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Žmogus nuo seno rūpinosi savimi, mankštino savo kūną: juk

jau pirmykščiam žmogui reikėjo tam tikrų, kad ir primityvių,

gebėjimų egzistencijai: renkant šaknis, uogas, žvejojant,

medžiojant. Tik daug vėliau įvairūs žaidimai, lenktynės,

dvikovos kitokios varžybos sveikam žmogui ėmė teikti

džiaugsmo ir pasitenkinimo.

Atletika- menas lavinti žmogaus fizines galias fiziniais

pratimais. Tai viena seniausių ir pagrindinių sporto šakų,

kurią sudarė ėjimas, bėgimas, šuoliai, metimai, daugiakovės.

Kūnui tobulinti be gimnastikos pratimų, buvo naudojami

kamuolio žaidimai (sferistika). Gimnazionuose, arba

gimnazijose ir palestrose buvo žaidžiama tam pritaikytose

patalpose (sferisterijose). Šiuos žaidimus žaidė ir moterys.

Ant senovės vazų, kituose meno kūriniuose rasta nemažai

žaidimų su kamuoliu vaizdų, deja, neišliko žaidimų taisyklių.



Žaidimas- unikali, savanoriška, turinti tiesioginį ryšį su kultūra, aplinka ekonominėmis

laikmečio sąlygomis, įvairaus amžiaus, rasės, lyties žmonių veikla, kintanti (keičiama)

remiantis patirtimi.

Žaidimas aporaksis buvo žaidžiamas su odiniu arba medžiaginiu obuolio dydžio kamuoliu.

Žaidimo esmė- mušti kamuolį į žemę kuo stipriau, kad jis kuo aukščiau atšoktų, ir gaudyti

jį. Nugalėdavo tas, kuris daugiau kartų pagaudavo atšokusį kamuolį.

Homeras „Odisėjoje“ aprašo žaidimą vadintą urančia: vienas žaidėjas meta kamuolį

aukštyn, o kitas bando pagauti arba pasiųsti kitam, kol kamuolys nenukritęs ant žemės.

Pralaimėjęs žaidėjas buvo laikomas „asilas“ ir turėjo nešti nugalėtoją ant pečių.

Žaidimas episkyros, panašus į mūsų dienų rankinį, buvo žaidžiamas aikštėje, padalytoje

pusiau vidurio linija iš mažų akmenukų (skyros). Žaidimo pradžioje dviejų komandų

žaidėjai, sustoja savo aikštelėse, stengiasi laimėti aikštės viduryje padeda kamuolį

(epikoinos) ir, perdavinėdami vienas kitam rankomis pasiųsti jį už varžovo gynybos linijos.

Kitas komandinis žaidimas buvo phaininda. Vienos komandos žaidėjai perdavinėjo

tarpusavyje kamuolį, o kitos- stengėsi jį perimti. Keturkampėje aikštėje (kraštinė- 150 

žingsnių) buvo žaidžiamas žaidimas harpaston: žaidėjai rankomis ir kojomis varydavo

kamuolį kiekvienas į taikinį. Panašus į žolės riedulį žaidimas su lenktomis lazdomis-

riedmušomis buvo vadinamas keredison.



Olimpinių žaidynių ištakos

Nuolatos tobulėti!“ – tai senovės graikų devizas.

Graikų buities ir kultūros bruožas- siekimas pirmauti, 

tobulėti visose gyvenimo ir veiklos srityse- turėjo

didžiulės įtakos nuostabios antikinės Graikijos

kultūros sukūrimui, žmogaus grožio puoselėjimui.

Manoma, kad pirmosios sporto žaidynės Olimpijoje

vyko 776 metais prieš Kristų. Vėliau jos kas

ketverius metus rengtos Dzeuso garbei (senovės

Graikijoje žodžiu „olimpiada“ vadintas ketverių

metų laikotarpis tarp olimpinių žaidynių; jis naudotas

kaip laiko skaičiavimo vienetas). Žaidynių metu

būdavo nutraukiami karai, priešingų armijų kariai

drauge keliaudavo į Olimpiją šlovinti Dzeuso.



Olimpinėse žaidynėse dalyvauti galėjo visi laisvi šalies piliečiai,

tačiau moterų žaidynės rengtos atskirai – jos buvo skirtos deivei 

Herai. Atletai kovodavo bėgimo, šuolių į tolį, imtynių, bokso,

disko metimo, pankrationo (dažnai mirtimi pasibaigdavusios

imtynės su bokso elementais) rungtyse.



Jų nugalėtojai būdavo apdovanojami paskutinę žaidynių dieną

specialios ceremonijos metu netoli Dzeuso šventyklos, vėliau

garbinami ir apdainuojami. 

Olimpinių žaidynių tradicija tęsėsi iki 393 metų, kuomet,

krikščionybę paskelbus vienintele Romos Imperijos (į jos sudėtį

pateko ir Graikijos teritorija) religija, ši sporto šventė buvo

uždrausta. To priežastis – senųjų dievų garbinimas olimpinių

žaidynių metu.



Olimpinių žaidynių

atgimimas

Pirmosios naujųjų laikų olimpinės žaidynės surengtos 1896

metų vasarą Atėnuose, Graikijoje (dalyvavo vos 250 sportininkų

iš 14 pasaulio šalių), praėjus daugiau nei pusantro tūkstančio

metų nuo jų uždraudimo Antikos laikais. Antrosiose žaidynėse,

kurios po ketverių metų surengtos Paryžiuje, pirmą kartą

dalyvavo ir moterys.

Iš naujo prikelti šią sporto šventę sugalvojo prancūzų baronas

Pierras de Coubertinas, kuris tikėjo, kad atgaivinus olimpines

žaidynes pasaulyje įsivyraus taika, žmonės ims kovoti ne mūšio

lauke, bet sporto varžybose (deja, šis kilnus noras neišsipildė:

Olimpiados nebuvo surengtos, vykstant Pasauliniams karams, 

be to, pasitaikė atvejų, kuomet ir vykstančias žaidynes tam

tikros šalys boikotuodavo, taip reikšdamos savo politinę

poziciją).



Būtent P. Coubertinas sugalvojo ir olimpinių žaidynių simbolį – penkis 

spalvotus (mėlyną, juodą, raudoną, geltoną ir žalią) persidengiančius žiedus,

reiškiančius penkis planetos žemynus, jų vieningumą. Įdomu tai, kad vieną

iš minėtų spalvų (kartu su fonine balta) buvo galima rasti visose tuo metu

egzistavusių valstybių vėliavose. Tuo tarpu žaidynių devizas „Citius. Altius.

Fortus“ (Greičiau. Aukščiau. Tvirčiau) buvo paimtas iš prancūzo šventiko

Henrio Didono kalbos, pasakytos vienos Prancūzijos mokyklos

moksleiviams sporto šventės atidarymo metu 1891 metais.



Olimpinių žaidynių ugnis šiandien uždegama Olimpijoje (pirmą

kartą tai padaryta 1936 metais Berlyno olimpinių žaidynių

proga), netoli buvusios deivės Heros šventyklos griuvėsių.

Tuomet ugnis keliauja į olimpinių žaidynių vietą ir dega aukure

iki uždarymo ceremonijos.



Olimpinių talismanų evoliucija – itin spalvinga. Pirmasis 

olimpinis talismanas buvo pristatytas 1972 m. Miuncheno 

olimpinėse žaidynėse. Tai buvo taksų veislės šuo Waldi, po

ketverių metų Monrealyje talismanu tapo bebras. Londono

olimpinių žaidynių talismanas 2012-aisiais simbolizavo 

paskutinį metalo lašą, panaudotą olimpinio stadiono statybai.

Į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes atvyksiančius viso

pasaulio atletus pasitiks Vinicius, pavadintas legendinio 

brazilų poeto vardu, sukūrusio tekstus žinomiausiems

bossanova stiliaus kūriniams, o parolimpinių žaidynių

dalyvių dvasią palaikys Tomas, mistinis veikėjas, įkūnijantis

visos Brazilijos augmeniją.

Talismanai neatsiejami nuo svarbiausių sporto renginių. Jie

palaiko savo komandą, dalyvauja įvairiuose renginiuose bei

akcijose, paprastai yra populiariausi olimpinių žaidynių

suvenyrai. Kaip atrodo talismanas, priklauso nuo konkrečios

šalies tradicinių simbolių ir istorijos. Pavyzdžiui, Didžiosios

Britanijos rinktinę „TeamGB“ globoja liūtukas, kanadiečius –

briedis, brazilus – jaguaras Ginga.

Graikų sportas tvirtai suformavo mūsų šiuolaikinę kūno kultūrą –

daug labiau, nei mes manome. 



Olimpinė Lietuvos istorija: nuo nepriklausomybės

atgavimo iki šių dienų

Lietuvos olimpinis kelias buvo gana sudėtingas – ilgus metus 

prievarta atstovauta kita valstybė, kritiškas požiūris į mūsų

šalies sportininkus – tačiau visada prasmingas ir rezultatyvus.

Dešimtmečius trukusios sovietinės okupacijos metais nebuvo nė

vienų olimpinių žaidynių, iš kurių lietuviai grįžtų be medalių.

Tokios pat, o gal net ir dar didesnės, sportininkų ambicijos buvo

matyti ir atgavus nepriklausomybę. Galimybė atstovauti savo

šalį, nešti savo šalies vėliavą įkvėpė sportininkus, o dvasingą

kovą už Lietuvą tęsė ir subrandinta naujoji olimpiečių karta. Po

nepriklausomybės atgavimo, nuo 1992-aisiais vykusių

olimpinių žaidynių, Lietuvos atstovai nepraleido nė vienų ir

kiekvienose iš jų džiugino

pasiekimais.



Pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai olimpiadoje



Po daugiau nei 60 metų pertraukos, Lietuvos sportininkai olimpinėse žaidynėse pagaliau ir vėl galėjo atstovauti

savo šalies vardą. Antrasis nepriklausomos Lietuvos debiutas įvyko 1992-aisiais, Barselonoje vykusioje 

olimpiadoje. Rezultatai Ispanijoje buvo tokie pat džiuginantys, kaip ir pats įvykis – Lietuvos vyrų krepšinio

rinktinė iškovojo bronzos medalius. Tiesa, pasižymėjo ne tik jie. Tais pačiais metais lengvaatletis R. Ubartas

parsivežė auksą. 1992-aisiais vyko ne tik vasaros, bet ir žiemos olimpinės žaidynės. Pastarosiose taip pat

dalyvavo sportininkų iš Lietuvos, tačiau medalių pelnyta nebuvo. Nelabai rezultatyvi buvo ir kita, po dviejų metų

vykusi žiemos olimpiada Norvegijoje. Iš Lilehamerio medalių, deja, neparsivežėme, bet bendroje įskaitoje užimta

12-ta Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago vieta vertinta gana palankiai.

1996-ieji – vėl vasara, vėl olimpiada. Šį kartą Lietuvos delegacija išvyksta už Atlanto. Jungtinėse Amerikos

valstijose mūsų šalies olimpiečių pasirodė kaip niekad gausiai – net 61 sportininkas. Vis dėlto, medalių mažiau

nei tikėtasi, bet parvežta. Nors Atlantoje vykusiose olimpinėse žaidynėse Lietuvos krepšinio rinktinę sudarė tik

11 žaidėjų (vietoj įprastų 12), tai nesudarė kliūčių dar kartą iškovoti bronzos. Šie metai buvo olimpinis debiutas

ne vienam dabar gerai žinomam ar net karjerą jau baigusiam sportininkui, pavyzdžiui, S. Štombergui, E. ir M.

Žukauskams, T, Pačėsui ir kitiems. O kai kam – proga pasipuošti jau antruoju olimpiniu medaliu, tai: G. Einikis,

R. Kurtinaitis, Š. Marčiulionis ir A. Sabonis.



Paskutinės XX-ojo amžiaus olimpinės žaidynės, kuriose

dalyvavo Lietuva, vyko 1998-aisiais, Japonijoje. Nagano 

mieste, žiemos olimpiadoje, varžėsi 7 mūsų šalies sportininkai,

bet medalių iškovoti nepavyko.

Pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai olimpiadoje –

nedrąsūs, bet sėkmingi. Puikus startas 1992-aisiais ir ne mažiau

reikšmingas finišas 1998-aisiais, parvežta ne tik bronza, bet ir

auksas padėjo tvirtus pamatus siekiant aukštų rezultatų jau ir

kito, XXI-ojo amžiaus olimpinėse žaidynėse.



Olimpinė Lietuvos istorija iki šiandien

Naujasis tūkstantmetis Lietuvai suspindo auksu – 2000-aisiais 

Sidnėjuje dalyvavę šalies sportininkai parvežė 5 medalius, 2 iš jų –

auksiniai. Tais metais Australijoje puikius rezultatus pademonstravo 

šaulė D. Gudzinevičiūtė ir disko metikas V. Alekna. Bronza ir vėl

pasipuošė šalies krepšininkai, taip pat dviratininkė D. Žiliūtė ir dvi

irklininkės, irklavusios dvivietę.

O štai 2004-ųjų olimpiada Graikijoje pažymėta dramatiška Lietuvos ir

JAV krepšininkų dvikova – iki paskutinių varžybų minučių atkakliai

kovojusi mūsų šalies rinktinė vis dėlto nusileido vos keliais taškai ir

liko be arba, kaip neretai juokaujama, su mediniu medaliu – užėmė 4-

ąją vietą. Tačiau niūrias nuotaikas gerokai praskaidrino antrą kartą iš

eilės į šalį V. Aleknos parvežtas aukso medalis ir net pagerintas

olimpinis disko metimo rekordas! Dar du medalius – sidabro, 

Atėnuose pelnė lengvaatlečiai. Po ketverių metų vykusios žaidynės

Pekine, nors Lietuvai padovanojo 5 medalius, prisimenamos kaip tos, 

kuriose nepriklausomos Lietuvos sportininkai pirmą kartą neiškovojo

nė vieno aukso medalio, o štai 2012-iais Londone sėkmė ir vėl

nusišypsojo. Iš Didžiosios Britanijos pasipuošusi aukso medaliu,

būdama vos 15, parplaukė Rūta Meilutytė.



Penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė taip pat

nustebino puikiais rezultatais ir užimta pirmąja vieta. Bronzos ir

sidabro medalius parvežė kanojininkas, imtyninkas ir

boksininkas.

Lietuvai 2016 m.Rio de Žaneire atstovavo 67 sportininkai –

baidarių ir kanojų irklavimo, buriavimo, bokso, dviračių plento

ir treko, dziudo, gimnastikos, imtynių, lengvosios atletikos,

krepšinio, plaukimo, sunkiosios atletikos, šaudymo, šiuolaikinės

penkiakovės, teniso. Mūsų šalies komandos taupyklėje – 4 

medaliai.



Metrai, sekundės, taškai, įvarčiai. Džiaugsmai, nusivylimai,

ašaros, medaliai. Sportininkai, treneriai, teisėjai, sirgaliai. Visa

tai- sportas, jo aukštumos ir kasdieninis triūsas ‘‘Olimpinės

žaidynės- didžiausios viso pasaulio sportinės varžybos. Tai ir

savotiška gyvenimo mokykla: garbingai kovojant siekti

pergalės, tai puiki galimybė pristatyti šalį, jos kultūrą, kartu

pažinti kitus žmones, kitas tautas.

Žinoma, ne kiekvienam patekti į tą didžiulę sporto šventę. Bet

kelias į Olimpines žaidynes kiekvienam savas, prasideda

mokykloje, fizinio ugdymo pamokoje, mokyklos sporto 

šventėje, kur kiekvienas gali parodyti savo sugebėjimus.


