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Ensimmäinen luokka 



Pöllöjä liikkeellä Pöllönkankaalla… 



…… …. . . ihan joka puolella ! 



Talvikaupunkeja 
 





Talvella… 



Pipo päässä . . .  

…lapaset kädessä! 



Lentävää grafiikkaa 





Kevättä ilmassa… 



… . . . ja kielellä! Nam! 



Toinen luokka 



Talvikuvia 









Lumiukko ja ystävät 

 

Lapset tekivät lumiukon. Se oli 

kummallinen. Se karkasi öisin ja 

söi. Kerran yöllä se näki pupun. 

Pupu sanoi: Terve! Lumiukko 

tervehti. Ne lähtivät metsään. 

Siellä oli karhu. Karhu lähti 

joukkoon. Lapset olivat sisällä. 

He ihmettelivät, että lumiukko 

liikkuu. Lapset lähtivät heti 

metsään. Ne tapasivat 

lumiukon. Ja niistä kaikista tuli 

ystäviä. 

 

Atte 2A 
 



Lumiukon satu 

 

Oli kylmä pakkaspäivä. Lapset olivat rakentaneet 

takapihalle lumiukon. Lumiukosta oli tylsää seistä 

siinä päivät pitkät. Se halusi seikkailemaan! Eräänä 

yönä se lähti pois. Matkallaan lumiukko näki 

oravan, joka kysyi siltä: Minne sinä olet menossa? 

Seikkailemaan! se sanoi. Voit tulla mukaani, jos 

haluat. Orava mietti hetken. No hyvä on. Minä 

lähden mukaasi. Sitten he jatkoivat matkaa. 

Jonkun ajan kuluttua ystävykset tapasivat jäniksen. 

Jäniskin lähti heidän mukaansa. Lähdetään 

kaupunkiin ehdotti jänis jonkin ajan kuluttua.  

(jatkuu) 



Sain kerran eräältä velholta 

näkymättömyyspulveria, joten jos sirottelemme 

sitä päällemme, kukaan ei näe meitä. Vain me 

näemme toisemme. Entä jos sen vaikutus 

loppuu? kysyi lumiukko. Tämän vaikutus loppuu 

vain, jos sanoo ”näkyvyys”. Mennään sitten, sanoi 

orava. Siispä he lähtivät kaupunkiin. Mitä me 

siellä tehdään? Hmm…, mietti lumiukko. 

Voisimme mennä Hoploppiin. Joo! innostui 

orava. Voimme laskea liukumäkeä ja heilua 

köysissä ja… Vieläpä kenenkään huomaamatta. 

Sitten he menivät Hoploppiin, mutta sisällä 

lumiukko suli. 

 

Elias P. 2A 

 



Lumiukon seikkailu 
 

Kerran Eeli ja Aliina rakensivat lumiukon. Sillä oli 

olkihattu ja porkkananenä. kerran, kun Eeli ja Aliina 

olivat sisällä, lumiukolle tuli kavereita. Sinne tuli 

linnunpoika Lipsanen ja pupu nimeltä Jussi. Ne 

sanoivat lumiukolle haluatko tulla meidän kanssa 

metsään? Siellä on paljon lisää pupuja ja 

linnunpoikasia. Lumiukko mietti hetken ja meni 

sitten koputtamaan Eelin ja Aliinan kodin oveen. 

Eeli tuli avaamaan. Lumiukko kysyi Eeliltä haluatko 

tulla minun kavereiden kanssa metsään. Joo sanoi 

Eeli. Minä haen Aliinan. Sitten he lähtivät.  

(jatkuu) 



Siellä oli paljon pupuja ja linnunpoikasia 

niin kuin ystävät olivat sanoneet. Siellä 

oli hauskaa. He palasivat kotiin vasta 

yöllä. He sanoivat lumiukolle hyvää yötä 

ja menivät nukkumaan. Aamulla he 

söivät aamupalan ja menivät lumiukon 

luokse. He leikkivät kaikkia hauskoja 

leikkejä. Sitten tuli kesä. Lumiukko sulaa 

sanoi Eeli. Rakennetaan sille kylmä 

huone Aliina keksi. He rakensivat ja 

lumiukko meni sinne ja se ei sulanut.  

(jatkuu) 



Lapsien piti pukea paljon vaatetta, kun he 

menivät lumiukon luokse. Sitten he lähtivät 

lomalle ja äiti ja isi sanoivat, että lumiukko 

ei voi tulla. Lapset jättivät paljon ruokaa ja 

sitten he lähtivät. Lumiukolla oli muitakin 

ystäviä. Se leikki niiden kanssa sillä aikaa, 

kun lapset olivat lomalla. Kun he palasivat 

lomalta lapset olivat iloisia kun lumiukko ei 

ollut sulanut. 

 

Elias N. 2A 

 



Kansainvälisiä kavereita 





Hämärän  

hetkiä . . . … 



Viiksiä,  tassuja 

hassun hassuja! 





Halinalleja 



Menopelejä  ennen ja nyt 



Kolmas luokka 



Uuden vuoden  

väriloistoa! 





Lumiukot kuutamolla 





Hyvää päivää, 

Herra 

Tasavallan 

Presidentti! 



Sanomalehtipöllöjä 







Lennä kyyhky 

maailmalle, 

rauhaa tuo kaikille 

kansoille! 





Otteita 3-luokkalaisten 

runokirjasta  







Neljäs luokka 



Rauhankyyhkyt  









Talven 

kimallusta  











Pelipaidat 



Viides luokka 





Riikinkukkoja 







Revontulia 









Rauhankyyhkyjä Martti Ahtisaarelle 











Ruutuhuoneen robottitanssi 







Savirasiat  







Ruskapuut  







Olipa kerran Väinämöinen ja Louhi. 
Väinämöinen oli vanha viisas mies, ja 
Louhi kamala harvahammas.  
 
Eräänä kauniina aamuna Väinämöinen 
tapasi Louhen. Louhi sanoi 
Väinämöiselle: ”Mitäs sinä vanha kääppä 
täällä teet ? Nyt kun kerran tulit siihen 
niin otellaan.” Väinämöinen vastasi: 
”Paraskin puhuja vanha harvahammas ! 
Mutta otellaan vain.”  
Viiden minuutin kuluttua Louhi oli 
valmis. ”Aloitetaan !” hän sanoi. Louhi 
alkoi loitsimaan kaikenlaisia loitsuja, 
mutta mitään ei tapahtunut. Nyt oli 
Väinämöisen vuoro. Hän loitsi paljon 
loitsuja, maa järisi, ukkonen rymisi, aallot 
paukkuivat… ja taivas pimeni. Louhi ei 
nähnyt mitään, sillä taivas oli ihan musta.  

Väinämöisen ja Louhen kymmenes taisto 

Hän lähti hoipertelemaan johonkin suuntaan, 
mutta huusi lopulta suuttuneena: ”Hyvä on, 
hyvä on. Sinä voitit minut Väinämöinen. Lopeta 
tämä myrsky, en näe mitään !”  
 
Hetken kuluttua myrsky loppui ja Väinämöinen 
nauroi: ”Hahhahhaa, joko sinä nyt tajusit 
Louhi, vaikka tämä oli jo kymmenes 
ottelumme, ettet ikinä voita minua noilla sinun 
kyvyillä ? Sinun loitsusi eivät tepsi minuun.” 
Louhi lähti nyrpeänä pois. Väinämöinen hymyili 
ja sanoi: ”Ja 
taas minä vanha Väinämöinen voitin Louhen, 
miksi hän ei anna koskaan periksi ?” Sen 
jälkeen Väinämöinen lähti kotiinsa iloisin 
mielin. 
 
Se oli Louhen ja Väinämöisen taisto. Sen 
pituinen se. 
     -MP- 



Kuudes luokka 



Suurennettuja ruutuja 













Talven kuvia 







Kopkopkopkopkoppakuoriainen 









Mona Lisan modernimpi hymy  





Minun tilani 









Kiitos, kun kävit katsomassa! 


