
EILĖRAŠČIŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI 

 

5-6 klasės 

I vieta 

5 klasės mokinys Ignas Kamandulis, Alytaus Dainavos progimnazija 

Mokytojai Rasa Žukauskienė ir Kęstas Račkys 

 

Nuožmi kova 

„Jau varžybos prasidėjo, 

Sirgaliai visa gerkle rėkti pradėjo. 

Dešimt krepšininkų nuožmių 

Griebė jautį už ragų. 

Krepšio lankas sudrebėjo – 

Švieslentėj tritaškis sužibėjo. 

Dešimt kartų iš eilės 

Deda mūsiškiai po du taškus iš peties. 

Bet varžovai nesilpni! 

Greit išlygino jie rezultatą, 

Davė garo galvas pametę. 

Suskaičiuoki pamažu, 

Kiek iš viso bus taškų?“ 

 

II vieta 

6 klasės mokinys Mantas Brukštus, VIMS – International Meridian School 

Mokytoja Irma Videikaitė 

 

Žaidimui galas 

Tomas, Romas ir Antanas 

Susitiko žaisti.  

Ir kartu suradę krepšį  

Visi ėmė kaisti.  

 

Tomas metė vieną tašką,  

Du taškus praleido.  

O Antanas klausė draugo: 

– Kaip tu taip „išleidai“? 

 

Tris taškus pataikė Romas,  

Du taškus – Antanas.  

Tomas metė – nepataikė, 

Ir žaidimui galas.  

 

Kiek surinko jie taškų  

Pasakysi tu! 

  



III vieta 

5 klasės mokinė Deimantė Kundrotaitė, Kelmės „Kražantės“ progimnazija  

Mokytoja Marijona Deimantienė 

 

Lažybos 

Šiose varžybose susitiko 

Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Rytas“ 

Jų žaidėjai susilažino, 

Kuri komanda laimės varžybas. 

 

„Žalgirio“ komandos 

Numeris ketvirtas 

Pelnė tašką dvidešimt vieną 

Sužavėdamas kiekvieną. 

 

Tryliktas – septyniolika taškų, 

Pirmas ir devintas abu po dvidešimt tris 

Ar lažybas laimėjo „Žalgiris“,  

Jei „Rytas“ surinko šešiasdešimt tris? 

 

  



7-8 klasės 

I vieta 

8 klasės mokinė Gabriela Basiul, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija 

Mokytoja Ramunė Cibulskienė 

 

Matematika aikštelėj 

Valgydamas sumuštinį 

Sugalvojau pažaisti krepšinį. 

Oras tądien buvo puikus 

Tad ėmiau kviestis draugus. 

 

Žingsniais aikštės ilgį pamatavę, 

Paskaičiavom drauge nusiminę- 

Kiek aikštelė pailgėtų, 

Jei mums dar pusę kas nors pridėtų? 

 

Koks ilgis būtų aikštelės, 

jei plotis penkiolika metrų, 

o plotas du šimtai dešimt 

kvadratinių metrų dabar yra? 

 

 

II vieta 

7 klasės mokinė Austėja Kertenytė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 

Mokytoja Daiva Genevičienė 

 

Sirgaliai 

Vėl sirgalių mūs minia, 

Net apsvaigo man galva. 

Visi šūkauja, mojuoja, 

Jie žaidėjams netgi ploja. 

Iš trečios eilės suriko 

Keletas jaunų vyriškių: 

„Judam, judam! 

Metam, metam! 

Net ir tritaškį pataikom!“ 

Bet viens tuojau atsistos 

Ir dar kartą pakartos: 

„Ar kas gali suskaičiuot 

Kiek raidžių skirtingų 

Šūksniuos šiuos?“ 

 

 

 



III vieta 

8 klasės mokinys Simonas Bagdonas, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 

Mokytoja Daiva Genevičienė 

 

Baudos 

Žaidžia krepšį du prieš du, 

Rezultatas 1-2. 

Algis, Simas turi vieną, 

Kajus, Nojus dar plius vieną. 

Simas mėtė tris baudas, 

Ir pataikė jas visas, 

Jeigu mestų iš trijų, 

Kiek jiems gautųsi taškų? 

  



9-10 klasės 

I vieta 

9 klasės mokinė Paulina Baronaitytė, Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla 

Mokytoja Ligita Adomavičienė 

 

Krepšinio maratonas 

„Mūs komandoje penki, 

Lakstom aikštėje visi. 

Ilgis jos toks įdomus - 

Septyni po keturis kartus. 

Žingsniai mūs nedideli - 

Vienas metras – netoli. 

O žaidėjas per minutę 

Aikštę perbėga triskart. 

Kėliniai tik keturi 

Ir po dešimt jie visi. 

Jei tikrai už mus sergi, 

Suskaičiuoti tu gali: 

Kiek per vienas rungtynes 

Kilometrų bėgam mes?“ 

 

II vieta 

9 klasės mokinė Katryna Sinkevič, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija 

Mokytojos Renata Gluchovska 

 

Meta gudručiai 

Štai pavasaris atėjo, 

mes krepšinį žaist pradėjom. 

Viltė, Aistė ir Martynas – 

toks smagus mūsų žaidimas. 

  

Ilgai laukti nereikėjo, 

trylika taškų kartu sudėjo: 

Viltė įmetė visų daugiausia, 

o Martynas vienu tašku aplenkė Aistę. 

 

Na, gudruoliai, pamąstykit, 

galveles pasukit... 

Kiek taškų surinko Aistė, 

pasakyt netrukit! 

  



III vieta 

9 klasės mokinė Ema Marčiulionytė,  VIMS - International Meridian School 

Mokytoja Regina Radavičienė 

 

Skaitmenų šokis 

Skiriu savo tėčiui Kęstučiui Marčiulioniui 

 

Krepšinis? Krepšinis. Krepšinis! 

Žaidimas smagus ir kolektyvinis. 

Žaidėjas  ̶  protingas ir stiprus žmogus, 

O honoraras jam  ̶   individualus. 

Kredito korteles Kęstutis Marčiulionis turi dvi. 

Jis pastebėjo, kad skaitmenys jose nepaprasti. 

Jie keičiasi tam tikro šokio sūkury 

Ir sukuria kortelės ypatingą numerį! 

Atidžiai pažiūrėk ir tu. 

Kuris skaitmuo po klaustuku? 

○ 8        ○ 7         ○ 3          ○ 2 

 


