


Jõgeva Gümnaasiumi III KOM 
darvudes

• Osales 16 riiki
• Võisteldi 8 spordialal
• Korraldati konkurss 4 alal
• Osales 516 õpilast ja     

43 õpetajat
Tervislikel põhjustel• Tervislikel põhjustel 
tõendiga puudusid 17 
õpilast, põhjuseta 
puudusid sel päeval 
koolist 13 õpilast



Jõgeva Gümnaasiumi III KOMJõgeva Gümnaasiumi III KOM

• 23. mai hommikul ilmusid 
koolimaja katusele kolm 
Kreeka jumalat, kesKreeka jumalat, kes 
teatasid koolirahvale 
olümpiamängude 
saabumisest jasaabumisest ja 
olümpiarahu välja 
kuulutasid ning 
manitsesid kõiki aktiivseltmanitsesid kõiki aktiivselt 
ja võimetekohaselt    
KOM il osalema.





Jõgeva Gümnaasiumi III KOMJõgeva Gümnaasiumi III KOM
• Samal päeval kellSamal päeval kell 

14.00 süüdati Jõgeva 
kesklinnas 
päikesekiirtest 
kooliolümpiamängude
t li T i l ttuli. Toimus osalevate 
riikide lipudefilee ja 
olümpiatuleolümpiatule 
jalutuskäik läbi linna.





KOM i raames toimunud konkursidKOM i raames toimunud konkursid
• Olümpiamängude raames 

iidi läbi kõ õi tlviidi läbi kõnevõistlus, 
joonistusvõistlus, 
kirjandivõistlus ja logo 
konkurss.

• Logokonkursi võitja 
Cärolin PäärenCärolin Päären 
mälestusmeene ja EOA 
diplomiga 
endakujundatud logo 
taustal.



Hea nõuanneHea nõuanne
• Et vältida napist eelarvest p

tänavasulgemistasu 
maksmist, kogunesime 
linna parki Kolonni ees jalinna parki. Kolonni ees ja 
järel sõitsid vilkuritega 
politseiautod, mis 
sulgesid liikluse antud 
momendiks. Kolonni 
möödudes taastus 
normaalne liiklus 
tänavatel. Raha 
eelarvesse jäi alles!eelarvesse jäi alles!





Hea nõuanneHea nõuanne
• Tuleurniks sobib väga g

hästi vana randaali ketas, 
millele on jalad alla 
keevitatud ja gaasi voolikkeevitatud ja gaasi voolik 
juurde kinnitatud.

• Jõgeva Gümnaasiumi 
olümpiatule süütas kooli 
parim sportlane, Eesti 
parim noor teivashüppajaparim noor teivashüppaja 
Reena Koll



Hea nõuanneHea nõuanne

• Ühisvõimlemine liidabÜhisvõimlemine liidab 
masse ja aitab 
häälestada 
eelseisvaks 
tegevuseks. 
E õi l j kEesvõimlejaks on 
seekord aktiivne 
Jõgeva spordieluJõgeva spordielu 
edendaja Aimur 
Säärits.





Valik spordialasid Jõgeva 
Gü i i lü i ä d lGümnaasiumi olümpiamängudelt

• Spordialad peaksidSpordialad peaksid 
olema tavapärasest 
erinevad, mõõdukat 
pinget pakkuvad, 
kaasahaaravad, 
jõ k h d kõi iljõukohased kõigile 
osalejatele. Ennast 
tõestanud alasid võibtõestanud alasid võib 
kavva võta mitme 
olümpiatsükli jooksul.p j



Värviliste taldrikute jooksVärviliste taldrikute jooks
• Võistkonnad peavad 

stardijoonest teatudstardijoonest teatud 
kaugusele asetatud 
märketorbikud 

t lt tt t dvastavalt etteantud 
järjekorrale 
võimalikult kiiresti äravõimalikult kiiresti ära 
tooma ja stardijoonel 
toki otsa ajama. 
Kiirust osavust jaKiirust, osavust ja 
tähelepanu nõudev 
võistlus.



Istudes kuulitõugeIstudes kuulitõuge
• Kümneliikmeline 

võistkond peab tulemustevõistkond peab tulemuste 
summas kuuli võimalikult 
kaugele tõukama. Mida 
noorem on võistleja sedanoorem on võistleja, seda 
kergem on kuul. Eri 
vanuses võistlejate arv on 
ette antud. Osavust, 
jõudu ja tehnikat nõudev 
spordiala.spordiala. 

• Parim tulemus jäi pisut 
alla 60 meetri.



Rõnga heideRõnga heide

• Stardijoonest teatudStardijoonest teatud 
kaugusele on maasse 
torgatud kepp. 
Võistkond peab 
võimalikult kiiresti 
h it h l õ 20heitma hularõnga 20 
korda kepi otsa. 
Osavust kiirustOsavust, kiirust, 
täpsust, rahulikku 
närvikava nõudev ala.



Hea nõuanneHea nõuanne
• Mälestuseks igale g

õpilasele võiks anda tema 
riigi olümpiavõistkonna 
pildi Ka aastatepildi. Ka aastate 
möödudes on hea 
vaadata ja meenutada, 
kellega koos sai 
võisteldud. 

• Magusa kringlitüki võibMagusa kringlitüki võib 
anda ka lõunasupi juurde



Kanada võistkond, 
k li lü i ä d i jkooliolümpiamängude võitja



Olümpiahariduse fuajeeOlümpiahariduse fuajee
• Kultuurkapital toetas meid p

olümpiahariduse fuajee 
järgmise etapi 
teostamisel. Üles sai 
alaline stend faktide 
kohta kaasaegsetest 
olümpiamängudest: p g
olümpialinn,-lipp,-tuli, -
sümbol,-vanne jms. Asjad 
mida iga haritud inimene g
võiks teada!

• Tänud TK –Team AS ile.



Ära unusta tänamastÄra unusta tänamast

• Mõttekaaslased jaMõttekaaslased ja 
abilised peavad 
teadma, et nende 
panust on märgatud. 
Tulevikus on lihtsam 

i ü d idsuuri sündmuseid 
korraldada, kui sul on 
oma ja ära proovitudoma ja ära proovitud 
meeskond. 



Jõgeva Gümnaasiumi viimased 
k li lü i ä dkooliolümpiamängud

• Ees seisab Jõgeva g
koolivõrgu 
reorganiseerimine. 
Saabuval suvel Jõgeva g
Gümnaasium suletakse. 
Sellisel kujul jäid need 
OM Jõgeval viimasteks. g
Kui segased ajad on üle 
elatud, saab edasi 
mõelda ja tegutseda. j g
Loodan, et KOM i 
traditsioon Jõgeval ei 
sure.


