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Nõo Reaalgümnaasium on 
kooliolümpiamänge korraldanud juba 10 
korda. Esimest korda toimusid 1999. aastal, 
viienda koolina Eestis.

Mängud toimuvad 2 aastase vahega. 

Nõokatel on igal aastal olümpiamängude 
aasta!

NRG kooliolümpia toimub antiikolümpia 
vormis.





NRG antiikolümpia

• Klass esindab Kreeka linnriiki

• Riietus

• Olümpiaküla

• Lipud

• maskott

• Sissemarss

• Avatseremoonia, tuli, vanded, riikide 
tutvustus, 1 laul, 1 tants  



Alad

• Staadionijooks, kilbijooks, kiviheide, 
vibulaskmine, kaarikusõit, sumo
Võistkondlik:
käsikutega kaugushüpe (sealt, kus 
eelmine maandus), paku veeretamine, 
köievedu, mälumäng



Inimesed

• Mart Mäerand –tõeline koolispordi (s.h. 
kooliolümpia) entusiast



Mart Mäerand



Loodetavasti on igas koolis oma „Mart 
Mäerand“!

Kui ei ole, siis peab direktor peeglisse 
vaatama!



Inimesed

• Mul oli suur hirm, kui Mart 2012.a. lõpetas 
õpetajatöö.
MIS SAAB KOOLIOLÜMPIAST?

Talis Mölder, Helen Austa – väärilised idee 
edasiviijad. 

• Töövestlus!



Inimesed

Kehalise kasvatuse õpetajad teevad MEIE 
KOOLIS seda nagunii (meeldib, missioonitunne, 
eneseteostus, …),

klassijuhatajate kaasamiseks on parim viis   jätta 
see õpilaste hooleks.

Teised õpetajad ?



Alati on neid, keda selline „tühikargamine“ häirib.

„Jälle jääb ….. -tund ära!“ 

Direktori selge positsioonivalik vaigistab neid 
hääli või annab julgust juurde

Sellel korral kehtestasin valemi 50:50 



Inimesed

• Õpilased 

2017 kahe õpilase praktiline töö

• Mõte- Kooliolümpia uurimistöö



Inimesed

• DIREKTOR

• Direktori roll on kõiki innustada ja 
korraldajaid, osalejaid  tunnustada, tänada 
ja ikka koolirahva ees.  

• Viibida olümpial terve päev (kui sellel 
päeval on midagi tähtsamat, siis on 
prioriteedid paigast ära!)

• Kanda järjepidevuse vastutust  
(kaarikusõit)

• Olümpia aukülaline



Aukülaline

• Õunap, Höövelson

• Atko Viru

• Indrek Pertelson

• Eveli Saue

• Jaak Mae

• Baruto

• Julia Beljajeva



Mõte

• EOA omab nimekirja tuntud sportlastest, 
kes on missioonitundest valmis olema 
aukülaliseks ja kelle poole võib kool 
pöörduda või siis vahendada seda 
protsessi.



Rahaliselt ei ole kooliolümpia eelarvele 
koormav

On võimalus taotleda rahalist toetust Eesti 
Olümpiaakadeemia, Kultuurkapitali, 
Hasartmaksu Nõukogu jms. organisatsioonide 
kaudu.
2017 – EOA 640 eurot

Kultuurkapital 200 eurot

NRG kooliolümpia toetajad –
NÕO LIHAVÜRST
JAAN PAU



Eelkõige on õpilaste osalusentusiasm see, mis 
rahulolu pakub ja kahe aasta pärast jälle 
olümpiat korraldama  paneb





Iga kool peab leidma oma olümpia 
eripära 



NRG ja antiikolümpia

• Meie kooliolümpia on üks neid märksõnu, 
mida vilistlased esimeste seas 
meenutavad. 



Kindlasti on olümpia õnnestumises  
olulisel kohal juhtkonna positsioon

Ma olen väga uhke ja rahul, et 
meie koolil on selline traditsioon! 
See on üks ja oluline osa meie 
kooli identideedist. 





Tänan Eesti Olümpiaakadeemiat koolidele 
osutatud abi eest!



Film NRG kooliolümpiast (4 minutit)


