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Kildu kooli  “SOOKOLLIDE”
olümpiamängud

Malle Poska

Kildu Põhikool

Viljandimaa

KILDU  KOOLI  NELJAD 
OLÜMPIAMÄNGUD

� 21.mai 2004 suveolümpiamängud

� 18.01-11.02 2006 taliolümpiamängud

� 30.mai 2008 antiikolümpiamängud

� 30.mai 2011

“Sookollide” olümpiamängud



2

2004 SUVEOLÜMPIAMÄNGUD

2006  TALIMÄNGUD
SUUSAREIS OTEPÄÄLE JA 
KOHTUMINE ALEVTINA JA PAVEL 
KOLTŠINIGA
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2008   
ANTIIKOLÜMPIAMÄNGUD

TULE SÜÜTAMINE 
PÄIKESEKIIRTEST
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KILPIDE  ESITLUS

SPORDIALAD

� Poiste kilbijooks (1 staadioniring-

202 m endatehtud kilbiga)
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RASKUSHEIDE  POISTELE

DAAMI  KÕND  TÜTARLASTELE
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ÕPETAJATELE

2011 
“SOOKOLLIDE  
OLÜMPIAMÄNGUD”

� Kildu kooli missioon on:

”Meie kool on looduslähedane sportlik 
kool”
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Olümpiaharidustsükkel

� Olümpiamängude teema käsitlemine ainetundides

� Rabade postrite tegemine ja esitlemine

� Olümpiaraamatute näitus raamatukogus

� Spordimuuseum tuleb külla

� Mängude medalite valmistamine

Rabade ülesanded

� Valiti mängudele nimi

� Jaotati kool kolmeks võrdseks võistkonnaks.  Nimed said 
võistkonnad Soomaa Rahvuspargi kolme suurema raba 
järgi: Kuresoo, Valgeraba ja Öördi raba

� Teha oma raba tutvustav poster

� Vastavalt loositud ajavahemikule teha stend Eesti 
olümpiamängude medalistidest

� Meisterdada endale maskott ja esinemiskava avamiseks
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Individuaalsed konkursid

� Logo, medali ja diplomi konkurss

� Sporditeemaline kirjanduse ja kunsti konkurss

� “Ausa mängu” konkurss

VÕISTLUSED

� Spordimuuseumi viktoriin
� Teatejooks
� Kaugushüpe
� Olümpiataldrik
� Rõnga jalgpall
� Ratsutamine
� Köievedu
� Jännikivi
� Olümpiahüpped
� Kollikummik
� Pallitants
� Rahvastepall
� Viktoriin
� GPS mäng
� Matk Öördi järve äärde
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Loodushariduslik programm

� Pärast lõunapuhkust käidi koos “Kopra rajal” ja 
seal nähtust oli ka viktoriini looduse osas 
küsimused.

� Pärast mängude lõpetamist ja õhtusööki matkasid 
kõik Öördi järve äärde. See on imeilus rabajärv.

� Kõik said ka tutvuda Soomaa RP külastuskeskuse 
näitustega

Spordimuuseum tuleb külla
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Spordimuuseumi korraldatud viktoriin
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30.mail 2011 Tõramaal Soomaa RP 
keskuses olümpiaküla püstitamine

Korraldus

� Kõik alad olid võistkondlikud s.t. kõik võistkonna 
liikmed tegid jooksvalt  järjest võistluse  läbi. 
Kellegi üksikut tulemust ei fikseeritud.

� Lõpetamisel said kõik medali ja võistkonnad 
kringli.

� Päeva jooksul oli kaks korda soe söök : lõuna 
kooli kokalt ja õhtuks “Soo supp” kohapeal lõkkel 
keedetud
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RABADE ESINEMISED 
AVAMISEL
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Avamine
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VÕISTLUSMOMENTE
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Olümpiaakadeemia aitab jõu ja nõuga
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VIKTORIIN
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ÜHISPILT  LÕPETAMISEL
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Matk imeilusa Öördi järve äärde

Sellise korralduse plussid

� Võistkonnad said omavahel väga hästi läbi.

� Ka LÕK õpilased olid võrdväärsed osalised

� Nooremad ja vanemad õpilased said üksteist 
tundma

� See oligi väärtuskasvatus ilma sellest rääkimata
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Tegelikud plaanid olid hoopis 
suurejoonelisemad

� Lõkkeõhtu

� Ööbimine

� Öine häire

� Miks see plaan jäi ellu viimata?

Meeldiv üllatus sellel sügisel

� Eesti Spordimuuseum käis meil septembris külas 
ja tõi kingiks hulga spordiraamatuid.

� Tänud, tänud, tänud!
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� Tänan tähelepanu eest !


