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Miks korraldasime olümpiamängud?

● Koostada praktiline töö
● Parandada õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate teadlikkust        

olümpiamängude kohta, meeskonnatööd ning ühtekuuluvustunnet
● Edukalt läbi viia olümpiamängud olümpiahartat järgides
● Saada kogemus ülekoolilise ürituse korraldamisel 



Mida tegime?

● Osalesime Tartus EOA Foorumil (sügis 2015)
● Arutasime EOA -le ja Hasartmängumaksu Nõukogule projektide esitamist
● Moodustasime kooli olümpiakomitee, kuhu kuulusid igast klassist esindaja, 

huvijuht, kehalise kasvatuse õpetajad, direktor (märts 2016)
● Kuulutasime välja logokonkursi (märts 2016)
● Palusime igal klassil välja  mõelda tulevikuriigi nimi (mai 2016)
● Valisime kooli olümpiakomiteega logo (mai 2016)



Kristjan Palmiste  võidulogo 
Logo tegemisel lähtusin eelkõige teemast "Tuleviku 
olümpiamängud“  esiteks olümpiarõngaid, sest mis 
olümpia see muidu on ning teiseks midagi tuleviku 
teemalist  - tulevik on digitaalne (nutitelefonid)....



September - olümpiahariduskuu

● Info jagamine (1.september)
● Olümpiateemaliste eelteadmiste väljasegitamine (küsimused enne ja 

peale olümpiamänge) küsimused EOA poolt välja töötatud
● Mobiilide kogumise konkurss
● Riikide tutvustava stendi, lipu, ühtse riietuse, etteaste kultuuriprogrammis 

esinemise juhendid
● Sportlikuma koolitöötaja konkurss
● “Ausa mängu” konkurss
● Spordinädala läbiviimine spordi- ja tervise suuna õpilaste poolt
● Kutsete valmistamine ja laiali saatmine (tänukirjad, diplomid)



Olümpiaharidus- ja spordinädala võistlused
● Munakandmise võistlus -  võistluse                                                                                               

võitjad kandsid avamisel olümpiatuld

● Lisaks toimusid ka “nael pakku”, “rennipall”, hularõngakeerutuse võistlus, köievedu ja   
korvpallivisete võistlus ning tundides virgutusvõimlemise minutid

● Plangu-võistlus - võistluse võitjad kandsid 
avamisel EOA lippu                                                                                                                                                   



Sportlikuma koolitöötaja konkurss  



Eesti Spordi- ja olümpiamuuseum  15.09

● Loeng  muuseumist, olümpiamängudest
● Muuseumi esemed 
● Riikidevaheline olümpiateemaline 

viktoriin
● Võitis õpetajate võistkond Lügia
● Kohtusid Kalle Voolaid ja Kalle Lõuna





Lühikokkuvõte (Kristjan Palmiste):
https://www.youtube.com/watch?v=9cEXGhgjYpE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9cEXGhgjYpE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9cEXGhgjYpE&feature=youtu.be


Tagasiside õpilastelt

● Väga positiivne
● Tore, et kohale olid tulnud oma ala eksperdid
● Huvitavad alad (Ufode teatevõistlus, auto vedamine, hiidhüpped, mobiilsed 

täpsusvisked, vehklemine ning näidisala- monorattad)
● Liitis klassi
● Oleks soovinud ka teisi koole osalema
● Meeldis, et ka õpetajad olid oma võistkonna välja pannud
● Meeldis, et sai klassiga koos olla 



Kordaminekud

● Kogu päev sujus
● Kohtunikud olid väga sõbralikud, mis muutis ürituse korraldamise lihtsamaks
● Kõik õpilased võtsid aktiivselt osa
● 10. klassid said klassiga koostööd teha ja kohaneda



Kitsaskohad

● Paljud õpilased lahkusid enne lõpetamist
● Aja planeerimine
● Kooli infostend ei töötanud



Kokkuvõtteks 

Soovitame teistele …. 

● Jätta söömine viimaseks, sest peale seda kipuvad õpilased lahkuma
● Mõelda tegevus, mida teha etteantud ala lõppedes
● Hoolikalt läbi mõelda info jagamine
● Aja planeerimine



Täname  Eesti Olümpiaakadeemiat!

● Rahalise toetuse eest
● Olümpiahümni ja EOA lipu kasutamise eest
● Kohtunike vestide kasutamise eest
● Diplomite eest
● Kitoonide ja nõguspeegli eest, et päikesekiirest olümpiatuli süüdata

  

 TÄNAME TÄHELEPANU EEST!


