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Erilaisia tunnetiloja arkielämästä



Tunteet

Tunteita on monenlaisia,

Samoja ja erilaisia.

Surua ja vihaa,

Pelkoa ja pahaa.

Tunteita on monenlaisia,

Samoja ja erilaisia.

Hyvää ja iloista,

Rakkautta kaunista.

Emilia 4A

Sampo 3A



Lotta 1B Kalle 1B



Linnea 1B Sivi 1B



Resepti onnellisuuteen

Tyttö nimeltä Anna ei tiennyt mitä on 

onnellisuus. Hän kysyi hänen 

perheeltään, mitä on olla onnellinen. 

Äiti ja isä sanoivat, että kun jokin asia 

tekee iloiseksi ja muutkin ovat hyvin 

niin silloin on onnellinen.

Sen jälkeen Anna tiesi mitä on olla 

onnellinen.

Elmiina 4A

3A



Elias 1A Tuuli 2A



Äitini antoi minulle lahjan. Olin tosi 

iloinen. Hämmästyin myös. 

Koirammekin oli iloinen. Olimme sitten 

iloisia.

Sara 2A

Reetta 3B



Alina 1A Jenna 1A



Runo tunteista

Kun suututtaa, tekisi mieli sohvan 

taakse muuttaa.

Kun mahasta kutittaa, niin naurattaa.

Kun suuttuu, niin ihon väri muuttuu.

Kun yhdessä nauraa, se on tosi 
mukavaa.

Erkka 4A

Nicole 3B



Otolla oli synttärit. Hän saa paljon 

lahjoja. Hän on iloinen. Hän saa Lilliltä 

uuden pipon. Arttu antaa Otolle 

uuden pyörän. Otto saa suuren 

paketin. Paketissa oli suuri nalle.

Nea 2A

Minja 5B



On kesäloma. Julia on kutsunut Ilonan

kotiinsa. Julia aikoo yllättää Ilonan. 

Kun Julia yllättää Ilonan niin Ilona 

pomppaa ylös riemusta.

Moona 2A

Saana 3B



Kaarle 1B Markus 1B



Juuso 5A Aleksi 5A



Roosa 6A Edit 6A



Vihainen Vilma

Olipa kerran tyttö nimeltä Vilma. Häntä 
sanottiin vihaiseksi koska hän oli vihainen 
joka päivä. Kukaan ei tiennyt syytä miksi 
hän oli vihainen, mutta sen he tiesivät, 
että hän oli väsynyt. Hän oli väsynyt 
koska ei saanut ikinä unta.

Mutta eräänä päivänä hänen äitinsä 
kysyi että miksi hänen pitää aina 
kiukutella. Ja Vilma sanoi: - No kun olen 
väsynyt. – Miksi sinä sitten olet väsynyt? 
kysyi Vilman äiti. – Koska en saa ikinä 
nukkua kun ikkunalleni tulee aina joka 
yö pöllö, Vilma vastasi.

Ja niin he muuttivat ja siitä lähtien Vilma 
on ollut iloinen. Ja häntä ei tietenkään 
sanottu enää Vihaiseksi Vilmaksi vaan 
pelkäksi Vilmaksi.

Olga 4A
Noora 6A



Aada 4A Anni 4A



Pete on saanut uuden paidan. Marttia 
ärsyttää Peten uusi paita. Martti 

tönäisee Peteä niin että Pete kaatuu 

vesilätäkköön. Pete alkaa itkeä. 

Opettaja tulee paikalle. Opettaja 

antaa jälki-istuntoa Martille. Marttia 

harmittaa.

Eetu 2A

Olli oli kerran pyöräilemässä kunnes 

Olli törmäsi puuhun.  Sitten Ollin 

polvesta tuli verta ja Olli tuli surulliseksi.

Aava 2A



Teemu 4B Juho 4B



Miika 1A Eelis 1A



Kaapo 1A Joona 2B



Pentti oli ykkösluokalla.  Koulu oli juuri 

loppunut. Pentti tuli koulusta. Kun 

Pentti oli puolivälissä hän näki 

viidesluokkalaisia. Kaksi 

viidesluokkalaista on kiusannut Penttiä 

monesti. Penttiä juoksi niin kovaa kuin 

pääsi. Pentti juoksi niin kovaa kuin 

pääsi. Penttiä pelotti. Kun kiusaajat 

saivat Pentin kiinni he tönäisivät Pentin 

lätäkköön.  Kiusaajat olivat iloisia.

Aleksi 2A

Rasmus 2B



Minusta on kivaa luistella kaverin 

kanssa. Minua autetaan luistelussa.

Siiri 1A

Ossi ja Petteri lähtevät luistelemaan. 

kentällä on Kalle. Kalle luistelee maalin 

edessä. Ossi tönäisee Kallea. Petteri 

nauraa. Kalle alkaa itkeä. Ossi on 

vihainen.

Matias 2A



Eeli 2A Iiris 2A



Talvinen tarina 

Lyydia pakkasi kiireisesti laukkuaan. Heidän perhe oli lähdössä mökille. Isä huuteli Lyydiaa 

autoon. Automatka Kuusamoon mökille kului hitaasti. Milloin ollaan perillä, Lyydia kyseli 

puolentunnin välein. Pian kuitenkin oltiin perillä. 

Lyydia katsoo oudosti järvelle, ei se kesällä ole tuolle näyttänyt. Sisälle sieltä kylmästä äiti 

huutaa. Lyydia totteli käskyä ja meni sisälle. Kello oli puoli kahdeksan ja Lyydia söi 

iltapalaa. Kohta sen jälkeen, kun hän oli syönyt, hän meni nukkumaan. Huomenna oli 

tulossa raskas päivä. 

Aamulla Lyydia heräsi. Äiti oli jo keittämässä puuroa. Lyydiasta ruoka maistui paremmalta 

mökillä kuin kotona. Sen jälkeen oli luvassa hiihtolenkki. Lyydia piti hiihtämisestä. Joten 

hän istui autossa puolen tunnin sisällä. Lyydia oli saanut uudet sukset, niillä kelpasi hiihtää 

monta kilometriä. Hiihto latu oli juuri tehty ja siinnä luisti hyvin. Kovalla vauhdilla Lyydia jo 

viiletti alamäkeä, kun äiti ja isä olivat vasta saaneet sukset jalkaan. Kun viisi kilometriä oli 

mennyt, Lyydia alkoi väsyä ja oli aika lähteä takaisin mökille. 

Mökillä Lyydia oli niin väsynyt että nukahti jo kello yhdeksän. Aamulla hän heräsi tosi 
aikaisin, koska oli jouluaatto. Kolmen päivän kuluttua olisi jo kouluun lähtö.  

Sara 3A



2B 2B



2B 2B



Nea 6A Ursula 6A


