
NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI 
OLÜMPIAMÄNGUD



Tähtis pole võit vaitTähtis pole võit vait 
osa õtt!osavõtt!



Miks otsustasime läbi viia 
olümpiamängud meie koolis?

Soov kinkida lastele rõõmu!Soov kinkida lastele rõõmu!

Oleme veendunud, et lapsed on , p
alati tänulikud sellise vahva 
ettevõtmise eest.



“OM” eesmärgid ja ülesandedOM  eesmärgid ja ülesanded

• kaasa tõmmata õpilasi spordile• kaasa tõmmata õpilasi spordile
• selgitada kooli tugevaid sportlasiselgitada kooli tugevaid sportlasi
• populariseerida olümpialiikumistp p p
• populariseerida tervislikku eluviisi
• luua uusi traditsioone koolis



Narva Soldino Gümnaasiumi Narva Soldino Gümnaasiumi 
olümpiamängudo ü p a ä gud

Haridusüritused
SpordiüritusedSpordiüritused



Soldino Gümnaasiumi parimad 
sportlaseid, lootused





Soldino Gümnaasiumi Spordi võistliuseidSoldino Gümnaasiumi Spordi võistliuseid
• Kevad TÕMBA



Osalesid: Olümpiamängude osalejad: A.ŠILIN, l.GULOV, 
I.KUZMIN, V.LATIN



FIRMAJOOKS

2015 osalesime 

2016 osalesime2016 osalesime







K li lü i ä dKooliolümpiamängude raames aset 
leidnud haridusnädal.leidnud haridusnädal.
Kooliolümpiamängud koosnesid kahest 

t h id äd l j di õi tl dosast: haridusnädal ja spordivõistlused
T i i 16 05 2016 27 05 2016Toimumisaeg: 16.05. 2016 – 27.05.2016
Osalejad: 1.-8. klassid,650 õpilast, 77,4% üldarvust
Vastutav isik: Olga Romazanova
Haridusnädala raames tomusid üritused vaataHaridusnädala raames tomusid üritused-vaata
http://www.soldino.edu.ee/pildid/1/102/harkav16.pdf
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021601



Haridusnädala tulemused:
Kõik k li h id äd l k d t d ü it dKõik kooli haridusnädala kavandatud üritused 
toimusid täies ulatuses. Gümnaasiumi õpilased ja 
õpetajad said uusi teadmisi Eesti Olümpiakomiteeõpetajad said uusi teadmisi Eesti Olümpiakomitee 
tegevusest erinevatel  spordialadel, 
Olümpiamängude ajaloost, juba tuntud ja uutest 
spordialadest, kuulsatest Eesti ja välisriikide 
sportlastest talvistes spordialades, Olümpialiikumise 
j l t i t iikid j k ti tid l Õ il dajaloost erinevates riikides ja kontinentidel. Õpilased 

ja õpetajad tänavad Eesti Olümpiaakadeemiat 
võimaluse eest korraldada õppeprotsessi niivõrdvõimaluse eest korraldada õppeprotsessi niivõrd 
mitmekesiselt. Vabas õhkkonnas omandavad 
õpilased uusi teadmisi kiiremini ja efektiivsemalt, 
õpetajad töötavad efektiivsemalt ja aktiivsemalt.



Oli korraldatud näitus raamatukogus, mis oli 
pühendatud Olümpiamängudele. Igal klassil oli 
võimalus külastada näitust ning tutvuda 
Olümpiamängude ajalooga, meelde tuletada esimesi 
kooliolümpiamänge saada infot parimatestkooliolümpiamänge, saada infot parimatest 
olümpiavõitjatest Olümpiamängudel.
Õpilased tutvusid  huvitavate olümpiamängude Õp ased tut us d u ta ate o ü p a ä gude
spordialadega Narva Linna olümpiamängudes 
spotlastega-osalejatega kohtumiste kaudu: Leonid 

ŠGulov,Vladimir Latin,Andrei Šilin, tuntud Narva linna ja 
Eesti sportlastega kohtumiste kaudu: Igor Agejev, 
Darja Jurlova ja teised sportlased: meie kooliDarja Jurlova ja teised sportlased: meie kooli 
lapsevanemad ühise klasside tunni raames 16.06.2016 
kell 8.05---8.50



Tehtud kindlaks Miksikese keskkonnas toimunud 
ikt ii Olü i ä d“viktoriin „Olümpiamängud“

Gümnaasiumi fuajees on tehtud infotahvlid meie kooli 
Olümpiamängudest olümpialiikumise ajaloost tuntudOlümpiamängudest, olümpialiikumise ajaloost, tuntud 
sportlastest, olümpiakomitee ja Eesti Olümpiaakadeemia 
tegevusest.g
On tehtud õpilaste- ja õpetajate kätega talismani 
kostüüm: ORAV-LENDAJA
O läbi ii d f t lfi k k j äit Mi jOn läbiviinud fotoselfi konkurss ja e-näitus „Mina ja 
sport“
On korraldatud ja läbiviinud ringlaud osalejad: kooliOn korraldatud ja läbiviinud ringlaud,osalejad: kooli 
sportlased,nende treenerid,kehalise kasvatuse õpetajad 
ja kooli juhtkond,Narva spordikoolide juhtkonnad, arutleti 
sportlaste probleemid ja saavutused, on püstitatud 
ühised eesmärgid kooli ja spordikoolide vahel.Osales 25 
õ il t k li tl t j 8 t itõpilast-kooli sportlast ja 8 treenerit.



Kooliolümpiamängude talismaniKooliolümpiamängude talismani 
väljamõtlemine



Meie kooli õpilased tuntud Eesti e e oo õp ased tu tud est
sportlased jagavad kogemust.



PIDULIK AVAMINE
(30.05.2016.a)

1) Tseremoonia avamine: 
09.00- Narva Laste Loomemaja õueplats
31.05.2016.a Narva Laste Loomemaja õueplatsil 
toimus kooliolümpiamängude pidulik avamine millesttoimus kooliolümpiamängude pidulik avamine, millest 
võtsid osa 1.-11. klassi õpilased, kooli juhtkond, Narva 
Linna Linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, kooliLinna Linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, kooli 
Olümpiamängude orgkomitee, lapsevanemad 
.Osavõtjate paraad, tule süütamine ning lipu 
heiskamine jäi meie õpilastele ning külalistele meelde!
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021602



osavõtjate paraad
korraldajate avasõna: OM komitee esinaine-j
Ljubov Fomina, Narva Linnavolikogu esimehe 
asetäitja Aleksandr Jefimov. j
kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine
kooliolümpiamängude lipu heiskamine, hümni p g p
laulmine
kooliolümpiamängude tule süütamineg
meeskondade ja kohtunike esitamine



IV Kooli Olümpiamängude avamineoo O ü p a ä gude a a e



Korraldajate avasõnaj



Kooliolümpiamängude lipu p g p
heiskamine



Kooliolümpiamängude tule p g
süütamine



Spordivõistlused 31 mai 2016Spordivõistlused. 31 mai.2016
• Takistus‐teatejooks 
T t j k llid• Teatejooks pallidega 









Spordivõistlused 01  juuni 2016Spordivõistlused.01. juuni.2016

• 60 meetrid jooks
• Hüpped kaugusele
• Köite tõmbamine
P lli h it i• Palli heitmine

• Võistlus vanemate vahel• Võistlus vanemate vahel 





OsalejadOsalejad
Haridusüritustes: terve kool 
• S (kokku osavõtjat‐Narva Soldino Gümnaasiumi ( j
717 (  85,36 % õpilaste üldarvust)

• õpilased 1 ‐8 klassid (osalejad‐650 õpilastõpilased, 1.‐8. klassid (osalejad‐650 õpilast, 
77,4% üldarvust),  (haridusnädal ja 
spordivõistlused) vabatahtlikud õpilased‐10 11 klspordivõistlused),vabatahtlikud õpilased 10,11 kl 
(67 õpilast,8% üldarvust)



Võitjate määramineVõitjate määramine
• Võistlused toimuvad isiklikuarvestuses ning 

kmeeskonaarvestuses
• Isiklikuarvestus 
I koht – medall, diplom
II III k ht t ht d d ll di lII, III koht – omatehtud medall, diplom
• Meeskonnaarvestus
I., II., III. koht – karikas, diplom, kingikaart (I 

koht)koht)





KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
SULGUMINE





Mida andis mängude korraldamine 
meile?

• Koostööd õpilastegaKoostööd õpilastega
• Endale võetud eesmärkide 
täitmist

• Isetegemise rõõmu



Mida andis mängude Mida andis mängude 
korraldamine meile?

Said näha kui toredad ja 
hakkajad on õpilased
Kaasaelamuse rõõmuKaasaelamuse rõõmu

KollektiivsustKollektiivsust
Hulgaliselt häid emotsiooneHulgaliselt häid emotsioone



TÄNAME Teid toetamise eest ning 
loodame edaspidisele koostööle!



PLAANID
21 oktoober Soldino Jõumees A.Neulandi 

äl t kmälestuseks



02 detsember 2016 
saalihokisaalihoki.

Osalevad: PPA, meie partnerid





Tänan tähelepanu eest!
Narva Soldino Gümnaasiumi 
koduleht

http://www.soldino.edu.ee/
http://soldino-sport.3dn.ru/
http://www soldino edu ee/index0 php?phttp://www.soldino.edu.ee/index0.php?p
age=10216
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?phttp://www.soldino.edu.ee/index0.php?p
age=001



Olümpiaharidusnädal:
http://soldino-sport.3dn.ru/
http://www soldino edu ee/pildid/1/102/harkav16 pdfhttp://www.soldino.edu.ee/pildid/1/102/harkav16.pdf
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021601

Narva Soldino Gümnaasiumi Facebook-Narva Soldino Gümnaasiumi Facebook-
Tervist edendav kooli koduleht 

https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium


