
 

 
 
 Spalvotam spaliui nesibaigus pristatome jums spalvotą (arba juodai baltą, nelygu, kur skaitote) Žaliosios mokyklos laikraščio „Miške“ numerį. Kaip ir pernai, šie-
met kas du – tris mėnesius džiuginsime jus pasakojimais iš mokyklos gyvenimo bei pateiksime aktualią informaciją. Šiame numeryje skaitykite apie tai, kaip pasitikome 
naujuosius mokslo metus, kaip mokytojai ir tėvai jiems ruošėsi dalyvaudami talkose ir seminaruose, o taip pat apie praėjusiųjų metų pabaigoje vykusią tarptautinę Val-
dorfo mokyklų olimpiadą, iš kurios mūsų penktokai grįžo net su 8 medaliais.  

Mokslo metų pradžia 
Trijų mokyklos mokinių mama  
 Rugsėjo 1-osios rytas 
 Pirmokas pabunda anksti, velkasi išvakarėse išlygintus marškinius. Iš visko 
jaučiasi, kad jį kausto baugumas ir nežinia. Prasitaria, kad bijo. Šiek tiek gelbsti 
mintis apie vienintelį iš anksčiau pažįstamą klasioką. 
 Ketvirtokas gerokai labiau atsipalaidavęs. Nenustygsta vietoje, taip norisi 
kuo greičiau susitikti su draugais. Nepavyksta įkalbėti mautis šviesių išeiginių kel-
nių. – „Kas iš to, juk mes vis tiek visą laiką žaisim futbolą!” 
 Šeštokas anaiptol nešoka iš lovos, tačiau irgi jaučia dienos ypatingumą. Su-
sidomėjimas sumišęs su kažin kokiu drovėjimusi. Veidrodis, plaukų želė. Ne taip, 
kiek kitaip, kažkaip. 
 Rugsėjo 1-osios šventė 
 Du pirmokai susikibę už rankų, kad nepamestų savęs minioje. O po banguo-
jančiom spalvoto šilko skarom reikia eiti po vieną. Visa mokykla įsmeigus akis. Ne-
drąsu. Net labai. Net vardą į mikrofoną ištarti, regis, paprasčiau, kai visi išsirikia-
vę. 

 Ketvirtokas vos spėja atbėgti į iškilmingą rikiuotę iš futbolo aikštės. Šalia 
stovi dar keli pašiauštais plaukais ir raudoniu išmuštais skruostais. Šypsenos ir 
išsipildymas. 
 Šeštokas tarsi matuojasi. Draugus, žodžius, santykius. Išsirikiavusi klasė at-
rodo banguota ir nevienalytė. Nuo iki.  
 Po 2 savaičių 
 Pirmokas ploja rankomis sau per pečius, pilvą, kojas ir bando suspėti kartu 
su žodžiais „drumba drumba drumbacelė“. Kai pagaliau suspėja, nušvinta kaip 
saulė. Po kiek laiko tęsdamas balsą taria (ne savo) žodžius: „O, rytoj ir vėl tas cho-
ras. Bee, kaip nepatinka!..“ Ir suka veidą į šalį, kad tik niekas nepastebėtų plačios 
jo šypsenos, kuri niekaip netelpa tarp sučiauptų lūpų. 
 Ketvirtokas sunerimsta nugirdęs suaugusiųjų šnekas apie ketinamą prie 
mokyklos statyti krepšinio aikštelę. „Bet juk tada niekas nebenorės žaisti futbo-
lo!” Atėjus vakarui, mintis užvaldo ir vaizduotę žadina Skandinavų dievų istorijos. 
 Kaip sužinome iš šeštokų mokytojų, jiems dabar astronomija. Toks jausmas, 
kad planetų judėjimas ir žvaigždynų sukimasis vyksta visuose sielos ir kūno lygme-
nyse.

 

Kaip pasitikome šiuos mokslo metus?
Beata Staniulienė, administratorė 
 2017 metų rugsėjo pirmąją mūsų Žaliojoje mokykloje pasitiko 151 pirmos-
septintos klasės mokiniai, 115 šeimų, 21 darbuotojas. 
 Norinčių patekti į pirmąją klasę šiais metais sulaukėme net 56 prašymų, bu-
vo priimti 26 mokiniai, iš jų – 14 jau besimokančių mokinių sesės ir broliai. Iš vy-
resnių klasių į kitas mokyklas išėjo 5 mokiniai, o atėjo 9 naujokai. Pedagogų kole-
gija nusprendė padidinti klasių dydžius nuo 25 iki 26 mokinių klasėje. Šiuo metu 
dar turime vietų antrojoje klasėje, kitos klasės galutinai sukomplektuotos. 
 Mokykloje nuo rugsėjo 1 dienos dirba 19 mokytojų, administratorė, o taip 
pat šiais metais puse etato projektų vadovės pareigose pradėjo dirbti Vilma 
Kraelskaitė, trijų mūsų mokyklos mokinių mama.  

 Mūsų mokykloje nuolat veikia darbo grupės, sudarytos iš tėvų ir darbuoto-
jų: finansų, buveinės, projektavimo, darbščiųjų rankų, komunikacijos, virtuvės. 
 Pedagoginius klausimus sprendžia mokytojų kolegija. Mokyklos kolegialus 
valdymo organas, įteisintas mokyklos įstatuose – Koordinavimo grupė. Daugiau 
sužinoti, o taip pat prie grupių galite jungtis:
 www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes 
  

 Mokykla sėkmingai pateikė paraišką dėl sporto aikštelės įrengimo, ir netru-
kus visuomenė galės aukoti projektui portale aukok.lt. 

P

Išsipildymo šventė 
Inga Misikienė, Džiaugsmo klasės mokytoja  
 Trečiokai įsikūrė naujoje klasėje, valio! Po viso nerimo, ar pavyks laiku įsikel-
ti, Rugsėjo 1-oji Džiaugsmo klasei buvo išsipildymo šventė.  
 Didžiausias įspūdis iš viso mokyklos statymo proceso man yra nuo ją statan-
čių tėčių. Suprantama, kad stato mokytojai – jie susisieję su idėja; kad stato ma-
mos – daugelį metų mačiau, kiek jos gali padaryti, tikėdamos, kad nuo to bus sau-
giau jų vaikams. Bet šios mokyklos tikrai nepastatytume be tėčių, jų pagalba yra  

gyvybiškai reikalinga. Netiesa, kad praėjo viską mokančių arba pasiryžusių čia pat 
imti ir išmokti vyrų laikai. Mūsų mokykloje tokių daug! 
 Rugsėjo 1-ąją jau vien sutikus žmones, kurie nuo ryto iki vakaro negailėdami 
savęs ir brangaus savo atostogų laiko daug dienų dirbo vasaros stovyklos (ir ne 
tik!) metu, širdyje kilo šiluma, pagarba ir džiugesys, o  išgyvenimas, kiek daug ap-
link kilnių, linkusių aukoti ir dalintis, gebančių tikėti ir siekti žmonių, kėlė dvasią. 
 Tikiu, kad to išmoks ir mūsų vaikai

Kaip baigėme pernai mokslo metus?
Pernai metų penktokų-šeštokų  
Olimpiada Kazlų Rūdos mokykloje 
Virginija Grigaravičienė, Žaliosios Viva klasės mokytoja 
 Pagaliau Žalioji mokykla „priaugo“ tarptautinę Valdorfo mokyklų penktokų 
Olimpiadą! Mūsų penktokai- šeštokai birželio 1-3 dienomis debiutavo tradicinia-
me renginyje, jau keletą pastarųjų metų vykstančiame Kazlų Rūdos Valdorfo mo-
kykloje. Šiais metais Olimpiadoje dalyvavo penkios mokyklos: Vilniaus, Kauno, 
Kazlų Rūdos, Rygos Valdorfo mokyklos ir Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla. 
 Smagioji dalis:  tarpusavyje rungėsi ne mokyklos, o Graikijos miestai – Atė-
nai, Korintas, Sparta ir Tėbai, į kuriuos visų mokyklų vaikai pateko burtų keliu. Tuo 
ir prasidėjo Olimpiada: kiekvienas miestas sukūrė savo šūkį, vėliavą, išsirinko va-
dą. Tada įvyko iškilmingi miestų prisistatymai ir prasidėjo tradicinės olimpinės 
graikų rungtys: maratonas, ieties ir disko metimas, šuolis į tolį, imtynės. Daug 
aistrų, jėgų, džiaugsmo, nusivylimo, ašarų, juoko, bendrystės, senų ir naujų 

draugų, nuotykių, net aiškynės dėl nugalėtojų...  Bet galų gale viskas baigėsi tie-
siog puikiai: Olimpiados uždarymas, mokyklų pasirodymai, apdovanojimai, didžiu-
lės graikų vaišės ir kelionė namo net su aštuoniais medaliais ir laurų vainikais! 
 

 
Vytauto Dastiko fotografija 

http://www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes/


Auksas: 
Lukrecija – I vieta disko metimas, 
Motiejus – I vieta disko metimas. 
  
 Sidabras: 
Lukrecija – II vieta šuolis į tolį, 
Eytan– II vieta maratonas. 
 
 Bronza: 
Juras – III vieta imtynės, 
Rojus – III vieta maratonas, 

Jogintas – III vieta šuolis į tolį, 
Lukrecija – III vieta ieties metimas. 
 
 Kaip pirmam kartui neblogai, ar ne? 
 
 Koks džiaugsmas ir kokia bendrystė tiesiog tvyrojo ore, kai važiavome na-
mo traukiniais Kazlų Rūda-Kaunas ir Kaunas-Vilnius! Kai visi mūsų penktokai-šeš-
tokai, visi kartu, be išimties, Kazlų Rūdos geležinkelio stoties perone žaidė žaidi-
mus, mokytojai visa tai stebėjo su vienu, garsiai Tomo įvardintu, jausmu: „Sustok, 
akimirka žavinga!“ Dėl tokių akimirkų verta gyventi, verta mokytis, verta visus 
sunkumus įveikti, verta būti kartu...

 

 
Vytauto Dastiko fotografija 

Ką veikėme per vasarą? 
Mokomės nuolat 
 Egidijus Kabošis, Miško klasės mokytojas  
 Žaliosios mokyklos mokytojai nuo pat vasaros atostogų pradžios dalyva-
vo net penkiuose įvairiuose seminaruose.  
 Birželio 5-6 d. , Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje, 1-5 klasių Lietuvos 
Valdorfo mokyklų mokytojų patirties pasidalinimo seminaras. 
 Birželio 14-18 d. , Sulviko mokykloje, Švedijoje,  Seminaras - kolegija 
"Ateities mokykla. Paauglystės iššūkiai". Iris Johansson (Kartu su kolegomis iš 
Vilniaus Valdorfo mokyklos). 

 Birželio 25-29 d. Tartu Valdorfo mokykloje, Estijoje, Tęstinis IAO semina-
ras  Baltijos šalių mokyklų mokytojams "Mitellstufe" (Vidurinioji pakopa). 
 Liepos 3-8 d. , Vilniaus Valdorfo mokykloje, WISS 2017 (16th Waldorf In-
ternational Summer School). How Waldorf education supports the develop-
ment of the human “ I Am”  in the face of contemporary challenges? 
 Rugpjūčio 25-27d., Rygoje, Piešimo seminaras 
 Rugsėjo 29-30 d. , Vilniaus Valdorfo mokykloje, Tęstiniai mokymai Val-
dorfo mokytojo kvalifikacijai įgyti, 1 sesija.

 

Atradimai Sulvike 
Kazimiera Astratovienė, Miško klasės mokytoja  
 Legendinėje Sulviko mokykloje Švedijoje lankiausi pirmą kartą. 
Seminaras su komunikacijos specialiste Iris Johansson ir mokytoju Peru Albomu 
paliko didžiulį įspūdį, tikras iššūkis mėginti apie jį parašyti trumpai.  Todėl toliau 
tiesiog pasidalinsiu keliomis mintimis, kurias ten išgirdau ir kurios man pasirodė 
svarbios.  
 Štai ką išgirdau seminare:    
 Šiais laikais vaikams reikia vis mažiau mintinai iškalamų vadovėlinių žinių, 
daug svarbiau jiems yra artimas emocinis ryšys su mokytojais.  
 Vaikams nebereikia tobulų, viską žinančių mokytojų, jiems reikia suaugu-
sių,  kurie priima save tokius, kokie jie yra, ir jaučiasi gerai būdami patys savimi.    
 Ateities mokyklos uždavinys – mokyti(s) ne iš baimės, o iš saugumo ir 
smalsumo. Tai įmanoma tik pripažįstant, kad žmogaus gabumai ar žinios nėra 
susijusios su jo kaip žmogaus verte. Žmogus vertingas pats savaime.  
 Šiuolaikiniai vaikai labiau už viską trokšta bendrystės, tik bendrystėje su 
suaugusiais jie gali mokytis. Jiems daug sunkiau paklusti, prisitaikyti nei kad bu-
vo ankstesnėms kartoms.  
 Idealo pasiekti neįmanoma. Maždaug pusė, ką mes darome, yra klaidos. 
 Klaidų išvengti negalime, jos mūsų gyvenimo dalis. Daug svarbiau tiesiog 
priimti save su savo klaidomis ir iššūkiais.  
 Vaikų neįmanoma išmokyti. Galime juos tik mokyti. Ir jei darysime tai 
įkvėpti ir su džiaugsmu, jie išmoks tiek, kiek tuo metu yra pasirengę išmokti.  

 Šią akimirką mes galime tik tiek, kiek galime. Vaikai taip pat. Neteisingas 
yra įsitikinimas, kad reikia labiau pasistengti, tik tuomet rezultatas bus geras. 
 Geriausias rezultatas yra tuomet, kai veikiame su džiaugsmu, o ne iš bai-
mės ir įtampos.  
 

 
Sulviko mokykloje. Švedija. Romos Turčinavičienės fotografija

 
 
 
 

Artimiausi renginiai:  

 Spalio 30, 31d. Lapkričio 2, 3, 4 d., Intuityviosios pedagogikos 
seminaras (daugiau informacijos mokyklos interneto svetainėje) 

 Lapkričio 9d. Žibintų šventė 

 Gruodžio 3d. Advento spiralė 
 
Visi mokyklos įvykiai žymimi kalendoriuje:  
www.zaliojimokykla.lt/kalendorius 
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Visi laikraščio numeriai internete:   
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis 
 
Laikraščio rengėjai: Kazimiera Astratovienė, Egidijus Kabošis.   
 
Jei turite pasiūlymų, idėjų ar norite įdėti skelbimą, rašykite šiuo adresu: 
laikrastis@zaliojimokykla.lt 
Iki susitikimų miške! 

 


