
 
 
 Sveiki, mielieji! Štai ir antrasis Žaliosios mokyklos laikraščio „Miške“  
numeris! Jame skaitykite apie tai, ką reiškia Žibintų šventė, kuo rugsėjį – spalį 
gyveno mokiniai ir mokytojai, kokių naujienų turi mokyklos veiklos grupės. O 
dar  – apie bendruomenės talką ir susitikimą su tėvais, nuo kitų mokslo metų 
planuojančiais leisti savo vaikus į Žaliąją mokyklą.  

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

 

Žibintų šventė – metas atrasti savo vidinę šviesą  
 Žibintų šventė švenčiama tamsiuoju metų laiku, lapkričio mėnesį, kai itin 
mažai saulės šviesos, dažnai lyja lietūs, nesigirdi paukščių balsų, darosi liūdna ir 
nyku. Tad kiekviena klasė šventei pasigamina žibintų, simbolizuojančių vidinę 
šviesą, – ją siekiama įžiebti ir vaikų bei suaugusiųjų širdyse, kad ji šviestų ir šil-
dytų tamsos laiku.  
 Viena vertus, nyksta visos išorinės gyvybės apraiškos: saulės šviesa, šilu-
ma, žaluma. Kita vertus, tai laikas, kai daugėja vidinio susitelkimo ir drąsos veik-
ti, kai lengviau priimti sprendimus ir susikaupti mokymuisi. Išorinis, regimasis, 
pasaulis nyksta ir rengiasi žiemos poilsiui, o vidinis pasaulis atgyja: medžiai nu-
meta lapus, bet jų sėklos lieka žemėje, ir visa, kas gyva buvo virš žemės, dabar 
tampa gyva po žeme – ateina požemių laikas. Požemio būtybės yra nykštukai, o 
giliai po žeme glūdi brangakmeniai. Štai kodėl šiuo metu klasėse ant metų stalo 
atsiranda akmenų, brangakmenių ir, žinoma, nykštukų figūrėlių. Valdorfo dar-
želiuose vaikai žaidžia nykštukų žaidimus, lieja žvakes arba darosi žibintėlius.  
 Žibintų šventės ištakos – Šventojo Martyno diena. Šventasis Martynas – 
vyskupas, IV amžiuje gyvenęs Italijoje. Legenda byloja, kad kartą jis, tuomet dar 
paprastas kareivis, kelyje sutikęs iš šalčio drebantį elgetą ir jo pasigailėjęs – 
perkirtęs savo apsiaustą ir pusę jo atidavęs pavargėliui. Tą naktį sapne jam pa-
sirodęs Kristus, apsigaubęs apsiausto puse, ir taręs: „Martynai, tai mane tu ap-
gaubei savo drabužiu“. Tad Žibintų šventė moko mus ugdyti atjautą ir dosnu-
mą, puoselėti savo vidinę šviesą ir dalintis ja su kitais.     
 Valdorfo mokyklose Žibintų šventė pradedama švęsti sutemus. Vaikai 
kartu su mokytojais eina į žygį per mišką, nešini šviečiančiais žibintais, rodan-
čiais kelią tamsoje. Vėliau jiems rodomas šešėlių spektaklis, dalijamasi vaišėmis 
prie laužo ir dainuojamos Žibintų šventės dainos. Pasibaigus šventei vaikai išsi-
neša žibintus – kad galėtų nešti savo šviesą toliau, į pasaulį.   
 
 
Parengta remiantis  
Kauno Valdorfo mokyklos ir Medoubruko Valdorfo mokyklos informacija. 
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Kelios Žibintų šventės dainos:  
 
Žibintas mano šviečia,  
Jo šviesa ir man, ir tau.  
Rausvas ir geltonas jis,  
Šviečia, šviečia mums visiems.  
 
Visos žvaigždės danguje 
Mato mūsų švieseles.  
Rausvos ir geltonos jos,  
Spindinčios rudens šviesa. 

 
 
 
Kai tamsi naktis ateina 
Ir miegoti niekas neina,  
Imame žibintą,  
Šviečiantį ir šiltą.  
 
Toks žibintas – išeitis,  
Tai tikra nakties akis.  
Jis mums rodo kelią,  
Kur šilta trobelė.  
 

Klasių naujienos  
 
 Pasakoja penktos-šeštos klasės mokytoja 
Virginija: „Penktokai-šeštokai mokslo metus pradė-
jo studijuodami botaniką ir geografiją. Negalėjom 
atsidžiaugti, kaip paprasta mokytis Žaliojoje mokyk-
loje: mokomės apie grybus, kerpes, samanas, asiūk-
lius, paparčius, spygliuočius – jų pilnas miškas. Mo-
komės apie dumblius – einam prie upelio, galim ste-
bėti, tyrinėti, visa tai šalia ir kasdien. Norim išma-
tuoti upės greitį – einam prie Neries. Nereikia toli 
važiuoti. Gamta nėra ekskursijos objektas. Tiesa, va-
žiavome ir į ekskursijas. Geografijos periodą pradė-
jome aplankydami Kazokiškių sąvartyną, pakeliui 
grožėjomės Neries krantais, o visai neseniai aplan-
kėme Čepkelių raistą. Traukiniu važiavome į Marcin-
konis ir po to keliavome 12 km pėsčiomis, klausyda-
mi nuostabaus gidės pasakojimo apie pelkes, jų aug-

meniją ir gyvūniją. Visi grįžome laimingi. Nes be žy-
gių mes negalime! Nuo pirmos dienos ėmėme in-
tensyviai ruoštis olimpiadai: bėgame maratoną, šo-
kame į tolį, mėtome ietį, tuoj ir imtynes pradėsime.“  
 Klasės fotografijų rasite : 
 www.zaliojimokykla.lt/zalioji-viva-klase/  
 
 Antrokų mokytoja Inga: „Artėjant pirmo-
sioms antrokų atostogos supratome, kad per šį laiką 
jaučiamės jau prisitaikę prie visų pokyčių: kitos er-
dvės, kitokio kelionės būdo į mokyklą, labiau api-
brėžto dienos ritmo, daugiau ir ilgesnių pamokų. Il-
gimės žygių į nykštukų karalystes. Spontaniškai grį-
žome prie įkvepiančių projektų: kas prie bunkerio 
statybų, kas prie spektaklių, kas prie juvelyriškų 
rankdarbių. O pertraukose nuo jų bandome įvaldyti 

daugybos lentelę, rašymą, skaitymą, atpasakojimą – 
kas pradmenis, o kas ir aukštumas.“ 
 www.zaliojimokykla.lt/dziaugsmo-klase/ 
 
 Pirmos klasės mokytoja Laura: „Rugsėjį per 
žaliuosius vartus į mokyklą atkeliavo 23 pirmokai, o 
dabar jų jau 24. Pats svarbiausias šio laikotarpio įvy-
kis – susitikimas. Nuo pat pirmų dienų mokomės su-
sitikti, pasisveikinti, pažinti ir priimti vienas kitą. 
 Šiandien ruduo atrodo įsibėgėjęs, ir mes esa-
me klasė! Pradėję formų piešimu, pabuvoję balsių 
karalystėje mes žengiame į matematikos pasaulį, 
kartu tobulinam didžiosios klasės dalies jau perpras-
tą ir pamėgtą mezgimą.“ 
  www.zaliojimokykla.lt/saules-klase/

 
  



 Trečiokų mokytojai  Egidijus ir Laima apie 
Miško klasę: „Šį rugsėjį susitikome naujoje erdvėje 
– Skirgiškėse. Trečiokų mokslo metai prasidėjo peri-
odu, per kurį patyrėme, kas yra išgyvenimas. Tai ne-
įtikėtinai sutapo su buities realybe. Viskas buvo nau-
ja – reikėjo suprasti ir priprasti. Taip pat klasėje suti-
kome naujokus: Upę, Gruodę, Jurgį, Pranciškų ir 
Aleksandrą. Pamokos prasidėjo nuo Pasaulio sukū-
rimo, Senojo testamento istorijų. Netrukus išėjome į 
mišką ir pabandėme suprasti, ką jaučia žmogus, sto-
vintis abiem kojom čia, žemėje. Ieškojome ir įsivar-
dinome laukinius augalus, kuriuos renkame, valgo-
me, geriame. Dairėmės, klausėmės ir supratome, 
kad randame ir laukinių gyvūnų, kuriuos žmogus 
skirtingais būdais gaudė savo reikmėms. Įsivardi-
nome įrankius, kuriuos rado ar galėjo pasigaminti 
žmonės. Taip pat savybes, kurias žmogus, norėda-
mas gyventi čia, žemėje, turi. Supratome, kokie bu-
vo pirmieji žmonių namai, kokia forma gamtoje ran-
dame ugnį. Ėmėm statytis priebėgą miške. Prisilie-
timas prie molio, iš grynųjų formų, kuriomis baigė-

me pernai metus ir prisiminėme šiemet pirmomis 
dienomis, virto į praktiškų, reikalingų pirmykštės 
buities apyvokai daiktų – dubenėlių ir puodelių – lip-
dybą. Degėme juos prie mokyklos primityviuoju bū-
du – duobėje. Rugsėjo mėnesį Miško klasė patyrė 
nuotykį – važiavo dviračiais iš Vilniaus į mokyklą, 
nakvojo joje ir kitą dieną dviračiais grįžo į miestą.  
 Tęsiasi Senojo testamento istorijos ir tęsis dar 
kurį laiką. Abelis prisijaukino aveles, ir mes įsivardi-
nome kokie naminiai gyvūnai gyvena aplink mus. 
Taip pat – kokius naudingus ir „naminius“ augalus 
galima auginti ėmus purenti žemę. Kiekvienas dar-
bas reikalauja tam tikrų savybių, ir vieniems jis eina-
si geriau, kitiems prasčiau. Galime įvardinti pirmuo-
sius amatininkus – žmones, išmokusius kažką daryti 
tikrai gerai. Pirmą, primityviųjų amatų, periodą bai-
gėme susitikimu su dviem amatininkais Vilniuje. Se-
nųjų amatų dirbtuvėse su Virginija Rimkute tyrinė-
jom ir bandėmės pluoštus, naudotus dar iki vilnos. 
Užupio kalvystės galerijoje-muziejuje, Senamiestyje 
veikiančioje kalvėje, susipažinome su Birute. Kartu 

su ja kiekvienas kalėme geležį – ir nukalėme dvi 
vinis.  
  Spalio mėnesį prasidėjo lietuvių kalbos perio-
das. Nusikėlėme į priešistorę ir sekėme rašto atsira-
dimo pėdsakais. Pamatėme, kad žmonijai prireikė 
daug tūkstančių metų, kad galėtų taip greitai ir pa-
togiai perteikti savo mintis raštu, kaip kad darome 
dabar. Keliavome laiku ir išbandėme kipu – mazgų 
raštą, spaudėme savo vardus dantiraščiu molio len-
telėse, piešėme hieroglifus, rašėme vaško lentelėje. 
Periodo pabaigoje rašalo, spalvų knygų iliustraci-
joms gamybos ir kaligrafijos paslaptimis dalinosi Na-
talia Karhu. Rašėme, raitėme žąsies plunksnomis, 
nusmailintais pagaliukais. Visą rašto istorijos kelionę 
vainikavo rašytinės raidės ir rašymas ilgai lauktu 
parkeriu.  
 Spalį Miško klasėje įvyko tėvų susirinkimas, 
kurio metu spėjome ir pažaisti, ir atvirai pasikalbėti 
apie mokymosi Valdorfo mokykloje prasmę ir eigą.  
 www.zaliojimokykla.lt/misko-klase/

 

Aktualu 

VEIKLOS GRUPIŲ INFORMACIJA 
 
Žaliosios mokyklos veiklos grupės rūpinasi įvairiais mokyklos procesais. Visos 

grupės: www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes/  Toliau – projektavimo ir 

buveinės  grupių naujienos. 

Projektavimo grupė  
 Projektavimo grupė dirba nuo pat mokyklos įsikūrimo, kai prasidėjo mo-
kyklos sklypo paieškos. Grupė pasiekė, kad būtų pakeistas specialusis krašto-
vaizdžio planas, mūsų sklype buvo numatyta vystyti visuomeninę veiklą. Deja, 
žemėtvarkos sistema veikia labai lėtai. Kraštovaizdžio planą buvo vėluojama 
patvirtinti daugiau nei metus. Šiuo metu baigiamas sklypo pertvarkymo projek-
tas, jis taip pat vėluoja metus. Toliau vykdysime kaimo plėtros projektą (tai už-
truks mažiausiai pusę metų), supaprastintą projektą elektrai įvesti ir statybos 
projektus. Kol popieriai vėluoja, Projektavimo grupė jau įvykdė viso mokyklos 
komplekso preliminarų projektą. Šiuo metu jau rengiamas Techninis darbo pro-
jektas statybai, kurio pirmą etapą planuojama baigti po metų, antrą etapą – po 
dvejų.  
 
Mokyklos sklypo planas:  goo.gl/AQS9ur 
 
 

Buveinės grupė  
 Buveinės grupė rūpinasi einamaisiais statybų bei ūkio reikalais. Šiuo me-
tu pagrindiniai buveinės grupės rūpesčiai tokie: 
 - užbaigti darbus trečiokų bei ketvirtokų klasėse; 
 - sutvarkyti naujųjų mokyklos pastatų Skirgiškėse aplinką;  
 - išlieti technologijų pastato ketvirto korpuso pamatus.  
Nemažai padaryta spalio mėnesio talkos metu. Šiuo metu aktyviai dirbame ties 
pamatais. 
 
Spalio 15 dienos talka  
 Spalio 15 dieną Skirgiškėse, prie naujųjų mokyklos pastatų, įvyko ben-
druomenės talka. Padaryta išties daug: nužievintas kalnas lentų, padarytas lie-
taus drenažas, sutvarkyta akmenų krūva, atsiradusi vidury kiemo po lietaus 
drenažo darbų, patobulintas žygio takas, aptvarkyta mokyklos teritorija, nuda-
žytos elektros skydinės, sudėta žiemai ekovata ir šiaudai, sudėtos trinkelės pas-
togėje, 3–4 klasėse padarytos palangė, kriauklė, durys, pakabos, sudėtos ūkinu-
ko lubos ir grindys, nutiesta kanalizacija būsimiems pastatams ir pradėti įrengi-
nėti pamatai. Kartu mes galime tiek daug! Ačiū talkininkams!  
 Apytikslė talkos dalyvių statistika pagal klases:  Saulės klasė (1-okai) -  da-
lyvavo 5 šeimų atstovai; Džiaugsmo klasė (2-okai) -  6 šeimų atstovai; Miško 
klasė (3-okai) - 7 šeimų atstovai; Žalioji klasė (4-okai) -  5 šeimų atstovai; 
Žalioji Viva klasė (5-6-okai) -  3 šeimų atstovai.

Aktualu 
 
PRIĖMIMO NAUJIENOS 
 Susitikimai su tėvais, besidominčiais vaikų 
priėmimu į pirmą klasę, šį spalio mėnesį vyko visose 
trijose Vilniuje veikiančiose Valdorfo mokyklose. Jie 
reikalingi tam, kad tėvai galėtų užduoti rūpimus 
klausimus ir pamatyti mokyklą prieš nuspręsdami, 
ar ji jiems tinka. Žaliojoje mokykloje susitikimas įvy-
ko spalio 19 dieną. Daugiausia klausimų kilo apie 
pirmokų dienos ritmą: pradedant  kelione, transpor-
to reikalais ir baigiant popiečio grupe, būreliais. Taip 
pat buvo klausiama apie tėvų galimybes įsitraukti į 
ugdymo procesą, mokytojų kvalifikaciją, mokomuo-
sius dalykus, mokyklos baigimo atestatą, brandos 
egzaminus, biblioteką, euritmiją, antroposofiją, mo-
kyklos infrastruktūros planus, finansus, priėmimo 

procesą. Dalis besidominčiųjų norėjo suprasti, kuo 
Žalioji mokykla skiriasi nuo kitų.  
 Esame viena Bendruomenė, ir kiekvienas vai-
kas susitinka savo mokytoją savo mokykloje pačiu 
tinkamiausiu laiku ir būdu. 
 Priėmimo dokumentai teikiami nuo 2017 me-
tų sausio 1 dienos. Visa priėmimo informacija: 
www.zaliojimokykla.lt/priemimas 
 
SKELBIMAS   
 Vaikai kviečiami į Advento vėlimo popietes! 
Jos vyks nuo lapkričio 30 d. iki Kalėdinių atostogų, 
trečiadieniais, 15 val., popiečio grupės metu. Ran-
komis kursime mažus vilnonius stebuklus ir lauk-
sime Kalėdų stebuklo. Vieno užsiėmimo kaina 3 
eurai. Vėlimo popietes ves Jurga Mozūrienė, jos 

darbus galima pamatyti Facebook veltinio puslapyje 
Jurgafelt. 
  
DARBO PASIŪLYMAS 
 Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla IEŠKO akty-
vių žmonių. Darbo pobūdis: 
 1.  Paramos paieška mokyklos vystymo porei-
kiams;  darbas su įmonėmis, fondais ir kitais poten-
cialiais rėmėjais.  
 2. Finansavimo projektų paieška, koordinavi-
mas ir/arba rašymas. 
 Už darbą bus mokama. 
 Detalesnė informacija:  administratorė Beata 
el.p. beatavzm@gmail.com,  tel. +37061067291

 
 
Artimiausios  šventės:  
Advento mugė – lapkričio 26 d., Viva mokykloje 
Advento spiralė – lapkričio 27 d., Žaliojoje mokykloje 
 
Visos šventės, atostogos, susitikimai ir seminarai   
žymimi mokyklos kalendoriuje:  
www.zaliojimokykla.lt/kalendorius  
 
Šis ir pirmas laikraščio numeris internete:    
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis/  
 
Iki susitikimų miške!  

 


