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Vändra Gümnaasiumi 
kooliolümpiamängud 

2011

Eda Hunt
Vändra Gümnaasiumi 

kehalise kasvatuse õpetaja

“Karupojad liikvele”

� Toimus kolmandat korda
� Toetanud 

Hasartmängumaksu 
nõukogu

� Kaasatud on ümbruskonna 
koole (Vändra alev, Vändra 
vald)

� Ettepanek tuli kooli 
juhtkonnalt, et reklaamida 
VG sportimisvõimalusi

� Võitjaid ei selgitata, kõik 
osalejad saavad meene ja 
diplomi
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Karupojad liikvele sisu

� Erinevad sportliku tegevused jaamades

� Teatevõistlused

� Ühismängud

� Osavõtjate arv sõltub väikseima kooli 
osavõtjate arvust

� Ühispiknik

Kahest “peaaegu heast” üks 
väga hea!
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Korralduskomitee moodustamine

� Korralduskomitee esimene koosolek toimus 18. 
novembril 2010 

� Järgnevalt jagati ülesanded ning täpsustati ka 
olümpiamängude programmi ajaline kulgemine. 

� Korralduskomitee kohtus alates maikuust iga 
nädal korra, et anda ülevaade seatud eesmärkide 
täitmisest

� Kokku oli komitees 14 liiget (10 õpilast ja 4 
õpetajat). Kõik õpilased kuuluvad kooli 
õpilasesindusse JATS

Olümpialiikumise ja ajaloo 
tutvustamine ainetundides

� Olümpialiikumist ning ajalugu tutvustati 
ainetundides kasutades raamatut 
„Kooliolümpiamängude käsiraamat” ning 
vaadati õppefilmi 

� Seda tehti I – IV klassides 
� Õpilastest olümpiakomitee liikmed koostasid 2 

stendi ning viisid läbi viktoriini, kus said osaleda 
kogu kooli õpilased
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Medalite valmistamise töötuba

� Töötuba alustas tegevust mai alguses ning 
lõpetas maikuu viimasel nädalal

� Töötuba viis läbi keraamikaringi juhendaja 
Merilin Tõnisoja ning hiljem aitas 
medaleid lakkida tööõpetuse õpetaja Jaak 
Tarre 

� Savist glasuuritud medaleid valmis kokku 
107 tk

Olümpiateemalised viktoriinid

� Olümpiateemalised viktoriinid toimusid 
26. mail. 

� Viktoriinist võtsid osa II – XII klasside 
võistkonnad.
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Fotokonkurss

� Fotokonkurss „Aus 
mäng“ jäi kahjuks ära. 

� Selle asendasime 
medali kavandi 
konkursiga

� Parima kavandi tegi 
kooli kunstiõpetaja 
Maris Roost

� Kujundus oli nii 
medalil kui ka 
auhinna kotil

Spordialad 

� Tiigrirada

� Saapavise

� Hüppenööriga hüppamine

� Sumomaadlus

� Takistusjooks

� Kotihüpe

� Jalgratta vigursõit 

� Jõu hoidmine
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Jalgratta vigursõit

Eesti fännid
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“Svammipall”

“Jäneste jalgpall”
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Sumomaadlus

Tiigrirada



9

Lõputseremoonia

Ressursid

� Olümpiaakadeemia 320 €

� Hasartmängumaksu Nõukogu 172 €

� Vändra Gümnaasium 195 €

KOKKU: 687 €
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Takistusjooksu võitjad

Jõuhoidmise võitjad koos 
maskotiga
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TÄNAN!


