eurų surinkome per muges. Praėjusių mokslo metų pabaigoje susidarė tėvų mokesčio skola
mokyklai – 5.200 eurų. Pagal priimtą mokesčio skolų administravimo tvarką keletui šeimų, nesilaikančių susitarimo, siūlysime pasirašyti vekselius. Šiais
metais į mokesčio paramos fondą kreipėsi 22 šeimos, planuojame suteikti mokesčio paramą 31 mokiniui. Šiems mokslo metams iš savivaldybės gavome didelį mokinio krepšelį (kaip pagrindinė mokykla, kurioje mokosi iki 120 mokinių), todėl buvo pakelti mokytojų atlyginimai. Šiais metais mokytojų,
kurie dirba visu etatu, vidutinis atlyginimas į rankas
yra 839 eurai (svyruoja nuo 700 iki 1.000 eurų).
Praėjusiais mokslo metais vidutinis atlyginimas buvo 688 eurų į rankas.
Kviečiame jungtis prie veiklos grupės:
zmfinansai@googlegroups.com. Artimiausi susitikimai žymimi mokyklos kalendoriuje:
www.zaliojimokykla.lt/kalendorius
Kviečiame bet kuriuo metu prisijungti prie
jums įdomių veiklų grupių! Daugiau apie tai:
www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes

Laukinių būrelis
Laukiniai keliaus į mišką ieškoti nuotykių ir patirti atradimų. Kartu būrelio vadovais jie statysis būstinę, ugdys išgyvenimo gamtoje įgūdžius, atras naujus takus ir naujas vietas, mokysis užkurti laužą ir jį prižiūrėti, ieškos vandens ir
mokysis paversti jį geriamu, gaminsis daiktus, būtinus gyvenimui gamtoje, mokysis atskirti nuodingus ir valgomus augalus.
Folkloras
Keliaudami kalendorinių švenčių ratu vaikai dainuos, šoks ir žais lietuvių
liaudies dainas, šokius ir žaidimus.
Vaško lipdymas (lapkričio–vasario mėn.)
Būrelio metu bus pasakojama apie bitutes, jų gyvenimą ir įpročius, apie
medaus ir vaško kelią pas mus. Kartu su vadove vaikai pjaustys korius ir stebės, kaip lydosi vaškas. Vėliau lipdys iš vaško, patys gaminsis formeles ir lies į
jas vašką, žais įvairius žaidimus.
Daugiau apie būrelius, jų laiką ir kainas galite rasti čia:
www.zaliojimokykla.lt/papildomas-ugdymas

