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Puutarhan satoa 

  
  
 Mummolassa on 

puutarha jossa on 
perunoita ja paprikoita. 
Siellä on myös herneitä ja 
sipuleita. Ne ainekset kun 
pataan heittää niin hyvät 
muhennokset siitä 
keittää.           
 
Eetu T. 6A    

  
Sophia K. 3A 



  Kaalinpää 

 

 Kaalinpää, 

 on ulkona huono sää.  

 On yö,  

 ja salama lyö.  

 Säikähti kaali, 

  ja itsensä kokoon haali. 

  

 Santeri N. 4A 

 Emilia U. 4A 



Herkullisia omenia 

Santeri S. 2B Janina U. 2A 



Venla P. 2C Pyry P. 1C 



Puutarhan asukkaita 

Puutarhassa tapahtuu 

 

Puutarhassa ampiainen hörrää 

 ja myös mehiläinen pörrää. 

Porkkanoita kasvaa puutarhassa. 

Mehiläinen kerää mettä se on sen vettä. 

 

Arttu H. 4A 

Noora J. 4B 



Puutarhassa tapahtuu 

 
Olipa kerran hiiri, jolla oli ystäväpiiri. 

Ystävät hyörii ja piirissä pyörii. 

Ystävykset kukkuvat ja yöllä ne nukkuvat. 

Etana syö, kohta kello yksi lyö. 

 

Annabella V. 2C 

Linnea T. 4B 



Etanaystävykset 

Erkka P. 1C Joonas L. 2C 



Orava ja siili lehtikasassa 

Miska L. 5A Jenni K. 5A 



Kastemato 

  

  Pikku kastemato 

 

 Puutarhassa eleli pikku, 

 pikku matonen,  

 matosella oli mullassa  

 oma kolonen. 

 Matonen huomasi salaatin, 

 koloon se vei bataatin. 

 Kolossa yllätys odotti, 

 matonen bataatin pudotti. 

 

  Jutta N. 4A 

Veeti P. 4A 



Linnut puiden oksilla 

Jesse J. 5B Anette S. 5B 



Harakka 

Harakka suuri, puusta se kuuli, 
kuinka alla ihmisiä vilisee ja 
koulun kellot kilisee. 
 
Yhtäkkiä hän näki,kun pieni käki, 
hopealusikkaa kiillotti,  
sitten sen piilotti. 
 
Vastustaa ei harakka voinut,  
kun käki lusikan pudotti. 
Vaan lähti kuin viuhahdus, 
kun kuului lusikan kilahdus. 
   
  Oscar C. 5B 

 

 



Puiden lehtiä 

1A-luokka 



 Kesäinen puutarha 
 

Puutarhassa on kukkia, mutta onneksi ei sukkia. Puutarhassa on hirveä vilinä ja 
kukasta kuuluu kilinä. Siellä pieni keiju kastelee kukkaa ja ajattelee lämmintä sukkaa. 

 
Mari K. 6A  

Vilma N. 3A Noora J. 3A 



Sieniä 

Netta J. 1B Iiris H. 1B 



Puustoa 

Oskari P. 6A Carla K. 6A 



Annikan joulujuhlatarina kokonaisuudessaan 

Joulu hukassa 
  
Aurinko nousi vuorten takaa ja valaisi koko lumisen metsän.  Kaikkialla oli hiljaista ja kaunista.  

Eläimet heräsivät, pukivat kaulahuivit kaulaansa ja ryntäsivät ulos. 
- Joulu on saapunut meille! he huusivat innoissaan ja hyppelivät edestakaisin. 
Mutta voi…Missä olivat lahjat, jotka olivat joka ikinen joulu ilmestyneet metsän keskelle? 
- Joulu on hylännyt meidät! joku huusi väkijoukosta. 
Kaikki alkoivat syytellä toisiaan. 
- Kerran muistan, kun sinä varastit käpyjämme omiin varastoihisi, sinun takiasi Joulu hylkäsi meidät! 

huusi orava-äiti vihaisesti naapurilleen. 
- Mutta sinähän varastomme ryöväsit! huusi naapuri takaisin. 
- Minun mielestäni te varastitte kummatkin toisiltanne, jänis-äiti muisteli. 
Hetken tappelun jälkeen pöllö-isä  lensi muiden keskelle, siis sinne mihin lahjojen olisi pitänyt 

ilmestyä. 
- Rauhoittukaa, kukaan ei ole syyllinen! 
- Tätä mieltä minäkin olen ja minun mielestäni meidän pitää etsiä Herra Joulu ja pyytää häneltä 

anteeksi käytöstämme, pöllö-isän taakse ilmestynyt pöllö-äiti tuumasi. 
Kaikki nyökyttelivät toisilleen päätä ja lähtivät koteihinsa pakkaamaan.  Edessä olisi pitkä matka, 

sillä mistä kukaan voisi tietää, missä joulu asuu.  Hetken kuluttua koko eläinjoukko oli valmis 
lähtöön.  He kulkivat pitkän matkan ali aitojen, yli hyytävän kylmien vuorten ja jäisien peltojen 
poikki.  He näkivät pienen puun, jossa oli ovi.  Pihalla oli siiliperhe, joka katsoi kummastuneena 
suurta väkijoukkoa….jatkuu seuraavalla sivulla 

  
 



- Tiedättekö, missä Joulu asuu, kysyi pieni oravanpoikanen. 

- Emme ole, mutta olemme sitä itsekin miettineet, siiliperhe vastasi. 

- Lähtekää mukaamme etsimään häntä. 

Nyt entistä suurempi joukko etsi joulua.  Tunsikohan hän itsensä arvostetuksi, koska näin suuri 
joukko vaaransi henkensä häntä etsiessään.   Ilta vaihtui yöksi ja eläimet olivat niin väsyneitä, 
että eivät olisi jaksaneet edetä yhtään askelta enää.  Yhtäkkiä taivaalle ilmestyi kirkas tähti.  Se 
erottui muista tähdistä.  Se avasi silmänsä ja haukotteli makeasti. 

- Olipas kirkkaat yöunet, se sanoi ja katsahti alaspäin.  Kappas vaan, suuri eläinjoukko täällä 
pimeässä yössä.  

Eläimet olivat aivan hiljaa.   

- No saanen esittäytyä, olen joulun tähti, se kertoi. 

  

Nyt eläimet alkoivat supitella toisilleen.  Pöllöperheen nuorin lapsi nousi ringistä ja lensi ylöspäin.   

- Herra joulun tähti, se aloitti.  Tiedätkö sinä, missä joulu asuu?   

- Voi teitä… ettekö te tiedä, että joulu asuu sydämissämme, se vastasi naurahtaen ja katosi pois. 

Siitä lähtien he viettivät joka joulun yhdessä ja muistaen, että joulun tarkoitus ei ole saada lahjoja, 
vaan olla yhdessä ja muistaa toisia. 

  

Annika M. 6A 

 

 


