
“PAERAHNUDE 
TALIOLÜMPIA-
MÄNGUD”

Paide 
ühisgümnaasiumis
15.- 23.02.2010

Kõige algus!
Taliolümpiamängud algasid 

HARIDUSNÄDALAGA, mille raames 
toimusid:

1. Klassidevahelised ajuragistamised 
VIKTORIINIS!

2. Klassiplakati valmistamine (teemad loositi)
3. Fotokonkurss

4. ....olümpiateemat puudutavad ainetunnid
5. ettevalmistused võistlusteks

LOOMULIKULT EI PUUDUNUD 
SELLE KÕIGE JUURES 

TEAVITUS 
JA 

SELGITAVAD PLAKATID, 
MIDA VÕIS KOOLIST LEIDA 

ERINEVATEST PAIKADEST JA 
ERINEVAS VÄLJAANDES!

“PAERAHNUDE 
TALIOLÜMPIAMÄNGUD”

15. – 23.veebruar

“PAERAHNUDE 
TALIOLÜMPIAMÄNGUD”

Esimene päev: ESMASPÄEV 22.02     1. – 5.klassile
Toimuvad alad: suusatamine /individuaalne 6T +6P/, 

teatesuusatamine /4T+4P/; kelguralli /12 õpilast/; lumejalgpall 
suure palliga /10 õpilast/; kombineeritud teatevõistlus /10 
õpilast/.
NB! Kõikide alade juurde palume õpetajaid ja gümnaasiumi 
õpilasi.

KALLIS  ÕPETAJA, PALUN PANE TÄHELE JA TEATA KA 
LASTELE NING VANEMATELE: 

� Õpilased tulevad kooli 9:40 – söögivahetunniks
� Kaasa paluge lastel võtta soojad riided, kuivad kindad, 
suusad ja kelgud, natuke suupistet – soe tee on kooli poolt!!!

� töövahendid lumelinna 
kujukese valmistamiseks

“PAERAHNUDE 
TALIOLÜMPIAMÄNGUD”

Esmaspäev 22.02 toimub veel:
� “Paerahnude taliolümpiamängude avamine kell 13:00.
Rongkäiguks kogunemine Kooli tn- väike rongkäik, 
lippude heiskamine, kultuuriprogramm ja tule süütamine.
� PAERAHNUDE LUMELINNAKU EHITAMINE – kaasa 
võtta ämbrid, labidad, kellud, värvid jne., jne 

KINDLASTI KUIV JA SOE RIIETUS!!!!!

� LUMEDISCO
� SÕPRUSKONDADE VAHELISED LUSTAKAD 
VÕISTLUSED



“PAERAHNUDE 
TALIOLÜMPIAMÄNGUD”

Teine päev: TEISIPÄEV  23.02     6 - 9.klassile
Toimuvad alad: suusatamine /individuaalne 6T +6P/, 

teatesuusatamine /4T+4P/; kelguralli /12 õpilast/; 
lumejalgpall suure palliga /10 õpilast/; kombineeritud 
teatevõistlus /10 õpilast/, Lumejalgpall /10 õpilast/
NB! Palun kõikidel õpetajatel KINDLASTI panna end kirja 
kohtunikeks.

KALLIS  ÕPETAJA, PALUN PANE TÄHELE JA TEATA
KA LASTELE NING VANEMATELE: 

� Õpilased tulevad kooli 9:40 – söögivahetunniks
� Kaasa paluge lastel võtta soojad 

riided, kuivad kindad,

�suusad ja kelgud, natuke suupistet –
soe tee on kooli poolt!!!
�töövahendid lumelinna 
valmistamiseks
� klasside poolt ise meisterdatud 
“talisõiduk”. KEELATUD ON 
MOOTOR!!!!

K0OLI OLÜMPIAMÄNGUD ON SPORDIPIDU MEILE KÕIGILE 
JA MEIS ENDAS.

TULE AITA , PANE ÕLG ALLA, KÄSI KÜLGE JA VEEDA 
ÜKS LUSTAKAS PÄEV VÄRSKES ÕHUS. 

SELGA IKKA SOOJAD RIIDED, KAASA TERMOSEGA 
TEE/KOHV JA HEA TUJU!

HEAD VASTLAPÄEVA JA VEEL PAREMAT 
OLÜMPIAT  VANCOUVERIS 

NING MEIL 
PAIDE ÜHISGÜMNAASIUMIS!

“PAERAHNUDE 
TALIOLÜMPIA-
MÄNGUDE”

AVAMINE

olümpivanne väikestelt 
ja suurtelt

“PAERAHNUDE TALIOLÜMPIAMÄNGUD”
2010

� Teatesuusatamine 
staadionil kell 13:30. I sõit 6 
ja 7 klassid; Ii sõit 8. ja 
9.klassid; III sõit 
Gümnaasiumi sõidud
� Pealevise –staadioni 
juures

Täpsustused 
olümpiamängude avamiseks: 
�13:00 koguneme kõik Kooli 
ja Pärnu tänava ristmikule 
Olümpiamängude 
rongkäiguks!
� Klassid järjestame 1. –
12.klassini /5 õpilast rivis).
� Rongkäik kulgeb Kooli tn.  
- koolimaja võimlapoolne tee, 
mis liigub ümber koolimaja
�Kohe pealae avamist algab 
lumelinna ehitamine!!!!!!
�PANE END SOOJALT 
RIIDE, VARUSTA VAJALIKE 
TÖÖVAHENDITEGA NING 
TEE KÕIKE SUURIMA 
RÕÕMUGA!!

Täpsustused võistluspäevaks:
Võistluspäeva alustame kell 
10:00 koolimaja eest. Palume 
kõigil koguna TÄPSELT KELL 
10:00
� Pikem liug – võistlevad kõik 
õpilased. Summa liidetakse 
kokku ja jagatakse osalenud 
õpilastega
� Kombineeritud teatevõistlus –
võistkonnas 10 õpilast
�Lumepall – võistkonnas 10 
õpilast. Koolimäe tagune plats
�Rahnu kelgutamine – võistelda 
võib terve klass. Korraga 
võistlevad 3 õpilast, kellest 1 
istub “klassi valmistatud” kelgul 
ja kaks tõukavad või veavad 
kelku. Distantsi pikkus ühele 
võistkonnale pool ringi ümber 
koolimaja. Kokku tuleb läbida 3 
ringi
� Lumehoki – võistkonnas 6 
õpilast. Ala toimub võimlapoolsel 
parkimisplatsil. 
� Individuaalne suusatamine 
“Rahnusuusk” toimub pargis. 
Klassi esindus



Võistluste päev algas 
hoogsast 

olümpialinnaku 
ehitamisest…

…järgnesid 

sportlikult lõbustavad 
tegevused!

lumejalgpall



kelguralli 
isevalmistatud alusel

individuaalne suusatamine 
“rahnusuusk 2010”

lumehoki



pikem liug
…kõige vahepeal oli tore 

koos paksu, paksu lumesajuga 
soojendada end lõkke ääres, 

lüüa tantsu  
või lihtsalt olla….

ning
nautida hobustega reetamist…..



ja nii nagu tavaks
Lõppes kõik autasustamisega

ˇtaliolümpia –
mängude meene


