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Коhtla-Järve on suur tööstuskeskus, mis 
asub Eesti kirdeosas ja kus elab 37 tuhat asub Eesti kirdeosas ja kus elab 37 tuhat 

inimest.

www.kohtla-jarve.ee
www.kjpanorama.eu



Kohtla-Järvel on 8 kooli:Kohtla Järvel on 8 kooli:

Kohtla Järve Ahtme GümnaasiumKohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
Kohtla Järve Järve Vene GümnaasiumKohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
Kohtla-Järve Tammikiu Gümnaasium
Kohtla Järve ÜhisgümnaasiumKohtla-Järve Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium
Kohtla Järve Slaavi PõhikoolKohtla-Järve Slaavi Põhikool
Kohtla-Järve Erakool Intellekt



Kohtla-Järve kehalise kasvatuse õpetajad on 
üh d d ül li li  i k i i  id  j hib ühendatud ülelinnalisse ainesektsiooni, mida juhib 

spordi peaspetsialist Kristiine Agu.



Meie eesmärgidMeie eesmärgid
• Iga lapse isiksuse harmooniline arendamine, nii füüsilise 

kui vaimse poole pealt.

• Propageerida õpilaste, lastevanemate ja linnaelanike 
hulgas tervislike eluviise.

• Organiseerida laste klassivälist tegevust, kaasates ka 
lastevanemaid. 

• Populariseerida olümpiamängude ideid, täiendada 
õpilaste teadmisi, laiendada nende silmaringi.

• Otsida ja kaasata koostööks mõttekaaslasi.



Meie eelisedMeie eelised

• Kehalise kasvatuse õpetajate sõbralik ja aktiivne 
meeskond.

• Linnavalitsuse ja kooli juhtkonna toetus.

Pidev areng  tahe õppida ja jagada oma • Pidev areng, tahe õppida ja jagada oma 
kogemusi.



Meie partnerid

Eesti Olümpiaakadeemia

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Kohtla-Järve koolid

Päästeamet  ja politseiPäästeamet  ja politsei

Eesti Spordimuuseump

Punane Rist



Tutvumine Eesti Olümpiaakadeemiaga toimus kolm aastat 
tagasi Narvas  kursustel.g

Eriti meeldis:

Vaadete sarnasusVaadete sarnasus

Suur töökogemus

Pühendumus

Sõbralikkus

Koostöö järgmiseks kolmeks aastaks Eesti 
Olümpiaakadeemiaga osutus  huvitavaks ja kasulikuks nii 

õpetajatele kui ka õpilastele.



KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE 
SUVEOLÜMPIAMÄNGUD 2011,2012



Projektijuht -Inna Mällo

Peakohtunik - Juri Blinov



Olümpiaharidusperiood

Ausa mängu essee konkurss

Maskoti, logo ja medalite konkurss

Olü i t tili  tij i t t  Olümpiatemaatiline arvutijoonistuste 
konkurss

Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva 
t t t i  t id k lidtutvustamise tunnid koolides

Olümpiateemaliste stendide 
koostamine,  

Konkurss “Kõige sportlikum klass” ja 
“Kõige sportlikum õpetaja”.



Olümpiaharidusperioodp p

Olümpiateemaline 
viktoriinviktoriin



Olümpiaharidusperiood

Eesti Spordimuuseumi 
külastamine



Osalejate sissemarss

Iga kooli esitles välja 
valitud maad



Avatseremoonia



Kokku võttis võistlustest osa üle 200 
kolmandate kuni üheksanda klasside õpilasekolmandate kuni üheksanda klasside õpilase.
Võistlusprogramm koosnes 10-st peatusest.

Lendava taldriku lennutamine 
olümpiarõngastessep g
Võistkondlik paigalt kaugushüpe kilbiga
Tõukeratas
KeegelKeegel



Hüpped suurte võimlemispallidegapp p g
Kombineeritud tõkketeatejooks
Hokislaalom
“Jooksev metssiga”Jooksev metssiga
Veevärk
“Ahtme staadi” teatejooks kilbiga.



Lõputseremoonial esinesid kavaga taekwon-do Lõputseremoonial esinesid kavaga taekwon-do 
poisid ja tüdrukud spordiklubist KWON.



K kli  Gü i iKesklinna Gümnaasiumi
Kooliolümpiamängudp g

5 juuni 2012



Kokku õpib Kesklinna Gümnaasiumis 525 õpilast

Olü i ä d t õtti   k k t i t kl i  Olümpiamängudest võttis osa kaksteist klassi, 
umbes kolmsada õpilast, viisteist õpetajat ja 
viisteist kohtunikkuviisteist kohtunikku.

Haridusperioodil osalesid kõik gümnaasiumi p g
õpilased.



Peakohtunik – Vjatšeslav Šavkun

Projektijuht -Inna Sergejeva



Olümpiaharidusperiood (jaanuar-juuni 2012)

Suveolümpiamängude komitee loomine
Suveolümpiamängude  programmi koostamine
Kooliolümpiamängude ajaveebi loomine (kgolimpic.blogspot.com)
Klassijuhataja tunnid: «Olümpiamängude ajalugu»Klassijuhataja tunnid: «Olümpiamängude ajalugu»
Maskoti ja logo konkurss
Konkurss «Ausa mäng»
Arvutijoonistuste konkurss olümpiamängude teemal
Parimate tööde (joonised, logod, maskotid) näitus
Multifilmi loomine
Olümpiateemaliste stendide koostamine
Olümpiateemaline viktoriinOlümpiateemaline viktoriin
Spordipäev lastevanematega «Lumelinna ehitamine»
«Matemaatiliste olümpamängude jooks»
Luulekonkurss «Luuletused spordist»
K k  Kõi  tlik  klKonkurss «Kõige sportlikum klass»
Konkurss-näitus pere vappidest
Perekondlik rüütliturniir
«100 küsimust täiskasvanule»-kohtumine tuntud sportlasegap g
Tartu spordimuuseumi külastamine



OlümpiasümbolidOlümpiasümbolid



Spordipäev lastevanematega «Lumelinna ehitamine»



Perekondlik rüütliturniir



«Matemaatiliste olümpamängude jooks»



«100 küsimust täiskasvanule»



«Tilda nukud»



Kooliolümpiamängud algasid rongkäiguga linnas 
ja avatseremooniaga  kooli spordiväljakul.ja avatseremooniaga  kooli spordiväljakul.



Olümpialipu sissetoomine 



Tule toomine ja süütamine



Kultuuriprogramm



Spordialad
Laste odavise
Võistkondlik paigaltkaugushüpe
Keegel
Hü d k tiHüpped kotis
Karistuslöök
Rulaga sõitmine
Pallivise sihtmärkiPallivise sihtmärki
Teatejooks
Hüpped suure võimlemispalliga
SaalihokiSaalihoki

Olümpiamängude ajakava õpetajate jaoks
OdaviseOdavise
Keegel
Noolemäng
KaristuslöökKaristuslöök



Võistlused



AutasustamineAutasustamine



Kooliolümpiamängud andsid p g
lastele võimaluse:

d h l l• Tunda ennast ühe osana ülemaailmsest 
olümpialiikumisest.

• Selgitada olümpiamängude ideed ja ausa mängu Selgitada olümpiamängude ideed ja ausa mängu 
põhimõtteid.

• Armastada sporti.
d  d  lj   j  h i• Teada saada palju uut ja huvitavat.

• Arendada loomingulist initsiatiivi ja organisatsioonilisi 
võimeid.võimeid.

• Õppeainevahelise (ajalugu, tööõpetus, kunstiõpetus, 
geograafia, eesti keel, matemaatika,arvutiõpetus) 
lõi i  õi l t   lõimingu võimalust.  



Kas on vajalikud koolioümpiamängud?
Vaadake neid õnnelike nägusid  Vastus on ilmselge!Vaadake neid õnnelike nägusid... Vastus on ilmselge!



Tä t t t i  k li lü i ä d  k ht  Täpsemat teavet meie kooli olümpiamängude kohta 
on võimalik saada veebilehtedelt

agkoolisport blogspot comagkoolisport.blogspot.com

kgolimpic blogspot comkgolimpic.blogspot.com



Täname Täname 
tähelepanu eesttähelepanu eest

Inna SergejevaInna Sergejeva
sergejeva71@hot.ee

Inna MälloInna Mällo
Inna.mallo@gmail.com


