Šiais metais vasario 16-osios šventė dar reikšmingesnė, nei paprastai: ji žymi Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Tad norėjome iš širdies
atšvęsti modernios Lietuvos gimimą drauge su jumis – kaip vieninga bendruomenė ir nepriklausomos valstybės piliečiai. Pristatome vykusius renginius.

Žygis
Vilma Kraelskaitė

Vasario 12 d. nuo pat ryto vyko Žaliosios mokyklos bendruomenės ir
draugų žygis pėsčiomis iš Vilniaus į Žaliąją mokyklą. Žygyje dalyvavo net
200 dalyvių. Be mokinių ir jų tėvelių žygiavo ir svečiai – Viva mokyklos
penktokai. Visas kelias buvo padalintas į tris etapus. Baigę pirmąjį etapą
(prie Žaliųjų ežerų), dalyviai gavo geltoną kaspiną, baigę antrąjį (Sakališkių
g.) – gavo žalią, ir pasiekę mokyklą gavo raudoną kaspiną. Mažiausieji pagal savo pajėgumus baigė žygį po pirmojo ar antrojo etapo. Visą kelią iki
mokyklos nuėjo daugiau nei pusė dalyvių, tarp jų netgi vienas pirmokas.
„Netikėtai daug!“, - stebisi ir džiaugiasi organizatoriai. Mokytoja Inga
apie trečiokus (Džiaugsmo klasę): "Labai įdomu stebėti, kaip kas laikosi susidūręs su sunkumais. Trečiokams buvo visaip: keletas pasidavė po pirmojo
etapo. Keletas pasvėrė savo jėgas ir nutarė, kad šiemet užteks dviejų etapų. Iš tiesų, buvo planuota, kad čia baigsis didžiosios dalies klasės vaikų žygis. Tačiau taip neatsitiko, ryžtas nepasiduoti buvo didžiulis, ir 15 vaikų nuėjo visus beveik 17 kilometrų per 4,5-5 valandas su dviem poilsiais. Tai buvo tikrai nelengvas darbas. Patirtis apie tai, ką reiškia nueiti tokį kelią, išliks
visam laikui, bus atspirties taškas plečiant savo galimybes“.
Kalba ketvirtokai (Miško klasė): „Sunkiausia buvo žaliame etape, labiausiai prailgo. Rodos, tiesiai vis matai to kelio pabaigą ir niekaip neprieini
tos pabaigos.“ „Visą žygį labai skaudėjo kojas.“ „Kai buvo sunku, pasikalbėdavom – apie žaidimus, medalius, gimtadienius, filmus, laidotuves“.
„Matėme penkias stirnas.“

Saulės klasė žygyje. Aistės M. fotografija

Kodėl man Lietuvoje gera?
Autentiškos ir nesurepetuotos žygeivių mintys. Vilma Klaelskaitė

Vaikų mintys
Ne per karšta vasara. Galima maudytis, bet tik truputį. Oras yra grynas.
Graži augalija ir gamta. Gražūs kaimai. Gimtinė. Diedukai ir močiutės Lietuvoj. Visgi kitur žmonės linksmesni, oras šiltesnis. Lietuvoje viskas brangu.

Mamų ir tėčių mintys
Renkuosi gyvent Lietuvoje. Yra visokių vilionių visur kitur, bet tai tik vilionės. Tikra yra Lietuvoj.
Man svarbiausia yra giminės, visi ryšiai, mano prisiminimai. Kalba ir
gamta – tai jau antraeiliai dalykai.
Lietuva turi keturis metų laikus. Nereikia niekur važiuoti, jie visi yra čia.

Čia mano namai, namuose gera. Čia geriausiai suprantu. Jaučiuosi, kad
čia kažką galiu pakeisti. Esu gyvenęs Amerikoj, Japonijoj, Norvegijoj. Kitur
tik naudojies, ką kiti yra sukūrę.
Viso pasaulio mačiau, pasivažinėjau. Reikia pamatyt, kad čia yra tai, ko
tau reikia labiausiai. Man čia labai gera. Visas santvarkas galima išgyventi,
aš už savo kraštą ir savo žmones. Lankiausi Amerikoj ir staiga suvokiau: jei
staiga užsimanyčiau, negalėčiau taip imt ir iškart grįžt namo! Reikėtų lėktuvo ar laivų, ar dar ko. Apniko nerimas. Taip gera buvo, kai grįžau. Labai gražus mūsų kraštas.
Aš čia gimiau. Kur gimei, ten tavo namai. Kas gali būti geriau už namus.
O kitur tai tu svečias.

Nesugadinta gamta, viskas dar ne tiek industrializuota.
Baltų kultūra. Vilniaus senamiestis. Mes unikalūs, čia mūsų stiprybė.
Čia mano seneliai, proseneliai, mano vaikai, - visi čia. Aš čia jaučiuosi
gerai. Esu žemės žmogus. Čia kapstėsi kažkas iš maniškių, ir aš čia kapstausi.
Viskas yra vietoje, ir aš susišneku su žmonėm. Mama netoli ir tėtis netoli, ir visi giminaičiai yra šalia. Iš principo, gera dėl žmonių. Durnysčių yra
visur, o čia jos tiesiog labiau suprantamos.

Senelio mintys
Lietuva yra laisva. Jūs jau neragavot sovietmečio, tai buvo mano jaunystė ir patys gražiausi metai. Bet dabar – laisvė. Galim užsidirbti, keliauti,
laisvai gyventi, užsiimti kuo norim. Mūsų kartai kliuvo daug išbandymų, bet
esu labai patenkintas sulaukęs šitų laikų. Džiaugiuosi, kad turiu jėgų ir sveikatos.

Tiesiog gera, metų laikai, jų tėkmė – nuo sniegų ir pliurzių iki šilumos.
Aš dar neturiu atsakymo, ar man gera Lietuvoj. Prieš pusmetį sudvejojau.
Čia namais kvepia. Neturiu motyvuoto atsakymo, bet tik labai stiprų
jausmą.
Labai jaučiu šaknis. Kai buvom Airijoj, supratom, kad žiauriai norim kuo
greičiau grįžt namo.
Čia mano draugai. O Rasos, o visi papročiai! Mes turim gaivius rytus, ne
kaip kokiam Tailande, kur iškart tvoskia karštis.
Kad ir kur bevažiuočiau, būčiau tiktai svetimšalė. O čia yra mano namai. Šaknys.

Žygyje. Nerijaus P. fotografija
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Iškilmės, dainos, linksmybės
Kazimiera Astratovienė, Miško klasės mokytoja

Dainų apie Lietuvą popietė
Dainuoti visiems kartu – ypatinga, suvienijanti patirtis. Dainuoti visiems kartu apie Lietuvą –
dar nuostabiau. Tradiciniame trečiadienio bendrame dainavime šįkart dalyvavo visi mokyklos
mokiniai, dauguma mokytojų ir nemažai mokyklos bendruomenės žmonių. Ir nuskambėjo nuvilnijo lietuviškos dainos ne tik per visą Džiaugsmo
klasę, ne tik per visą mokyklą, bet pasklido net po
aplinkinius miškus ir kaimus. Buvo ten ir Maironio „Lietuva brangi“, ir Andriaus Mamontovo
„Geltona, žalia, raudona“, ir Justino Marcinkevičiaus „Tai gražiai, gražiai mane augino“, ir Marijono Mikutavičiaus „Aš tikrai myliu Lietuvą“ ir dar
daug kitų, naujų ir senų, daugsyk dainuotų ar tik
girdėtų, keliančių dvasią ir sujungiančių visus, kas
jas kartu dainavo – balsu ir širdimi.

gaus skliauto. Pasirodo keturi raiteliai ant dailių
žirgų, nešini Lietuvos vėliava, – Žaliosios klasės
mokytojas Audrius Macijauskas ir trys jaunieji raitijos skautai. Vėliavą iškilmingai pakelia du šeštokai – Dovydas ir Rojus. Kai trispalvė suplevėsuoja
mėlyno dangaus fone, keturi raiteliai pasileidžia
šuoliais aplink susirinkusiuosius, apjoja tris ratus
ir galop nutolsta palei mišką, kanopų dundėjimas
tyla, kol galop visai ištirpsta vaiskiame žiemos
ore. Liekam tik vėliava ir mes. Ir džiaugsmas, šildantis širdį.

Trispalvės pakėlimo iškilmės ir žirgų
paradas
Vėliavos pakėlimo iškilmės Žaliosios mokyklos
kieme vyko kaip niekad gražią žiemos dieną, vaizdas ilgam įsirėžė į atmintį: virš galvos – giedras
dangus, po kojomis – akinamai baltas sniegas,
aplink vėliavos stiebą dideliu ratu sustoję visi mokyklos vaikai su mokytojais. Daugybė balsų užtraukia Lietuvos himną, garsas pakyla iki pat dan-

Tautinių šokių vakaronė
Atkurtos Lietuvos šimtmečio minėjimą Žalioji
mokykla užbaigė tautinių šokių vakarone: kad į
naują šimtmetį žengtume šokio ritmu ir kad senojo šimtmečio šokių ir melodijų nepamirštume!
Mėlynos sutemos leidosi ant miškų, o Žalioji mokykla ne tik švietė kiekvienu langu, bet jau iš tolo
kvietė liaudies muzikos garsais, balsų klegesiu ir
juoku. Vienoje klasėje buvo surengtos vaišės ir
ramesnė erdvė tiems, kas nori pirma pasišnekučiuoti, o jau paskui pulti į šokių sūkurį, o kitoje
rinkosi drąsuoliai, pasiryžę šokti trypti kojų negailėdami. Ir iš tiesų, ilgai sienų ramstyti niekam nepavykdavo, šokių aikštelėje kaipmat atsidurdavo
ir vaikai, ir suaugę, ir tėvai, ir mokytojai. Ir kaipgi
nešoksi, kai būsima pirmos klasės mokytoja Kotryna Macijauskienė taip smagiai groja armonika,
o smuikininkas Vytautas Skamaročius griežia iš visos širdies. Juk visi šokiai tokie skirtingi, kaip ir
mūsų gyvenimo dienos, – štai ką tik lėtai šokome
bajorišką „Drailiną“, o dabar jau sukamės it pašėlę per linksmąjį „Dirižablį“!
Taigi tegul tas vakaronės juokas ir linksmybės
lydi mus per visą ateinantį šimtmetį!

Žaliosios klasės spektaklis „Šimtmečio paveikslas“
Zita Dudutytė

Jau tikriausiai kokį pusmetį visur tik ir buvo šnekama apie Lietuvos
100-metį. Vieną dieną mūsų penktokas grįžęs iš mokyklos ėmė pasakoti,
kad jų klasė taip pat ruošia spektaklį šimtmečiui ir kad jis bus A. Stulginskis! O kai tik paklausdavau, kaipgi jie ruošiasi ir kaip sekasi, vis atsakydavo, kad piešia... Vienas piešia tamsą, kitas - aušrą, trečias - kareivius,
ketvirtas - šeimą, penktas – J. Basanavičių.... ir taip piešė kelias savaites...
Iš tikrųjų visiškai neįsivaizdavau, kas ir kaip bus, bet 2018 m. vasario
15 d. šie dideli piešiniai-plakatai (o jų buvo net 49!) papasakojo istoriją
apie mūsų dabar jau 100-metės Lietuvos gimimą: XIX amžius, Lietuvos
valstybė prievarta panaikinta ir įtraukta į Rusijos imperiją, 1863 m. sukilimas, uždarytos lietuviškos mokyklos ir uždrausta lietuviška spauda,
slaptos mokyklos ir knygnešiai, laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“, pirmą kartą išspausdinta „Tautiška giesmė“, kurią vaikai slapta mokosi namuose,
panaikintas keturiasdešimt metų trukęs lietuvių kalbos draudimas, Jonas Basanavičius ir jo bendražygiai, Didysis Vilniaus Seimas, pasaulinis
karas, vokiečiai, mintys apie būsimą lietuvių tautos ateitį – nepriklausomą Lietuvos valstybę, Lietuvos taryba ir valstybės steigimo klausimai,
kritę rusai, po to ir vokiečiai, pagaliau - galimybė paskelbti Lietuvos
nepriklausomybę...
Štai tokią istoriją (su gerokai daugiau įvairiausių įdomių detalių) tėveliams, broliams, sesėms, draugams ir visiems kitiems pasakojo penktokai. Bežiūrint į ekrane besisukančius piešinius, jaučiausi tarytum iš tikrųjų gyvenanti visai kitame amžiuje, gal net atsidūrusi toje slaptoje lietuviškoje mokykloje ar kokiame slaptame susibūrime. O gal taip ir buvo? Nes
staiga buvo paskelbta: „1918-ųjų metų vasario 16-oji. Lietuvos valstybės
atkūrimo akto tekstas surašytas. Belieka po juo pasirašyti. “

Vienas po kito ėmė kilti rimti, pasitempę, kostiumais pasipuošę penktokai, įkūniję signatarus: J.Basanavičių, S. Banaitį, M. Biržišką, K. Bizauską, P. Dovydaitį, S. Kairį, P. Klimą, D. Malinauską, V. Mironą, S. Narutavičių, A. Petrulį, A. Smetoną, J. Smilgevičių, J. Staugaitį, A. Stulginskį, J.Šaulį, K.S. Šaulį, J. Šerną, J.Vailokaitį, J. Vileišį.
Pasirašiusieji stojo nuotraukai, o juos įamžino senoviniu fotoaparatu,
kaip tada, prieš 100 metų...
O visų ten buvusiųjų širdis sujungė Vydūno „Lietuvių giesmė“:
Mes, Lietuvos vaikai,
Stovėsim vienširdžiai
Tvirta dora,
Rankoj ranka
Visi už Lietuvą, Tėvynę Lietuvą...

Saulės klasės paroda „Šimtas faktų apie Lietuvą“
Vilma Kraelskaitė

Dvi pačios didžiausios Bratoniškių mokyklos pastato sienos glaudžiai
nukabintos antrokų surinktais svarbiais ir įdomiais faktais apie Lietuvą.
Štai keletas ištraukų. Ar žinote, kad:
• Senais laikais už bitės nužudymą grėsė mirtis, nes bitės buvo šventi
padarai.
• Lietuvoje buvo pagaminta pati mažiausia prakartėlė pasaulyje. Ji
tilpo pro adatos skylutę.
• Lietuvos pagrindiniai gyvūnai – žirgai. Pagrindinis žirgas – žemaitukas. Lietuvoje pilna žirgų tvartų.
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• Lietuva turėjo net 13 prezidentų. 13-ta prezidentė yra moteris.
• Kauno Laisvės alėja yra ilgiausia pėsčiųjų gatvė Europoje. Ji driekiasi beveik 1 km 700 m.
• Lietuva yra tokia šalis, kurioje nebūna uraganų, žemės drebėjimų ir
visokių baisių dalykų.
• Lietuva – vienintelė šalis pastačiusi knygnešiam paminklus.
• Lietuvoje geriausias pasaulyje aifon ryšys.
Nepraleiskite progos gyvai pamatyti ir pasidžiaugti vaikų išmone ir
žiniomis. Paroda veiks dar kurį laiką.

Visuotinis Žaliosios mokyklos susirinkimas
VILMAI IR ARNOLDUI REPEČKOMS: Vilmai – už mokyklos sodo ir daržo
projektą, už Kaziuko mugę ir darbščias rankas. Arnoldui – už talkas, Buveinės grupę, statybų stovyklą, paramą.
ANAI SONGAILIENEI – už darbščias rankas ir nenuilstamą darbą mugėse.
AČIŪ už rankų šilumą ir jomis nudirbtus darbus visiems darbščiarankiams:
“ŽEMĖS AIDO” DARŽELIUI: jo šeimininkėms EDITAI, JŪRATEI, GODAI,
INDREI – už šiltą, smagią ir darbingą erdvę, kurioje tiesiog įsikūrusi
“Darbščiųjų rankų” buveinė.
VIRMANTEI URBELYTEI – už Virtuvės grupės koordinavimą, už darbščias rankas.
LORETAI MISIURAI – už Kaziuko mugę, už darbščias rankas, už maistą
per statybų stovyklą, už rūpestį virtuve ir mūsų maitinimą.
AISTEI MILIUKEI - už darbščias rankas, už rūpestį virtuve ir maitinimu.
INDREI IR IRMANTUI SAVULIONIAMS – už nesibaigiančius maketavimo ir dizaino darbus, už projektą “Dovana įmonėms”, už darbščias rankas.
AUGAI SAŽENYTEI – už Džiaugsmo klasės statybų stovyklos organizavimą.
VYTAUTUI VENGRAUSKUI – už transporto organizavimą pradinukams,
darbus, visada padarytus iki galo, už pavėsinę ir kitas talkas, už visada
taiklų vietoj ir laiku pasakytą žodį, už tautos ir bendruomenės žadinimą.
RAMŪNUI IR VĖTREI MEŠKAUSKAMS: Ramūnui – už dalyvavimą VISOSE talkose, Vėtrei – už nuotraukas.
NODARIUI TURČINAVIČIUI – už statybų stovyklą ir visas kitas talkas.
TOMUI PAPRECKIUI – už Buveinės grupę, už talkas.

Iš Saulės klasės parodos „Šimtas faktų apie Lietuvą“

Sausio 26 d. įvyko Visuotinis Žaliosios mokyklos susirinkimas.
Egidijus apžvelgė svarbiausius praėjusių metų įvykius klasėse ir bendruomenėje. Darbščiųjų rankų, Virtuvės, Buveinės, Projektavimo, Finansų, Komunikacijos grupės, Mokytojų kolegija papasakojo apie nuveiktus
ir laukiančius darbus. Egidijus pristatė naujos sudėties Koordinavimo
grupę. Šeštokų projektas Ačkaryk.tv parodė specialiai Visuotiniam susirinkimui nufilmuotą epizodą, kurio tikslas buvo “atpalaiduoti suaugusius
nuo įtampos, kurią sukėlė Finansų grupės pranešimas”.
Virginija nuoširdžiai ir šmaikščiai padėkojo aktyviausiems tėvams už jų
indėlį kuriant mokyklą ir padovanojo visiems žvakes “kaip prisiminimą
apie tai, kad kaip tik šiuo momentu baigėsi žvakių ir generatoriaus era
Žaliojoje mokykloje. Užsidekite ir su nostalgija galėsite prisiminti susirinkimus žvakių šviesoje, pasibaigusį dyzelį arba viduryje renginio sugedusį
generatorių, užšalusias konteinerio duris, nebėgantį iš krano vandenį,
ech…”
AČIŪ tiems, kurie tiesiogiai prisidėjo prie šviesos ir šilumos mūsų
mokykloje:
AGNEI PEIKŠTENIENEI, kuri yra mūsų kelrodė žvaigždė biurokratijos
tamsybėse – už projektavimo, žemėtvarkos dokumentų, elektros įvedimo stūmimą į priekį.
OLEGUI REPOVUI – už nesuskaičiuojamus metrus elektros kabelių, už
projektavimą, sąmatų skaičiavimą, ir už paramą.
AUDRIUI ANUSAUSKUI – už stogą virš mūsų galvų, už talkas.
SAULIUI VAIČIŪNUI – už elektros vedimą net naktimis, už trinkeles ir
kitus tyliai ir tobulai padarytus darbus.
BRONEI MILIUKIENEI – už buvimą gerąja močiute ir pasirūpinimą dokumentais.
AČIŪ likimui, Dievui, gyvenimui už naujus šviesulius mūsų mokyklos
padangėje. Visi jie jau dirbo mokykloje nuo pernai sausio, nors vaikai į
mokyklą atėjo tik rugsėjį:
ROKUI JANAUSKUI – už daugybę teisinių konsultacijų, už darbą finansų grupėje, už statybų stovyklą ir paramą.

AČIŪ kovotojams už mūsų šviesią ateitį:
SIGITAI IR MARIUI NAVIKAMS – už nuolatinę visapusišką mokyklos
priežiūrą, už naujas idėjas, aktyvų dalyvavimą finansų grupėje, paramą,
buhalterines ir teisines konsultacijas.
SAULIUI JANKEVIČIUI – už aktyvų dalyvavimą finansų grupėje, už žygį
į Pavasario šventę.
AUDRIUI ŠNIEPIUI – už aktyvų dalyvavimą finansų grupėje, už talkas.
INDREI VAIČIULIENEI – už ypač aktyvų ir entuziastingą įsitraukimą į
Koordinavimo grupę, už rūpestį virtuve, už darbščias rankas.
KARILEI LEVICKAITEI – už darbą Vaiko gerovės grupėje ir kompetentingą pagalbą.
MARIJAI PIPIRAITEI – už pilotinį projektą paramos paieškai, už kepurėlių ir gertuvių projektą.
AČIŪ remiantiems mokyklą: RIMAI POZINGEI, IEVAI JUODELYTEI,
ŽANETAI TROFIMOVAI, JURGAI MOZŪRIENEI.
Mūsų kaimynui RIMUI JONUŠUI – už amžiną bendradarbiavimą,
kantrybę ir kaimynystę

Dėmesio
"Montis Magia" pasiūlymas Žaliosios
mokyklos bendruomenei
Tęsiame prieš Kalėdas pradėtą iniciatyvą su
UAB "Montis Magia".
Iki kovo 31 d. su kodu "Žalioji mokykla"
pirkinių krepšeliui gausime 15 % nuolaidą, o
nuo pirkinio sumos "Montis Magia" dar 10 %
skirs mokyklai.

"Montis Magia" - tai parduotuvė, kurioje
rasite visus žygiams, kelionėms ar lengvam pasibuvimui gamtoje reikalingus daiktus: aprangą
ir avalynę, kuprines ir miegmaišius, termosus ir
kitas naudingas smulkmenas.
Panaršyti galime čia: www.montismagia.lt

Mokyklos įvykiai:
www.zaliojimokykla.lt/kalendorius

Antraštėje panaudotas Signato šriftas, atkurtas pagal
vasario 16-osios akto rankraštį. www.signato.lt

MIŠKE # 3 (9), 20180221
Visi laikraščio numeriai internete:
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis

Jei turite pasiūlymų, idėjų ar norite įdėti skelbimą,
rašykite:
laikrastis@zaliojimokykla.lt

Laikraščio rengėjai:
Vilma Kraelskaitė, Kazimiera Astratovienė,
Beata Staniulienė, Egidijus Kabošis.

Iki susitikimų miške!
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Aukok.lt projektas „Žalioji sporto aikštelė“
Lapkričio viduryje startavęs projektas jau surinko 3758 Eu. Dėkojame visiems dovanojusiems! Kad atėjus pavasariui galėtume pradėti
statybas, siekiame surinkti visą numatytą sumą
– 5000 eurų.
Būkime mokyklos ambasadoriais – skleiskime žinią!
www.aukok.lt/projektai/zalioji-sporto-aikstele

