
Arjen juhlaa

MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 
2014



Arjen ilot

Koulun jälkeen rättipoikki,

kotiin laahustin tien poikki.

Ajattelin: voisin mennä nukkumaan,

ihan vain hetkeksi torkkumaan.

Sitten kuulin pianon soiton tuon,

se minulla ilon tuo.

Stella V. 6A

Edit R. 5A



Kun joskus jokin ärsyttää, niin urheilu aina helpottaa.

Urheilua on monenlaista, erikoista ja erilaista.

Joku on helppoa, joku vaikeaa,

joku saattaa joskus pelottaa.

Silti kannattaa kaikkea yrittää.

Rohkeasti kaikkea kokeilemaan,

ja kaveri mukaan kannustamaan.

Linnea S. 6A

Neea M. 2A



On hauska harkkoihin keskiviikkona lähteä, 
illalla taivaalla näkyä voi tähtiä.

Siellä me opitaan uutta ja vanhaa, myös 
näytöksiä valmistellaan.

Puomilla tehdään kukkoa ja vaakaa, kun taas 
trampoliinilta vauhdit saadaan.

Anni J. 6B

Anni J. 6B



Joona H. 4B Tessa K. 4B



Sami S. 6A Lotta S. 6A



Arjessa on kivaa, kun saa olla kotona ja alkaa kavereita. 
Kotona on kivaa leikkiä kissan kanssa, pelata 
tietokoneella tai nukkua, kun ei voi alkaa kavereita. 
Kavereideni kanssa on mukavaa olla ulkona, kun voi 
luistella ja tehdä jotain muita tuollaisia juttuja siellä.

Anniina L. 5B

Iina V. 3A



Minusta tulee isona hevoshoitaja, koska hevoset on ihania. 
Hevosilla on kiva hyppiä esteitä. Ne on pehmeitä. Niiden 
selkään on hankala kiivetä.           

Kaisla K. 2A

Kiia H. 6B



Hymy huulilleni nousee, kun näen hevosen.

Kohta sen selkään pääsen, sitä olen odottanut.

Voin laukata tuulen kanssa kilpaa, harja hulmuten.

Valkeilla lumihangilla kävellä iloiten.

Hevosen hengitys höyryää, savupilvet taaksemme jää.

Tämä on arjen juhlaa, et hevosiin aikaasi tuhlaa.

Ellen H. 6A



Arjen juhlaa on se, kun saa tehdä mistä pitää, 
kuten piirtää. Koulussa meillä on tiistaisin 
kuvaamataitoa. Minusta kuvista voisi olla joka 
päivä, mutta se ei kyllä onnistu. Haen isompana 
kuvaamataitoluokalle, niin ehkä sitten kuvista 
on melkein joka päivä.

Roosa K. 5B

Roosa K. 5B



Minusta tulee isona taiteilija. Siksi haluaisin olla 
taiteilija, koska piirtäminen on kivaa. Haluaisin 
myydä tekemiäni tauluja.

Sohvi-Iita S. 2A

Anniina L. 5B



Jääkiekko on arjenjuhlaa. Jääkiekkoa on kiva pelata 
kavereitten kanssa. Jääkiekossa voi nauttia talvisesta 
säästä ja se on hyvää liikuntaa. Jääkiekkoa ei kuitenkaan 
kannata pelata kovassa pakkasessa. Eikä sen pelaamiseen 
tarvitse kuin maila, luistimet ja kypärän.

Veeti P. 6A

Elias M. 6B



Näin yöllä unta,

että oli satanut paljon lunta.

Järvi oli aivan jäässä

ja minulla oli pipo päässä.

Lähdin laskemaan mäkeä,

siellä oli paljon väkeä.

Törmäsin pulkalla puuhun

ja lensin suoraa tietä – kuuhun!

Erkka P. 3A

Elias J. 6A



Minusta tulee isona astronautti. 

Tahdon etsiä planeettoja ja mennä kuuhun. 

Avaruusaluksella menen avaruuteen.  

Avaruuspuku on hieno.

Aaro V. 2A

Joa V. 2B



Halusin olla päiväkodin ope. Se on mukavaa 
koska siellä saa hoitaa lapsia.

Roosa S. 2A

Mirjami K. 2A



Haaveammattini on kampaaja. Kampaajan työ 
on hauskaa, kun siinä saa leikellä toisten 
tukkaa. Haluaisin työskennellä Jöröjukassa. 
Kampaajan työ olisi helppoa. Kampaajan työ 
olisi mukava ammatti.

Reetta P.  2B

Reetta P. 2B



Minä haluaisin olla isona kokiksi. Siinä työssä saa 
opetella erilaisia ruokia. Myös saa leipoa kakkuja. 
Haluaisin työskennellä ravintolassa. Minä haluaisin 
olla myös kampaaja. Kampaaja saa leikata toisten 
hiuksia ja tehdä kampauksia. Voisin olla myös 
tarjoilija. Siinä voi nähdä kavereita ja voi löytää 
uusiakin kavereita.

Adalmiina M.  2B

Noora J. 6A



Minä haluaisin isona lääkäriksi. Lääkäri on 
mukava ammatti. Se on hauskaa, kun auttaa 
toisia. Lääkäriksi pitää lukea monta vuotta. 
Lääkärin työ on myös tarkkaa. Erityisesti, jos 
on kirurgi ja leikkaa.

Samuli K. 2 B

Aada G. 3A



Aleksi P. 4A Ilkka M. 4A



Talviruno

Näin kerran unta,

että ulkona satoi oikeaa lunta.

Jäi taakse kesä,

ja jäätyi pääskysen pesä.

Peittyi karhun kolo,

oli sillä hyvä olo.

Aukusti J. 3A

Viivi S.  1B



Eläimen elämää

Jänis jäässä jäkätti, karhulle se ilmoitti:

kolo mulla on, siellä hyvä olla on.

Lunta tulee vaan, mutten mä nuku ollenkaan.

Jänis lähti laputtamaan omaan kotiinsa koputtamaan.

Äiti tuli avaamaan omaa lastansa tapaamaan. 

Martti H. 3A

Elias M. 1A



Sara G. 1A Nea  1B



Viikonloppu

Tulen koulusta kotiin ja viskaan repun tuolille. Riisun vaatteet ja teen 
läksyt. Sitten syön välipalan ja menen koneelle. Soitan kaverilleni voiko 
hän alkaa ja yleensä hän voi. Sovimme että menen sinne. Otan rahaa 
mukaan kun menemme Vinkkiin. Menen kaverille pyörällä ja leikimme 
ensin ja sitten menemme Vinkkiin ostamaan karkkia. Sen jälkeen 
kysymme pääseekö hän meille yötä. Kaverini äiti lupaa ja minun äiti 
myös. Käymme hakemassa kaverini yökamppeet. Menemme meille ja 
leikimme ja teemme kaverilleni pedin. Pian äiti huutaa iltapalalle. Me 
syömme iltapalaksi kaakaota ja leipää. Sitten illalla vielä menemme 
leikkimään ja yhdeltätoista alamme nukkumaan. 

Linnea L. 4B


