
 

 

 

 
Matka Kalevalaan 
5.  luokan ryhmätyö  

Työn koko  1,4m X 2m 



Alexandra 4. lk Elina 4. lk 



Lotta 1.lk  Ellen 1.lk 



Pingviinit 

 

”Laineilla keinui 
pieni lautta vain, 
siellä mä ystäväni 
nähdä sain Ville 
Viluisen…. 

yykaakoo,yykaakoo, 
pingviinit on täällä 
jo…” 

Olli-Matias ja Turo-Tapani 3.lk 



Oskari 3.lk 

Venla 2.lk Paulus 2.lk 



Turo-Tapani 
3.lk 

Annika 
3.lk 

Raakel 3.lk 



Kasper 3.lk 



Juho 4.lk 

Hanna-Sofia 1.-2.lk 

Vili 1.lk 

Jouko 1.lk 

Veikka 1.-2.lk 



Lotta 1.-2.lk 

Vili 1.lk 

Ilona 1.lk 



6. luokka 





4. luokan oppilaat 

Lintuja 
ikkunalla 



 Vangitseva kuva 
   
 Eräänä päivänä Tommi sai maalaukseensa 

idean. Hän aikoi maalata taivaan pilvien 
yläpuolelta. Hän meni kauppaan ostamaan 
öljyvärejä. Kauppias suositteli vangitsevia 
öljyvärejä, jotka saavat maalauksen näyttämään 
aidolta. Tommi otti niitä jokaista väriä ja meni 
maksamaan. Kotona hän otti heti siveltimen ja 
paperin käteen ja aloitti maalaamisen. 
Vangitsevat öljyvärit näyttivät elävän paperilla. 
Tommi oli hyvin tyytyväinen teokseensa, mutta 
paperilla oli vielä yksi maalaamaton kohta. 
Tommi ei tiennyt, mitä siihen maalaisi. Hän 
katseli maalaustaan kauan, kunnes hän nukahti.  

 Hän näki ison punaisen linnun, kunnes hän 
huomasi istuvansa pilven päällä maalaus ja 
maalit kädessä. Hän huomasi, että hänellä oli 
taskussaan sivellin. Tommi yritti päästä pois 
pilven päältä, mutta mikään ei auttanut. Hän 
kaipasi kotiin ja maalasi itsensä toiselle puolelle 
paperia istumassa kotona sohvalla. Sen jälkeen 
Tommi pyörtyi. Hän heräsi sohvallaan ja katsoi 
ympärilleen. Tommi löysi maalauksen lattialta ja 
maalasi maalaamattomaan kohtaan sen linnun, 
jonka oli nähnyt. 

   
 Anna  6.lk 

 

Vera 6.lk 

Peppi 6.lk 



Heikki 4.lk 

Tähtitornin kahvila 

Oulujoen kirkon vanha 
pappila 

Oskari 5.lk  



Venla 6.lk Linnea 5.lk 



Vanhoja  

oululaisia  

koulurakennuksia 

Koulussa on kivaa  
Minun nimeni on Molla.  
Koulussa on kiva olla.  
Yksi miinus yksi on nolla.  
Tänään ruokana on lihaa.  
Koulussa on niin kivaa!  
Elina 4.lk  
 
Koulu  
Koulussa on se kivaa kun siellä on 
kavereita. Ja siellä voi leikkiä 
välitunnilla.  
Koulussa kokeet ovat vähän 
inhottavia. Oppiaineet on ihan kivoja 
mutta ei aina.  
Kuvataide, liikunta ja käsityö on 
todella kivaa.  
Muut on vähän tylsempiä.  
Koulussa on kiva käydä koska siellä 
on kivat opet ja paljon kavereita.  
Koulu on kiva paikka.  
Läksytkin on ihan kivoja mutta ei niitä 
aina miellytä tehdä.  
Inka 4.lk   
 

Heinätorin koulu 

Laura 4.lk 



Vilma 4.lk Valtteri 4.lk 



Ainomaija 5.lk 


