
 
 
 Mielieji, rankose laikote paskutinį Žaliosios mokyklos laikraščio numerį šiais mokslo metais. Jau viliote vilioja ranka pasiekiama vasara, bet ir gaila atsisveikinti iki 
rudens…  Šįsyk galite perskaityti tris puikius bendruomenės narių tekstus: apie Kaziuko mugę, Saulės klasės talką ir Pavasario šventę. Juose rašoma apie tai, ką šioje mo-
kykloje turime geriausio – smagius bendruomenės susibūrimus, darbščius ir palaikančius žmones, kūrybinius sumanymus, kurie tampa realybe tik mūsų visų dėka, ir 
daug kitų dalykų.  Todėl ir atsisveikinti nebe taip sunku. Nes visa, ką drauge patyrėme šiemet, lieka mums kaip dovana ir pažadas, kad kitais metais ir toliau kursime 
Žaliąją mokyklą kartu. Kazimiera ir Egidijus  

Apie Kaziuko mugę 
 
Beata Staniulienė 
           O buvo taip: sausio pradžioje antrokės Lėjos mama Loreta mus išjudino 
dalyvauti Kaziuko mugėje. Loreta sakė: „Dalyvaujam, aš viską padarysiu!“. Ir pa-
darė:  triušius mezgė, mašiną daiktų sukrovė, rytą vakarą prekes dėliojo, nešiojo ir 
palapinės vaizdą prižiūrėjo... Ne viena darė: tuoj pat prisijungė Virmantė ir Beata, 
po to Aistė, Ana, Elvyra, Indrė, Gintas, darželių komandos, visų klasių darbščiosios 
rankos  (čia vertėtų atskirai paminėti, kad itin aktyvūs buvo Saulės klasės, pirmo-
kų, tėvai). Ir prasidėjo darbai darbeliai darželiuose, mokykloje ir namuose: gyvū-
nėlių, sraigių, žvejonių gamybos dirbtuvės, medinukų, nykštukų ir kitų grožybių 
gamyba, vėliau – prekybos organizavimas, palapinė, prekiavimas mugėje... O ir 
dabar dar vyksta – prekės nukeliavo į darželius ir dar toliau, jos vis dar perkamos, 
o pirkėjai šypsosi ir džiaugiasi. 
 Darbelio buvo nemažai. Tačiau yra daug džiugesio, kuomet bendruomenės 
žmonės susiburia. AČIŪ visiems gaminusiems, prekiavusiems, stačiusiems, vežu-
siems, daiktus skolinusiems, organizavusiems ir pirkusiems! 
 AČIŪ už jūsų dovaną-paramą-auką mokyklai. 
 O ir finansinė darbščiųjų rankelių darbų išraiška ženkli: šiais metais  su me-
dinukais, katyčių uodegytėmis, sraigių kiautukais ir žuvytėmis pastatėme naujos 
klasės pamatus! 

 

 
Jurgos Mozūrienės fotografija

 

Neįtikėtina Saulės klasės talka
 
Aistė Miliukė, pirmokės Eglės mama 
 Vieną kartą pirmokų mokytoja Laura per tėvų susirinkimą paprašė, kad kas 
nors prisuktų kabliuką tualete rankšluosčiui padžiauti. Savanorių buvo daug, ir ba-
landžio 8 dieną radosi pirmokų talka. 
 Oras pasitaikė be kritulių, netgi su saule, susirinko visas būrys mamyčių ir 
tėvelių ir dar didesnis būrys vaikų. Ir visi kad puolė į darbus, tai sujudimas buvo 
kaip skrudėlyne, kas valė, kas kalė, kas suko, kas kasė ir t.t.  
 Pirmasis nelygioje kovoje krito lauko tualetas, šuns voljeras transformavosi 
į namuką, gimė karstynių piramidė, rąstukų laipynės, buvo užmaskuota komposto 
dėžė, į maišus supakuotos ir kitaip sutvarkytos kelios statybinių atliekų krūvos, 
apie namą pasodintos gėlės, sukonstruotos daržo lysvės, kiemą papuošė alpina-
riumas, tuo pat metu viduje kilo karas su dulkėmis, murzinais langais, apkrauta 
katiline.  
 Vaikai tuo metu jautėsi puikiai, kas padėjo darbuose, kas važinėjo su prie-
kaba, kas kalne kasė tunelius, žaidė smėlio kamuolių karą, džiaugėsi rūkstančiu 
laužu ir vaišėmis nukrautu stalu. Darbai virė neįtikėtinu tempu ir tada kilo klausi-
mas, o ar kas nors prisuko kabliuką rankšluosčiui? Greitai vienas savanoris griebė-
si šio darbo ir kabliukas jau prisuktas. Valio! 
 Ačiū visiems už bendrystę, už įdėtą darbą ir meilę, už skanias vaišes ir iki ki-
tų kartų.  

Ginto Kavoliūno fotografija

 

Pavasario šventė
Ieva Bernotaitė (trečioko Vytenio mama) ir 
Laura Juškauskienė (trečioko Jorio ir penktoko Rapolo mama) 
 Šeštadienio rytą miškas buvo ramus, oras prisismelkęs drėgmės, laisvai ga-
lėjai įkvėpti gaivų oro gurkšnį. Čia, pušyno apsuptyje,  vyko jau tradicine tapusi 

Pavasario šventė. Ją pasitiko kiek lietingas oras, tačiau tai nesutrukdė  šeštadie-
nio šventėje vykusiam pasirodymų bei mugės šurmuliui. Šventę pradėjo folkloro 
ansamblio pasirodymas. Sužavėjo vienintelis tarp mergaičių esantis baltapūkis 
berniukas, kuris puikiai skambino kanklėmis, dainavo ir šoko. Smagiai nustebino 



aikido būrelio pasirodymas, kuriame vyresni mokiniai vaikinai demonstravo savo 
judesių sugebėjimus. Jų pasirodymas atrodė labai profesionaliai, sužavėjo vaikų 
susikaupimas ir tikslūs judesiai ant lauke nutiesto tatamio. Treneris paminėjo, 
kad rytų kovos menais gali užsiimti tiek mergaitės, tiek berniukai. Tad vienintelė  
ant tatamio buvusi mergaitė – trečiokė Jaroslava – nė kiek nenusileido berniu-
kams profesionalumu. Lietuvos Niat Nam federacijos pasirodymas su didžiule 
raudono drakono iškamša buvo pats įspūdingiausias, visus šventės dalyvius per-
kėlęs į Kinijoje vykstantį didelį bei spalvotą karnavalą, pilną juoko, šokių ir muzi-
kos. Sulaikę kvapą stebėjome, kaip mergina lipa ant sudaužytų stiklų, o gulinčiam 
ant žemės vaikinui tenka atlaikyti ne tik aštrių vinių lietų, bet ir ant tų vinių užli-
pusio vyro svorį. Žaliasis Valdorfo darželis parodė savo kūrybos spektakliuką - pa-
saką mažiesiems. Savo gebėjimus galima buvo išbandyti šachmatinėje ar patirti 
garso ir tylos pasaulį Muzikinėje karuselėje. Taip pat dar vienas didelio dėmesio 
sulaukęs pasirodymas – lauke vykęs jaunųjų ViVa mokyklos žonglierių pasirody-
mas. Grupė vaikų žongliravo spalvotomis skarelėmis, kurias vėjas taip žavingai 
plevėsavo, o kartais ir nupūsdavo netikėta kryptim. Judėti šokio ritmu norėjosi 
kartu su dviem penktokėmis, kurios šauniai sušoko gatvės šokį. Be visų šių pasi-
rodymų dar vyko orientacinė rungtis po mokyklos apylinkėse esančius miškus bei 
laukus, buvo ieškoma lobių. Šventės tradicija – futbolo turnyras, jame jėgas iš-
bandė mokiniai, tėvai bei mokytojai. Beje, futbolą entuziastingai žaidė ir keturko-
jai mokyklos gyventojai. Šiemet nugalėjo mokytojų komanda. Vaikai galėjo iki va-
lios prisičiuožinėti nuo didelio ir žaismingo batuto, pasikarstyti po medžius, iš-
bandyti jėgas įvairiausiose virvių lipynėse, jas šventei parūpino ir sukonstravo 

„Montis Magia“ specialistai, kuriems nesutrukdė nei lietus, nei vėjas. Taip pat 
galima buvo susimeistrauti kokį žaislą ar rakandą medžio dirbtuvėse. Visi norin-
tys galėjo pasidaryti laikinas tatuiruotes su natūraliais chna dažais arba nusifoto-
grafuoti fotoateljė. Veikė netgi „Pavasario paštas“, kur galima buvo išsirinkti at-
viruką ir išsiųsti laišką bet kam Lietuvoje, o gal net ir pasaulyje! Įvairių įdomių, 
senoviškų daiktų buvo galima įsigyti azartiškame aukcione. Didžiausios aistros 
užvirė dėl didelio žaislinio supamojo arkliuko. Atrodė, kad naujasis arkliuko sa-
vininkas tapo laimingiausiu žmogumi pasaulyje! Kas norėjo, galėjo dalyvauti lote-
rijoje ir laimėti, pavyzdžiui, pyragėlį, rėmelį nuotraukai ar netgi pakvietimą į 
spektaklį. Mugėje buvo gausu rankų darbo gaminių, nuostabių skraisčių ar ne-
įprastų kompozicijų stikliniuose indeliuose iš samanų ir įvairiausių miško augalų, 
augalėlių. Veikė šilto maisto kavinė, taip pat pyraginė, kokteilių baras, penktokų-
šeštokų lauko kavinė-kepsninė, tad galima buvo ir pavalgyti, ir pasmaguriauti. 
Beje, penktokas Rapolas sakė, kad šventėje valgė skaniausią pasaulyje mėsainį, 
kurį pagamino jo bendraklasės.  
  Labai jaukus tas mugės šurmulys su daug vaikiško juoko, gal kartais ir aša-
rų, su kvepiančiais penktokių darytais dešrainiais bei nuostabiais mokyklos 
barščiais. „Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino / Lyg tarytum ramumas teip 
dūšion įslinko / Iš to šventos pajautos, iš to giesmės imas...“, – šie mūsų klasiko 
A. Baranausko žodžiai iš poemos „Anykščių šilelis“ geriausiai perteikia jausmą, 
kurį patyriau Žaliosios Valdorfo mokyklos bendruomenės šventėje. O tos ašaros 
tvenkėsi akyse iš gamtos ir žmonių gražumo ir gerumo, iš bendrystės jausmo...

 
Mariaus Naviko fotografija 

 
 

 

Žaliosios mokyklos šachmatų turnyras 
Simonas Žemaitis  
 Sveiki visi. Gegužės mėnesį vyko pirmasis mokyklos šachmatų turnyras. 
Žaidė 3-6 klasių mokiniai. Aišku, tie, kurie norėjo. Prieš žaisdami jie pasiskirstė į 
tris grupes: lengvą, vidutinę ir sunkią. Džiaugiamės visais dalyviais. Iš viso į tur-
nyrą užsirašė 36 žaidėjai. Gegužės 18 dieną paaiškėjo visų grupių nugalėtojai. 
 Lengvoje grupėje laimėjo:  1 - Agota (Žalioji kl.), 2 - Gruodė (Miško kl), 3 -
Liepa (Žalioji Viva kl.). Vidutinio sunkumo grupėje:  1 - Rojus (Žalioji Viva kl.), 2 - 
Beatričė (Žalioji kl.), 3 -Linas (Žalioji kl.) Sunkioje grupėje: 1 - Ignas, 2-Eytan, 3 -
Barbora (visi iš Žaliosios Viva kl.)  
 Sveikiname visus laimėtojus!  
 

Vaikų vasaros stovykla Juodenėnuose 
 www.susitikimuzeme.lt 
Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame į vaikų vasaros stovyklą Juodenėnuose. 
Šiemet ji vyks nuo liepos 14 dienos (penktadienio) iki liepos 23 dienos (sekma-
dienio).   
 Dalykai, be kurių jau negalima įsivaizduoti mūsų stovyklos: maudynės 
ežere, atvirukų gaminimas ir siuntimas namiškiams, naktinis žygis su lobio ieš-
kojimu,  šou, dirbtuvės ir kiti rankdarbiai, diskoteka, stalo žaidimai per dienas ir 
naktis, gyvuliukų lankymas ūkyje, fotolaboratorija, šeimos nuotraukos prisimi-
nimui. 
 Dalykai, apie kuriuos svajojame šiais metais: kelių dienų vyresniųjų vaikų 
skautiškas žygis po apylinkes su nakvynėm, fotoklajonės po pievas ir miškus. 
 Kviečiame visus visokio amžiaus vaikus!

 
 
 
 

Artimiausi renginiai:  
Gegužės 28 d., Mokslo metų pabaigos šventė  
Birželio  26d. - liepos 2d. Mokyklos statybų stovykla  
 
Visi mokykos įvykiai žymimi kalendoriuje:  
www.zaliojimokykla.lt/kalendorius 
 
MIŠKE #6 ,  2017 05 28 
Visi laikraščio numeriai internete:   
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis 
 
Laikraščio rengėjai: Kazimiera Astratovienė, Egidijus Kabošis.   
Antraštės piešinio autorė Miško klasės mokinė Jaroslava 
Kotelevtseva. 
 
Jei turite pasiūlymų, idėjų ar norite įdėti skelbimą, rašykite 
šiuo adresu: laikrastis@zaliojimokykla.lt 
 
Iki susitikimų miške! 

                 Antrokė Severa Naginevičė dalinasi naujiena:    
                 Į mamos darbą atvyko Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir aš su Dalia Grybauskaite sodinau medelius.  

 

 


