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SissejuhatusSissejuhatus
• Meie kool on korraldanud                                    

üüdi d OM 2008 jnüüdisaegsed OM - 2008. a ja                
antiikolümpia OM - 2010. a.

• Motivatsiooniks oli avada valla uus staadion ühe 
suurema üritusega ja selleks sai kooli OM.

• OM-i korralduse infot ja abi jagas Eesti
Olümpiaakadeemia (EOA).p ( )

• Kogemusi saime oma maakonna sõpruskoolilt.



EesmärgidEesmärgid

• Tutvustada OM-i traditsioone ja praktiseerida meile 
sobivaid spordialasid.
K d ll di l ik i j l d i• Koduvalla spordielu rikastamine ja elavdamine.

• Tugevdada suhteid valla haridusasutuste, lastevanemate ja 
külaelanike vahel.külaelanike vahel.

• Võtta mõõtu sõpruskoolide vahel.
• Projekti lõpptulemus eeldas laste ausamat sportimist, uusi 

teadmisi eesti sportlastest, antiikolümpiast, sportlikumat 
eluviisi ja soovi elada tervislikumalt.



Kooli OM väärtushinnangudKooli OM väärtushinnangud
• Olümpiaharidus põimis ühte saavutusspordi ja 

laialdased väärtushinnangud.
• Andis hea võimaluse juhtida laste vaimseid, 

eetilisi ja sotsiaalseid impulsse.
• Võimaldas lastele usaldada ülesandeid, jagada 

vastutust ja uskuda noorte võimetesse.
• Olümpiatemaatika käsitlemine õppeaine 

dif i d kk l l h idiferentseeritud osana pakkus lastele suurt huvi.
• Ka õpetajate senised teadmised OM-ist paranesid 

l li ltoluliselt.



Kooli OM on kehalisele kasvatusele lisaks  
suurepärane õppe- ja kasvatusvahend 

•• Eesti keelEesti keel:: klassikirjandid, ristsõnade lahendamine, j
uurimustööd sportlaste kohta, ajakirjanduse lugemine.

•• Inglise keel:Inglise keel: sõnavara rikastamine
•• MatemaatikaMatemaatika:: statistika, tulpdiagrammide joonistamine,  , p g j ,

olümpiatulemuste võrdlemine.
•• FüüsikaFüüsika:: olümpiatule süütamine nõguspeegli abil, 

võistlustulemuste mõõtmine.
•• KunstiõpetusKunstiõpetus:: maskoti ja olümpialogo joonistamine, medalite 

disainimine, riigilippude värvimine.
•• AjaluguAjalugu:: olümpiaviktoriin ja filmide vaatamine.jalugujalugu:: o ü p av to ja de vaata e.
•• Tööõpetus:Tööõpetus: puidust plakatite ja kilpide valmistamine.
•• TerviseõpetusTerviseõpetus: sportlase psühholoogiline ettevalmistus.
• Muusika: olümpialaulu õppimine• Muusika: olümpialaulu õppimine.



Kooli OM spordialadKooli OM spordialad
Antiik OM Nüüdisaegsed OM

• Staadioniringi jooks
• Diaulos

• Köievedu
• KettaheideDiaulos

• Dolichos
• Kilbiteatejooks

Kettaheide
• Pallivise
• Kukepoks• Kilbiteatejooks

• Hoota kaugus 
M tij ht

• Kukepoks
• Saapavise

Ki i t i• Mammutijaht
• Hüpitsa tiirutamine

• Kivi veeretamine
• Naisekandmine

• Odavise (täpsusele) • Maratonijooks



Olümpiatule tõime Põltsamaalt Sõpruse pargist, 
tule süütas olümpiavõitja Gerd Kanter.



Kooli esindus koos Gerd Kanteriga  Sõpruse pargis Põltsamaal.



Vana-Kreeka  Smirna  linna  esindas kooli I klass.



Kõige vanemad õpilased  esindasid Akragase linna.



Septembrikuu  lõpp oli jahe, mis nõudis soojemat riietust.



Külalised sõpruskoolist valmistuvad rongkäiguks.



Olümpiasportlaste rongkäik läbi vana staadioni väravate.



Avatseremoonial esinesid judoklubi sportlased.



Vanemad poisid 400 meetri kilbijooksu stardis.



Poiste mitmevõistluses oli kavas kolme erisuuruse 
kivi veeretamine aja peale.



Köievedu mees-mehe vastu.



Olümpiaviktoriiniks valmistumine.



Naisekandmise võitjate autasustamine.



Kõik on autasustamiseks valmis.



OM-i kuulutab lõppenuks maskott öökull Sämmu.



Kokkuvõte

• Olümpiamängud on sport läbi ausa mängu.
S t õ t b lt õi tl• Sport õpetab ausalt võistlema.

• Sport õpetab väärikalt kaotama.
• Niisiis õpetab sport kõike; tervislikult, 

väärikalt ja õnnelikult elama.j


