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IDEE SÜND JA IISAKU GÜMNAASIUMI
I OLÜMPIAMÄNGUD

• Idee sündis õhtusel jalutuskäigul metsarajal, see süvenes iga korraga

• 2011. aastal korraldasime Iisaku Gümnaasiumi I olümpiamängud – teemaks 
väikeriigid

• Üliväikese eelarvega – soov oli korraldada midagi suurt

• korralduskomitee – IGOK

• tegevuste planeerimine, mis hõlmaks tervet II poolaastat (stendid OM ajaloost, 
sümboolikast, riike tutvustavad stendid, jne) 

• närvikulu suur, kuid tasus ennast ära

• kajastasime kohalikus valla ja maakonna lehes



• Kooliolümpiamängud – traditsioon

• Toimub üle 1 aasta

• 2019. aastal V kooliolümpiamängud

• Vahepealsed aastad kultuurilised suurüritused

• Tantsupäev, teatripäev, laulupäev – traditsiooniline rongkäik kooli juurest rahvamaja juurde

• Erinevad teemad:

• I – väikeriigid; II – suurriigid; III – kuningriigid; IV – Eesti maakonnad
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• Alati on kaasatud lapsevanemad, KOV, õpetajad – väljas oma võistkondadega

• Reklaamime oma ettevõtmist kogukonnasiseselt suurelt, et osa saaks kõik soovijad

• Palju aitavad kaasa kohalikud väikeettevõtted

• Avatseremoonial on oma kindel ülesehitus 

• Eelmisel korral kasutasime ehtsat miniatuurset tulealust

• Traditsioonilisteks spordialadeks on jäänud võimlemiskava ja viimase mehe jooks

• Viimase mehe jooks – Enn Selliku auks, kes on meie vilistlane ning IG esimeste 
olümpiamängude avaja
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• Iisaku Gümnaasiumil on

• oma olümpiahümn, mis loodi võistlusena I OM-deks

• oma olümpialipp

• traditsiooniline rongkäik läbi alevi rahvamaja juurest kooli juurde

• Igal korral on õpilased

• valmistanud ise lipud

• teinud tutvustuse loositud võistkonna kohta

• teinud lavalise etteaste, mis sisaldab tantsu, muusikat, sõnalist osa – aineülene õpe

• viimasel korral valmistati ka vapid
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2017. AASTA IISAKU GÜMNAASIUMI
IV KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD

• Teemaks valisime Eesti maakonnad (lähtuvalt haldusreformist):

• tutvustavad ettekanded annaks ülevaate hetkel olemasolevatest valdadest

• õpilased said ülevaate veel kehtivatest maakonnapiiridest

• Esimesed 2-päevased KOM-d

• Suur kuldvillaku stiilis viktoriin (3-päevane, erinevad vanuseastmed – erineva raskusastmega 
viktoriinid)

• Esimest korda taotlesime EOA-lt projektitoetust, mille ka saime

• alustamine tundus oluliselt keerulisem, kui asi ise on

• projekti kokku kirjutamine võttis aega vaid 2 päeva (eelnevalt olime läbiarutanud – kulud, 
tegevused, õpilaste poolt valmistatavad asjad ning nendega kaasnevad kulud, võimalikud 
lisakulud, auhinnad, võistlusalad, avamistseremooniaga kaasnevad kulud- jne) – LAHTI 
KIRJUTATUD ENDA JAOKS KÕIGE PISEMATE DETAILIDENI

• Kõige keerulisemaks osutus võistlusalade väljamõtlemine



• Ei tasu teha üksi – kaasata võimalikult palju lapsevanemaid, KOV, ettevõtted

• Väga suureks abiks on EOA projekti kaudu rahalise abi taotlemine

• Kasutada võimalikult palju ainetunde tegevuste korraldamiseks – plaan peab olema valmis 
sügiseks, et õpetajad teaks oma ainega siduda

• Info tulevastest tegevustest varakult välja erinevatesse kohtadesse – stendid, veebileht, e-
päeviku kirjakast, jne

• Võistlusaladeks teistmoodi ülesanded – rohkem innukaid osalejaid, rohkem huumorit – suurem 
osalusprotsent

• Varuplaan – vihmase ilma korral siseruumidesse

• Varakult teada antud väga täpsed alade juhendid ja punktisüsteem (nt võimlemiskava – erinevad 
elemendid ja vahendid, jne)

• Abipakkujaid ei tasu kõrvale lükata, midagi saavad nad ikka ära teha, kasvõi protokollid valmis 
toksida või diplomid valmis kirjutada
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• Liiga palju alasid ei tasu panna

• Arvestada sellega, et kõik saaks hakkama – ka nõrgemad

• Aladele registreerimine vähemalt nädal enne – eelviimasel ja OM-de päeval niigi jooksmist

• Kohtunikud ja korraldajad üldmassist eristada (meil on kaelakaardid ja rinnamärgid)

• Esmaabi eest vastutav isik, kes probleemi tekkimisel asjaga tegeleb

• Teavitada perearstikeskust, et võib juhtuda

• 2-päevaste puhul, kui tegemist on ööbimisega, kaasata vastutama rohkem õpetajaid –
korraldajad vaatavad üle järgmise päeva tegemisi ning teevad veel viimaseid jõupingutusi 
mängude õnnestumise heaks

• Medalid ei pea olema ilmtingimata tellitud, esimesed medalid tegid õpilased koos tööõpetuse 
õpetajaga tunnis valmis
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OLÜMPIAMÄNGUD PILDIS

• 2011 Iisaku Gümnaasiumi I olümpiamängud – väikeriigid

• 2013 Iisaku Gümnaasiumi II olümpiamängud – suurriigid

• 2015 Iisaku Gümnaasiumi III olümpiamängud – kuningriigid

• 2017 Iisaku Gümnaasiumi IV kooliolümpiamängud – Eesti maakonnad


