
Koulun hiihtokisat 

Sanat 

hiihtokisat= skidtävlingar 

muutama= några 

hiihtokeskus= skidcentrum 

sukset= skidor 

luistimet= skridskor 

ei ole tilaa= ryms inte 

kilpailla= tävla 

tyytyväinen= nöjd 

osallistuja= deltagare 

lähtö= start 

kaatua= falla 

pysyä pystyssä= hållas stående 

mennä ohi= åka, fara förbi 

mahtava loppukiri= fantastisk slutspurt 

ylittää maaliviivan= krossa mållinjen 

 

Muutama päivä ennen hiihtolomaa koulussa on hiihtokisat. Kaikki oppilaat lähtevät linja-

autolla kunnan hiihtokeskukseen heti aamulla. Heillä on sukset ja pulkat mukana. 

Muutamilla oppilailla on myös luistimet mukana. Ville olisi halunnut ottaa rattikelkkansa 

mukaan, mutta opettajat eivät antaneet siihen lupaa, koska bussissa ei ollut tarpeeksi tilaa.  

Aamupäivällä vuorossa on hiihtokisat. Kaikki oppilaat eivät halua kilpailla, mutta sekä Ville 

että Laura ovat päättäneet olla mukana. Ville ei ole hiihtänyt montaa kertaa tänä talvena, 

mutta hänellä on hyvä kunto, koska hän urheilee paljon. Hän hiihtää kuudenneksi poikien 

sarjassa ja on oikein tyytyväinen siihen. Kuusi parasta oppilasta saavat pokaalin ja kaikki 

muut osallistujat saavat mitalin.  

Laura on hiihtänyt yli sata kilometriä talven aikana. Hän saa hyvän lähdön ja johtaa kilpailua 

kauan. Viimeisessä mäessä hän kuitenkin kaatuu ja ennen kuin hän on taas pystyssä, kaksi 

tyttöä on mennyt ohi. Lauralla on mahtava loppukiri ja hiihtää tosi lujaa kohti maalia. Hän 

ohittaa toisen tytön eikä ole enää kaukana johtajasta. Loppusuoralla molemmat tytöt 

hiihtävät vierekkäin ja he ylittävät maaliviivan yhtä aikaa. Kuka voitti? Maalikamera näyttää 

että Lauran jalka ylittää maaliviivan muutaman sentin ennen toisen tytön jalkaa. Laura tulee 

tosi onnelliseksi. Tämä on hänen ensimmäinen voittonsa ikinä. Onnea Laura! 

 



Valitse oikea vaihtoehto 

1. Milloin koulussa on hiihtokisat? 

a) hiihtoloman jälkeen 

b) muutama päivä ennen hiihtolomaa 

c) tammikuussa 

 

2. Millä oppilaat menevät kisoihin? 

a) opettajan autolla 

b) taksilla 

c) linja-autolla 

 

3. Missä hiihtokisat ovat? 

a) kunnan hiihtokeskuksessa 

b) kaupungissa 

c) naapurikunnan hiihtokeskuksessa 

 

4. Miksi Ville ei saanut ottaa rattikelkkansa mukaan? 

a) linja-autossa ei ollut tarpeeksi tilaa 

b) opettaja sanoo että se on liian vaarallista 

c) pulkkamäessä ei ole lunta 

 

5. Ovatko Laura ja Ville mukana hiihtokisoissa? 

a) Laura on mukana 

b) Ville on mukana 

c) Ville ja Laura ovat mukana 

 



6. Miksi Villellä on hyvä kunto? 

a) hän hiihtää paljon 

b) hän urheilee paljon 

c) hän pelaa jalkapalloa 

 

7. Mikä on Villen sijoitus (placering)? 

a) kuudes 

b) viides 

c) neljäs 

 

8. Mitä tapahtuu Lauralle viimeisessä mäessä? 

a) hän menee kovaa 

b) hän kaatuu 

c) hän laskee metsään 

 

9. Miksi Laura tulee onnelliseksi? 

a) Laura voittaa 

b) Laura saa mitalin 

c) Laura tulee toiseksi 

 


