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Praktilisi nõuandeid KOM i Praktilisi nõuandeid KOM i 
korraldamisekskorraldamiseks

Viktor NõmmViktor Nõmm
Jõgeva GJõgeva Güümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajamnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja

Jõgeva GJõgeva Güümnaasiummnaasium

�� Õpilaste arv 2011/2012 õ.Õpilaste arv 2011/2012 õ.--a. 586a. 586

�� Klassikomplekte 25Klassikomplekte 25

�� KolmeKolme-- nelja aastaga on õpilaste arv vnelja aastaga on õpilaste arv väähenenud ligi 300 henenud ligi 300 
õpilase võrraõpilase võrra

�� Head tulemused õppetHead tulemused õppetööööss

�� Palju erinevaid traditsioone ja Palju erinevaid traditsioone ja üüritusiritusi
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Milleks korraldada KOM?Milleks korraldada KOM?

�� Hea võimalus kooli Hea võimalus kooli 
maine kujundamiseksmaine kujundamiseks

�� Õpilaskonna liitmine, Õpilaskonna liitmine, 
kooli kooli üühtsuse htsuse 
tugevdaminetugevdamine

�� TavapTavapäärase koolirutiini rase koolirutiini 
murdminemurdmine

�� Traditsioonide Traditsioonide 
mitmekesistaminemitmekesistamine
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Praktilised nõuandedPraktilised nõuanded

�� KOM i eesmKOM i eesmäärkide seadminerkide seadmine

�� KOM i org.komitee moodustamineKOM i org.komitee moodustamine

�� Tegevuste planeerimineTegevuste planeerimine

�� OlOlüümpiammpiamäängude eelne tegevusngude eelne tegevus

�� Spordiprogramm ja selle lSpordiprogramm ja selle lääbi viiminebi viimine

�� Praktilised nõuanded KOM i korraldamiseksPraktilised nõuanded KOM i korraldamiseks

�� OlOlüümpiapmpiapääeva neva nääidisplaanidisplaan

�� KOM i orgkomitee tKOM i orgkomitee töööö lõpetaminelõpetamine

KOM i eesmKOM i eesmäärkide seadminerkide seadmine

�� OlOlüümpiahariduse alaste ideede levitamine ja mpiahariduse alaste ideede levitamine ja 
kinnistamine õpilaste seaskinnistamine õpilaste seas

�� KoostKoostöööö arendamine kõikide kooliastmete vahelarendamine kõikide kooliastmete vahel

�� KOM i teema lõimimine võimalikult paljudesse KOM i teema lõimimine võimalikult paljudesse 
ainetundidesseainetundidesse

�� MeeskonnatMeeskonnatöööö arendaminearendamine

�� Kogukonna teavitamine Kogukonna teavitamine 

�� Huvitavate tegevuste ja spordialade leidmine  Huvitavate tegevuste ja spordialade leidmine  
KOM i programmi, jms tegevusedKOM i programmi, jms tegevused
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KOM i org.komitee moodustamineKOM i org.komitee moodustamine

�� Tee idee ahvatlevaks Tee idee ahvatlevaks 
kooli juhtkonnalekooli juhtkonnale

�� Leia toetajaid õpetajatest Leia toetajaid õpetajatest 
mõttekaaslaste seastmõttekaaslaste seast

�� Kaasa kindlasti ÕEKaasa kindlasti ÕE

�� Seltskond olgu pigem Seltskond olgu pigem 
vvääiksem, aga tegusiksem, aga tegus

�� Kaetud peavad saama Kaetud peavad saama 
kõik tegevusvaldkonnadkõik tegevusvaldkonnad

JG KOM i org.komitee(1)JG KOM i org.komitee(1)

�� Korraldustoimkonna juht: KOM i ettevalmistuse Korraldustoimkonna juht: KOM i ettevalmistuse üüldine ldine 
juhtimine, spordiprogrammi koostamine, kohtunike juhtimine, spordiprogrammi koostamine, kohtunike 
tegevus, riikide meeskondade komplekteerimine, tegevus, riikide meeskondade komplekteerimine, 
projektide koostamineprojektide koostamine

�� Korraldustoimkonna juhi asetKorraldustoimkonna juhi asetääitja: PR suhted, itja: PR suhted, 
projektide koostamine lisavahendite soetamiseks, projektide koostamine lisavahendite soetamiseks, 
lubade taotlemine avalikeks lubade taotlemine avalikeks üüritusteksritusteks

�� Kooli direktor: eelarve, personali ja õppetKooli direktor: eelarve, personali ja õppetöööö
korraldusega seotud kkorraldusega seotud küüsimusedsimused

�� Kunsti toimkonna juht: logoKunsti toimkonna juht: logo-- ja maskotikonkursi ja maskotikonkursi 
korraldamine, joonistusvõistluse lkorraldamine, joonistusvõistluse lääbi viiminebi viimine
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JG KOM i org.komitee(2)JG KOM i org.komitee(2)

�� Ajaloo toimkonna juht: olAjaloo toimkonna juht: olüümpiaajaloo teema kmpiaajaloo teema kääsitlemine ajaloo sitlemine ajaloo 
tundides, oltundides, olüümpiateemalise viktoriini korraldamine, projekti mpiateemalise viktoriini korraldamine, projekti 
Spordimuuseum tuleb kSpordimuuseum tuleb küülla kureeriminella kureerimine

�� Kirjandustoimkonna juht: olKirjandustoimkonna juht: olüümpia teema kmpia teema kääsitlemine emakeele ja sitlemine emakeele ja 
kirjanduse tundides, kõnevõistluse korraldaminekirjanduse tundides, kõnevõistluse korraldamine

�� Majandustoimkonna juht: transpordi korraldamine, materjalide Majandustoimkonna juht: transpordi korraldamine, materjalide 
hankimine, toitlustamine, erinevad abithankimine, toitlustamine, erinevad abitööööd KOM i eelsel d KOM i eelsel 
perioodilperioodil

�� IT juht: KOM i teenendamine IT vahenditegaIT juht: KOM i teenendamine IT vahenditega

�� ÕE president: koostÕE president: koostöööö õpilastegaõpilastega

Tegevuste planeerimine, KOM i Tegevuste planeerimine, KOM i 
eelsed tegevusedeelsed tegevused

�� KOM il osalevate riikide KOM il osalevate riikide 
nimetamine ja õpilaste nimetamine ja õpilaste 
jagamine riikide vaheljagamine riikide vahel

�� KuraatorKuraator--õpetajate ja õpetajate ja 
õpilastest kaptenite loosimine õpilastest kaptenite loosimine 
riikide võistkondadeleriikide võistkondadele

�� Riikide koosolekudRiikide koosolekud

�� Programmi koostamine ja Programmi koostamine ja 
sellele sisu andminesellele sisu andmine

�� Info vahetusInfo vahetus
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Koosolekud, temaatilised õhtud, Koosolekud, temaatilised õhtud, 
konkursid ja eriprojektid konkursid ja eriprojektid 

OlOlüümpiammpiamäängude eelõhtulngude eelõhtul
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OlOlüümpiahariduse alane fuajee Jõgeva mpiahariduse alane fuajee Jõgeva 
GGüümnaasiumismnaasiumis

Spordiprogramm ja selle lSpordiprogramm ja selle lääbi viiminebi viimine

�� Põnevad, aga lihtsad ja Põnevad, aga lihtsad ja 
jõukohased spordialadjõukohased spordialad

�� LLääbimõeldud korraldusbimõeldud korraldus

�� OhutustehnikaOhutustehnika

�� Osalevad kõikide Osalevad kõikide 
kooliastmete õpilasedkooliastmete õpilased

�� KOM i programmis olevad KOM i programmis olevad 
spordialad on eelnevalt lspordialad on eelnevalt lääbi bi 
harjutatud kehalise kasvatuse harjutatud kehalise kasvatuse 
tundidestundides
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Jaama põhimõte võistluste Jaama põhimõte võistluste 
korraldamiselkorraldamisel
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OlOlüümpiatõrviku smpiatõrviku süüüütamine tamine 
ppääikesekiirtega (1)ikesekiirtega (1)

�� Võta bambusvarre otsas olev Võta bambusvarre otsas olev 
õlitõrvikõlitõrvik

�� TTääida õlipurk pooles ulatuses ida õlipurk pooles ulatuses 
lambiõliga Ole kindel, et tõrviku lambiõliga Ole kindel, et tõrviku 
taht oleks õliga imbunudtaht oleks õliga imbunud

�� Murra 12Murra 12--15 tikku pooleks ja seo 15 tikku pooleks ja seo 
tavalise õmblusniidiga vtavalise õmblusniidiga väääävliga vliga 
pooled 4 pooled 4 –– 5 tikulistesse 5 tikulistesse 
puntidessepuntidesse

�� Seo moodustunud pundid Seo moodustunud pundid 
õmblusniidiga ringselt õmblusniidiga ringselt üümber mber 
tõrviku tahitõrviku tahi

�� ÜÜks tulesks tulesüüüütaja koondab taja koondab 
nõguspeegli abil pnõguspeegli abil pääikesekiired ikesekiired 
teravaks tteravaks tääpikspiks

OlOlüümpiatõrviku smpiatõrviku süüüütamine tamine 
ppääikesekiirtega (2)ikesekiirtega (2)

�� Tõrvikuhoidja asetab tõrvikutahi Tõrvikuhoidja asetab tõrvikutahi 
koos tikkudega tkoos tikkudega tääpi keskmessepi keskmesse

�� Oskusliku tegutsemisega on tõrviku Oskusliku tegutsemisega on tõrviku 
ssüüttimine garanteeritud 3ttimine garanteeritud 3--5 sekundi 5 sekundi 
jooksuljooksul

�� Hoia igaks juhuks kHoia igaks juhuks kääepepäärast rast 
„„vväälgumihklitlgumihklit““

�� Hea on kHea on kääepepäärast hoida tavalist rast hoida tavalist 
tormilaternat, kuhu saab stormilaternat, kuhu saab süüüüdata data 
ololüümpiatule tagavaraksmpiatule tagavaraks

�� Kuna tegemist on vKuna tegemist on vääga ga üüleva leva 
ssüündmusega, siis oleks tore ndmusega, siis oleks tore 
toimetada seda stoimetada seda süündmust avalikus ndmust avalikus 
kohas, suure pealtvaatajate hulga kohas, suure pealtvaatajate hulga 
silmade all.silmade all.

�� Loomulikult mõtleb iga KOM i Loomulikult mõtleb iga KOM i 
korraldaja vkorraldaja väälja oma rituaalid ja lja oma rituaalid ja 
tseremooniad.tseremooniad.
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OlOlüümpiadelegatsioonide marss lmpiadelegatsioonide marss lääbi bi 
linnalinna

�� Suurt sSuurt süündmust on vaja ndmust on vaja 
suurelt eksponeeridasuurelt eksponeerida

�� Lepi kokku kohaliku Lepi kokku kohaliku 
politseigapolitseiga

�� Hangi avaliku Hangi avaliku üürituse rituse 
korraldamise luba kohalikust korraldamise luba kohalikust 
omavalitsusestomavalitsusest

�� Puhkpillimuusika oleks Puhkpillimuusika oleks 
asjakohaneasjakohane

�� Kujunda rongkKujunda rongkääik vik vääga ga 
atraktiivseks atraktiivseks 
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OlOlüümpiakmpiaküüla rajamine staadionilela rajamine staadionile

�� OlOlüümpiapmpiapääeva hommikul alates eva hommikul alates 
kella 7.30 algab olkella 7.30 algab olüümpiakmpiaküüla la 
ppüüstitamine.stitamine.

�� Iga riik on selleks juba varem Iga riik on selleks juba varem 
valmistunud. Paberil või mõtetes valmistunud. Paberil või mõtetes 
on paika pandud oma riigi on paika pandud oma riigi 
ololüümpiakmpiaküüla kujundus. la kujundus. 

�� OlOlüümpiakmpiaküüla riikide telgid on la riikide telgid on 
mõeldud sportlaste asjade mõeldud sportlaste asjade 
hoidmiseks ja puhkuseks. hoidmiseks ja puhkuseks. 

�� Lisaks riigi nimesildile paneb riik Lisaks riigi nimesildile paneb riik 
vväälja riiki tutvustava stendi ja  riigi lja riiki tutvustava stendi ja  riigi 
maskoti. Lase fantaasial vabalt maskoti. Lase fantaasial vabalt 
lennata ja ole loominguline. lennata ja ole loominguline. 

Tee nii!Tee nii!

�� PPüüstita telgidstita telgid
�� Kinnita kas telgi seinale või eraldi Kinnita kas telgi seinale või eraldi 

stendile oma riiki tutvustav stendile oma riiki tutvustav 
seinalehtseinaleht

�� PPäärast avatseremooniat paiguta rast avatseremooniat paiguta 
oma telkide juurde riigi nimesilt.oma telkide juurde riigi nimesilt.

�� Paiguta oma riigi telkide juurde ka Paiguta oma riigi telkide juurde ka 
võistkonna maskott (mvõistkonna maskott (määnguasi vms nguasi vms 
ese)ese)

�� Hoia olHoia olüümpiakmpiaküülas puhtust ja kordalas puhtust ja korda
�� Kasuta oma kKasuta oma küüla kaunistamiseks la kaunistamiseks 

ololüümpiasmpiasüümboolikat, fotosid, mboolikat, fotosid, 
vväärvilisi linte jms rvilisi linte jms 

�� Arvesta, et õhtul pead sa oma kArvesta, et õhtul pead sa oma küüla la 
kokku korjama ja platsi puhastama. kokku korjama ja platsi puhastama. 

�� ÄÄra riku loodust ja staadioni ra riku loodust ja staadioni 
rajatisi!rajatisi!
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OlOlüümpiammpiamäängude avatseremooniangude avatseremoonia

�� Kohustuslikud Kohustuslikud 
elemendidelemendid

�� Kultuuriprogramm ei Kultuuriprogramm ei 
tohi olla vtohi olla vääga venivga veniv

�� Avasõnad võiks Avasõnad võiks ööelda elda 
linnapea või vallavanemlinnapea või vallavanem

�� Kõikide olKõikide olüümpialaste mpialaste 
üühine võimlemine on hine võimlemine on 
vvääga meeleolukasga meeleolukas

Sportlaste olSportlaste olüümpiavande teksti nmpiavande teksti nääidisidis

�� Sportlaste vanneSportlaste vanne
Kõikide tKõikide täänaste võistlejate nimel naste võistlejate nimel 

luban võistelda ausalt ja reeglite luban võistelda ausalt ja reeglite 
jjäärgi Jõgeva Grgi Jõgeva Güümnaasiumi III mnaasiumi III 
kooliolkooliolüümpiammpiamäängudel.ngudel.

Ma luban austada kaasvõistlejaid Ma luban austada kaasvõistlejaid 
ning pidada meeles, et ning pidada meeles, et 
mmäängudest osavõtmine on ngudest osavõtmine on 
palju tpalju täähtsam kui võit.htsam kui võit.
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OlOlüümpialaste toitlustaminempialaste toitlustamine

�� TTüühi kott ei phi kott ei püüsi psi püüsti!sti!
�� Võimalusel organiseeri sVõimalusel organiseeri söööök k 

staadionile, sstaadionile, sööööklasse minek klasse minek 
killustab võistluste kulgukillustab võistluste kulgu

�� Kõige praktilisem on Kõige praktilisem on üüks tihe ks tihe 
supp (frikadelli supp), saiake supp (frikadelli supp), saiake 
ja morssja morss

�� Lastele on Lastele on ööeldud, et võtku eldud, et võtku 
toidunõud ja veepudel kaasatoidunõud ja veepudel kaasa

�� LõunasLõunasöööök on kõigile k on kõigile 
korraga. Poolest tunnist korraga. Poolest tunnist 
peaks piisama kõikide peaks piisama kõikide 
sportlaste toitlustamiseks.sportlaste toitlustamiseks.

OlOlüümpiavõitjate autasustaminempiavõitjate autasustamine
�� Medalite vMedalite väääärtustamiseks ja kulude rtustamiseks ja kulude 

kokkuhoiuks saavad medalid vaid kokkuhoiuks saavad medalid vaid 
spordialal esikoha võitnud spordialal esikoha võitnud 
võistkonna liikmedvõistkonna liikmed

�� Medalile kantud info on piisavalt Medalile kantud info on piisavalt 
üülevaatlik, seega pole vajadust levaatlik, seega pole vajadust 
diplomide kirjutamisele aega raisatadiplomide kirjutamisele aega raisata

�� KOM i KOM i üüldvõidu saavutanud riigi ldvõidu saavutanud riigi 
kõik sportlased saavad selga võitja kõik sportlased saavad selga võitja 
T sT säärgi olrgi olüümpiammpiamäängude logo ja ngude logo ja 
tekstiga Jõgeva Gtekstiga Jõgeva Güümnaasiumi mnaasiumi 
kooliolkooliolüümpiammpiamäängude võitjangude võitja

�� SSöööödava kraami kinkimine pole dava kraami kinkimine pole 
meie mmeie määngudel end õigustanud. Ei ngudel end õigustanud. Ei 
tea miks?tea miks?
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OlOlüümpiapmpiapääeva neva nääidisplaan (1) idisplaan (1) 

�� 7.30 7.30 –– 8.158.15 OlOlüümpiakmpiaküüla pla püüstitamine linnastaadionile.stitamine linnastaadionile.
�� 8.30  8.30  Kogunemine rongkKogunemine rongkääiguks Jõgeva Linnavalitsuse ette viguks Jõgeva Linnavalitsuse ette vääljakule. Kõikide ljakule. Kõikide 

ololüümpiammpiamäängudel osalevate riikide sportlased kogunevad Jõgeva linna keskvngudel osalevate riikide sportlased kogunevad Jõgeva linna keskvääljakule. ljakule. 
Kaasa võtta kindlasti oma riigi lipp ja nimesilt. RongkKaasa võtta kindlasti oma riigi lipp ja nimesilt. Rongkääigus osalejad on soovitatavalt igus osalejad on soovitatavalt 
riietatud riietatud üühisesse vormi või on neil mingi muu hisesse vormi või on neil mingi muu üühtekuuluvust vhtekuuluvust vääljendav sljendav süümbol. mbol. ÄÄra ra 
unusta rongkunusta rongkääiku kaasa võtta oma riigi maskotti (mõni miku kaasa võtta oma riigi maskotti (mõni määnguasi, isetehtud vahva ese nguasi, isetehtud vahva ese 
jms). Riikide jjms). Riikide jäärjekord rongkrjekord rongkääigus teatatakse pisut varem oligus teatatakse pisut varem olüümpiastendi peal. Hiljemalt mpiastendi peal. Hiljemalt 
kella 8.55 on kolonn koos ja valmis liikumiseks.kella 8.55 on kolonn koos ja valmis liikumiseks.

�� 8.45 8.45 –– 9.159.15 RongkRongkääik lik lääbi linna staadionile.bi linna staadionile.
Politseiauto ja linna puhkpilliorkestri saatel marsitaksePolitseiauto ja linna puhkpilliorkestri saatel marsitakse llääbi linna staadionile. Riikide bi linna staadionile. Riikide 
delegatsioonide sissemarss.delegatsioonide sissemarss.

�� 9.45 9.45 –– 10.3010.30 OlOlüümpiammpiamäängude avaminengude avamine
Pidulikud sõnavõtud, olPidulikud sõnavõtud, olüümpialipu sissetoomine ja heiskamine, olmpialipu sissetoomine ja heiskamine, olüümpiatule smpiatule süüüütamine, tamine, 
sportlaste ja kohtunike olsportlaste ja kohtunike olüümpiatõotus, tantsijate esinemine ja mpiatõotus, tantsijate esinemine ja üühine hine 
soojendusvõimlemine Kristjani juhendamisel ja eesvõimlemisel.soojendusvõimlemine Kristjani juhendamisel ja eesvõimlemisel.
PPäärast seda lrast seda läähevad riigid oma olhevad riigid oma olüümpiakmpiaküülla ja valmistuvad startideks. Riikide lla ja valmistuvad startideks. Riikide 
juhendajadjuhendajad--õpetajad annavad viimaseid soovitusi. Saab paika panna oma võistõpetajad annavad viimaseid soovitusi. Saab paika panna oma võistlustaktika lustaktika 
ja seada sihte.ja seada sihte.

OlOlüümpiapmpiapääeva neva nääidisplaan (2)idisplaan (2)

�� 10.0010.00 Spordiprogrammi algusSpordiprogrammi algus
Võisteldakse 10 spordialal. Võistlused toimuvad Võisteldakse 10 spordialal. Võistlused toimuvad „„jaamajaama”” põhimõttel. Igas jaamas on korraga 4 põhimõttel. Igas jaamas on korraga 4 
võistkonda. Jaamast jaama liigutakse võistkonda. Jaamast jaama liigutakse üühiselt, kui selleks on antud mhiselt, kui selleks on antud määrguanne lrguanne lääbi kõlarite. Esimese bi kõlarite. Esimese 
alana on kavas kilpidega teatejooks distantsil 1 staadion (192,2alana on kavas kilpidega teatejooks distantsil 1 staadion (192,27 m). Viimane spordiprogrammis olev 7 m). Viimane spordiprogrammis olev 
ala on Viimase mehe jooks. Spordiprogramm kestab eeldatavalt umbala on Viimase mehe jooks. Spordiprogramm kestab eeldatavalt umbes 3 tundi.es 3 tundi.

�� 12.30 12.30 –– 13.0013.00 ÜÜhine lõunashine lõunasöööök staadionilk staadionil
TTüühi kott ei phi kott ei püüsi psi püüsti. Kooli kokad on kõigile olsti. Kooli kokad on kõigile olüümpialastele valmistanud maitsva frikadelli supi ja mpialastele valmistanud maitsva frikadelli supi ja 
varunud magusa saiakese. Seda me varunud magusa saiakese. Seda me üühiselt shiselt sööööma asumegi. Siiski peab iga sportlane ise kaasa võtma ma asumegi. Siiski peab iga sportlane ise kaasa võtma 
oma kausi ja lusika (plastist või plekist kauss mitte oma kausi ja lusika (plastist või plekist kauss mitte üühekordne papist alus).hekordne papist alus).

Joogivesi on ka kogu aeg saadaval.Joogivesi on ka kogu aeg saadaval.

�� 13.00  13.00  Spordiprogramm jSpordiprogramm jäätkubtkub
Kõik alad ei ole veel lKõik alad ei ole veel lääbi ja tõsine sporditegemine jbi ja tõsine sporditegemine jäätkub. Ikka jaamast jaama ja tkub. Ikka jaamast jaama ja üühiselt organiseeritult.hiselt organiseeritult.

�� 14.00 14.00 –– 15.45 15.45 Võitjate autasustamine ja olVõitjate autasustamine ja olüümpiammpiamäängude pidulik lõpetaminengude pidulik lõpetamine
ÜÜksikalade võitnud riikide autasustamine. Kõikide osavõtnud riikiksikalade võitnud riikide autasustamine. Kõikide osavõtnud riikide tunnustamine. Olde tunnustamine. Olüümpiatule mpiatule 
pidulik kustutamine ja olpidulik kustutamine ja olüümpialipu langetamine. Riikide lahkumine staadionilt. Enne lahkummpialipu langetamine. Riikide lahkumine staadionilt. Enne lahkumist ist 
võtavad osalenud riigid maha oma olvõtavad osalenud riigid maha oma olüümpiakmpiaküüla ja koristavad oma olla ja koristavad oma olüümpiakmpiaküüla territooriumi.         la territooriumi.         

KUI KÕIK SUJUB HKUI KÕIK SUJUB HÄÄSTI JA PLAANIPSTI JA PLAANIPÄÄRASELT, SIIS HILJEMALT 16.00 ON JÕGEVA RASELT, SIIS HILJEMALT 16.00 ON JÕGEVA 
GGÜÜMNAASIUMI II KOOLIOLMNAASIUMI II KOOLIOLÜÜMPIAMMPIAMÄÄNGUD LÕPPENUD.NGUD LÕPPENUD.
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KOM i org.komitee tKOM i org.komitee töööö lõpetaminelõpetamine

�� Tee kokkuvõtted    KOM ist Tee kokkuvõtted    KOM ist 
mõne pmõne pääeva jooksul peva jooksul päärast rast 
mmäängude lõppungude lõppu

�� Too vToo väälja, mis oli hlja, mis oli häästi, mis sti, mis 
vajaks muutmist, mis vajaks muutmist, mis 
vvääljajljajäätmist programmisttmist programmist

�� Tee mTee määrkmeid tulevikuks, rkmeid tulevikuks, 
sest inimmsest inimmäälu on llu on lüühikehike

�� KKüüsi tagasisidet õpilasteltsi tagasisidet õpilastelt

�� Tunnusta tegijaid ja Tunnusta tegijaid ja 
kaasamõtlejaid, neid lkaasamõtlejaid, neid lääheb sul heb sul 
edaspidigi vaja!edaspidigi vaja!

Tere tulemast JG III KOM ileTere tulemast JG III KOM ile

�� Jõgeva GJõgeva Güümnaasiumimnaasiumi

III kooliolIII kooliolüümpiammpiamäängudngud

toimuvad taastoimuvad taas

24. mail 2012.a.24. mail 2012.a.

Spordi auks ja kooli Spordi auks ja kooli 
kuulsuseks!kuulsuseks!


