Vasara!
Ilsėtis! Apžvelgti metus. Mokytis. Ruoštis rugsėjui. Jūsų dėmesiui – paskutinis šių mokslo metų laikraščio MIŠKE numeris. Jame trumpa, tiesiog žaibiška klasių veiklų
apžvalga. Oho, kiek nuveikta! Ketinome dar parašyti, kur mokosi mokytojai – bet ir dabar yra tiek seminarų, kad nėra kada – parašysime vėliau :) Numerio pabaigoje –
ištraukos iš tėvų laiškų mokyklai priėmimo metu. Linkime smagios ir saugios vasaros!

Metų rato šventės, projektai:
 Mokslo metų pradžios šventė;
 Mykolinių žaidimas mokyklos erdvėje su Atvirąja mokykla;
 Didysis Mykolinių žaidimas su ViVa;
 Žibintų šventė. ViVa 11-tokų spektaklis svečiuose;
 Advento spiralė;
 Lėlių spektaklis (rusų k. projektas)
1-4 klasėms „Gospoža metelica“
(„Ponia pūga“);
 Lietuvos 100-mečio renginiai Žaliojoje mokykloje (apie juos laikraštyje
Miške #3 (9) / 2018.02.21);
 Pavasario šventė;
 Mokslo metų pabaigos šventė.

Klasių išvykos, projektai, integruotos pamokos:
Draugų klasė (1 kl.)
 Kalėdinis mokinių euritmijos pasirodymas;
 Tėvų spektaklis „Kalėdų istorija“;
 Šeimų žygis mokyklos apylinkėse;
 Mokslo metų uždarymas – šeimų
išvyka į Šironijos sodybą;
 Mokytojai lankėsi namuose pas
kiekvieną vaiką;
 Vaikai susidarė savo darbo dienų
dienotvarkę.
Saulės klasė (2 kl.)
 Žygis dviračiais nuo Verkių rūmų iki
mokyklos;
 Pasakėčių spektaklis (pažiūrėti
spektaklio atvyko Atviroji mokykla);
 Žiemos išvyka į Riešę, ąžuolų paieška, skaičiavimas, amžiaus nustatymas;
 Išvyka traukiniu į euritmijos pasirodymą Kaune;
 Paroda „100 faktų apie Lietuvą“;
 Kino pavasaris, filmo „Gražuolė“
peržiūra kino teatre;
 Akcija „Milijonas ąžuolų Lietuvai“ –
šeimos sodino ąžuoliukus mokyklos
sklype;
 Istorijų knyga apie ąžuolus;
 Kelionė traukiniu ir dviračiais į Ignalinos r. Darželių kaimą pas atsiskyrėlį;

 Mokslo metų pabaigos išvyka traukiniu ir dviračiais į Anupriškes.

 Valdorfo mokyklų 5-tų klasių mokinių olimpiada Kazlų Rūdoje;
 Apsilankymas ViVa penktokų spektaklyje „Persėjas“ ;
 Metų pabaigos išvyka traukiniu ir
dviračiais į Trakų r. Pumanaičių
kaimą.

Džiaugsmo klasė (3 kl.)
 Kelionė traukiniu ir dviračiais į Musteikos kaimą. Amatų projektinės
pamokos;
 Nakvynės mokykloje;
 Spektaklis „Bruknelė“;
 Savaitės stovykla mokykloje, namo
statybos tema. Gyva metų darbų
ekspozicija miške;
 Išbandymų naktis miške savo pastatytuose būstuose.

Žalioji Viva klasė (6-7kl.)
 Žygis prie Gėlos ežero. Kėlimasis
per upę valtimi. Evakuacija naktį iš
peršlapusių palapinių;
 Išvyka į Molėtų observatoriją;
 Uvės Ka koncertas (vokiečių kalba);
 Dvi diskotekos su nakvyne mokykloje;
 Ekskursija į žuvininkystės ūkį;
 Žygis Girutiškio rezervate, naktinis
žygis;
 Daržo talka;
 Mineralogijos kelionė į Tatrus ir Alpes nuo kilometrinių urvų iki ledynų
kalnų viršūnėse, laipiojimas vertikaliomis uolomis prisirišus.

Miško klasė (4 kl.)
 Spektaklis „Toro kūjis“ ;
 Baltų mitologijos būtybių kalendoriaus sukūrimas;
 Dvi diskotekos su nakvyne mokykloje;
 Kalėdų diena su šeimomis mokykloje, folkloro vakaronė;
 Mokinių projektas – pasirinkto gyvūno pristatymas klasėje;
 Gyvūnų knygos sukūrimas;
 Orientacinių trasų ir lobių
sukūrimas mokyklos apylinkėse –
sau ir Pavasario šventei;
 Žygis palei Žalesos vagą iki Neries;
 Žygis baidarėmis Nerimi iki Vilniaus;
 Du žygiai Vilniuje;
 Tėvų vedamos pamokos;
 Stovykla Juodenėnuose. Norintys
50 km į stovyklą nuvažiavo
dviračiais.

Bendrai:
 1-4 klasės su anglų mokytoja Daiva
rašė atvirukus, dalyvaudami projekte Waldorf 100;
 1-4 klasių vaikai giedojo advento
Šv. Mišiose Žvėryno bažnyčioje;
 3-4 klasėse viešnia Kotryna Zylė
pristatė savo „Didžiąją būtybių
knygą“;
 Įvyko 3-7 klasių komandų futbolo
turnyras;
 5-7 klasių spektaklis anglų kalba
„Kaip Grinčas Kalėdas vogė“;
 5-7 klasių išvyka į Saulėtekį VU biblioteką, Vokietijos technologijų parodą ;
 Svečias 5-7 klasėse – signataras
Kęstutis Grinius.

Žalioji klasė (5 kl.)
 Žygis prie Liubavo malūno;
 Išvyka į pelkę „Meškos šikna“;
 Išvyka į Pavilnio regioninio parko
rezervato raguvas;
 Mama Džeinara vedė senovės istorijos pamokas, mokykloje svečiavosi
indų šokėja, hindi kalbos specialistė;
 Išvyka į A. Mickevičiaus biblioteką;
 Senovės istorijos projektas, kurį reikėjo parengti naudojantis knygomis;
 Istorinis spektaklis „Šimtmečio paveikslas“;
 Išvyka į LR Seimą;

Mokinių savarankiškos
iniciatyvos:
 „Prezidento“ rinkimai, 6-7 klasės
iniciatyva;
 Vandens kokybės tyrimas (prezidento iniciatyva);
 „Ačkarik TV“ (6-7 klasė) pasirodymai, taip pat ir Visuotiniame bendruomenės susirinkime;

 Vėjūnės (Miško klasė) knygos apie
vienaragius pristatymas pirmokams;
 Džiaugsmo klasės mergaičių gimnastikos pasirodymas mokslo metų
pabaigos šventėje;
 Džiaugsmo klasės berniukų ritminis
pasirodymas pagal A.A.Jonyno eiles
mokslo metų pabaigos šventėje.

Bendruomenės laisvalaikio
iniciatyvos:
 Žygis Liučionių beždžionių tiltasNeries-Žeimenos santaka, 15 km.
Sausio 2 ir sausio 13 dienomis.
(Mokytojo Tomo iniciatyva);
 Kovo 11 proga Giedrės Žickytės
2011 metais sukurto filmo„Kaip
mes žaidėme revoliuciją“ peržiūra
(mokytojo Dominyko iniciatyva);
 Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio renginiai: Žaliosios
mokyklos bendruomenės ir draugų
žygis pėsčiomis Vilnius–Žalioji mokykla, 100 šokių Lietuvai, tautinių
šokių vakaronė;
 Pavasario žygis Neringoje. SmiltynėPervalka, 40 km. Pervalka-Nida-Pervalka. (Atvirosios mokyklos iniciatyva).

Svečiai mokykloje:
 Per Albom – intuityviosios pedagogikos pradininkas, Sulviko Valdorfo
mokyklos (Švedija) įkūrėjas. Lapkričio mėnesį įvyko intuityviosios pedagogikos seminaras;
 Kari Frid – Bergeno (Norvegija)
Valdorfo mokyklos mokytoja, gydančioioji pedagogė, lektorė Valdorfo mokytojų rengimo seminaruose ir kursuose. Vyko seminaraskonsultacija dėl darbo su specialiųjų
poreikių vaikais;
 Software fondo atstovų vizitas. Susitikimas su mokytojų kolegija, vakarėlis su bendruomenės nariais,
pokalbiai su projektavimo ir finansų
grupių atstovais dėl galimos paramos mokyklos statybai;
 Šveitimo ministerijos specialistės.
Vyko planinė nevalstybinių mokyklų
patikra. Patikrinti ugdymo dokumentai, mokyklos ugdomoji veikla.

O gal vis dėlto vokiškai?
Daiva Juodagalvienė
Pagal Europos kalbų politiką, gimtoji kalba reikalinga identitetui, anglų kalba
– komunikacijai, o norint būti tikru europiečiu reikia mokėti dar bent vieną ar dvi
kalbas. „Perfrazuodama žymų psicholingvistą Franką Smithą, galiu pasakyti, kad
viena kalba atidaro vienas duris, o dvi – ir visas kitas“, – sako Kauno technologijos

universiteto (KTU) Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros
vedėja Saulė Petronienė.
Ir Žaliojoje mokykloje mokomės ne vienos užsienio kalbos, šalia rusų ir anglų
kalbų penktokai bei šeštokai-septintokai šiais mokslo metais prisiminė, ką mokėjo
vokiškai, kai kas visai naujai išgirdo, o kai kam pavyko ir šiek tiek pagilinti vokiečių
kalbos žinias. Kad būtų įdomiau, penktokai šiais mokslo metais susirašinėjo vokiš-1-

kai tradiciniais laiškais su penktokais iš Olympia Valdorfo mokyklos JAV (Waldorfschool in East Olympia, Washington, U.S.A.). Parašius laiškus, visada smagu laukti
atsakymų, o žiburiukai akyse supratus, apie ką rašo susirašinėjimo draugai, išduoda
atradimo džiaugsmą.
Žalioji Viva klasė vokiečių kalbos pamokas pradėjo koncertu. Vokiečių kalbos
dienų „Ö kaip vokiškai?“ organizatoriai pakvietė spalio 20 d. į Menų fabriką Loftas
pasiklausyti dainininko ir muzikanto Uwe Kaa (dainų kūrėjo, repo ir regio muzikos
kūrėjo). Kas klausėsi muzikos, lingavo, trepsėjo į taktą, kas bandė suprasti tekstų
prasmę, o kas tiesiog tyrinėjo klubo erdves... Po koncerto Barbora su Luka, autografų medžiotojos, scenoje puikiai jautėsi fotosesijoj su atlikėjais.
Sausio mėnesį Žalioji klasė, pasiūlius pabandyti, tiesiog užsidegė noru sudalyvauti Goethe Institut Litauen organizuotame projekte „5:0 vokiečių kalbos naudai“, nes juk tai futbolas! Ir taip viliojančiai nuskambėjo: „2018 m. laimėtojai keliaus
į Berlyną, kur dalyvaus futbolo treniruotėse, vokiečių kalbos pamokose bei stebės
futbolo klubo „Hertha BSC“ rungtynes!“ Na, mintyse mes jau buvome Berlyne...
Penktokai sudarė komandą „Die Grünen“, sprendė įvairias vokiškas užduotis, susijusias su futbolu, išmoko naujų sąvokų ta tema, Lino tėtis nufilmavo vokišką mokyklos bei komandos prisistatymą su puikiu futbolo žaidimu, o Beatričės tėtis sumontavo video klipuką. Tiesa, į finalą patekti nepavyko, tačiau šis projektas yra tęstinis,
taigi turime vilties su naujuoju, laimėtu futbolo kamuoliu pasitreniruoti, dar ir vokiečių kalbos daugiau pramokus, bandyti kitais mokslo metais.
Smalsūs mūsų mokyklos penktokai, šeštokai-septintokai ir mokytojai vasario
mėnesį noriai vyko į VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre

vykusią Vokietijos technologijų parodą „Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje“. Po parodos kuratorės Ignės žaismingos įžangos, gavę užduočių lapus, tiesiog
išnarstėme visus interaktyvius eksponatus, o tuo pačiu sužinojome, kiek daug svarbių istorinių bei šiuolaikinių išradimų informatikos, energetikos, komunikacijų,
transporto, medicinos, medžiagų bei optikos srityse yra būtent Vokietijos mokslininkų darbo dėka. Kada bei kas pasakė „Das Pferd frisst kein Gurkensalat“ („Arklys
neėda agurkų salotų“)? O kas galvojo, kad arklio niekada nepakeis joks automobilis
(ir dėl to labai klydo..)? Pasukti DJ pultą knietėjo kiekvienam, mažam ir dideliam...
Ankstesnių mokslo metų atgarsiai: 2016-2017 mokslo metais, būdami 4-okai,
su mokytoja Rasa Žaliosios klasės mokiniai dalyvavo piešinių, iliustruojančių patarles, projekte. Šių metų gegužės mėn. buvome pakviesti į iliustruotos lietuvių-vokiečių patarlių knygos-žodyno „Kol gyveni, tol ir mokaisi“/„Der Mensch lernt, solange
er lebt“ pristatymą VU bibliotekoje. Piešinių, pasak knygos sudarytojos ir projekto
iniciatorės Rasos Bačiulienės, buvo labai daug, jie visi nuostabūs ir įdomūs, tačiau
ne visus pavyko sutalpinti parodoje. Širdis džiūgavo stebint, kaip mūsiškiai ramiai
sutūpę ant laiptų, vartė knygas, skaitė patarles, kaip gyvai dalijosi įspūdžiais, aptikę
savo ar klasės draugo piešinį.
Taigi, „Mit Geduld und Zeit wird aus dem Maulbeerbaum ein Seidenkleid“ –
Gertrūdos iliustruota patarlė „Ir didelį ežerą per ilgą laiką galima mažu šaukšteliu
išsemti“ sako, kad viską galima pasiekti kantrybe, palaipsniui ir atkakliai dirbant.
Tad, pailsėję po vasaros, norėkime, kad visos pasaulio durys mums atsidarytų, o
vieną svarbų raktą galime turėti – mokykimės ir toliau vokiškai!

Laiškai
„Nesumeluosiu pacituodamas savo žmoną: „... kai žiūriu į mokymo procesus
Valdorfo mokykloje, jaučiuosi, kad iš manęs vaikystėje kažką pavogė...“. Norėtumėm, kad tą kažką turėtų galimybę gauti mūsų vaikai.
Man pačiam, kaip tėčiui teko praeitą vasarą sudalyvauti vasaros stovyklos
paskutinę dieną kartu su vaikais. Tai nuostabus vaikų laisvalaikio praleidimo ir ugdymo būdas. Tiesiog nuostabu, kad tokiu dalykų yra. Žaliosios mokyklos aplinka padėjo mano sūnui pajausti savo galimybes ir ribas. Visada prisiminsiu sūnaus akis, pirmą kartą pamačius ŽALIĄJ“. Ir viltingą jo klausymą: „Tėti, ar aš lankysiu šitą mokyklą?“
Mokykla statybų procese. Keletas dienų teko dalyvauti šiame procese. Smagu
kurti mokyklą vaikams, kai suprantu, kad jiems to reikia, kad vaikai šioje mokykloje
laimingi.
Mokyklos vieta. Gamta, miško apsuptyje, netoli upės... Idealu vaiko ugdymui,
dvasiniam ugdymui.
Mokytojai. Kai kuriuos mokytojus pažįstu, su kai kuriais pasikalbame, su mokytoja gyvenu. Stebiu kiekvieną dieną, koks tai nelengvas darbas ir kiek jis suteikia
malonumo mokytojui (žmonai). Jei mokytojas su tokia meilę ir noru eina į mokyklą,
tai ir vaikai mokysis ir augs šalia tokių mokytojų, iš jų paims kelis kartus daugiau...“
(...)

Kodėl Žalioji? Atvirai, neturime plano B ir nesvarstėme nei vienos kitos mokyklos. Mus veda žinojimas ir tikrumo paieškos...
Niekada nepamiršiu jausmo po Pavasario šventės, kai geras tris valandas iš
apėmusio jaudulio, norėjosi ašaroti, nes būtent šioje pievoje buvo susirinkę visi
žmonės, kurių ieškome savo gyvenime. Buvome svetimi, bet tuo pačiu visiškai savi
ir savo vietoje.“ (...)
„Mums gyvenime yra labai svarbu bendruomeniškumas, todėl džiaugiamės,
kad galime jaustis šios bendruomenės dalimi. Žaliosios mokyklos bendruomenėje
esame nuo pat pradžių, kai mokykla dar buvo tik svajonė, kai buvo ieškoma vietos,
sklypo. Nepaisant visų sunkumų, labai vertiname tai, kad mūsų vaikai turi galimybę
būti svajonės virsmo realybe liudininkais, matydami kiek daug galima nuveikti kai
žmonės kartu siekia bendro tikslo. “ (...)

„Kodėl mes tikime Žaliąja mokykla?
Nes ji nėra tobula, bet yra gyva ir auganti.
Nes vaikai čia gali augti ir mokytis kartu su suaugusiais.
Nes suaugusieji čia kartais verkia ir būna silpni.
Nes medžiai čia ošia garsiau už mūsų mintis.
Nes čia gali dainuoti visi – ne tie, kurie visai nemoka dainuoti.
Nes čia mes visi mokomės, klystame ir mokomės atleisti sau ir kitiems.
Nes čia galima jausti. Ir galima norėti.
Nes čia mes nebijom audros, o ją pasitinkam.
Nes čia galima būti kitokiu (ir nieko baisaus neatsitiks).
Nes čia žaisti svarbiau, nei daryti namų darbus.
Nes čia nėra nė vieno vaiko, kurio geriau nebūtų.
Nes čia gali jaustis saugus, net kai nežinai atsakymų.
Nes čia yra takelis, vedantis per mišką.
Nes čia galima klausytis istorijų kiekvieną dieną.
Nes čia mes kasdien susitinkam dėl vaikų.
Nes čia galima braidyti po purvą ir pasistatyti purvo tvirtovę (arba sniego – kaip
kam labiau patinka).
Nes miškas niekuomet mūsų neteisia ir visuomet priima.
Nes kai jau nebegalim mokytis, vis dar galima šokti, dainuoti ir statyti vaidinimus.
Nes vaikai mus kasdien išmoko ko nors naujo.
Nes niekur kitur mes nerastume tokių gerų mokytojų – tiek mažų, tiek didelių.“
(...)

„Gera, kad mokykla yra nuoširdžiai orientuota į tikruosius vaiko poreikius, žinanti vaiko raidos tarpsnių ypatybes, leidžianti patirti, pajausti ir išgyventi mokomus dalykus, neužgožiant patyrimo technologijomis, dideliu krūviu ir skuba. Judanti
lėtu, išgyvenamu metų laiku, kertinių švenčių šventumo ratu. Jaučiant prasmę, darną ir pagarbą visame kame. Labai džiugina kasdienės vaikų kelionės mišku, su meile
gaminamas maistas ir tas visa persmelkiantis savasties ir jaukumo jausmas. Mokyklos mažumas, augimas ne į kiekį, o į kokybę, motyvuoti ir įkvepiantys mokytojai.“
(...)
„Norime dalyvauti sūnaus gyvenime ir jam išėjus į mokyklą. Norime augti ir
mokytis kartu su vaiku. Mus žavi mintis, kad mokyklą kuriame kartu, kad tėvai ir
mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje, kuria mokyklą, kuria santykių tinklą,
kuriame vaikas gali augti kaip asmenybė ir augintis savo savasties jausmą. Mes
puikiai suvokiame mums tenkančias atsakomybes, įsipareigojimus, iššūkius šiame
procese ir esame pasiruošę juos prisiimti.“ (...)
„Kai tik susikūrė „Žalioji mokykla“, ėmėmės dairytis sklypo šalia. Labai tikimės, kad viskas susiklostys sėkmingai ir pavyks įsikurti šalia mokyklos ...
Arklių atsiradimas mokyklos akiratyje yra dar vienas eilinis pliusas Žaliosios
labui.

Artimiausi įvykiai:
 Rugpjūčio 24, 25, 26 d. Įsikūrimo talka!
 Rugsėjo 1d. 11:00
MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ
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