
Tartu Katoliku Hariduskeskuse 

I kooliolümpiamängud



Üldinfo

 Haridusperioodi toimumisaeg: veebruar 2015- september 2015

 Spordipeo toimumisaeg: 22.09-24.09.2015

 Osalejad: Tartu Katoliku Hariduskeskuse lapsed

 Peakorraldajad: kehalise kasvatuse õpetajad; abilised: teised õpetajad



Haridusperiood

 Logo konkurss

 Maskoti konkurss

 Ausa mängu konkurss

 Spordimuuseumi külastus

 Blogi pidamine

 Võistkondadeks jaotamine, kaptenite määramine, võistkondade 
koosolekud (hümn, eristumine, hüüe)

 Riigi lippude ja siltide valmistamine.

 Näitus „Olümpia ja mängud- pidu meis eneses“.

 Klassides olümpiamängude teemade arutamine



Spordipidu

1.päev

 Koostegemise päev. 

 Avatseremoonia

2.Päev

 Pallimängude päev – 1-5.klass rahvastepall, 6-9.klass saalihoki

3.Päev

 Kergejõustiku päev

Tradistsioonilised alad+pendelteatejooks.

 Lõputseremoonia



Avatseremoonia rongkäik 

kulges Kassiorust kooli 

hoovi.

Avatseremoonia  rongkäik 2

Avatseremoonia rongkäik 1 Avatseremoonia rongkäik 3



Avatseremoonia rongkäik Avatseremoonia, kooliolümpiamängude lipp

Avatseremoonia, kooliolümpiamängude maskotid Avatseremoonia, 
Olümpiatuli



Avatseremoonia, rongkäik
Avatseremoonia, tublimad 

said auhinnaks logoga särgi.

Avatseremoonia, üllatusesinejad

Avatsermoonia oli 

meeleolukas ja 

emotsionaalne



Koostegemise päev toimus 

Tähtvere spordipargis ja 

laululava ümbruses.

1. päev  Koostegemisepäev  - lendava taldriku 

lennutamine

1. päev Koostegemise päev- Käsitöö harjutus
1. päev Koostegemise päev- võistkonna hüüde 

väljatöötamine



1. päev Koostegemisepäev - kotijooks
1. päev Koostegemisepäev- käsikutega 

kaugushüpe

1.päev Koostegemise päev- saksa keele harjutus
1.päev Koostegemisepäev- kogunemine 

laululaval



Pallimängude päeval 

mängisid lapsed 

rahvastepalli ja saalihokit.

2. päev Pallimängu 

turniir 1

2. päev Pallimängu turniir 2 2. päev Pallimängu turniir 3



2. päev Pallimängu turniir 5 2. päev Pallimängu turniir

2. päev Pallimängu turniir4



Kergejõustiku päeval oli ilm 

päikesepaisteline.

3. päev Kergejõustik- kaugushüpe

3.päev Kergejõustik- autasustamine, 

lõputseremoonia

3.päev Kergejõustik- autasustamine, 

lõputseremoonia1



3.päev Kergejõustik- autasustamine, lõputseremoonia2 3.päev Kergejõustik- autasustamine, lõputseremoonia3

3.päev Kergejõustik- autasustamine, lõputseremoonia4 3.päev Kergejõustik- autasustamine, lõputseremoonia5



3.päev Kergejõustik- pendelteatejooks

Lõputseremoonial said kõik 

lapsed suu magusaks.



Osalejad

 Tartu Katoliku lasteaia ja kooli õpilased

 Kokku on koolis 421 õpilast ja 41 õpetajat. Lasteaias 60 last, õpetajaid 12.

 Avatseremoonial osales 350 last, lapsevanemat ja õpetajat. 

 Esimesel päeval osales 400 õpilast ja 25 õpetajat. See teeb 95% õpilaste 

kogurvust. Õpetajaid osales 60%. 

 Teisel päeval osales 390 õpilast, 92,6%

 Kolmandal päeval oli osalejaid 350, mis teeb 83,1%



Mis läks hästi?

 Kõik olid üritusega rahul ja saime väga palju positiivset tagasisidet.

 Koostegemise päeval olid aineõpetajad jaamad hästi ettevalmistanud ja 

asi toimis.

 Käsitööõpetajad koos lastega valmistasid riikide sildid. Kunstiõpetaja 

juhendamisel valmisid riikide lipud.

 Avatseremoonia oli väga emotsionaalne ja meeldejääv.

 Laped ja ka õpetajad said auhindadeks kooliolümpiamängude logoga t-

särke, palle, magusat jne.



Mida saaks teha paremini?

 Haridusperiood tuleks lühemale ajale planeerida.

 Aineõpetajate ja ka lastevanemate kaasamine töösse oli keerulisem, kui 

arvata oskasime.

 Tuleks läbi mõelda, mis infot jagada õpetajate/laste/lastevanematega. 

Liiga palju infot teeb olukorra veel segasemaks.

 Õpetajatele väga konkreetsete ülesannete jagamine, keegi ise naljalt abi 

pakkuma ei tule.

 Järgmistel aastatel kaasaks organiseerimisse veel julgemalt vanemaid 

kooliõpilasi.

 Lõputseremoonia tuleks teha suurejoonelisemalt.



Küsimusi?


