
Spordiklubi „ Spordisõbrad” hinnakiri  

TÄISPILET SOODUSPILET* 

ühe korra pilet 7 eurot ühe korra pilet  5 eurot 

nelja korra pilet  25 eurot nelja korra pilet  15 eurot 

ühe kuu pilet 35 eurot ühe kuu pilet 25 eurot 

*SOODUSPILET õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 

 

Pille ja Lauri spordiklubis                                                                                                                 Tööleht 19.5     
                                                                                                                                                       
 1. Vaata videot „Pille ja Lauri trennis“. 
 2. Soorita e-harjutused nr 19.5.1, 19.5.2 ja 19.5.3 
 3. Loe. 
 
Pille läheb koos Lauriga spordiklubisse.                                         
Pille: Noh, siin ma olen. Mis ma tegema pean?  
Lauri:  Alguses tee sooja.  
Pille vaatab ringi ja võtab kangi. 
Lauri:  Oota! See on liiga raske. Sa teed endale viga. 
Lauri:  Võta parem hantlid. Nendega on kergem.  
Pille tõstab hantleid.  
Pille: Ma ütlesin, et jõusaal on igav! Ma lähen parem  
aeroobikatrenni. 
Lauri : Mine jah. Aeroobika on hea mõte! 
 

5. Loe. Vaata spordiklubi hinnakirja. Täida lüngad. 
 

Pille: Ma tahan tulla aeroobikatrenni. Kui palju pilet 
maksab? 
Teenindaja: Ühe korra pilet maksab …………….. . 
Nelja korra pilet on …………………………….…. . 
Ühe kuu pileti hind on ………………………..…... . 
Pille: Kas sooduspiletit ka on? 
Teenindaja: Sooduspilet on ……………..….……., 
………………..…….. ja………….……………. –le. 
Pille: Suur tänu info eest.  
 
 
 
 6. Paaristöö. Räägi kaaslasega trennis käimisest. 

 

 

 

 

 

 

 

soojendust tegema / teen − делать разминку 
kangi tõstma / tõstan − поднимать штангу 
hantleid tõstma / tõstan − поднимать гантели 
on igav/-a − скучно 

hinnakiri/ -kirja  − прейскурант 
nelja korra pilet  − четырёх разовый билет 
ühe kuu pilet − месячный билет 
 

  

4. Vasta küsimustele. 
 

1. Mida Lauri käsib Pillel esimesena teha? 
2. Mida hakkab Pille tegema pärast soojendust? 
3. Miks Lauri ei luba Pillel kangi tõsta? 
4. Mida Lauri soovitab Pillel kangi asemel 

tõsta? 
5. Miks Pille läheb aeroobikatrenni? 

 

Mis spordiklubis sa trennis käid? 

Ma ei tee trenni. 

Ma käin spordiklubis ..……….... 
Kui palju pilet maksab? 

Ma ei käi spordiklubis. 
Ma teen ise trenni.  

hinnakiri : hinnakirja 
üks : ühe 
neli : nelja 


