
Vara Põhikooli Muinas-Eesti 
teemalised olümpiamängud

Kokku osales 9 võistkonda, igas võistkonnas 11-12 õpilast

Kaptenid valisid endale õpetajate hulgast mentori. Mentori 
roll oli vajadusel võistkonda aidata ja nõustada.

Võistkonnad kandsid Muinas-Eesti maakondade nimesid



11. veeb - Loeng olümpia ajaloost ja 
külas käis Peep Arold

- rääkis oma kogemusi olümpismist Londoni OM kohtunikuna 2012 
- näitas aastatega kogunenud erinevaid olümpiameeneid  
- rääkis kohtunikutööst ja olümpiamelust OM külas



4. märtsi vastlatrallist võttis osa 7 maakonda. Toimus jooksutrall ja 
mõistatuste lahendamine. Mõõtu võeti suvistel paarissuuskadel ja 
karkudel käimises.



12. märtsil külastasid kooli judokad, kes tutvustasid õpilastele väga 
kaasahaaravalt ja põnevalt oma ala. Lapsed said proovida erinevaid vahvaid 
harjutusi ja teha kaasa näidistreeningus.



Emakeelepäeva raames kirjutati ja kanti ette sporditeemalisi luuletusi. Arvestus 
toimus jällegi KOM raames maakonniti. Luuletused kandsid ette viie maakonna 
esindajad kooli raadio kaudu.

Kettaheide (kirjutaja)

Kunagi ma mõtlesin,
mida teha võiksin.
Nüüd elus siht on minna,
heita ketast siia-sinna.

Algul kaotust tundma sain,
kõik must saivad jagu.
Nukrutsesin, öeldi mul:
„Harjuta ja anna hagu!”

Ma harjutasin, treenisin,
peagi tulid võidud.
Koos võitudega saabusid,
ka raja taha sõidud.

Nüüd olen võidumees,
parim heitja ilma sees.
Tean, et ilma trennita,
ei seda saavutaksin ma.



28. märtsil toimus talgupäev „Teeääred puhtaks!” koostöös noortekeskusega. 
KOM raames aitas teeääri puhastada 72 õpilast ja õpetajat.



KOM raames toimusid erinevad viktoriinid: 
Interneti põhine viktoriin „Talvine tarkus” toimus 6. veebruaril. Igast 
võistkonnast võistles üks õpilane. 

Viktoriin „Sport 1.-4. klass” õpilastele toimus 8. aprillil. 

Traditsiooniline Euroopa päeva viktoriin oli seekord „Nuti-Eurosport”



„Rallinädal”  südame heaks. Üritused toimusid 
õppepäeva järgsel ajal valla erinevates kantides. Iga 
õpilase osalemine andis tema maakonnale punkte.



KOM võistluste arvestus

koht punktid koht punktid koht punktid

Ugandi 8. 2 3 9 3 5.-7. 4 6. 4 25
Sakala 5. 5 2 3 8 9 6 5.-7. 4 5. 5 42
Virumaa 6. 4 2 11 7 2 1 8.-9. 1,5 8. 2 30,5
Järvamaa 9. 1 1 1 6 5 1 II-4. 8 7. 3 26
Revala I 12 1 2 10 5 4 5.-7. 4 II 10 48
Saremaa III - 4. 7 1 9 6 1 2 I 12 I 12 50
Harjumaa III - 4. 7 2 4 1 1 8.-9. 1,5 4. 6 22,5
Vaiga 7. 3 1 7 5 1 II-4. 8 III 8 33
Mõhu II 10 2 8 2 6 II-4. 8 9. 1 37

NUTI - 
EUROSPORT

Viktoriin "talvine 
tarkus Sotši 2014" 
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Läbiviidud üritused: KOM punkte sai koguda läbi poolaasta. 
Sidusime erinevad üritused KOM-iga. Iga maakond sai punkte 
osaluse eest mängudel. 



Ettevalmistused võistlusteks
Õpilased valmistasid  puidust 
maakonna plakatid, mida kandsid 
rongkäigul oma meeskonna ees

teatepulgad, milleks olid liivakotid –
õmbles huvijuht Eda

Viljakottide tassimiseks õmblesime 
kotid, neid aitas viljaga täita kohalik 
põllumees.

Usina tööõpetuse õpetaja Marteni 
silma all valmisid ragulkad, vibud, 
nooled ja sooületuseks sobilikud 
lauajupid.

Tüdrukud õmblesid valmis maskoti. 
Kunstiõpetuses valmistati savist 
medaleid, mis jagati tublimatele 
eelvõistlustest osavõtjatele

Avamispäevaks valmistasid odrajahust taina ja 
küpsetasid kakud  4 kl õpilased käsitööõpetaja 
Iivi juhendamisel.



27.mail KOM avamine.



KOM maskott



Esinejad avamisel





Võistluspäev













Teatevõistlus
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