
32016-08-27 Nr. 15 (362)

; 5

V ė t r u n g ė
K A Z L Ų  R Ū D O S  V A L D O R F O  B E N D R U O M E N Ė S  Ž I N I O S

„KAZLŲ RŪDOS LAIKRAŠČIO“
 PRIEDAS

NR. 7
2 0 1 6  m . 

 r u g p j ū č i o  m ė n .

Geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti ar 
perskaityti, o jeigu dar ir pajausti, išbandyti, patirti... Juk 

vasara tarsi tam ir skirta - tyrinėti ir atrasti, keliauti ir svajoti, 
kad kurstytumėme smalsumo ugnelę, kad pajaustume draugų 
bendrystę ir šeimos artumą. Atostogos - tai laikas, kai galima 
tęsti mokymąsi, tačiau jau kitaip- per asmeninę patirtį, naujus 
atradimus, savęs ir kitų gilesnį pažinimą. Atostogos - gyvenimo 
mokyklos dalis, kai akcentuojamos ne žinios, o įgūdžiai, kai 
svarbu ne įvertinimas, o malonūs išgyvenimai ir šiltos emoci-
jos. Šiame „Vėtrungės” numeryje apžvelgsime vasaros atostogų 
įspūdžius bei patirtis, kuriomis noriai pasidalino mūsų mokyklos 
bendruomenės nariai.

Olimpinis penktokų išbandymas
Šiandien vaikai labiau lin-

kęs praleisti laisvalaikį 
prie kompiuterio ar išmaniojo 
telefono, nei pasportuoti lau-
ke. Tačiau pakeitus  įprastą  
sportinę veiklą ar tradicinę 
varžybų formą įdomiu tea-
tralizuotu renginiu,  sportinė 
dvasia užvaldo ne vieną. 

Tuo įsitikino ir mūsų penkto-
kai, kurie š. m. birželio 1–3 die-
nomis sulaukė  net 115 svečių  
iš Rygos, Adaži, Vilniaus ir Kauno 
Valdorfo mokyklų. Tradiciškai 
Valdorfo mokyklose penktokai 
ne tik  varžosi  pagal senovės 
graikų olimpines rungtis, bet 
ir  šiai olimpiadai ruošiasi iš 
anksto. Jie mokosi graikų mitų, 
susipažįsta su  Olimpo dievų 
ir mitinių būtybių istorijomis, 
sužino olimpinių žaidynių  atsi-
radimo ištakas, šiomis temomis 
piešia, mokosi hegzametro eilių, 
kai kurie gamina skydus, ietis, 
siuvinėja, arba tradiciniais grai-
kų raštais išpuošia savo tunikas, 
treniruoja  kūną. 

Per mokyklų prisistatymus 
mokiniai choru skaitė Eschilo 
prakalbą  iš spektaklio „Prome-
tėjas“ (Vilniaus Valdorfo m-kla), 
ištrauką iš Sofoklio „Antigonė“ 
(Rygos Valdorfo m-kla), Adaži  
Valdorfo mokyklos mokiniai pa-
teikė literatūrinį–muzikinį pasi-
rodymą anglų kalba apie Olimpo 
dievus, Kauno -  meninę kompo-
ziciją senovės graikų tema, na 
o mūsų mokiniai pašoko šokį 
„Sirtakio“ interpretacijomis. 

Siekdami išlaikyti olimpinę 
dvasią, burtų keliu mokiniai 
pasiskirstė į 4 polius – miestus 

(Spartą, Atėnus, Rodą ir Korintą) 
išsirinko vadus  ir mišriose ko-
mandose, bendraudami lietuviš-
kai, latviškai, angliškai, rusiškai, 
vokiškai, o dažnai ir gestų kalba, 
kūrė miesto šūkius bei vėliavas.

Olimpiados atidarymo ce-
remonijoje visi dėvėjo tunikas, 
Latvijos svečiai  turėjo pasiga-
minę skydus bei ietis. Kelios 
iškilmingos akimirkos – ir mies-
tų atstovai  ant improvizuoto 
Olimpo kalno šventame aukure 
įžiebė olimpinę ugnį. 

Pirmoji rungtis buvo marato-
nas, tad visi džiaugėsi, galėdami 
pasislėpti nuo karštų vasaros 
spindulių ir bėgti  miesto parke. 
Na, o vakare parke  laukė šventė, 
skirta Tarptautinei vaikų gynimo 
dienai. 

Antrąją dieną visi intensyviai 
varžėsi ieties, disko metimo ir 
šuolio į tolį rungtyse. Daugiausia 
susidomėjimo sulaukė imtynės, 
kuomet priešininką reikia iš-

stumti iš rato.  Visą dieną inten-
syviai sportavę, vakare  vaikai 
rodos įgavo antrąjį kvėpavimą. 
Užmiršę šiuolaikines techno-
logijas (jos vaikams varžybų 
metu buvo draudžiamos), jie iki 
vėlyvo vakaro sportavo ir toliau 
– mišriose komandose žaidė 
futbolą, kvadratą, karstėsi ant 
treniruoklių.  Kalbiniai barjerai 
išnyko, visus suvienijo sportinis 
entuziazmas. 

Trečiąją dieną  laukė finali-
nės rungtys ir   nugalėtojų apdo-
vanojimo  ceremonija. Ir nors nei 
vienas lauro lapų vainikas nepa-
puošė mūsų mokyklos mokinių 
galvos, džiaugiamės, kad antrąją 
vietą ieties metime tarp mergai-
čių iškovojo Rimantė Kalvaitytė.  
Olimpinė ugnis buvo užgesinta, 
bet šventė dar nesibaigė, nes 
laukė vaišėmis nukrauti stalai 
ir tikra  graikiška puota (dėkui 
UAB „Medonos mėsa“ už paramą 
ir visiems, prisidėjusiems prie 
gausaus vaišių stalo). 

 Laikas prabėgo labai greitai, 
o istorinės žinios, mitologiniai 
vaizdiniai, varžybų įspūdžiai, 
nauji išgyvenimai, tarptautinės 
patirtys, netikėtos pažintys  ir 
savęs išmėginimo jausmas ne 
vienam pasiliks atmintyje visam 
gyvenimui.

Olimpinės ugnies įžiebimas

Olimpinių žaidynių dalyviai

Šeštokų gamtos praktika

Šeštokai mokslo metus 
baigė gamtos praktika 

Ažuolų Būdoje. Šiais metais 
reikėjo stebėti vandens ir 
sausumos augaliją ir gyvūniją.

Karti su biologijos mokytoja 
Daiva iš pradžių pakartojo ir 
įtvirtino per mokslo metus įgy-
tas žinias: augalų šaknų, lapų, 
žiedynų tipus, stebėjo lapų pri-
segimą, žiedo sandarą, o taip pat 
augalų ir gyvūnų sistematiką. 
Aptarę saugaus elgesio gamtoje 
taisykles, mokiniai patys tyrė 
pievos ir tvenkinio bioįvairovę, 
rinko augalų lapus, mokėsi 
ruošti iš jų herbarus. Surinktus 
herbarus į mokyklą moksleiviai 
atsineš rugsėjo mėnesį ir tai 
bus pirmasis biologijos darbas 
naujais mokslo metais, įvertin-
tas pažymiu. Laisvalaikiu moki-
niai piešė labiausiai patikusius 
gamtos vaizdus, pradžiugindami 
savo dailės mokytoją.

Kai Valdorfo mokyklų šeš-
tokai per geografijos pamo-
kas paėmė į rankas uolienas, 
apžiūrinėjo jas, uostė, krapštė 
nagu ar paslapčia lyžtelėjo, jie 
dar nežinojo, kad birželį lipant 
į tikras viršūnes jaus uolienas 
visai kitaip: kojomis, rankomis, 
kvėpavimu, širdimi.

Šių metų birželį į Slovaki-
joje esančius Tatrų kalnus vyko 
Kauno Valdorfo mokyklos 17 
šeštokų ir Kazlų Rūdos Valdorfo 
progimnazijos šeštokas Saimo-
nas. Mokiniai turėjo galimybę 
kopti į tikras viršukalnes: jausti 
merkiantį lietų, gaivų vėją, maty-
ti po kojomis atsiveriantį slėnių 
grožį su tyvuliuojančiais ežeriu-
kais ir snieguotomis viršūnėmis 
priekyje.

Kopiant keletą valandų, rei-
kia ir ištvermės, ir užsispyrimo, ir 
fizinių jėgų. Jau pirmąją kopimo 
dieną atsiskleidė stipriausieji ir 
greičiausieji. Kartu su ,,sprinte-
riais", kaip mes juos praminėme, 
buvo ir Saimonas. Berniukas 
su kitais kauniečiais šeštokais 
nuolat išsiverždavo į priekį, 
visad linksmas ir ištvermingas. 
Svarbu buvo ne tik pasiekti 
tikslą, bet kelią iki jo nueiti su 
bendrakeleiviais. 

Priekyje eina ne tik stipriausi. 
Einantys pirmi turi būti atsa-
kingi, budrūs ir atidūs. Būtent 
šias savybes ir stiprino mūsų 
,,sprinteriai", tarp jų kazlųrūdie-
tis Saimonas. Berniukas važiavo 
vienas iš savo klasės, patikėjęs 
klasės mokytoju A. Ališausku. 

Dviejų Valdorfo mokyklų 
jungtinė kelionė buvo labai 
naudinga, įdomi, praturtinusi 
būsimuosius septintokus gyvąja 
patirtimi, padėjusi sukurti ben-
dradarbiavimo  santykius.

Linkiu būsimiems šeštokams 
daug sportuoti, tyrinėti Europos 
žemėlapį, ypač Tatrų kalnus ir 
ruoštis birželį į savęs pažinimo, 
įveikimo kelionę.

Kauno Valdorfo mokyklos 7kl. 
mokytoja Kristina Pačėsienė

Saimonas: „Man didelį įspūdį 
padarė Aukštuosiuose Tatruose 
uolėtų ir snieguotų viršukalnių 
gausa. Kalnų pievose teko pa-
matyti ir kalnų ožkų. Kartu su 
savo mokytoju Algirdu įkopėme 
į Slovakijos pasididžiavimo 
kalną – Krivan, kurio aukštis 
siekia 2495 metrus. Kalnų uo-

Gamta įkvepia kūrybai

Prasmingi aštuntos klasės 
moksleivių darbai

Kasmet  mokyklą bai-
giantys aštuntokai  at-

sisveikina dovanodami moky-
klos bendruomenei spektaklį, 
miuziklą ar kitokios meninės 
formos kūrinį, kuriame atsi-
spindi per visus mokymosi 
metus sukaupta  muzikavimo, 
dainavimo, vaidybos, meninio 
skaitymo patirtis, taip pat dai-
lės bei technologijų pamokose 
įgyti įgūdžiai. 

Aštuntos klasės mokiniai 

jau visą antrąjį mokslo metų 
pusmetį lankė teatro pamokas 
ir ruošėsi baigiamajam kūry-
biniam aštuntokų darbui, kuris 
šiemet buvo pasirinktas kiek 
netradiciškos formos – nu-
spręsta sukurti filmą apie mūsų 
mokyklą. Užsibrėžtas tikslas – 
trumpai papasakoti mokyklos 
istoriją, įsikūrimo aplinkybes, 
žymesnius mokyklos gyvenimo 
etapus, taip pat atskleisti kuo 
mokykla gyvena ir džiaugiasi 

šiuo metu. 
Aštuntokams teko parengti 

filmo scenarijų, paruošti spe-
cialius klausimus, imti interviu 
iš mokytojų, moksleivių, foto-
grafuoti bei filmuoti pamokas, 
mokyklos renginius, šventes. 
Surinkta daug ir įvairios me-
džiagos, kurią pavyko kūrybingai 
apibendrinti ir supinti į vientisą 
pasakojimą. 
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adrenalino, bet ir mokėsi pa-
sitikėti savo jėgomis, įvertinti 
fizinį pajėgumą. O nuriedėję 
traukiniu į Kauną lankėmės T. 
Ivanausko zoologijos muziejuje, 
edukaciniuose užsiėmimuose 
„Apie paukštį ir jo plunksnas“ ir 
„Pėdsekys gamtoje“. Vaikai labai 
susidomėję klausėsi žurnalo 
„Lututė“ redaktorės L. Marmai-
tės pasakojimų ir atliko įvairias 
praktines užduotis.

Paskutinę stovyklos dieną 
vaikų laukė daugybė veiklų. 
Stovyklautojai rašė atsiliepimus 

apie  stovyklos 
įspūdžius, piešė. 
Viena stovyklau-
tojų grupė rengė 
stovyklos veiklų 
pristatymą, kita 
grupė rūpinosi 
piešinių ekspona-
vimu ir darbelių 
iš molio paroda, 
trečioji grupė kepė 
pyragą, kuris buvo 
skirtas stovyklos 
uždarymo progai. 
Visiems buvo ma-
lonu dar kartą pri-
siminti tai, ką visi 
kartu patyrė per 5 
stovyklos dienas.

Septintokų socialinė praktika
Birželio 1–3 dienomis, 

mes – 7 klasės mokiniai 
su auklėtoja Renata – vykome į 
Kardokų kaimą atlikti socialinę 
veiklą – gerą darbą bendruo-
menei.

 Turėjome unikalią galimybę 
prisiliesti prie molinio namo 
statybos. Ne tik patys pamatėme, 
kaip statomi namai iš šiaudų ir 
molio, bet ir talkinome kaimo 
bendruomenės namelio sta-
tybose: ir skiedinį maišėme, ir 
sienas lyginome, dengėme jas 
moliu. Šis darbas labai įdomus 
ir smagus - buvome molini nuo 
galvos iki kojų. Nepamirštama 
ir ekskursija po Kardokų kaimą, 
naktinis pasivaikščiojimas po 
mišką, maudynės... 

Gyvenome palapinėse, patys 
malkas kapojome, laužą kūrėme 
ir maistą gaminome. O vakarais 

Prasmingi aštuntos klasės 
moksleivių darbai
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Padedami informaci-
nių technologijų mokyto-
jo Edvino, aštuntokai pui-
kiai įvaldė „Movie maker“ 
programos subtilybes ir 
sėkmingai sumontavo 
filmą, kuriuo džiaugė-
si patys ir pradžiugino 
mokyklos bendruomenę. 
Filmas pirmąkart pri-
statytas per aštunto-
kų išleistuves, o vėliau 
patalpintas į youtube.
com ir mokyklos face-
book puslapį (https://
w w w.y o u t u b e . co m /
watch?v=xAOMIlNQs0o, 
https://www.facebook.
com/kazlurudosvaldor-
fas ) 

Filmas baigiamas pa-
linkėjimais mokyklai, bet dau-
guma jų tinka ir išeinantiems, 
ją paliekanatiems mokiniams: 
nebijoti naujovių, ieškoti ir siekti 
užsibrėžto tikslo, tikėti savo 
jėgomis, mylėti.

Dar viena labai naudinga ir 
prasminga aštuntokų atsisvei-
kinimo su mokykla veikla – tai 
geras darbas mokyklai. Tokiu 
būdu mokiniai tarsi palieka ap-
čiuopiamą pėdsaką, savo ženklą, 
dalelę rankų šilumos.

Baigiantis mokslo metams 
su dailės ir technologijų mo-
kytoja Geda aštuntokai pradėjo 
rengti  eskizus mokyklos interje-
rui atnaujinti, norėta restauruoti 
sienų freskas – pratęsti praeitų 
metų laidos pradėtus darbus. 
Šiemet restauruotos freskos 
prie 6 kl. ir 7 kl. kabinetų bei 
nupiešti du nauji piešiniai, ku-
riuos atliko aštuntokai Arvydas 
ir Rita. O Aurimas ir Erikas su-
tvarkė bei perdažė kambarėlį 
vadovėliams laikyti. Kaip sekėsi 

ir kas labiausiai patiko atliekant 
šiuos darbus paklausėme pačių 
moksleivių.

Rita: „Man labai patinka ši 
tradicija, mokiniai gali tiesiogiai 
prisidėti prie mokyklos kūrimo, 
palieka dalį savęs, nors iš jos iš-
eina. Man visada būdavo įdomu 
žiūrėti į freskas ant mokyklos 
sienų, sekti grindų mozaikos 
raštus, atpažinti juose buvusių 
mokinių inicialus. Dar kai buvau 
darželyje auklėtojos sekdavo 
mums pasakas, pavyzdžiui, apie 
dramblį, kuris puošia vieną iš 
koridorių – o tai juk mokinių, 
svečių iš Vokietijos, darbas. 

Aš piešiau paukščius. Savo 
freskos atkarpą norėjau pateikti 
kaip enciklopedijos iliustraciją, 
kad mokiniams būtų tam tikra 
edukacija - bandytų atpažinti, 
kokie tai paukščiai. Sunkiausia 
buvo teptuku tiksliai ištapyti 
smulkiąsias detales, o labiausiai 
džiugu, kad išmokau naujos ta-
pymo technikos kempinėle - ja 
užpildžiau foną. Patiko atnau-
jinti ir jau esamas apiblukusias  
freskas - dabar jos vėl atrodo 
kaip šviežiai nutapytos. 

Keista palikti mokyklą... ma-
nau, kad pasiilgsiu čia esančios 
atmosferos, to atvirumo ir nuo-
širdumo, kurį jausdavau tarp 
mokytojų ir mokinių.“

Arvydas: „Man taip pat sma-
gu, kad galėjau palikti savo 
žymę – piešinį. Pasirinkau piešti 
tigrą juoda-balta technika, idėją 
radau internete. Dailės moky-
toja pritarė mano pasirinkimui 
ir davė vertingų patarimų, nes 
pirmąkart atlikau tokio didelio 
formato darbą - buvo nelengva 
perkelti piešinio eskizą ant 
sienos.  Šis piešimo stilius man 
labai patinka, mačiau panašiu 
stiliumi piešusios mūsų moky-
klos mokinės darbus - nuo tada 
bandau ir pats kažką panašaus 
atlikti. Dailės mokytoja nepri-
meta savo nuomonės, visada 
leidžia laisvai ir kūrybingai in-
terpretuoti, patiems atrasti, kas 
patinka – už tai esu dėkingas.“

Arvydo sieninė tatuiruotė

Rita prie savo tapytos freskos

vyko futbolo varžybos su Kardo-
kų bendruomenės nariais, drą-
siausi galėjo pajodinėti žirgais.

Dėkojame Kardokų kaimo 
bendruomenei už šiltą ir nuo-
širdų priėmimą, Augučių šeimai 

už kūrybines dirbtuves, gali-
mybę įsirengti stovyklavietę ir 
patogumus. Džiaugiamės, kad 
taip turiningai praleidome laiką, 
atlikome gerą darbą ir susipaži-
nome su nuostabiais žmonėmis.

Gyvenimo pamokos

Nespėjus nuskambėti pasku-
tiniam skambučiui, pirmosio-
mis vasaros dienomis „Elmos“ 
pradinukai sugužėjo į mokyklą 
pasveikinti atėjusios vasaros. 
Jau antri metai mokykloje orga-
nizuojama 5 dienų vaikų vasaros 
poilsio stovykla „Augu... Kuriu... 
Tobulėju...“, kurioje dalyvavo 38 
pradinukai.

Visą savaitę džiaugėmės 
lietuviškos vasaros oru. Nors 
saulutė gailėjo savo šilumos, bet 
tai nesutrukdė puikiai leisti laiką 
gryname ore. Pirmąją stovyklos 
dieną stovyklautojai apsilankė 
Višakio Rūdoje ir Kardokų kaime, 
susitiko su šv. vysk. Stanislovo 
bažnyčios klebonu Vidmantu 
Strioku. Vadovaujant keramikui 
Artūrui Matoniui, stovyklautojai 
atskleidė savo meninius gebė-
jimus lipdydami iš molio. Gerų 
emocijų ir džiaugsmo vaikams 
suteikė pasivažinėjimas arkliuku 
kinkyta karietaite po Kardokų 
kaimo apylinkes. Esame labai 
dėkingi Rolando ir Aušros Au-
gučių šeimai už šiltą, svetingą ir 
vaišingą priėmimą savo namuo-
se Kardokuose.

Antrą stovyklos dieną vy-
kome į ekskursiją po Sūduvos 
sostinę, Marijampolę. Prezidento 
K. Griniaus memorialiniame mu-

ziejuje gidas papasakojo įdomių 
faktų iš K. Griniaus gyvenimo. 
Stovyklautojai susipažino su 
Marijampolės miesto atsiradimo 
istorija, apsilankė Vytauto parke, 
stabtelėjo prie marijonų vienuo-
lyno ir J. Basanavičiuas aikštėje 
stovinčio paminklo Tautai ir 
kalbai. Kristijono Donelaičio pa-
minklą aplankėme keliaudami į 
„Spindulio“ kino teatrą.

Savaitės viduryje lanky-
damiesi „STIHL“ virvių parke, 
vaikai ne tik puikiai praleido 
laiką, patyrė daug įspūdžių ir 

Augome... Kūrėme... Tobulėjome...

Kūrybinės dirbtuvėlės

Nustebinti Marijampolės fontanų grožio
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Šeštokų gamtos praktika
8 3
los, sraunūs vandens šaltiniai, 
kriokliai ir akmenuoti gamtos 
vaizdai - nepakartojama. Taip 
pat lankėmės druskų oloje, ku-
rioje grožėjomės įvairių dydžių 
druskų varvekliais - stalaktitais. 
Ekskursijoje susipažinau su 
naujais draugais, netrūko pra-
mogų ir žaidynių, labai linksma 
buvo poilsio dieną apsilankyti 
vandens parke. Kitą vasarą labai 
norėčiau vėl keliauti ir aplankyti 
naujas gamtos grožybes.“ Sėkmingai įveikę viršukalnę

Krikščioniška stovykla „O kas gi mano 
artimas?“ (Lk 10, 11)

Kazlų Rūdos Valdorfo 
progimnazija šią vasarą 

gavo finansavimą vaikų vasa-
ros poilsio projekto (stovyklos 
„O kas gi mano artimas?“) įgy-
vendinimui. Stovyklos vadovė 
ir iniciatorė Audronė Prans-
kevičienė į stovyklą subūrė 
gausų Kazlų Rūdos miesto 
vaikų ir jaunimo, gyvenime be-
sivadovaujančio krikščioniškos 
- bendražmogiškos moralės 
principais, ratą. 

Mokytoja Audronė mielai pa-
sidalino įspūdžiais: 

„Šiemet stovyklos pavadini-
mui pasirinkti Šventraščio žo-
džiai:  „O kas gi mano artimas?“ 
Lk 10, 11. akcentavo tai, kad 
stovyklos programa orientuota 
į veiklas, kuriose didžiausias 
dėmesys skiriamas popiežiaus 
paskelbtiems Gailestingumo 
metams. Pagrindinė stovyklos 
misija: vaikams ir jaunimui, 
nepaisant jauno jų amžiaus, 
parodyti ir padėti suprasti, kad 
jie tikrai gali rinktis, kaip elgtis, 
ką kurti, paskatinti stengtis 
gyvenime kuo daugiau pažinti 
gėrio, padėti kitiems, prisiimti 
atsakomybę už savo poelgius. 

Programa atvira visiems, 
norintiems joje dalyvauti, tačiau 
pagrindą sudaro besidomintys, 
aktyviai dalyvaujantys įvai-
riuose renginiuose, projektuose 
vaikai ir jaunuoliai. Džiugu, kad 
šiemet į pamainą susirinko 
35 vaikai ir paaugliai iš Kazlų 
Rūdos savivaldybės mokyklų, o 
vadovais mielai dirbo buvę sto-
vyklautojai, kurie šioje stovyklo-
je lankėsi jau 3-4 vasara. Tokio 
tipo stovykla mūsų savivaldybės 

Stovyklautojau su keramiku Artūru

vaikams ir paaugliams organi-
zuojama jau vienuolikti metai, 
bendradarbiaujant su Kybartų 
bendruomene. Nuo 2008 m. 
vasaros stovyklas remia miesto 
savivaldybė.

Atidarymo šventės metu su-
formuoti būreliai, vyko vadovų 
ir vaikų pokalbiai. Kiekviena 
stovyklautojų diena prasidėdavo 
ir baigdavosi rikiuote, vėliavos 
pagerbimu ir malda. Kasdien 
vyko choro repeticijos, sportiniai 
užsiėmimai, įvairūs rankdarbių 
būreliai: papuošalų gamyba, 
molio dirbtuvės, rožančių ir 
apyrankių vėrimas, magnetukų 
darymas, „kosmosas stiklainyje“, 
servetėlių lankstymas ir t.t. , 
taip pat psichologiniai užsiė-
mimai, šokių, sporto diena, filmų 
demonstravimas ir diskusijų 
būreliai.

Šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, stovykloje turėjome 
svečių: vakaro programose da-
lyvavo šeimyninė kapela iš 
Kaišiadorių, VDU dėstytoja N. 

Liobikienė, svečiavosi jachtos 
„Ambersail“ kapitonas N. Nasvy-
tis, vadovavęs  IV „Tūkstantmečio 
odisėjos“ etapui Adelaidė – Mel-
burnas – Sidnėjus – Oklandas, 
legendinės roko grupės „Antis“ 
vadovas A. Kaušpėdas, projekto 
„Misija Sibiras“ vienas iš organi-
zatorių, stovyklautojus lipdymo 
mokė keramikas A. Matonis. Kie-
kvieną dieną Šv. Mišias kartu su 
stovyklautojais švęsdavo Kybar-
tų parapijos klebonas kunigas 
Vaidas Labanauskas. Paskutinis 
stovyklos akcentas – tradicija 
tapęs talentų vakaras, kuriame 
vaikai parodė savo gebėjimus 
– talentus, kūrybingumą. Šven-
tiniame vakare dalyvavo daug 
tėvelių, kurie atvyko aplankyti 
savo vaikų ir pasidžiaugti kartu 
su jais. 

Stovykla vyko labai draugiš-
koje, atviroje aplinkoje. Tikiuosi, 
kad kiekvienas dalyvis iš jos 
išsivežė dar daugiau šviesos 
ir šilumos, kuria geranoriškai 
pasidalins su savo artimaisiais. “

 „Elmos“ mokyklai-darželiui 
skirtas mokyklinis autobusas

Prieš naujuosius mokslo 
metus, paskutinėmis 

rugpjūčio dienomis, Lietuvos 
mokymo įstaigoms bus per-
duoti nauji mokykliniai auto-
busiukai. 

Tarp laimingųjų ir Kazlų 
Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis. 
Už tai dėkojame Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus darbuotojoms.

Mums skirtas „Volkswagen 
Crafter“ geltonas 19 vietų auto-
busas, kuriuo į mokyklą ir namo 
bus vežami mokiniai iš Selemos 
ir Bebruliškių. Kitu laiku galėsi-
me keliauti į pažintines išvykas 
po Lietuvą, saviraiškos renginius, 
konkursus, varžybas.

Štai toks autobusas vežios „Elmos“ mokinius

Tėvelių talka mokykloje
Mokinių vasaros atos-

togų metu jų tėveliai 
vakarais darbavosi mokykloje. 

Šių žmonių pastangų, lėšų, 
nesavanaudiškumo dėka at-
naujintas mokytojų kambarys, 
koridoriuje suformuotos arkos, 
perdažytas 8 kl. kabinetas. Po 
vasaros atostogų į mokyklą su-
sirinkę mokytojai buvo maloniai 
nustebę ir sakė, kad tai įvyko 
tarsi mostelėjus burtų lazdele. O 
už „burtų lazdelės" slypi gerano-

riški, optimistiški, labai darbštūs 
žmonės. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems prisidėjusiems, nepagai-
lėjusiems savo laiko ir energijos. 

Viliuosi, kad ši dovana – at-
gaivintas mokytojų kambarys – 
padės lengviau atlikti kasdienį 
darbą, ir turės teigiamos įtakos 
viso kolektyvo nuotaikai.

Didžiuojuosi Jumis!

Kazlų Rūdos tėvų 
bendruomenės „Vėtrungė“ admi-

nistratorė Daiva Puišienė

Stovyklauja ir mokytojai
Ne tik mokiniai vasaros 

dienų laisvę išmaino į 
turiningą laiką įvairiose va-
saros stovyklose, bet ir mo-
kytojai mielai pasinaudoja 
proga išvykti į kvalifikacinius 
seminarus ar stovyklas. 

Pradinių klasių mokytojos 
Edita ir Livija dar vasaros pra-
džioje vyko į Lietuvos Valdorfo 
mokyklų mokytojų organizuoja-
mą konferenciją, o užsienio kal-
bų mokytojos Renata ir Neringa 
liepos pradžioje dalyvavo 15 
-oje Valdorfo tarptautinėje vasa-
ros stovykloje. Abu šie renginiai 
jau turi ilgametes tradicijas ir 
šiemet vyko Lietuvoje - Vilniaus 
Valdorfo mokykloje.

Konferencija buvo skirta ap-
arti mokytojų darbą 1 - 4 klasėse. 
Dalyviai iš Vilniaus Viva moky-
klos, Vilniaus Žaliosios moky-
klos, Kauno Valdorfo mokyklos ir 
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-
darželio jaukioje Viva mokyklos 
salėje galėjo pabendrauti su 
kolegomis, pasidalinti patirtimi, 
aptarti prabėgusius mokslo me-
tus, išgirsti teminius pranešimus. 
Konferencijoje galėjo dalyvauti 

ne tik pedagogai, bet ir žmonės 
nedirbantys mokytojais: medi-
kai, mokinių tėveliai, studentai 
– tie, kam įdomu, kaip dirba 
Valdorfo mokykla. Kilo nemažai 
diskusijų, klausimų.

Patirtimi dalintasi pagal 
klasių eiliškumą: teko išgirsti ir 
jautrių, meile spinduliuojančių 
pirmos klasės mokytojų prane-
šimų, ir konkrečius tikslus mo-
kinukams keliančių, iš pasakos į 
realų pasaulį vedančių antrokų 
mokytojų patarimų. Aptariant 
trečią klasę, pokalbiuose vyravo 
emocijos ir įvairovė, nes šioje 
klasėje gausu konkrečių veiklų: 
sėjami rugiai, dirbama žemė, 
gaminamas sūris, varškė, lanko-
mos fermos, daugybė kelionių 
ir išvykų, pamokos gamtoje, 
namo satybos... Ypač sudomino 
Vilniaus Žaliosios mokyklos ini-
ciatyva – kiekvienas trečiaklasis 
statė namą miške. Ketvirtokai 
raginami pažinti savo miestą, 
kraštą (vilniečiai plaukė plaustu 
Nerimi, kauniečiai keliavo pas 
mokinius į svečius pagal pačių 
mokinių sukurtus planus, kaz-
lųrūdiečiai vaikščiojo po savo 
miestą, braižė jo planą, kūrė 

sutartinius ženklus, piešė skulp-
tūras ir paminklus, dalyvavo tė-
velių organizuotuose žygiuose). 
Iš konferencijos pranešimų buvo 
galima suprasti, kad mokytojų 
išmonei ir kūrybingumui, ieškant 
naujų ugdymo erdvių ir būdų, 
išties nėra ribų, ypač tada, kai 
jie dirba mylimą ir prasmingą 

darbą. 
Į vasaros stovyklą susirinko 

apie 70 mokytojų iš įvairų šalių, 
kuriose veikia mokyklos, dirban-
čios pagal Valdorfo pedagogikos 
principus. Kolegos iš Armėnijos, 
Kroatijos, Estijos, Vengrijos, 
Norvegijos, Lenkijos, Latvijos su-
sirinko pasidalinti pedagogine 
patirtimi, praplėsti kultūrinį ir 
dalykinį akiratį. Stovyklos orga-
nizatoriai parengė intriguojamų 
užsiėmimų: mokytojai dalyvavo 
kūrybinėse dirbtuvėse – galėjo 
išbandyti dailės, teatro, juvely-
rikos, dainavimo sritis. Rytais 
vyko Botmerio gimnastikos 
užsiėmimai, vėliau - paskaitos 
ir diskusijos anglų kalba ak-
tualiais Valdorfo pedagogikos 
klausimais. 

Šių metų tema „Asmenybės 
tapatumas“ sulaukė didelio 
susidomėjimo, nes imigracijos 
ir emigracijos problema opi vi-
same pasaulyje, su ja susiduria ir 
mokytojai dirbdami mokyklose, 
kur mokosi įvairių tautybių vai-
kai. Paskaitų pranešėjai akcen-
tavo gimtosios kalbos svarbą 
formuojantis tautinei tapatybei, 
buvo analizuojamos žymių žmo-
nių biografijos. Užsiėmimų metu 
vyko pasidalijimai asmenine 
patirtimi, sėkmės atvejų analizė.

Mokytojos Reanata ir Nerin-
ga labiausiai džiaugėsi dailės 
užsiėmimais, iš stovyklos grįžo 
pailsėję ir pasisėmę idėjų nau-
jiems mokslo metams. Artė-
jantys mokslo metai išties bus 
kupini naujovių ir gerų emocijų!

Mokytoja Neringa dailės užsiėmi-
me
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Vaikų vasaros atostogų akimirkos

Įprasta girdėti sakant, kad vaikas praleido atostogas pas močiutę kaime. O 
mūsų šeimoje yra kiek kitaip: močiutės gyvena mieste, o mes – vienkiemyje. Nors 
didžiąją dalį vasaros Adelė praleido kaime su sesėmis, tėvais ir mažuoju broliuku, 
močiutės bei prosenelės suteikė progų pasidžiauti miesto parduotuvių gausa, kai-
mynų vaikų šurmuliu ir... asfaltu. Juk vaikui taip svarbu pakeisti aplinką, pasisemti 
įvairiausių naujų patirčių, o moksleivių atostogos – tam puiki proga.

Žinoma, namie vasarėlė irgi neprailgo – čia ir prisikarstyta medžiuose, ir pri-
sipliuškenta baloje. Pasidžiaugta žąsiukais, viščiukais, triušiukais, „rankiniu“ kati-
nu, kaimynystėje gyvenančiomis stirnomis, gervėmis, kukučiais. Mergaitės galėjo 
grybauti ir uogauti čia pat – kieme. Kaimiško pieno pirkimas tapdavo nedideliu 
dviračių žygeliu į Ąžuolų Būdą! Kad vasara būtų dar įvairesnė, nuvykome prie 
Baltijos jūros. Mažasis broliukas pirmą kartą išgirdo jūros ošimą, o Adelė su se-
sutėmis linksmai pašokinėjo per bangas. Nepamirštamas laikas, praleistas dienos 
stovyklose… taip vasara ir ištirpo. 

Nors visi pritars, kad atostogos pralėkė kaip vėjas, kad buvo lyg ir per trumpos, 
būsima antrokė Adelė jau spėjo pasiilgti ir klasės draugų, ir mokytojų, todėl labai 
laukia naujų mokslo metų.

Milda visą vasarą praleido pas močiutę kaime prie Vištyčio ežero. Didžiausias 
džiaugsmas – penki maži šuniukai, maudynės tvenkinyje, batutas, naktys palapi-
nėje, grynas oras ir sveikas kaimiškas maistas. Šiuos lietuviškus privalumus dar 
labiau pradėjome vertinti savaitę pabuvoję Londone, kur matėme minias žmonių, 
šiukšles triukšmingose gatvėse.

Andrius vasarą aplankė Rojaus kampelį Lietuvoje – Nidą.
Per kelias dienas patyrė visko: ir kaitrios saulutės, ir šilto lietučio, ir smarkaus 

pajūrio vėjo. Daug važinėjo dviračiu, paplūdimy su tėvais žaidė futbolą, badmin-
toną, rinko akmenukus, mėgavosi pušyno gaiva ir galvojo: „Kaip į Kazlų Rūdą 
parsigabenti tokio švaraus oro?“

Ši vasara buvo ypač aktyvi: gausi išvykų į stovyklas ir kelionių. Didžiausią 
įspūdį paliko šeimos kelionė į Graikiją, Kretos salą, vadinamą Dievų sala, nes 
būtent čia gimė Dzeusas. Kretoje ne tik mėgavomes saule, šilta jūra, gardžiais 
valgiais, bet ir leidomės i Dzeuso urvą, kuris apipintas graiku mitologija bei pasi-
žymi unikaliais stalaktitais ir požeminiu ežerėliu. Taip pat lankėmės Knoso rūmų 
griuvėsiuose, kuriuose kadaise klestėjo Mino kultūra – pirmoji Europos civilizacija. 
Tradicine valtele kėlėmes į salą-tvirtovę Spinalongą, į kurią dar XX a. pradžioje 
buvo ištremiami raupsuotieji. Grožėjomės Kretos kalnais, alyvmedžių plantacijo-
mis, nuostabia gamta ir nepaprasta istorija... Kelionė buvo kupina  įspūdžių ir 
paliko daug gerų prisiminimų.

Gabrielius ir Erikas, įkvėpti Rio olimpiados, išbando sinchroninį plaukimą Pilvėje

Gera pabūti kartu

Lukas keliaujančių architechtų dirbtuvėse Antanave

Rimantė su Eimantu buvo nulėkę 
į Palangą

Nepiktas krokodilas ir drąsi Lėja

Savickų šeima Kuldigoje

Mija atostogavo Ventspilyje


