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Sissejuhatus 

Meie töö praktiliseks osaks on “Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia 2020” 

korraldamine ja läbiviimine. 

Olümpiamängude traditsioon on saanud alguse antiikolümpiamängudest, mida 

korraldati Olümpias hiljemalt 776. aastast eKr kuni 393. aastani pKr. Need olid 

religioossed pidustused, mille raames peeti ka spordivõistlusi Vana-Kreeka peajumal 

Zeusi auks. Nendest inspireerituna on hakatud pidama kaasaegseid olümpiamänge. 

Tänapäeval on sellest välja kujunenud taliolümpiamängud ning suveolümpiamängud. 

(Antiikolümpiamängud, 2020)  

Suveolümpiamängudel on esindatud üle kolmekümne erineva olümpiaala. Sellest on 

tekkinud ka koolidel mõte korraldada üle-eestilise spordinädala raames 

kooliolümpiamängud. Kooliolümpiamängud algavad tavaliselt rongkäiguga 

staadionile, millele järgneb pidulik avatseremoonia, mille käigus süüdatakse 

olümpiatuli ning pärast seda toimub kergejõustikualadel osalemine ja päeva lõpus 

sportlaste autasustamine. 

Valisime praktilise tööna just kooliolümpia korraldamise, kuna tegeleme ka ise 

pidevalt spordiga ning oleme aktiivsed noored. Seadsime enda isiklikuks eesmärgiks 

teada saada ja kogeda, kuidas ürituse korraldamine ja läbiviimine toimub ning milline 

protsess sellega kaasneb. Inspiratsiooni kooliolümpia korraldamiseks saime Vändra 

Gümnaasiumi endiselt kehalise kasvatuse õpetajalt, Age Raimetsalt, kes korraldas 

Vändra Gümnaasiumi kooliolümpiamängud 2014. ja 2016. aastal. 

Teoreetilises osas antud teemat sisaldavat kirjandust leidsime Eesti Olümpiakomitee 

veebileheküljelt, Vikipeediast, Tallinna Prantsuse Lütseumi ja Vändra Gümnaasiumi 

kooli kodulehelt. Suhtlesime ka erinevate inimestega, kes abistasid meid antud 

teemadega.  

Kooliolümpiamängude eesmärgiks on edendada noorte sporditegevust ja liikuvust. 

Meie praktilise töö raames saab panna noori tundma rõõmu liikumisest ning 

selgitada välja parimad Põhja-Pärnumaa valla koolide olümpiamängudel osalevad 

õpilased sportlased. Arendada enda organiseerimise oskusi ja koguda tagasisidet 

korraldatud ürituse kohta, et parandada järgnevate kooliolümpiamängude 

korraldamist. 
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Kooliolümpiamänge planeerides saime pidevalt kokku praktilise töö juhendaja Mario 

Mägisaluga, kes andis meile juhiseid edasiseks tegutsemiseks ja oli alati olemas, kui 

tekkis mõni probleem. Täname teda meeldiva koostöö ja meie abistamise eest. 

Samuti selle eest, et Mario leidis alati aega kokkusaamiseks, kui mingi antud 

ülesanne jäi meile arusaamatuks.  

Kindlasti ei saa tänamata jätta meie teist juhendajat Hille Arumäed, kes oma 

laialdaste teadmistega oli alati abiks jagama nõuandeid, kuidas praktilise töö 

kirjalikku osa kokku panna ja vormistada. 
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1. Olümpiamängude ajalugu maailmas ja meie koolis 

Inimestel on olnud oluline üksteisega võistelda ja ennast sportlikult arendada juba 

antiikajast alates. Järgnevalt anname lühiülevaate olümpiamängude ajaloost. 

1.1. Antiikolümpiamängud 

Antiikolümpiamängud ehk olümpiamängud olid Vana-Kreeka religioossed pidustused 

Olümpias. Need toimusid 776. aastast eKr kuni 393. aastani pKr ja mänge peeti 

peajumal Zeusi auks. Esimestel olümpiamängudel oli ainult üks spordiala, milleks oli 

staadionijooks ehk distants oli 192,27 m. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkas 

lisanduma ka muid spordialasid. Nendeks oli näiteks kettaheide, kaugushüpe, 

odavise ja maadlus. Ka pealtvaatajad olid lubatud, kuid need tohtisid olla ainult 

täisvabad mehed ja vallalised naised. (Antiikolümpiamängud, 2020) 

1.2. Tänapäevased olümpiamängud 

Traditsiooni jätkamiseks on antiikaja olümpiamängude järgi hakatud pidama 

tänapäevaseid olümpiamänge. Toimuvad nii suve- kui taliolümpiamängud. Osalejaid 

on palju ja nad on pärit erinevatest riikidest. Kuna see on omaette meelelahutus, siis 

on ka igasugune publik lubatud ning olümpiamänge näidatakse ka televiisorist. 

Suveolümpiamängude spordialad on suvised spordialad, mida on sooja ja ilusa 

ilmaga väga hea harrastada. Nendeks on 31 spordiala, näiteks aerutamine, golf, 

kergejõustik, maadlus, judo, ujumine, võimlemine, jalgpall, käsipall, ratsasport jne. 

2020. aasta suveolümpiamängudel lisandusid surfamine, rulasõit, sportronimine, 

pesapall/pehmepall, 3x3 korvpall ja karate. (Suveolümpiamängud, 2020). 

Taliolümpiamängude spordialadeks on pigem talvised alad, kus võisteldakse lumel ja 

jääl. Nendeks on 15 spordiala, näiteks jäähoki, kelgutamine, lumelauasõit, 

laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, suusahüpped, curling,  iluuisutamine jne. 

Nii tali- kui suveolümpiamänge korraldatakse iga nelja aasta tagant ja seal osaleb 

tuhandeid sportlasi. (Taliolümpiamängud, 2020)  

Olümpia lipul on valgel taustal viis omavahel põimunud eri värvi rõngast: punane, 

must, sinine, roheline ja kollane. Eri värvi põimunud rõngad tähendavad viie 
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maailmajao liitu ja eri maade sportlaste omavahelist ausust ja üksteisest 

lugupidamist spordialadel võisteldes. (Olümpiasümbol, 2013)  

1.3. Kooliolümpiamängud 

Olümpiamängudest inspireerituna on hakatud erinevates Eesti koolides pidama ka 

kooliolümpiamänge. Nende olümpiamängude eesmärgiks on suunata õpilasi ja ka 

õpetajaid spordile lähemale, andes neile võimaluse võistelda erinevatel 

kergejõustikualadel ennast proovile pannes. Mänge iseloomustab pidulik 

avatseremoonia, kus süüdatakse olümpiahümni saatel olümpiatuli. Pärast seda 

peetakse ka pidulik avakõne mõne tähtsama isiku poolt, tavapäraselt on selleks 

antud kooli direktor. Kõne lõppedes suunduvad õpilased olümpiaaladele võistlema 

ning pärast üksteisega mõõduvõtmist toimub ka autasustamine, kus premeeritakse 

tublimaid sportlasi. (Kooliolümpiamängud, s.a.) 

1.4. Vändra Gümnaasiumi kooliolümpiamängud 

Kooliolümpiamängudest inspiratsiooni saadud, on korraldatud ka Vändra 

Gümnaasiumis kooliolümpiamänge. Varasem kooliolümpia, mille korraldajaks oli Age 

Raimets, toimus Vändra Gümnaasiumis 22. mail 2014. aasta. 2013. aasta sügisel 

kogunes kooliolümpiamängude korralduskomitee, et tuua kooliolümpiamängud 

Vändrasse. Selle tarbeks kirjutati projekt Eesti Olümpiaakadeemiale, kust saabus 

positiivne otsus ning korraldusmeeskond võis oma tööga alustada. Lisatoetajaid 

aitas leida kooli hoolekogu esimees Jaanus Rahula. (Raimets ja Kadak, 2014) 

Järgmine kooliolümpia toimus 30. mail 2016, mil kogunesid Vändra Gümnaasiumi, 

Pärnjõe ja Tootsi koolipere Vändra alevi staadionile. Pidupäeva alustati rongkäiguga, 

iga klass esindas oma riiki. Võistlejad olid jaotunud nelja erinevasse vanuserühma, 

igale grupile toimus 3 erinevat individuaalala ning meeskondlikud klassidevahelised 

alad. Mõõtu võeti kastironimises, vibulaskmises, bamperpallide jalgpallis, 

paariskaugushüpes, tiigrirajal, täpsusviskes, sumos, köieveos ja kombineeritud 

teatejooksus. Tublimad said ka autasustatud. (Vändra Gümnaasium, 2016)



7 
 

Joonis 1. 2016. aasta kooliolümpia rongkäik (Vändra Gümnaasium, 2016). 
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2. 2020. aasta kooliolümpia korraldamine 

Oma praktilise tööga hakkasime tegelema 2020. aasta juuni alguses. Kehalise 

kasvatuse õpetaja Mario Mägisalu kirjutas meile ja küsis, kas oleksime huvitatud 

Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia korraldamisest 5.-12. klassidele. Pidime kiirelt 

otsustama, kuna kooliolümpia korraldamisega oli vaja hakata tegelema juba 

juulikuus. Olime mõlemad nõus, kuna polnud veel jõudnud otsustada, millise 

uurimistöö või praktilise töö 11. klassis teeme. Samuti tulenes nõusolek ka sellest, et 

oleme ise väga aktiivsed ja sportlikud noored ning tahame sportlikkust noorte seas 

edasi arendada ka oma vallas. Seetõttu seadsimegi praktilise töö eesmärgiks 

edendada noorte sporditegevust ja liikuvust, panna noori tundma rõõmu liikumisest 

ning selgitada välja parimad Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpiamängudel osalejad. 

Selle ürituse käigus saame veel arendada enda organiseerimis- ja suhtlemisoskusi 

ning mängude järgselt koguda tagasisidet, et teada saada, mis läks hästi ja mis 

halvasti.  

Juhendaja Mägisaluga tegime esimese kokkusaamise 17. juunil 2020. a. Saime 

ülesandeks koostada spordipäeva juhendi. Juhendisse panime kirja kooliolümpia 

toimumisaja ja koha, päevaplaani, alad koos kirjeldustega ja lisainformatsiooni. 

Toimumisajaks sai 29. september 2020 ning asukohaks Vändra staadion. Kuna 

klasse üle valla oli palju, siis jagasime klassid alagruppidesse: 5-7, 8-9 ja 

gümnaasium. 5.-7. klassidel oli 4 kohustuslikku individuaalala ja pendelteatejooks. 

Individuaalseteks aladeks oli pallivise, 60m jooks, kaugushüpe ja 400m jooks. 8.-9. 

klassidel ja gümnaasiumil oli 5 kohustuslikku individuaalala ning pendelteatejooks. 

Individuaalaladeks oli pallivise, 100m jooks, kaugushüpe, 800m jooks ning 

kettaheide. 9. juulil oli meie juhend valmis. 

Järgmine samm oli eelarve koostamine, et saaksime vallale taotluse esitada 

spordipäevaks vajalike vahendite ostmiseks. Juhendaja Mägisaluga saime kokku 10. 

juulil, mil Ta õpetas meile eelarve koostamist. 15. juulil koostasime koos Lisandraga 

ürituse eelarve ning esitasime selle vallale. Eelarve maksumuseks oli 360 eurot., vt 

lisa 7. Samuti kirjutasime Ranet Lepikule, et kinni panna staadion 29. septembriks 

2020., vt lisa 1.1. 21. juulil kohtusime uuesti juhendaja Mägisaluga, et kokku leppida 

medalite ja karikate arvud ning selle, millised medalid ja karikad me tellime. 28. juulil 

saatsime meili OÜ Särka Spordi esindajale, kus kirjeldasime, milliseid ja kui palju 
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medaleid ning karikaid meil mingil alal vaja on, vt lisa 1.2. Samuti saime positiivse 

otsuse vallavalitsuselt, et vald on nõus rahaliselt toetama Põhja-Pärnumaa 

kooliolümpiat. 17. augustil saatsime mängude korrastatud juhendi, vt lisa 4, edasi 

kooliolümpial osalevatele koolidele, milleks olid: Vändra Gümnaasium, Tootsi 

Lasteaed-Põhikool, Pärnu-Jaagupi Põhikool, Juurikaru Põhikool ja Kergu Lasteaed-

Algkool.7. september kohtusime juhendaja Mägisaluga, mille järel alustasime 

võistlus nimekirjade koostamisega. 12. septembril loosisime igale klassile riigi, mille 

temaatikas tuli end rongkäiguks riietuda. 15. septembril käisime klassides teavitamas 

õpilasi kooliolümpiast ja neile loositud riikidest. 17. septembril seadsime üles meie 

joonistatud reklaamplakati., vt lisa 2. 22. septembril saatsime e-kirja Õie Kuusele, vt 

lisa 1.3.,  teatamaks, et Ta on kutsutud üritust pildistama ja kajastama valla teatajas. 

Suhtlesime ka meie kooli vilistlase Markus Mangussoniga, kes oli nõus  “Põhja - 

Pärnumaa valla kooliolümpia 2020 “ üritust pildistama. 22. september kohtusime 

taas juhendaja Mägisaluga ja arutasime kui palju läheb vaja abilisi. Mõtlesime välja 

kooliolümpia lisaalad ja vaatasime üle diplomi kujunduse, vt lisa 6. Teatasime 

kooliõele, et teda on vaja spordipäevale arstiks. 23. septembril sai saadetud e-kiri, vt 

lisa 1.4., direktriss Marget Privitsale, et Teda kooliolümpia avamisele kutsuda. 

Käisime juhendaja Mägisaluga poes, et osta kõik lisaauhinnad, snäkid jms.  24. 

septembril küsisime UT koordinaatorilt, et kes on meie praktilise töö vaatleja ja tuleb 

meie ürituse läbiviimisele hinnangut andma. Seejärel saime taaskord kokku 

juhendaja Mägisaluga. Uurisime internetist, mis järjestuses peab olümpiamängude 

rongkäik olema rivistatud. Kirjutasime üles rongkäigu korrektse järjekorra. 25. 

septembril saatsime huvijuht Eike Meresmaale spordipäeva tutvustava info, mis 

pandi üles kooli Facebooki lehele, vt lisa 6. 28. septembril tegime poes viimased 

sisseostud spordipäevaks. Otsisime üles kõik vajalikud sporditarbed ning 

transportisime need staadionile. Lõikasime välja klassidele riikide nimesildid ning 

vaatasime üle diplomid jms. Koostasime meie avakõne, vt lisa 8,  mille saatsime 

huvijuhile väljaprintimiseks. Kohtusime ka kooli juhtkonnaga, et nad saaks 

veenduda, et me saame ikka spordipäevaga hakkama, kuna meie juhendaja Mario 

Mägisalu pidi tol päeval viibima COVID-19 tõttu  eneseisolatsioonis. 29. septembri 

hommikul seadsime Vändra staadioni valmis spordipäevaks. Toimus Põhja-

Pärnumaa valla kooliolümpia, vt ptk 3. 29. oktoobril esitasime ürituse eelarve 

aruande vallale, vt lisa 7. 
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3. Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpiamängude päev 

Päev algas sellega, et mõlemad läksime kella 7st staadionile, et valmis sättida 

võistlusalad ja võistlusvahendid. Kui alad olid valmis pandud ja staadionil kõik 

tehtud, läksime enne rongkäigu algust kooli ette. Nagu kooliolümpiale kombeks, 

loosisime eelnevalt klassidele riigid, mida antud spordipäeval esindatakse. Andsime 

neile ülesandeks riietuda oma riigi värvidesse ja kasutada erinevaid sümboolikaid, vt 

joonis 2. Kokku oli erinevaid riike 26. 

 

Joonis 2. Klass oma riigi sümboolikaga (Mangusson, 2020). 

Nimekirja alusel seadsime ritta kooliolümpial osalevad klassid. Kui kõik olid 

rongkäiguks valmis, seadsime sammud staadioni poole.  
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Joonis 3. Rongkäik staadionile. (Mangusson, 2020) 

Kui klassid olid riikide järgi järjekorda seatud, alustasime rongkäiguga Vändra 

Gümnaasiumi parklast Vändra staadionile. Rongkäigu eesotsas oli Vändra 

Gümnaasiumi direktriss Marget Privits koos Vändra Karuga. Rongkäik staadionile 

möödus ohutult ja näha oli väga rõõmsaid erineva kooli õpilasi, vt joonis 3. Lisandra 

kõndis rongkäiguga kaasa ja Kristin läks kiirelt staadionile, et teha seal veel viimased 

korrektuurid. Kui rongkäik jõudis staadionile, andsime direktorile üle olümpiatõrviku, 

et teha sellega auring. Samas rongkäigu järjekorras rivistusid klassid staadionil, et 

alustada soojendusega, mida viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Indrek Saar ja 

Vändra Karu (Eike Meresmaa), vt joonis 4. 
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Joonis 4. Spordipäeva eelne soojendus. (Mangusson, 2020) 

Soojenduselt ei puudunud ka muusika, mille saatel said kõigil puusad soojaks. Soe 

sees, oli hiljem õpilastel hea võistlusaladele võistlema minna. Kõigil soojendus 

tehtud, pidasime piduliku avakõne, kus kõneles ka Vändra Gümnaasiumi direktriss 

Marget Privits. Pärast kõne jagasime välja auhinnad neile, kes rongkäigus enim 

silma paistsid. Et spordipäev oleks huvitavam ja kutsuks õpilasi antud päeval 

osalema, siis mõtlesime välja auhinnad “Parim klass” ja “Parim riietuja”. “Parim 

riietuja” - kõige silmapaistvama riietusega isik ja “Stiililt parim klass” - klassil 

tervikuna stiililt kõige ühtsem riietus. Võitjad valisime selle järgi, kes on oma riiki 

kõige täpsemini jäljendanud. Auhindade võitjad olid pärit kahest erinevast koolist: 

Vändra Gümnaasiumist ja Kergu Lasteaed-Algkoolist. “Stiililt parim klass” auhinna 

võitis Vändra Gümnaasiumi 10. klass, kelle riigiks oli Roheneemesaared, vt joonis 5. 

“Parim riietuja” auhinna võitsid kolm õpilast Kergu Lasteaed-Algkooli 6. klassist, vt 

joonis 6. 
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Joonis 5. “Stiililt parim klass” 10. kl Roheneemesaared (Mangusson, 2020) 

 

Joonis 6. “Parim riietuja” Kergu Lasteaed-Algkoolist. (Mangusson, 2020) 
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Kooliolümpia pidulikult avatud ja esimesed autasud jagatud, alustasime 

sportimisega. Kõige esimesena võeti mõõtu pendelteatejooksus, vt joonis 7. 

Omavahel võistlesid erinevad klassid erinevas arvestuses: 5.-7. klass, 8.-9. klass ja 

gümnaasium. Käis tihe võistlus ja näha oli, et pingutati võitmise nimel palju. Pärast 

seda toimusid nelja individuaalalaga alagruppide jooksud ning hiljem viie 

individuaalalaga alagruppide jooksud. Jooksudele järgnesid ka tavaalad nagu 

näiteks pallivise, kaugushüpe.  

 

Joonis 7. Pendelteatejooks. (Mangusson, 2020) 

Iga õpilane sai spordipäeva ajakavast ise jälgida, milline ala tema klassil millalgi on. 

Ka õpetajatel olid omad ülesanded, mida nad täitma pidid. Kuna neil on täpne silm, 

siis määrasime nad kooliolümpial kohtunikeks. Selle jaoks koostasime tabeli, mis 

kajastas, kus mingi õpetaja peab kohtunikuks olema, vt lisa 5. Väljaspool staadionit 

toimusid ka lisaalad, milleks olid kummikuvise ja noolemäng. Lisa aladel oli väga 

aktiivne osavõtt, mis oli väga üllatav, sest osalesid nii poisid, tüdrukud kui ka 

õpetajad. Alade autasustamise tegime jooksvalt, kuna eelnevate aastete põhjal 

järeldasime, et õpilased kipuvad enne spordipäeva autasustamist koju minema. 

Õpilasi autasustasime diplomi, medali ja magusaga, vt joonis 8 ja 9. Olümpiamedalid 

valmistas firma OÜ Särka Sport  ja diplomi kujundust aitas teha Eike Meresmaa. 
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Joonis 8. Olümpiavõitjate medalid (Fotod: Mägisalu, 2021). 

 

 

 

Joonis 9. Diplomi näidis 

Kuna õpilasi oli väga palju, venis ka päev ja autasustamine oodatust pikemaks. Kui 

kõik parimad sportijad olid autasustatud ja koju läinud, alustasime meie staadioni 

koristamisega. Viisime kõik spordivahendid omale kohale tagasi ning tänasime ka 

meie abistajaid, ilma kelleta oleks see spordipäeva korraldamine möödunud kindlasti 

raskemalt. 
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4. Osalejate tagasiside 

Tagasisidet kogusime ajavahemikul 15.12.2020-24.01.2021. Vändra Gümnaasiumi 

õpilastele sai küsimustik pandud ekooli koduste ülesannete alla. Teistele 

kooliolümpial osalenud koolide esindajatele edastas e-kirja teel küsimustiku 

juhendaja Mägisalu. Küsimustikule vastas 117 osalejat  279st  kooliolümpial 

osalenud õpilasest s.o. 41,9 %. Tagasiside saamiseks koostasime Google Formsis 

küsimustiku.  Küsitluse eesmärgiks oli saada teada osalejate arvamust ürituse kohta, 

et järgmised kooliolümpiamängud meie koolis saaks korraldada veel paremini. 

Küsimused ja vastuste analüüs oli järgmine:   

1. Mis Sulle spordipäeva juures kõige rohkem meeldis? 

Osalejatele meeldisid kõige rohkem võistlusalad (45,3%), meeldivuselt 

järgnes rongkäik (33,3%) ja auhinnad (26,5%). Kooliolümpia meeldis ja 

korraldus sobis 55 inimesele s.o. 47% vastanutest. 

2. Mis Sulle spordipäeva juures ei meeldinud või mis oleks võinud olla paremini? 

Üks inimene vastas antud küsimusele, et talle ei meeldinud mitte midagi. 

Vastustest selgus, et osalejatele ei meeldinud võistlusalad (17,1%), rongkäik 

(13,7%) ja auhinnad (12,8%). Seega osales meie korraldatud üritusel ka 

rahulolematuid õpilasi.  

3. Kuidas saaksime järgmine kord kooliolümpiat paremini korraldada või läbi 

viia?  

Vastajatest 48  inimest arvasid, et spordipäeva korralduses ja läbiviimisele 

pole midagi ette heita ja kõik sobis. 8 inimest vastasid, et oleks võinud olla 

parem aja planeerimine ja vähem ootamist ning veel 8 inimest sõnasid, et 

oleks võinud olla rohkem võistlusalasid, mis on mängulised. Üks inimene 

vastas, et kostüümide valmistamiseks/otsimiseks oleks võinud olla pikem 

ettevalmistusperiood. 

4. Kas tundsid, et meie korraldatud kooliolümpia tõi Sind spordile lähemale ja 

hakkasid rohkem huvi tundma spordi vastu? 
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52,1% vastajatest ütlesid, et nemad tegelesid juba varem spordiga ja nende 

jaoks ei muutunud midagi. Sellele järgnesid vastused ei (27,4%) ning jah 

(16,2%). Üks inimene vastas, et tema ei tegele spordiga. 

5. Kas said sellest sporti täis päevast rohkem motivatsiooni, tahtejõudu edasi 

sportimiseks või võistlemiseks? 

42,7% vastajatest tegeles juba varasemalt spordiga ning nende jaoks ei 

muutu midagi. Sellele järgnesid vastused ei (30,8%) ning jah (23,1%). Üks 

inimene ehk 0,9% vastas, et väga mitte. 
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5. Korraldajate seisukohad 

Sellise suurejoonelise ürituse korraldamine nõudis meilt palju aega ja algset 

planeerimist. Järgnevalt jagame oma mõtteid ja arvamusi. 

 

Joonis 10. Ürituse korraldajad kohtunikena (Mangusson, 2020). 

5.1. Kristini arvamused 

Praktilise töö  korraldamine oli päris suur väljakutse mulle, kuna mina polnud varem 

nii suurt üritust korraldanud, kus nii palju lapsi oleks osalenud. Kui kooliolümpia päev 

oli käes, tuli ka väike närv sisse, kuid see kadus kähku, kuna meid aitasid ja toetasid 

paljud teised inimesed, ilma kelleta oleks kooliolümpia päev kindlasti raskemalt 

möödunud. Sellist kooliolümpia stiilis spordipäeva oli rõõm korraldada, kuna kõik 

õpilased olid riietunud oma riigi värvides ja temaatikas. Ka spordialadel käis tihe 

konkurents klasside vahel. Oli näha, et õpilased ei tulnud spordipäevale niisama 

istuma, vaid ikka sportima ja endast kõike andma. Seda näitasid ka tulemused, kuna 

nii mõnigi õpilane võitis mitu medalit erinevalt alalt. Oma praktilist tööd planeerides 

õppisin paremini oma aega planeerima, kuna saime tihti ülesandeid oma juhendaja 
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Mario Mägisalult, kes andis nende täitmiseks mingi kindla teatud aja. Samuti on mul 

nüüd suuremate ürituste korraldamisel mõningad kogemused olemas ning tean, 

milline eelprotsess kaasneb ürituste planeerimisega. Seadsime oma uurimustöö 

eesmärgiks edendada noorte sporditegevust ja liikuvust. Panna noori tundma rõõmu 

liikumisest ning selgitada välja parimad Põhja-Pärnumaa valla 

kooliolümpiamängudel osalejad. Arvan, et täitsime oma eesmärgi, kuna 

kooliolümpiale olid kokku tulnud väga paljud noored, kellele kindlasti meeldib 

sportida ja oli ka näha, et tunti sellest rõõmu, kuna aladel saavutati mitmeid väga 

häid tulemusi.  

Raskeks tegi olukorra see, et õpetaja Mägisalu kohal ei saanud olla, kuna pidi 

COVID-19 piirangutest tulenevalt viibima isolatsioonis ja seetõttu oli meil suurem 

vastutus.  

Äpardusi tuli ka ette, nagu näiteks ei osanud me ette näha, et kooliolümpial pidime 

ka ise kohtunikud olema ja õpetajaid abistama, vt joonis 10. 

5.2. Lisandra arvamused 

Praktilise töö teema välja valitud, olin üsna kindel, et olümpiamängude korraldamine 

peaks olema lihtne. Juba kolm kuud enne olümpiamängude toimumist veendusin, et 

paraku ei ole see nii. Tuli välja mõelda, organiseerida, vormistada palju asju, mis olid 

minu jaoks täiesti võõrad ja ootamatud. Tänu sellele sain rohkelt uusi ning huvitavaid 

kogemusi, näiteks eelarve koostamine. See on meeldejääv oskus, mida võib 

kindlasti veel tulevikus vaja minna. 

Õppisin oma aega planeerima ja olulisemaid asju esikohale tõstma. Tuli ette 

olukordi, kus oli vaja kiiresti probleem lahendada, näiteks kutsemeilide saatmine, 

millega ei saanud pikalt venitada. Saime meelde tuletada ametlike kirjade 

koostamise, mis oli kogu selle pika protsessi juures tegelikult üks lihtsamaid ja 

kiiremaid ülesandeid. 

Olümpiamängude läbiviimine oli ise juba lihtsam, kuna me olime mitu kuud seda 

aktiivselt ette valmistanud ja planeerinud. Olümpiamängud toimusid edukalt ilma 

suuremate probleemideta, kuid siiski esines ka mõni tagasilöök. Kaugushüppe 

võistlusalal tuli puudust abikätest, seega olime Kristiniga sunnitud ka ise kohtunikke 

aitama. Samuti olime valesti arvutanud medalite arvu, mis tähendas, et üks 
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vanusegrupp jäi autasustamata. Kauaoodatud medalid said võistlejatele edastatud 

mõni kuu hiljem. 

Kokkuvõttes on praktilise töö koostamine ja läbiviimine üsna keerukas, aeganõudev 

ja pikaajaline protsess. Kõikide nimetatud asjaoludega pidi igapäevaselt arvestama 

ja oma päevaplaani lisama. Olen rahul, et suutsin kõik murekohad lahendada ning 

õppisin üritust korraldama ja läbi viima. 
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Kokkuvõte 

Meie praktiliseks tööks olev “Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia 2020” toimus 

29.09.2020. Üritus oli inspireeritud eelkõige Vändra Gümnaasiumi endisest kehalise 

kasvatuse õpetajast Age Raimetsast, kes korraldas Vändra Gümnaasiumi 

kooliolümpiamänge 2014. ja 2016. aastal.  

Meie, kui aktiivsed noored sportlased, seadsime isiklikuks eesmärgiks teada saada 

ja kogeda, kuidas ürituste korraldamine ja läbiviimine toimub ning milline protsess 

sellega kaasneb. Praktilise töö eesmärk oli edendada noorte sporditegevust ja 

liikuvust. Panna noori tundma rõõmu liikumisest ning selgitada välja parimad Põhja-

Pärnumaa valla kooliolümpiamängudel osalejad ja sportlased. Arendada enda 

organiseerimise oskusi ja koguda tagasisidet korraldatud ürituse kohta, et parandada 

järgnevate kooliolümpiamängude korraldamist. 

Kutsusime kooliolümpiale viis erinevat kooli üle Põhja-Pärnumaa valla ja loosisime 

igale klassile eraldi riigi, mille temaatikas ja värvides antud klass olema pidi. 

Olümpiamängudel said autasustatud parimad sportlased ning riietujad.  

Tagasisidet osalejatelt kogusime ajavahemikul 15.12.20.-24.01.21. Google Formsis 

koostatud küsitluse eesmärgiks oli saada teada osalejate arvamust ürituse kohta, et 

järgmised kooliolümpiamängud meie koolis korraldada veel paremini.  

Osalejatele meeldis kõige rohkem võistlusalad (45,3%), meeldivuselt järgnes 

rongkäik (33,3%) ja auhinnad (26,5%). Kooliolümpia meeldis ja korraldus sobis 55 

inimesele s.o. 47% vastanutest.  

Vastustest selgus, et oli ka neid osalejaid, kellele ei meeldinud võistlusalad (17,1%), 

rongkäik (13,7%) ja auhinnad (12,8%). Seega osales meie korraldatud üritusel ka 

rahulolematuid õpilasi.  

Vastajatest 48 inimest arvasid, et kooliolümpia korralduses ja läbiviimisele pole 

midagi ette heita ja kõik sobis. 8 inimest vastasid, et oleks võinud olla parem aja 

planeerimine ja vähem ootamist ning veel 8 inimest sõnasid, et oleks võinud olla 

rohkem võistlusalasid, mis on mängulised. Üks inimene vastas, et kostüümide 

valmistamiseks/otsimiseks oleks võinud olla pikem ettevalmistusperiood. 

Tundsime huvi, kas osalejad ka ise tundsid, et meie korraldatud kooliolümpia tõi neid 

spordile lähemale ning kas suurenes huvi spordi vastu. 52,1% vastajatest ütlesid, et 
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nemad tegelesid juba varem spordiga ja nende jaoks ei muutunud midagi. Sellele 

järgnesid vastused ei (27,4%) ning jah (16,2%). Üks inimene vastas, et tema ei 

tegele spordiga. 

Samuti küsisime, kas osaleja sai sellest sporti täis päevast rohkem motivatsiooni, 

tahtejõudu edasi sportimiseks või võistlemiseks. 42,7% vastajatest tegeles juba 

varasemalt spordiga ning nende jaoks ei muutu midagi. Sellele järgnesid vastused ei 

(30,8%) ning jah (23,1%). Üks inimene ehk 0,9% vastas, et väga mitte. 

Saame julgelt öelda, et “Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia 2020” korraldamine ja 

läbiviimine oli igati edukas. Meie eesmärgid said täidetud. Saime selgeks, milline 

protsess kaasneb ürituse korraldamisega. Noored osalejad jäid üldpildis 

kooliolümpiaga rahule ning õnnestus suurendada ka sportlaste huvi ja tahtejõudu 

edasi sportmiseks. Tänu tagasidele saime teada, milliseid aspekte võiksid järgmised 

olümpia korraldajad üritusele eelnevalt veel üle vaadata ja täiendada. 
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Resume 

Our practical work “Põhja-Pärnumaa school Olympics 2020” took place on 

29.09.2020. The event was inspired in particular by a former physical education 

teacher of Vändra Gymnasium Age Raimets, who organised the school Olympics of 

Vändra Gymnasium in 2014 and 2016. 

We, as active young athletes, set a personal goal to find out and xperience how 

events are organized, conducted and which process comes with it. The purpose of 

the practical work was to promote sports activities and mobility among young people, 

to make young people enjoy the movement and find out the best participants and 

athletes of the school Olympics of Põhja-Pärnumaa. The aim was also to develop 

our own organisational skills and collect feedback on the organized event to improve 

the next school Olympics. 

We invited 5 different schools from all over Põhja-Pärnumaa to the school Olympics 

and drew a country for each class, in whose themes and colours each class had to 

participate The best athletes and uniforms were rewarded at the Olympics. 

The feedback from the participants was collected between 15.12.20.-24.02.21. The 

purpose of the survey, which was composed in Google Forms, was to find out the 

participants' opinion about the event, so that the next school Olympics in our school 

will be even better. 

Participants liked the sports most (45.3%), it was followed by the procession (33.3%) 

and awards (26.5%). 55 people i.e. 47% of the respondents liked the event and 

admitted that the arrangement was appropriate. 

The answers revealed that there were participants, who did not fancy the sports 

(17.1%), the procession (13.7%) and the awards (12.8%). So, also dissatisfied 

students participated at the event organized by us.  

48 of the respondents thought there was nothing wrong with the organization and 

performance of the school Olympics and everything was alright. 8 people replied that 

there could have been better time planning and less waiting and another 8 people 

said there could have been more sports, which are more playful. One person replied 

that there should have been a longer preparation period for making/searching the 

costumes. 
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We wondered if the participants themselves felt that school Olympics organised by 

us brought them closer to the sport and whether there was an increase in interest in 

sports. 52.1% of the respondents admitted that they were involved in sports before 

and nothing changed for them. It was followed by answers no (27.4%) and yes 

(16.2%). One person replied that he does not play sports. 

We also asked if the participant got more motivation, willpower from this sports-filled 

day to continue sport or compete. 42.7% of the respondents were already doing 

sports and nothing changed for them. Followed by answers no (30.8%) and yes 

(23.1%). One person i.e. 0.9% answered: “not very much”. 

We can confidently say that the organization and performance of “Põhja-Pärnumaa 

school Olympics 2020” was a success. Our goals were met. We learned what kind of 

process organizing an event involves. Young participants were satisfied with the 

overall picture of the school Olympics and it also managed to increase the interest 

and willpower of the athletes to continue practising sports. Thanks to the feedback, 

we learned what aspects could other organizers of school Olympics previously check 

and supplement.  
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Lisad 

Lisa 1. Kirjavahetus 

Lisa 1.1. Sõnum Ranet Lepikule. 

 

 

Lisa 1.2. Meil OÜ Särka Sport esindajale. 
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Lisa 1.3. Meil Õie Kuusele 

 

 

Lisa 1.4. Meil Marget Privitsale 
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Lisa 2. Kooliolümpia reklaamplakat  

 

Joonis 11. Kooliolümpia reklaamplakat (Krais ja Nurmesalu, 2020). 
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Lisa 3. Kooliolümpia avakõne 

Tere hommikust! Meie oleme Vändra Gümnaasiumi 11. klassi õpilased Kristin ja 

Lisandra. Uurimistöö praktilise osana korraldame Põhja-Pärnumaa valla 

kooliolümpiat. Kutsusime kokku 5 erinevat kooli üle Põhja-Pärnumaa ning oleme 

väga tänulikud, et otsustasite meie kooliolümpiast osa võtta. Tänasel spordipäeval 

on kolm erinevat arvestust: 5-7. klass, 8-9. klass ja gümnaasium. Enne 

individuaalalasid toimuvad pendelteatejooksud. 5-7 klassidel on 4 kohustuslikku 

spordiala ja 8-12. klassidel 5. Ajakava leiate tribüüni kõrval olevalt seinalt. Pallivise ja 

kaugushüpe toimuvad ühe arvestuse tüdrukutel ja poistel samal ajal. Teistel aladel 

võistlevad samast arvestusest enne poisid ja siis tüdrukud.  

Kui tunned, et tahad olla veelgi sportlikum, siis on ka võimalus võtta osa lisaaladest, 

mis toimuvad väljaspool staadionilt. Parimatele ka auhinnad! 

Õpetajatele ja abipersonalile oleme valmis pannud staadioruumidesse kohvilaua ja 

näksimist.  

Spordipäeva lõpus toimub autasustamine.  Autasustatakse ka parimaid riietujaid.  

Meie ülevallalisele kooliolümpiale on kohale tulnud ka vallavanem, kellele soovime 

nüüd sõna anda. 

Soovime veelkord tänada kõiki kooli osavõtu eest, ning kutsume ette kooli esindaja, 

et vastu võtta diplom. 

1. Vändra Gümnaasiumi esindaja 

2. Tootsi lasteaed-põhikooli esindaja 

3. Pärnu-Jaagupi põhikooli esindaja 

4. Juurikaru põhikooli esindaja 

5. Kergu lasteaeg-algkooli esindaja 
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Lisa 4. Kooliolümpia juhend 

Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia eesmärk: Edendada noorte sporditegevust ja 

liikuvust. Panna noori tundma rõõmu liikumisest ning selgitada välja parimad Põhja-

Pärnumaa valla kooliolümpiamängudel osalejad. 

Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia toimumise aeg ja koht: Kooliolümpia toimub 

29.09.2020, kell 10:00 Vändra staadionil, aadressil Kalda 6, Vändra. 

Kogunemine Vändra Gümnaasiumi parklas kell 9:00 

Rongkäigu algus kooli parklast kell 9:20 

Kooliolümpia avamine staadionil kell 9:35 

Lippude sissetoomine ja tule süütamine kell 9:45 

Kogunemine võistluspaikadesse kell 9:55 

Võistlused kell 10:00-13:00 

Ettevalmistus lõputseremooniaks kell 13:00-13:30 

Lõputseremoonia kell 13:30-14:30. Autasustatakse 1.-3. kohta auhindade ja 

diplomitega. 

Koristamine kell 14:30-... 

Lisainformatsioon  

10:00-13:00 toimuvad väljaspool staadioni ka vabatahtlikud alad 

11:30-12:30 on lõunasöök ning iga klass valib endale sobiva aja, millal sööma 

minna. 

Iga kooli võistlejatest koosnev nimekiri esitada hiljemalt 15.09.2020. 

Võistlejate nimekirjad saata kehalise kasvatuse õpetaja Mario Mägisalu 

meiliaadressile (mario.magisalu@vandra.ee). 

Igale klassile loositakse riik, mille järgi on nad kohustatud riietuma ja lipu 

valmistama. 

- Individuaalaladel osalemine on kohustuslik. 

mailto:mario.magisalu@vandra.ee
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- Iga kool peab esitama oma võistlejatest nimekirja klasside kaupa, hiljemalt 

04.09.2020 kuupäevaks. 

- Võistkondlikel aladel võistkond garanteerib ettenähtud ajal oma klassi 

võistkonna kohalolu. Hilinejaid starti ei lubata. Võistkondlikud alad toimuvad 

enne individuaalalasid. 

- 5.-7. klassi õpilased on kohustatud osalema 4 individuaalsel alal. 8.-12. klassi 

õpilased on kohustatud osalema 5 individuaalsel alal. 

- Enne individuaalalasid toimuvale võistkondlikule alale peavad iga klassi 

õpilased valima endi seast õpilased, kes esindavad antud klassi 

pendelteatejooksus. Pendelteatejooks toimub eraldi 5.-7. klassi arvestuses ja 

8.-12. klassi arvestuses. 5.-7. klasside pendelteatejooksus osaleb 5 tüdrukut 

ja 5 poissi. 8.-12. klasside pendelteatejooksus osaleb 4 tüdrukut ja 4 poissi. 

- Erinevatest koolidest pärit klassid võistlevad omavahel ehk ühel 

individuaalalal osalevad erinevatest koolidest pärit sama vanusegrupi klassid. 

V, VI ja VII klass (5-7) 

Individuaalalad (4 ala) 

1. Pallivise 

Ära tuleb visata joone tagant, joonele astudes ei lähe tulemus kirja. Igal võistlejal on 

3 järjestikust katset. Kirja läheb parim tulemus. 

2. 60m jooks 

Stardis korraga 5 võistlejat. Igaühel üks jooks. 

3. Kaugushüpe 

Ära tuleb tõugata paku tagant, pakule astudes ei lähe tulemus kirja. Igal võistlejal 2 

katset. 

4. 400m jooks 

Stardis korraga 10 võistlejat. Igaühel üks jooks. 

Meeskondlik ala 

Pendelteatejooks 
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Võistkond läbib etteantud raja, viies saadud teatepulga teisele poole rada. 

Võistkonna moodustavad 5 poissi ja 5 tüdrukut. Võidab parima aja saavutanud 

võistkond. 

VIII, IX, X, XI ja XII klass (8-12) 

Individuaalalad (5 ala) 

1. Pallivise 

Ära tuleb tõugata joone tagant, joonele astudes ei lähe tulemus kirja. Igal võistlejal 

on 3 järjestikust katset. Kirja läheb parim tulemus. 

2. 100m jooks 

Stardis korraga 5 võistlejat. Igaühel üks jooks. 

3. Kaugushüpe 

Ära tuleb tõugata paku tagant, pakule astudes ei lähe tulemus kirja. Igal võistlejal 2 

katset. 

4. 800m jooks 

Stardis korraga 10 võistlejat. Igaühel üks jooks. 

5. Kettaheide 

Igal võistlejal on 3 katset, mida sooritatakse korraga. Ringist tuleb väljuda valgest 

joonest tagant poolt, kuna muidu katse ei loe. Võidab see, kes on teinud pikima heite 

ja ei ole enne ketta maandumist ringist välja astunud. 

Meeskondlik ala 

Pendelteatejooks 

Võistkond läbib etteantud raja, viies saadud teatepulga teisele poole rada. 

Võistkonna moodustavad 4 poissi ja 4 tüdrukut. Võidab parima aja saavutanud 

võistkond. 
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Lisa 5. Kooliolümpia kohtunikud 
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Lisa 6. Spordipäeva tutvustav info 

Uurimustöö praktilise osa raames korraldavad 11. klassi õpilased Kristin ja Lisandra 

Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia, mis toimub 29.09 kell 10:00 Vändra staadionil. 

Kell 9:00 on kooli ees kogunemine ning kell 9:20 algab rongkäik Vändra staadionile. 

Sellega seoses on igale klassile loositud ka riik, mille värvides ja temaatikas antud 

klass olema peab. 

5. klass-Soome 

6.a klass-Taani 

6.b klass-Mauritaania 

7.a klass-Hispaania 

7.b klass-Suurbritannia 

8. klass-Rootsi 

9.a klass-Tai 

9.b klass-Prantsusmaa 

10. klass-Roheneemesaared 

11. klass-Eesti 

12. klass-Gröönimaa 

Parimatele riietujatele ka auhinnad! 
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Lisa 7. Kooliolümpia eelarve  

  

 
 


