
 

5-6 klasių laimėtojai 

 

1 vieta 

Lukas Riauba, 5 klasė, mokytojos Vilma Morkevičienė, Jolanta Švėgždienė, Panevėžio 

„Šaltinio“ progimnazija 

 

Aukso medaliai 

 

"Kai tapo Lietuva laisva, 

Su trispalve vėliava 

Olimpinėse žaidynėse kovojo, 

Medalių gimtai žemei iškovojo. 

Ir štai per kelerius metus 

Lietuviai parvežė šešis aukso medalius! 

 

Aukso medalyje šeši grameliai – 

Šitaip nusprendė olimpinio komiteto žmogeliai. 

Kokią sumelę organizatoriai turėjo jiems pakloti? 

Atsakymas nėra sunkus, 

Nes aukso gramas kainuoja apie keturiasdešimt šešis eurus. 

 

 

2 vieta 

 

Liucija Niciūtė, 6 klasė, mokytoja Inesa Durčaitė, Mažeikių Kalnėnų progimnazija 

 

Olimpiada 



 

Olimpiada nuostabi! 

Jos simbolis –žiedai penki. 

Jie primena apskritimus, 

Ar netgi sukamus lankus. 

 

Kad sportas – sveikata, 

Kartosim visada. 

Olimpiada - jau sena, 

Bet jai atletų negana! 

 

Matematika lengva 

Amžių trylika gyva, 

Ši sporto šventė tobula. 

Tereiks iš amžiaus dabartinio 

 

Atimti skaičių pirmutinį 

Ir atmintin nuguls data, 

Kada olimpiada 

Pirmą kartą surengta. 

 

3 vieta  

Norbert Novoslavski, 5 klasė, mokytoja Neringa Boldinienė, Šalčininkų Lietuvos 

tūkstantmečio gimnazija 

 

Akimirkos iš Olimpinių žaidynių 

 

Dešimt bėgikų puikiai šuoliuoja, 

Greitai pavargę kris jie iš kojų. 



Dar tiek jų skubiai ruošiasi šuoliui. 

Laimingi žiūrovai stovėdami ploja. 

  

Pora drąsuolių baidares irkluoja, 

Dar pora ruošiasi savo kanojas. 

Juos saulė ir vėjas visuomet vilioja, 

Mėlyna jūra smarkiai banguoja. 

 

Kiekgi žaidėjų ruošias sportuoti, 

Šlovinti šalį ir finišuoti? 

 

3 vieta 

 

Austėja Šakytė, 5 klasė, mokytoja Vilma Riaukienė,  Mažeikių Kalnėnų progimnazija 

 

Baseine olimpiniam  

Bus arši kova.. 

Dėl medalio aukso –  

Tokijo centre.  

 

To baseino plotą  

Apskaičiuot gali, 

Jei žinai kiek metrų 

Viename takely.  

 

Suskaičiuoti plotą  

Juk nėra sunku,  

Jei takelių aštuoni,  



O jų plotis - du.  

 

To baseino ilgis  

Penkiasdešimt metrų... 

Apskaičiuot reiks plotą. 

Dar ir perimetrą. 

 

7-8 klasių laimėtojai 
 

1 vieta 

 

Ugnė Urbonaitė 8 klasė, mokytojos Asta Girletė, Vida Gaušienė, Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

 

Pirmosios Olimpinės žaidynės 

 

Žmonės Dzeusą mylėjo, 

Pagarbą išreikšt norėjo. 

Sugalvojo rungtynes, 

Graikai, marš į žaidynes! 

 

Važnyčiotojų lenktynės! 

Vyrų du šimtai kankinos. 

Netgi dešimt nuošimčių, 

Lenkė ranką iš pečių. 

 

Trisdešimt penki – imtynių, 

Tuzinu mažiau – kumštynių. 

Nežinia, kiek diską sviedė, 

Dvi kapelės – ietį mėtė. 

 

Kiek diskelių, atsakyk. 

Pralėkė dangum šįryt? 

Dešimtuką kelk trečiuoju. 

Dalyvius susiskaičiuoji. 

 

 

2 vieta 

 

Austėja Aliukonytė, 7 klasė, mokytoja Irma Marčienė, Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

 



Olimpinės ugnies kelionė 

 

Olimpinė ugnis 

Apkeliaus visas šalis, 

Ir Tokijuje aukuras 

Iškilmingai įsižiebs. 

 

 

Liepos dvidešimt ketvirta 

Bus ta lemtinga diena - 

Žaidynės prasidės, 

Kai aukuras žibės. 

 

Per šimtą trisdešimt penkias dienas 

Olimpinė ugnis pasaulį apkeliaus. 

O kada gi prasidės kelionė jos? 

Kada bus įžiebta ugnis mieste Olimpijos? 

 

3 vieta  

 

Ineta Šukštulytė 8 klasė, mokytojos Regina Šereikė, Simona Biliūnienė, Ruklos Jono 

Stanaislausko mokykla - daugiafunkcis centras 

 

Šviesos greičiu 

 

Tądien sportinis ėjimas vyko. 

Daug dalyvių  atvyko. 

Tarp jų ir mus Arturas - 

Ėjikas tvirtas tartum mūras. 

Reikia jam nueiti kilometrą - 

Žengia jis šviesos greičiu. 

Bet štai Wang Zhen jau startuoja, 

Jo kojos greitai maskatuoja. 

Tai varžybos rimtų vyrų! 

Kaip manai, kada Artūras 

 Jau bus baigęs savo turą? 

 

3 vieta  

 

Ernestas Vidinevičius, 7 klasė, mokytoja Loreta Likatavičienė, Vilniaus m. sav. Grigiškių 

,,Šviesos" gimnazija 

 

Olimpiadų mįslė 

 

Laukia miestas daug svečių - 

Kultūringų ir linksmų. 



Ir olimpinė ugnis 

Greit į Tokijų atvyks. 

 

Pagalvoki kuo greičiau- 

Kiek žaidynių būta jau? 

Aš padėsiu tau tikrai, 

Suskaičiuosi tu lengvai. 

 

Padaugink dešimt iš penkių, 

Pridėk dar du, pakeltą kvadratu, 

Ir, jei teisingai suskaičiuosi, 

Olimpiadų skaičių sužinosi. 

 

9-10 klasių laimėtojai 

 

1 vieta 

Armandas Raila, 10 klasė, mokytoja Skaidra Čepelienė, Panevėžio r.  Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazija 

 

Metrais link pergalės 

  

Kaip niekad sėkmingu lietuviams metu 

Estus pavyko aplenkti metru. 

Daugiau vienu metru taip pat 

Prancūzus latviai aplenkė kaipmat. 

  

Prancūzai ir latviai nubėgo kartu 

Net dešimtį metrų mažiau, nei mes su estu. 

Viską sudėjus gavosi šešios dešimtys metrų. 

Kiekgi iš jų buvo nubėgta mūsų atletų? 

  

2 vieta  

Ugnė Rutkauskaitė, 10 klasė, mokytojos Ligita Adomavičienė, Regina Tatarūnienė, Kauno 

r. Ežerėlio pagrindinė m-kla 



 

KADA? 

 

Jau tradicija sena 

Žaist olimpiadoje. 

Jei tau įdomu kada, 

Spręski užduotį tada. 

Vasarą taip neseniai, 

Vos prieš ketverius metus, 

Suskambėjo de Žaneiras- 

Sukvietė sportuot visus. 

Šiemet gan graži data, 

Vyks olimpinė puota. 

Jei gudrus esi tikrai, 

Pasakyki atvirai: 

Kada vasaros žaidynės 

Vyks šiam amžiuj paskutinės? 

 

3 vieta 

 

Viktorija Stankevičiūtė, 10 klasė, mokytoja Danguolė Jaruševičienė, Alytaus Putinų 

gimnazija 

 

Tokijo olimpiada artėja 

Sportininkų veidai rimtėja 

 

Ten baseine kaip koks ryklys 

Vandenį skros Danas Rapšys. 

 



200 metrų stiliumi laisvuoju 

Tai Dano distancija mylimoji. 

 

Kiek metrų jam reikės nuplaukt, 

Kad auksą finale galėtų jis pagaut? 

 

O Lietuva jam gero vėjo palinkės, 

 Lai auksas Danui ant krūtinės sužibės. 

 

3 vieta 

 

Ugnė Mikutaitytė , 9 klasė, mokytoja Rasa Raižienė, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija 

 

Ai kokio dydžio tas baseinas? 

 

Baseine olimpiniam  

Bus arši kova.. 

Dėl medalio aukso –  

Tokijo centre.  

 

To baseino plotą  

Apskaičiuot gali, 

Jei žinai kiek metrų 

Viename takely.  

 

Suskaičiuoti plotą  

Juk nėra sunku,  

Jei takelių aštuoni,  



O jų plotis - du.  

 

To baseino ilgis  

Penkiasdešimt metrų... 

Apskaičiuot reiks plotą. 

Dar ir perimetrą. 

 

 

 

Specialioji nominacija už kūrybinių aktualijų sklaidą.  

Raigardas Radajevas, 10 klasė, mokytoja Inga Ruzgienė, Inga Lukauskienė, Klaipėdos 

Licėjus 

 

Maratonas 

 

Olimpiada didžiai garsi artėja, 

Bet nutraukti gali ją koronos grėsmingoji pangėja. 

Tačiau rungtis maratono antikinė, 

Išliks amžinai svarbi, auksinė! 

Pasakyk, jaunuoli mielas, ar žinai, 

Kad bėgikai bėga 42,195 kilometro kantriai? 

Išspręski, koks gi spindulys turėtų būti stadiono, 

Kad vienu ratu įveiktum atstumą maratono? 

 


