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Olimpinių žaidynių istorija prasideda Olimpijoje, mieste, kuriame Antikos laikais vykdavo graikų
sporto žaidynės, kas ketveri metai rengiamos dievo Dzeuso garbei. Nuostabios gamtos
apsuptyje įsikūręs miestas buvo vienas pagrindinių antikinės Graikijos religinių centrų. Miesto
viduryje stūksojusi Dzeuso šventykla, o joje – milžiniška Dzeuso skulptūra – vienas iš septynių
antikinio pasaulio stebuklų. Graikų sporto žaidynės vykdavo ir vyksta iki šiol kas ketveri metai.
Antikos laikais sporto žaidynės Olimpijoje turėjo labai didelę religinę ir politinę reikšmę. Artėjant
žaidynėms, buvo nutraukiami visi vaidai ir karai. Kariai apleisdavo mūšio laukus, sudėdavo
ginklus ir keliaudavo į Olimpiją šlovinti Dzeuso...

2015-2016 m.m. gimnazijoje paskelbti Olimpiniais metais, kurių tikslas- per įvairių dalykų
pamokas mokiniams suteikti žinių apie olimpizmo idėjas ir jų atgaivinimą, olimpines žaidynes
istoriniu požiūriu, jaunimui diegti humanistinius olimpizmo idealus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines
vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę.
Rugsėjo 25d. popietę visa gimnazija šurmuliavo- mokiniai ir mokytojai rikiavosi gimnazijos
kieme atidarymo šventei. Direktoriaus pavaduotoja Vitalija Mačiulienė paskelbė Olimpinių metų
pradžią. Olimpinę vėliavą, skambant olimpiniam himnui, pakėlė Lietuvos olimpinio festivalio2015 krepšinio varžybų II vietos laimėtojai- gimnazistai Irmantas Kryžius ir Ramūnas Pilipūnas.
Kūno kultūros mokytoja Edita Poliakienė mokiniams pristatė Olimpinių metų veiklas.
Visuomenės sveikatos specialistė Vilma Mingailienė priminė sveikos gyvensenos svarbą
kiekvienam žmogui. Kiek vėliau klasės burtų keliu sužinojo, kokiai šaliai jie atstovaus visus
mokslo metus ir kokiai šaliai atstovaus dalyvaudami Olimpinėse žaidynėse mokslo metų
pabaigoje.

O po visko- rudeninis sveikatingumo ir ištvermės bėgimas. Žinoma, prieš tai apšilus. Joniškio
sporto centro šokėjos ( vadovė Lina Budrienė) išjudino visus. Kartu šoko ir Olimpinių metų
talismanas Meškiukas ( mokytoja Elena Mikalajūnienė). Lydima dviejų Joniškio policijos patrulių
ekipažų didžiulė minia bėgikų pajudėjo miesto gatvėmis. Vieni bėgo, kiti ėjo, kol pagaliau
sėkmingai įveikė maršrutą ir gavo sertifikatus.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui
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