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 2004 – 2012 Haapsalu Linna Algkoolis
 2016 Läänemaa Ühisgümnaasiumis
 Miks?
 Mida ?
 Kuidas?
 Milliseid väärtusi andsid kooliolümpiamängu?
 Soovitused!



VÕISTLUSALAD
 Maskotijooks
 Hüpits
 Köievedu
 Teatetandem-

suusatamine
 Ratastoolivõistlus
 “Valge Daami” jooks
 “Rüütlite” jooks
 Pushball









 https://www.youtube.com/watch?v=0z_YhDELblE



Spordi ja tervise suuna õpilaste eesmärgid:
 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 



 Osalesime Tartus EOA Foorumil (sügis 2015)
 Esitasime EOA -le ja Hasartmängumaksu 

Nõukogule projektid
 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



 Info jagamine (1.september)
 Olümpiateemalised eelteadmised (küsimused 

enne ja peale olümpiamänge mis olid juba varem 
EOA poolt välja töötatud)

 Mobiilide kogumise konkurss
 Riikide 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)







 Teadmised
 Kogemused 
 Koostöö (üksteisest lugupidamine)
 Loovus
 Rõõm jõupingutusest
 Aus mäng



Küsitlused enne ja pärast olümpiamänge
1.   Kus ja millal toimusid esimesed kaasaegsed olümpiamängud?

Vastus: Ateena, 1896
2.   Kes oli Pierre de Coubertin?

Vastus: Nüüdisaegsete olümpiamängude algataja
3.   Kuidas nimetati püha paika Antiik-Kreekas, kust said alguse 
olümpiamängud?

Vastus: Olümpia
4.   Kuidas oli peajumala nimi, kellele pühendati olümpiamängud?

Vastus: Zeus
5.   Mis on olümpiadeviis (eesti keeles)?

Vastus: Kiiremini, kõrgemale, tugevamini
6.    Kes võistlevad paraolümpiamängudel?

Vastus: Puuetega sportlased
7.    Milline ala oli kavas I antiikolümpiamängudel?

Vastus: Staadionijooks







 Praktiline uurimistöö (konkursside 
korraldamine, mängude läbiviimine, 
UT kaitsmine). 

 Uued väärtuslikud kogemused! Suhtlemine.
 Esinemine EOA  foorumil 6.10.2016



 Kaasatud terve kool (ka õpetajad ja  
koolitöötajad)

 Ettevalmistused – stendide ja lippude 
kujundamised, ühtne riietus, etteasted 
kultuuriprogrammiks

 Ühtekuuluvustunne nii klassis kui kogu koolis
 Meeskondlikud olümpiaalad 



 Logo konkurss (individuaalne)
 Stendi-, lipu – ja ühtse

riietuse ettevalmistamine
 Etteastete ettevalmistamine   
 Meediaklubi film (1.17)
http://www.laanlane.ee/2016/10/21/
video-laanemaa-uhisgumnaasiumi-
tootajad-ja-opilased-voistlesid-tuleviku-
olumpiamangudel/
Lühem versioon (13 min)
 https://www.youtube.com/watch?v=9cEXGhgjYpE&feature=youtu.be



 Haridusnädala spordialad:
• „Plank“ ajale
• Korvpallivisked ajale
• „Rennipall“
• Munakandmine
• Hularõngavõistlus
• „Nael pakku“ 
• Köievedu
 Mobiilide kogumine 



 Tuleviku olümpiaalad:
• Vehklemine täpsusele
• Hiidhüpped
• Auto vedamine/elektriauto
• Ufode võistlused 
• Mobiilidega täpsusvisked läbi 

olümpiarõngaste
• Näidisala – monorattad





 „Spordi puhtalt“



 Innustuge ja nakatuge olümpiapisikust ning mõelge suurelt!
 Jagage ülesanded, kes mille eest vastutab!
 Koguge ideid foorumilt, otsige sponsoreid!
 Kirjutage kõik tegevused üles, mida  ja millal teete!
 Kaasake aktiivsed ning huvilised õpilased ja õpetajad –

DIREKTOR!
 Ärge unustage erivajadustega õpilasi!
 Ärge jätke ettevalmistusi viimasele hetkele!
 Andke julgelt infot tervele koolile eelseisvatest 

olümpiamängudest (infostendid, esitlused, reklaamid)
 Leidke asjalik päevajuht ja maskott!
 Kohtunikud! Meedia, fotograaf!
 Ajakava, lõunasöök ja lõpetamine!

Kui miski tundub võimatu, siis mõelge läbi,
kuidas teha see võimalikuks!




