
KooliolKooliolüümpiammpiamäängud ngud 

NõmmelNõmmel

KooliolKooliolüümpiammpiamäängud Nõmmelngud Nõmmel

�� 2004.a. toimusid I Nõmme 2004.a. toimusid I Nõmme 
suveolsuveolüümpiammpiamäängud 8. koolile.ngud 8. koolile.

�� Võistlustest võtsid osa kõikide Nõmme Võistlustest võtsid osa kõikide Nõmme 
koolide 4.koolide 4.--6. klasside 5 poissi ja 6. klasside 5 poissi ja 
ttüüdrukutdrukut



�� 2006.a toimusid I Nõmme 2006.a toimusid I Nõmme 
talioltaliolüümpiammpiamäängud 6. koolile.ngud 6. koolile.

�� Võistlustest võtsid osa kõikide koolide Võistlustest võtsid osa kõikide koolide 

1.1.--9. klasside õpilased9. klasside õpilased

Pildimeenutusi taliolPildimeenutusi taliolüümpialtmpialt





�� 2008.a. 6.mail 2008.a. 6.mail 
toimusid  Nõmme GN  toimusid  Nõmme GN  
I kooliolI kooliolüümpiammpiamäängud ngud 

1.1.--9. klasside õpilastele9. klasside õpilastele

�� 2008.a. 26.aprillil 2008.a. 26.aprillil 
toimusid Kivimtoimusid Kivimääe PK e PK 
I kooliolI kooliolüümpiammpiamäängud ngud 
1.1.--9. klasside 9. klasside 
õpilasteleõpilastele

NõmmeKivi KOM 2011NõmmeKivi KOM 2011



�� 2011.2011. a.a. jaanuarist jaanuarist kuni kuni õppeaasta lõpuni õppeaasta lõpuni 
toimtoimusid Nõmme G ja Kivimusid Nõmme G ja Kivimääe PKe PK
koolikooliüülumpiamlumpiamäängud (edaspidi KOM) ngud (edaspidi KOM) 
nimega nimega NõmmeKivi.NõmmeKivi.

�� KOM hõlmKOM hõlmasas erinevaid olerinevaid olüümpiampia--
haridusteemalisi  haridusteemalisi  üüritusiritusi, mis , mis kulmineerukulmineerusidsid
24.24.--25. mail toimuva spordipeoga Hiiu 25. mail toimuva spordipeoga Hiiu 
staadionil. staadionil. 



�� Omavahel võistleOmavahel võistlesidsid kahe kooli õpilased ja klasside kahe kooli õpilased ja klasside 
võistkonnad (kokku 27 klassivõistkonnad (kokku 27 klassi--komplekti ligikaudu 600 komplekti ligikaudu 600 
õpilasega).õpilasega).

�� Spordiprogrammis toimuSpordiprogrammis toimusidsid individuaalindividuaal-- ja ja 
võistkondlikud võistlusedvõistkondlikud võistlused..

NNääiteks:iteks: 1. klasside õpilased võistle1. klasside õpilased võistlesidsid omavahel omavahel 
klotsijooksus, hklotsijooksus, hüüppenppenööööriga hriga hüüppamises jne. ppamises jne. 
Võistkondlikel võistlustel osaVõistkondlikel võistlustel osalesles klassivõistkondklassivõistkond. . 
NNääiteksiteks: : 4. klassi4. klassidede kilbiteatejooksus võistlekilbiteatejooksus võistless üühest hest 
klassist 4klassist 4 T+4T+4 PP..

�� Iga klass esindaIga klass esindass vvääljamõeldud riikiljamõeldud riiki, millele , millele valmistavalmistas ka s ka 
kahepoolse  kahepoolse  riigilipuriigilipu
(mõõ(mõõddudud-- 100x150)100x150)

�� Pidulikkuse ja Pidulikkuse ja üühtsusetunde saavutamiseks htsusetunde saavutamiseks kandsid kandsid 
õpilasõpilaseded NõmmeKivi KOM NõmmeKivi KOM tt--ssäärkrkii.. ÜÜhtedelehtedele
klassilklassildeldele e üühte vhte väärvi srvi säärkrk.. NNääititekseks 11 klklassideleassidele
helesinised, helesinised, 2 klassidele 2 klassidele punasedpunased.. Õpilane maksÕpilane maksisis ssäärgi rgi 
hinnast 2 eurot (shinnast 2 eurot (säärgi kogumaksumus 4 eurot), rgi kogumaksumus 4 eurot), 
üülejlejäääänud raha nud raha saime sponsoritelt.saime sponsoritelt.



�� Medalid Medalid –– õpilased ise valmistõpilased ise valmistasidasid ttööööõpetuse õpetuse 
tundides tundides kadakast medalidkadakast medalid..

�� Maskott Maskott –– olemas eelmistelt KOMolemas eelmistelt KOM--idelt vastavalt idelt vastavalt 
Nõmme GNõmme G--ilil ROHEPÕRNIKASROHEPÕRNIKAS ja ja KivimKivimääe PKe PK--ll
MESIMUMMMESIMUMM..

�� AnnetusedAnnetused (sihtotstarbeline arve),(sihtotstarbeline arve), sponsorlussponsorlus
(k(küüsida, uurida kas mõnel lapsevanemal on sida, uurida kas mõnel lapsevanemal on 
võimalik sponsoreerida meie võimalik sponsoreerida meie üüritust).ritust).



�� 10.10.--28.01.201128.01.2011

�� 03.02.201103.02.2011

�� NõmmeKivi KOM logokonkursiNõmmeKivi KOM logokonkursi

vvääljakuulutamine, tljakuulutamine, tööööde de 
esitamine.esitamine.

�� Logokonkursile esitatud  Logokonkursile esitatud  
parimate tparimate tööööde vde väälja valiminelja valimine

�� NNääitus mõlemas koolisitus mõlemas koolis

�� Veebruar, mVeebruar, määrts, aprillrts, aprill

�� JaanuarJaanuar--maimai

�� OlOlüümpialiikumise mpialiikumise 
tutvustamine ainetundides tutvustamine ainetundides --
ajalugu ja tajalugu ja täänapnapääev. ev. 

�� OlOlüümpiateemaliste stendide mpiateemaliste stendide 
vvääljapanek.ljapanek.

�� Ausa mAusa määngu konkurssngu konkurss



�� 11.11.-- 21.04.201121.04.2011

�� 25.25.--29.04. 201129.04. 2011

�� NõmmeKivi KOM NõmmeKivi KOM 
diplomi kavandi konkurss.diplomi kavandi konkurss.

�� Konkursile esitatud tKonkursile esitatud tööööde de 
nnääitus mõlemas koolis.itus mõlemas koolis.

�� Sporditeemaliste laulude Sporditeemaliste laulude 
konkurss.konkurss.

�� 28.03.28.03.-- 08.04.201108.04.2011

�� 11.04.201111.04.2011

�� OlOlüümpiateemaliste mpiateemaliste 
stendide koostamine.stendide koostamine.

�� Kõik klassid Kõik klassid 
tutvustavad tutvustavad üühte riiki ja hte riiki ja 
selle riigi selle riigi 
ololüümpiasaavutusi mpiasaavutusi 
(riigid loositakse (riigid loositakse 
jaanuaris)jaanuaris)

�� Stendide esitlusStendide esitlus



�� 04.05.201104.05.2011

�� 02.02.--06.05.201106.05.2011

�� 06.05.201106.05.2011

�� 09.09.--13.05.201113.05.2011

�� 16.16.--17.05.201117.05.2011

�� OlOlüümpiateemaliste viktoriinide mpiateemaliste viktoriinide 
llääbiviimine kolmes vanuseklassis: 1.biviimine kolmes vanuseklassis: 1.--
3. kl., 4.3. kl., 4.--6. kl., 7.6. kl., 7.--9. kl.9. kl.

�� Konkurss Konkurss ““Kiri olKiri olüümpiavõitjalempiavõitjale““

�� Parimate tParimate tööööde panek stendidelede panek stendidele

�� Kohtumine tuntud sportlasegaKohtumine tuntud sportlasega--

Gerd KanterigaGerd Kanteriga

�� Kõige sportlikuma õpetaja konkurssKõige sportlikuma õpetaja konkurss

Spordiprogramm 24.Spordiprogramm 24.--25.05.201125.05.2011

1.1.--3. klasside õpilastele:3. klasside õpilastele:

�� KlotsijooksKlotsijooks

�� HHüüppenppenööööriga hriga hüüpped esimese apsunipped esimese apsuni

�� Liivakotiga tLiivakotiga tääpsusvisked olpsusvisked olüümpiarõngastessempiarõngastesse

�� Ringteatejooks kilbiga (8x100m)Ringteatejooks kilbiga (8x100m)

�� Paarides Paarides ““pallitantspallitants””



4.4.--6. klasside õpilastele:6. klasside õpilastele:

�� SumomaadlusSumomaadlus
�� KlotsijooksKlotsijooks
�� NuudliviseNuudlivise
�� TõukerattaslaalomTõukerattaslaalom
�� Ringteatejooks kilbiga (8x 100m)Ringteatejooks kilbiga (8x 100m)
�� KKööievedu (võistkonna kaal kuni 500 kg)ievedu (võistkonna kaal kuni 500 kg)
�� Pakkudega teatejooks (klassist 6 P + 6 T)Pakkudega teatejooks (klassist 6 P + 6 T)

7.7.-- 9. klasside õpilastele:9. klasside õpilastele:

�� SaapaviseSaapavise

�� NaisekandmineNaisekandmine

�� KlotsijooksKlotsijooks

�� HHüüpitsaga hpitsaga hüüpped esimese apsunipped esimese apsuni

�� KKööievedu (võistkonna kaal kuni 500 kg)ievedu (võistkonna kaal kuni 500 kg)

�� Pakkudega teatejooks (klassist 6P+ 6T)Pakkudega teatejooks (klassist 6P+ 6T)













Miks korraldada KOMMiks korraldada KOM--d?d?

�� Pakkuda lastele tPakkuda lastele tüüüütavasse ja vtavasse ja vääsitavasse sitavasse 
koolipkoolipääeva vaheldus eva vaheldus 

�� Tundma rõõmu fTundma rõõmu füüüüsilisest tegevusestsilisest tegevusest

�� Austama kaaslasi ja võistlusreegleidAustama kaaslasi ja võistlusreegleid

�� Anda teadmisiAnda teadmisi

�� OlOlüümpiammpiamäängude ajaloostngude ajaloost

�� Ausa mAusa määngu põhimõtetestngu põhimõtetest

Mida andis KOM korraldamine Mida andis KOM korraldamine 

õpilastele ?õpilastele ?

�� Võimaluse osaleda erinevatel konkurssidel;Võimaluse osaleda erinevatel konkurssidel;

�� sporditeemaliste laulude konkursssporditeemaliste laulude konkurss

�� logo, maskoti konkursslogo, maskoti konkurss

�� sporditeemaliste teadmiste viktoriinsporditeemaliste teadmiste viktoriin

�� ololüümpiadiplomi konkurssmpiadiplomi konkurss

�� teadmiste kogumineteadmiste kogumine

�� võimalus valida võistlusala vastavalt oma võimetelevõimalus valida võistlusala vastavalt oma võimetele



Mida andis KOM korraldamine Mida andis KOM korraldamine 

õpetajatele ?õpetajatele ?

�� Sportlikuma õpetaja konkurssSportlikuma õpetaja konkurss

�� Spordivõistlustest osavõtu Spordivõistlustest osavõtu 

�� Klassijuhataja õpib lapsi tundma erinevates Klassijuhataja õpib lapsi tundma erinevates 
olukordades ja tegevustesolukordades ja tegevustes


