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KUST SAIN TEAVET JA INNUSTUST?

 2001 a Väimelas kehalise kasvatuse liidu 
k t j l li l õl t jsuvekursuste ajal oli mul põlvetrauma ja ma 

ei saanud täies mahus kõiki praktilisi tunde 
kaasa teha ja nii otsustasingi “puhkuseks”kaasa teha ja nii otsustasingi puhkuseks  
minna Ulvi Sarapuu loengule 
kooliolümpiamängudest.p g

 Loeng pani mõtlema, kuid samas tundus 
kogu organiseerimistöö hirmuäratavana.g g



ISIKLIKUD MÄLESTUSED

 Loengul kuuldu tuletas meelde minu enda helged 
mälestused seoses 1980 a Moskvamälestused seoses 1980 a Moskva 
olümpiamängudega.

 Kuulusin Paide rajooni (Järvamaa) olümpiatule 
saatemeeskonda Tallinnas tule süütamiselsaatemeeskonda Tallinnas tule süütamisel.

 Olin sellel ajal Paides sporditöötaja ja sain 
turismibüroo “Sputnik” tuusikuga viibida Moskvas 
olümpiamängudel mängude teise poole.

 Auhinnaks “Sputniku” olümpiamiili jooksu võitmise 
eest naiste arvestuses sain lõputseremoonia pileti p p
(tavalisele nõukogude turistile oli see muidu väga 
raskesti kättesaadav).



TULE  KANDMINE 1980 a 



JA NII SEE LÄKS

 Kui sul endal on nii head mälestused 
olümpiamängudest ja ka vastav projektolümpiamängudest ja ka vastav projekt 
Olümpiaakadeemia poolt käsil, siis tundsin, et tahan 
seda emotsiooni pakkuda ka oma kooli õpilastele

 Võtsin osa veel mitmetest EOA poolt korraldatud 
seminaridest ja kirjutasingi 2003 a valmis esimese 
projekti et korraldada 2004 a kevadel Kildu kooliprojekti et korraldada 2004 a kevadel Kildu kooli 
esimesed kooliolümpiamängud



JA MIS SAAB EDASI ?

 Kui esimesed mängud on korda läinud (nii 
k d j ht ) ii d idi h kk dseekord juhtus), siis edaspidi hakkavad 

õpilased ja mõned aktiivsemad kaasalööjad 
õpetajad neid “lihtsalt nõudma” ja eks endalgiõpetajad neid lihtsalt nõudma  ja eks endalgi 
hakkab midagi “kripeldama”

 Igal aastal mina vähemalt ei suuda seda tööd Igal aastal mina vähemalt ei suuda seda tööd 
ette võtta, kuid üle aasta on meil mängud 
toimunud (nüüdseks neljad). ( j )



EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA ROLL

 Vähetähtis ei ole ka Eesti 
Olü i k d i ldi täh lOlümpiaakadeemia meeldiv tähelepanu 
korraldajatele õpetajatele (väga hästi ja 
asjalikult korraldatud seminarid ja võimalusasjalikult korraldatud seminarid ja võimalus 
nende toredatest üritustest osa võtta). Ka 
see on üks meeldiv taganttõukaja. Kui tahad g j
sellesse ringi kuuluda, pead tegutsema.



KAS KORDAMINE EI MUUTUKAS  KORDAMINE EI MUUTU 
IGAVAKS ?

 Suhteliselt lihtne oleks ju talletada kogu 
t i j k lik lt k tstsenaarium ja programm korralikult kausta 

ja siis aasta-kahe pärast uuesti läbi mängida
T likk t h d t k d l “h it ” Tegelikkuses tahad, et ka endal “huvitav” 
oleks ja ka õpilased saavad põhikooli jooksul 
mitmel olümpial osaleda Järelikult ei sobimitmel olümpial osaleda. Järelikult  ei sobi 

“ lõika-kleebi “ meetod vähemalt mulle mitte.



KILDU KOOLI NELJADKILDU  KOOLI  NELJAD 
OLÜMPIAMÄNGUD

 21.mai 2004 suveolümpiamängud
 18.01-11.02 2006 taliolümpiamängud
 30 mai 2008 antiikolümpiamängud 30.mai 2008 antiikolümpiamängud
 30.mai 2011

“S k llid ” lü i ä d“Sookollide” olümpiamängud



PROBLEEMID 

 Projekt ja eelarve tulevad esitada mitu kuud enne seda, kui 
saab selgeks rahastamine. Igapäevase koolitöö kõrvalt on paari g g p p
kuuga (pärast rahastamise selgumist) kõigi ettevalmistuste 
tegemine (ümberplaneerimine) väga kurnav.

 Sisuliselt tähendab see seda, et õpetajal peab olema 
t t k b 1 000 t id k t d j hilj t itagataskus umbes 1 000 eurot mida kasutada ja hiljem tagasi 
kombineerida.

 KOM ettevalmistamise ajal pead olema nagu “Hunt Kriimsilm” 
10 ametis- innustaja varustaja autojuht õmbleja10 ametis innustaja, varustaja, autojuht, õmbleja, 
suhtekorraldaja, kunstnik, arvutigraafik, koristaja, näitejuht, 
ajakirjanik, ehitaja jne. ja seda kõike oma põhitöö kõrvalt.



MIDA ANNAVAD KOOLILEMIDA ANNAVAD KOOLILE 
OLÜMPIAMÄNGUD ? 

 Palju uusi teadmisi ja kogemusi õpilastele ja ka 
õpetajateleõpetajatele

 Hea võimalus klassikollektiivi või siis kogu koolist 
moodustatud võistkonda ühise eesmärgi nimel 
tegutsema panna ja kui on suudetud ka õpetajadtegutsema panna ja kui on suudetud ka õpetajad 
“ühe mütsi alla koondada”, siis on eriti tore. 

 Reklaamida kooli KOM-i läbi ajakirjanduses
 Rahulolu kordaläinud üritusest
 Ja palju muud, mis on “salvestatud” igas KOM-il 

osalenud õpilasesosalenud õpilases.



2004 SUVEOLÜMPIAMÄNGUD



TULE TOOMINE ÜLE JÄRVE



AVAPARAAD



KÕNELEB EOK PRESIDENTKÕNELEB EOK PRESIDENT 
MART SIIMANN



ESINEMINE AVAMISEL



KLASSIDEVAHELINE TEATEJOOKS



STAADIONIJOOKS



ÜHE KLASSI MASKOTT KUKEKE



KÖIEVEDU



KÄSIKUTEGA KAUGUSHÜPE



MARATONI START JA VÕITJAD



KOHTUMINE JAAK MAEGA



JAAK MAE AUTASUSTAMAS



TALIOLÜMPIAMÄNGUD  2006

 Kindlasti peab olema olemas ka plaan B 
talispordiks mittesobivate ilmastikuolude 
puhuks



TALIOLÜMPIAMÄNGUDETALIOLÜMPIAMÄNGUDE 
SPORDIALAD

 Male
 Kabe Kabe
 Lauatennis
 Murdmaasuusatamine klassikaline- ja vabastiil
 Uisutamine Uisutamine
 Kelgutamine
 Laskesuusatamine
 Suusasprint Suusasprint
 Slaalom
 Murdmaasuusatamine vilistlastele ja lastevanematele



SUUSAREIS OTEPÄÄLE



KILDUKAD TEHVANDI TÕUSUL



AVAMINE



SUUSATAMINE



VILISTLASTE JA LASTEVANEMATEVILISTLASTE JA LASTEVANEMATE 
SUUSATAMINE



UISUTAMINE



SUUSASPRINT



LASKESUUSATAMINE



KUNSTIDE KONKURSS



KOHTUMINE ALEKSEI BUDÕLINIGA



AUTASUSTAMINE



ANTIIKOLÜMPIAMÄNGUD 2008



OLÜMPIAHARIDUSTSÜKKEL

 Kogu kooli tütarlastele kitoonid
 1.-6. klassidele õmblesid lapsevanemad-õpetajad; 5.-6. p p j

klasside tüdrukud kaunistasid neid ise; 7.-9. klasside tüdrukud 
õmblesid kitoonid ise käsitöö tundides. Ka paljud õpetajad 
õmblesid endale kitoonid.

 Kõik kooli poisid valmistasid endale tööõpetuse tundides kilbid, Kõik kooli poisid valmistasid endale tööõpetuse tundides kilbid, 
millega võisteldi kilbijooksus

 Kreekapäraste vaaside joonistamine ja kaunistamine-
kunstiõpetuse tundides
Vikt ii Viktoriin

 Spordi- ja olümpiamängude raamatute näitus
 Eesti Spordimuuseumi rändnäitus
 Olümpismi teemalised esitlused kooli üldkogunemistel Olümpismi teemalised esitlused kooli üldkogunemistel



ÕPILASTE ETTEKANDED

 Egle esitlus kooli 
üldkogunemisel 
olümpia 
sümbolitest



TULE SÜÜTAMINE PÄIKESEKIIRTEST



AJASTUKOHANE RIIETUS



KITOONIDE ESITLUS



ÕPETAJATE  ESITLUS



KILPIDE  ESITLUS





KREEKAPÄRASED  VAASID



VÕIDUTÖÖ



AVAMINE



LIPU  TOOMINE



LUGUSIDLUGUSID  
ANTIIKOLÜMPIAMÄNGUDEST





SPORDIALAD

 Poiste kilbijooks (1 staadioniring-202 m Poiste kilbijooks (1 staadioniring 202 m 
endatehtud kilbiga)



SUMO



RASKUSHEIDE  POISTELE



DAAMI  KÕND  TÜTARLASTELE



ÕPETAJATELE



FRISBEE  GOLF  TÜTARLASTELE



MARATONIJOOKS  KOGU  KOOLILE



KOHTUMINE   ERIKA  SALUMÄEGA



AUTASUSTAMINE



“SOOKOLLIDE OLÜMPIAMÄNGUD”“SOOKOLLIDE  OLÜMPIAMÄNGUD” 
2011

 Kildu kooli missioon on:” Looduslähedane 
sportlik kool”sportlik kool

 Soomaa Rahvuspargi keskuses Tõramaal
 Kogu kool oli jagatud kolmeks võrdseks Kogu kool oli jagatud kolmeks võrdseks 

võistkonnaks: Valgeraba, Öördi raba ja 
Kuresoo.

 Kõik võistlused olid võistkondlikud.
 Kavas oli ka loodushariduslik programm.



VÕISTLUSED

 Spordimuuseumi viktoriin
 Teatejooks
 Kaugushüpe
 Olümpiataldrik
 Rõnga jalgpall
 Ratsutamine
 Köievedu
 Jännikivi
 Olümpiahüpped
 Kollikummik
 Pallitants
 Rahvastepall
 Viktoriin
 GPS mäng

Ö Matk Öördi järve äärde



RABADE ESINEMISED AVAMISEL





VÕISTLUSMOMENTE













VIKTORIIN







ÜHISPILT  LÕPETAMISEL



 Tänan tähelepanu eest !


