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   Lääne-Virumaa Rakvere·

Rakvere põhikoolis saavad õpilased tegeleda väga paljude spordialadega ja valikuvõimalused on

avarad, kuid nüüd saab loodetavasti jalgpallimäng „Jalgpall kooli!“ toel veelgi populaarsemaks.

„Konkurents erinevate spordialade vahel on päris tihe,“ tunnistas korvpallitreenerist kehalise

kasvatuse õpetaja Märt Raam. „Aga ma ei tee mingeid takistusi tegeleda ka mõne teise alaga ja

valikuid peale ei suru. Lapsed ikka ise valivad, mis spordiala neile lõpuks kõige enam meeldib.“

Raami hinnangul tegi „Jalgpalli kooli!“ treenerite külaskäik vutimängu kindlasti populaarsemaks.

„Tarvase jalgpalliklubi esindaja oleks võinud aieritega kohal olla ja lapsi trenni kutsuda. Kuid

minu teada on jalgpallitrennis käijaid igas klassis päris mitu. On ka neid, kes tahaks ka mängima

hakata, aga ei ole veel julgenud otsustada,“ lausus õpetaja.

Kolme tunni jooksul osales treeningul 128 õpilast 1.-6. klassini. „Oleme väga rahul,“ märkis Märt

Raam. „Tegu on emotsionaalse ja väga vinge üritusega. Sain ise ka palju juurde ja nägin, kuidas on

võimalik lihtsate asjadega suurema hulga lastega põnevaid mängulisi momente tekitada. Lastele

meeldiski enam just mänguline pool. Väga hea oli ka sissejuhatav teoreetiline osa, kus treenerid

küsisid erinevaid jalgpalli puudutavaid küsimusi. Lapsed ikka mõtlesid ja pingutasid päris tõsiselt,

et ikka õigeid vastuseid anda.“

Õpetaja sõnul said õpilased harjutustega päris hästi hakkama, isegi tüdrukud olid hasardis.

Treenerid avaldasid lastele kiitust ja märkisid, et nad on päris osavad. „Üle pika aja oli jälle üks

emotsionaalne ja positiivne ettevõtmine ning juba sooviti treenereid tagasi,“ tõdes Märt Raam,

lisades, et jalgpall on Rakvere põhikoolis väga populaarne ja laste oskustega võib ka rahul olla.

„Soojenduseks ikka mängime ja korraldan tunnis ka triblamisvõistlusi. Nüüd kingiti palle juurde

ja saame seda tihedamini teha. Käime ka Lääne-Virumaa koolide vahelistel võistlustel ja poisid

ikka tahavad mängida.“

Timo Teniste ja Sander Lemberi hinnangul läks neil Rakveres väga hästi. „Tegime kolm

treeningtundi väikesel ja koolitundideks ideaalsel kunstmuruväljakul,“ rääkis Lember. „Kuigi tegu

oli korvpallitaustaga kehalise kasvatuse õpetajaga tundis ta huvi ka jalgpalli vastu. Lapsed olid

õpetaja nägu ja aktiivsed.“
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Rohkem pilte külastustest saab vaadata pildigaleriist 

(http://www.jalgpallkooli.ee/galerii/koolikulastused/)

siit

2014. aastal Eesti Jalgpalli Liidu poolt käivitatud suurprojekt „Jalgpall kooli!“ aitasid käivitada Coca-
Cola HBC Eesti AS ja Nike.
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