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PARASTA KOULUSSA
Parasta koulussa on musistunti.
Parasta koulussa on välitunnit, koska voi pelata jalkapalloa.

Ensimmäisellä
luokalla

Parasta koulussa on, että isi on opettaja.
Parasta koulussa on hyvä ystävä.
Minä tykkään ruokailusta.

KOULUSSA OPITAAN
Olen oppinut kellonajat.
Olen oppinut kirjoittamaan pienillä kirjaimilla.
Olen oppinut pelaamaan paremmin jalkapalloa.
Koulussa on kivaa oppia uusia asioita.

METSÄRETKET

Menemme joka maanantai metsään.

Metsässä on kiva olla hippaa.

Metsässä kaatuu aina.
Minä syön metsässä ketunleipiä.
MAUSTETEHDAS
Metsään on kaatunut iso puu, jonka juuret ovat nousseet ilmaan.
Se on kuin hiekkaseinä, jota me hakataan.
Sieltä löytyy kaikkea arvokasta ja mausteita: chili, paprika, sokeri, suola,
kaneli, pippuri ja kardemumma.
Leivomme siellä kanelipullia, joihin panemme suolaa, pippuria ja chiliä.
Aluksi leikimme metsässä sotaa.
Sitten kun Unka lähti pois koulustamme, aloimme leikkimään maustetehdasta.
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Koulun keittiö on toiminut koulun omana
toimintana Lähiruokala Versokkaan nimellä.

Lähiruokala
Versokas

Versokkaassa luomu- ja lähiruoka ovat keskeisiä ruuan lähtökohtia. Versokas saikin täydet
kolme Luomua –luomuravintolatähteä toiminnalleen. Lisäksi Versokkaalle myönnettiin Kouluruokadiplomi laadukkaasta kouluruokailusta.
Koululaisten aterioiden ja välipalojen lisäksi
Versokkaan ovet ja lounaslautaset ovat avoimia kaikille muillekin, tervetuloa siis maiste-

lemaan maukkaita ja terveellisiä lounaita
koulupäivisin klo 11-13!
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Toisella
luokalla

Kakkosluokan kouluvuosi on ollut erittäin vaihde rikas. Luokanvastuuopettaja vaihtui useasti,
joskin mukana oli myös huonoa tuuria. Itse opiskelu sujui kuitenkin mallikkaasti ja opetussuunnitelman mukainen opetus on saatu vietyä eteenpäin hyvin.

Kouluvuoden kohokohdiksi oppilaiden suusta on noussut muutama seikka ylitse muiden. Kirjastoauton käyminen koulunpihassa joka torstai. Tämä luksuspalvelu on ollut erittäin suosittu
koulun oppilaiden keskuudessa. Kakkosluokan oppilaat ryntäävät joka torstai intoa puhkuen
hakemaan uutta luettavaa niin luku tunneille kun kotiin vapaa- ajalle.
Metsäretket! Ensimmäisen luokan kanssa yhdessä toteutetut metsäretket maanantai aamuisin tuntuvat olevan myös suosikkien listalla. Satoi tai paistoi niin ovat uutterat oppilaat lähteneet aloittamaan uutta kouluviikkoa Puijon loistavan luonnon pariin jokainen maanantai aamu.

Liikuntatunnit ja ”mustekala”. Eräs oppilas mainitsi, että mustekalaa (peli) on pelattu jokaisen
liikuntatunnin alussa tänä vuonna. Tämä on vain positiivista suurimman osan mielestä tai ainakin peliin intoa tuntuu riittävän paljon!
Talviliikuntapäivä oli myös erittäin suosittu hiihtoinen.
Soturikissat! Tämä kirjasarja on vallannut suuren osan luokan oppilaista. Se kiinnostaa lukemisena, mutta myös leikkinä sekä piirroksissa. Kakkosluokassa onkin ollut paljon kissamaisuutta
tänä kouluvuonna.
Kokonaisuutena voinee sanoa, että vauhtia ja hauskoja hetkiä on riittänyt tänäkin kouluvuonna. Tästä on hyvä jatkaa kolmannelle luokalle.
Jukka Miettinen, 2 lk:n opettaj
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Koulun kentän mittaamista talvisäässä.
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Kolmannella
luokalla

Steinerkoulussa 3.luokan vuosi rytmittyy talonpoikien
elämän mukaan. Syksy alkoi kasvimaan syystöillä ja
sadonkorjuujuhlilla. Kuivan ja kuuman kesän jälkeen
saimme korjata satoa etenkin kurpitsasta, auringonkukista sekä juurikasveista. Opimme viljalajit ja puimme
itse oman palstan viljat. Talven tullessa tutustuimme
vanhan ajan jouluvalmisteluihin ja valoimme yhdessä
kynttilöitä. Kevättalven pimeinä hetkinä teimme sinnikkäästi kudontatyötä ja opimme kuidun tien villasta langaksi ja lopulta tarve-esineeksi. Vappuna järjestimme koulumme 1.-2. luokille iloiset markkinahulinat. Keväällä valmistamme vielä juustoa, kirnuamme voita ja rakennamme erilaisia majoja. Opimme kuluneena lukuvuonna paljon käytännön taitoja ja kuin huomaamatta kasvoimme kavereina ja koululaisina siinä sivussa.
"Työ yksin tehtynä on kuin tervaa,
työ joukolla tehtynä on kuin hunajaa."
Suomalainen sananlasku
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Neljännellä
luokalla

Tervehdys neljännestä luokasta!
Luokkamme on kasvanut tänä vuonna kahdella oppilaalla - ystävällä. Vahvuutemme on siis kymmenen poikaa ja yhdeksän tyttöä ja vauhtia on riittänyt!
Isoja kiitoksia lapsilta keräsi uudistunut piha: "hämppiskeinu", koripallokorit, liukumäki - ja edelleen innoittaa
autoton , iso piha.
Tänä vuonna meidänkin luokalta saatiin edustus oppilaskuntaan, mikä on ollut ihana asia.
Vuoden aikana on opiskeltu äidinkielen ja matematiikan lisäksi mm. kotiseutuoppia ja eläinoppia, tehty ristipistoja käsitöissä, piirretty solmuja, hiihdetty, luisteltu ja uitu.
Neljännen luokan suurin juttu oli tietenkin helmikuinen Kalevala-näytelmän harjoitteleminen ja kokoaminen,
muutoinkin tutustuimme Kalevalaan tavalla jos toisellakin.
Meidän näytelmämme aiheena oli Sammon ryöstö.
Esitimme näytelmän myös iltanäytöksenä myöhemmin luokan vanhemmille.
Kevään aikana piti itsenäisesti tehdä niin kirja- kuin eläinesitelmäkin.

Viime keväänä luokka kävi retkellä yhdessä viitosluokan kanssa Ähtärin eläinpuistossa, joten tänä keväänä
suuntasimme Lastuun Lapinlahdelle - tällä kertaa kera kolmosten!
Kaunis kiitos vanhemmille yhteistyöstä!
Iloista ja aurinkoista kesää kaikille Tuulosen lukijoille!
Toivottelee Tiina-ope ja 4.lk
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Viidennellä
luokalla

Kouluvuosi alkoi Taikahuilu- näytelmällä. Kasviopin jaksolla opettelimme
sieniä, jäkäliä ja paljon muuta. Meillä oli joka perjantai lasten uutiset. Matematiikassa meillä on ollut jakolaskuja, desimaalilukuja ja murtolukuja. Opiskelimme myös Pohjoismaiden ja Baltian maantietoa. Sitten meillä oli ihmisoppia. Silloin laitoimme vauvakuvamme luokan seinälle. Osallistuimme pihabongaukseen lintujaksolla. Historiassa kävimme läpi Kreikan ja Egyptin historiaa.
Alisa

Aluksi teimme näytelmän, Taikahuilun. Se onnistui oikein hyvin. Meillä oli kasvioppia ja me teimme esitelmät Pohjoismaista. Me olemme oppineet paljon uutta matematiikassa ja englannissa.
Minja

Meillä on ollut näytelmää ja kasvioppia syksyllä ja keväällä maantietoa. Kävimme korttelimuseossa ja opiskelimme
historiaa. Yhteiskuntaoppi oli uusi oppiaine, joka on mukavaa. Olen oppinut paljon uutta tänä lukuvuonna. Olemme
lukeneet säännöllisesti, kirjastoauto vierailee koululla torstaisin. Aloimme käymään Kuopio-Hallissa liikuntatunneilla,
koska meillä on pian Olympialaiset Tampereella. Meillä on ollut pari peli- ja nyyttäripäivääkin. Nyt vappuna meillä on
pukukisa ja tietovisoja. On ollut kiva vuosi.
Emily

Viides kouluvuoteni oli kiva. Meillä oli mm kasvioppia, historiaa ja ihmisoppia. Historiassa kävimme läpi Egyptin
historiaa ja kreikkalaisia jumalia. Bongasimme myös lintuja.
Helmi
Opin tänä vuonna paremmin englantia. Luokkamme teki näytelmän ja se oli tosi kivaa. Syksyllä kävimme sieniretkellä
metsässä. Mieleeni on jäänyt pelipäivä ja esitelmäni Tanskasta.
Aapo

Olemme tutkineet sammalia ja jäkäliä. Maalasimme maantiedon jaksolla Pohjoismaat. Historian tunnilla teimme Troijan hevoset. Meillä on ollut paljon juhlia.
Kaapo
Kouluvuoteni on mennyt hyvin. Kivoimmat aineet ovat olleet liikunta ja Bothmer. Kuvis ja näytelmä olivat myös kivoja. Näyttelimme Taikahuilun. Opin paljon uutta tänä lukuvuonna. teimme ryhmätyöt Pohjoismaista, minun ryhmäni
teki Islannista.
Tiitus
Ensimmäisenä me teimme näytelmän. Se meni mielestäni tosi hyvin. Sitten me opiskelimme kasvioppia. Me myös
teimme esitelmiä eri Pohjoismaista. Me harjoittelimme myös matematiikkaa, desimaalilukuja, murtolukuja ja paljon
muuta. Me olemme retkeilleet Puijolla monta kertaa. Olemme tehneet hirveästi kaikkea: sieniretkiä, museoretkiä, kirjaesitelmiä ja vaikka mitä muuta kivaa. Historiassa me saimme tietää eri asioita Egyptistä ja Kreikasta. Talvella osallistuimme pihabongaukseen . Olemme opiskelleet myös kieliä, englantia ja saksaa. Käsitöissä neuloimme lapaset

tai tossut. Yhteiskuntaopissa puhuimme esimerkiksi siitä mistä raha tulee miten sitä kannattaisi käyttää.
Opettaja on lukenut meille joka perjantai Helsingin Sanomien lasten uutiset.
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Edellä oppilaat kertoilevat viidennestä kouluvuodestaan. Paljon on taas koettu yhdessä ja vielä on Tampereen
retki Olympialaisiin edessä. Taikahuilu- näytelmä oli oppilaille yksi lukuvuoden kohokohdista ja se on helppo ymmärtää. Teimme näytelmän yhdessä luokkamme vanhempien kanssa. Lopputulos olikin aivan mahtava,
lavasteineen ja äänitehosteineen. Parasta oli kuitenkin huomata kuinka kivaa meillä kaikilla oli yhdessä.

Lämmin kiitos teille ihanat luokkamme vanhemmat, jotka olette tukeneet lapsianne ja minua
koulutyössä. Yhteistyössä on voimaa!

Kuuntele lintujen laulua,
ja sateen somaa ropinaa.
Katsele taivaan sineä ja
muurahaisten touhuja.
Haistele nurmen tuoksua
ja maistele ketunleipiä.
Nauti kesän lämmöstä,

uimisesta ja luonnosta.

Lempeitä kesätuulia toivotellen,
Anne-ope
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Kuudennella
luokalla

Kuudennen luokan vuosi on mennyt mukavasti ja työntäyteisesti. Emme kuitenkaan päästä teitä helpolla. Väsäsimme arvoituksia niistä asioista, jotka meitä erityisesti kiinnostivat tänä vuonna. Sivun kuvat saattavat liittyä arvoituksiin. Tai sitten ei. Saatte itse arvailla joitakin tunneilla
käsittelemiämme asioita:

1. Niitä löytää maan alta. Se koostuu hiilestä. Se on arvokas. Se on kivi.
Mikä se on?
2. Suomen yleisin kivi, kuuluu magmakiviin ja on väriltään vaalea,
mikä se on?
3. Mikä se on, joka virtaa vaipassa ja on välillä kiinteää ja välillä sulaa?
4. Sillä on nokka, sillä on siivet ja se lentää. Mikä se on?
5. Tämä lintu ei lentoa taida, on painoa sillä ja nopeutta. Savanni pöllyää juostessa sen. Vain vasaralla saat
rikki munan tän linnun ylvään. Mikä se on?
6. Siinä on oksia ja lehtiä, joissain niissä on mahlaa. Mitä ne ovat?

7. Mikä se on, joka auttaa ystäviään maan alla pitämällä heitä jaloista kiinni?
8. Mikä suojaa puuta?
9. He olivat yleensä orjia toisten omistuksessa. He taistelivat toisiaan vastaan ja yleensä toinen heistä kuoli.
He taistelivat myös eläimiä vastaan. Tämä tapahtui n. 0-400 jaa. Keitä he olivat?
10. Sisällä kivisten seinien roomalaiset hurrasivat, veristen taisteluiden näyttämöllä, mikä se on?
11. Mikä se on, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja sitten se loppuu?
12. Olen menossa Jukolaan. Vastaan tulee seitsemän veljestä avojaloin. Heillä on mukanaan kaksi koiraa,
kukko ja hevonen. Kaikilla paitsi yhdellä on mukanaan vaimot, joilla on liuta lapsia. Montako henkeä eläimet
mukaan laskettuna on menossa Jukolaan?
13. Se on kangasta, sillä on hieno vaatetus, mutta sillä ei ole ilmettä. Mikä se on?
Kuudes luokka on käsitellyt kuluneena vuonna siis mm. lintuja, puita, kiviä ja fysiikan alkeita. Historiassa perehdyttiin Rooman valtakuntaan ja keskiaikaan. Luokkaretkellä Turussa syvensimme vielä tietämystämme
Suomen keskiajasta. Kirjoja luettiin ahkerasti ja käsittelyssä oli esimerkiksi klassikko Seitsemän veljestä. Harjoittelimme kymmensormijärjestelmää ja tekstinkäsittelyä. Matematiikassa perehdyimme prosenttilaskujen
ja geometrian maailmaan. Käsitöissä suurin ponnistus oli tehdä ihan itse kokonainen nukke vaatetuksineen.

Vastaukset: 1. Timantti. 2. Graniitti. 3. Magma. 4. Lintu. 5. Strutsi. 6. Lehtipuu. 7. Juuret. 8. Lakka. 9. Gladiaattorit. 10.
Amfiteatteri. 11. Jana. 12. Yksi, sillä veljekset seurueineen tulivat vastaan. 13. Kuudesluokkalaisen tekemä steinernukke.
13
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Seitsemännellä
luokalla

Seitsemännelle luokalle tuli uusia oppilaita seitsemän kappaletta. Jesper tosin
vaihtoi lähikouluun jo syksyllä. Netta, Noora, Veera, Aleksi ja Danio sekä joululta
mukaan tullut Hertta ovat asettuneet luokkaan kuin olisivat aina olleet täällä.

Luokan pääluku olikin huimat 35 oppilasta! Kuluneen vuoden mieleenpainuvimmat hetket olivat kotitaloustunnit, fysiikantuntien dokumentit ja kemiantuntien
kokeet (varsinkin punakaalimehulla). Tästä voi päätellä, että ilmiökeskeisyys ja itse
tekemällä oppiminen on kaikkein parasta. Muusta toiminnasta mainittiin erikseen
vilkkaasti alkanut kirjeenvaihtoystävyys milanolaisen steinerkoulun kanssa. Opiskelukin on kuulemma jäänyt mieleen - tai ainakin se, että sen tärkeydestä jaksettiin koko ajan muistuttaa...
Viimeisellä viikolla pidetty yökoulu oli onnistunut. Ensin oppilaat kokkasivat tortilloja Jannen kanssa, sitten käytiin hautausmaalla katsomassa muutamien kuuluisien kuopiolaisten hautapaikkoja ja sitten järjesteltiin luokat valvomiskuntoon.
Luitte oikein! Muutamien tiedetään nukkuneenkin, mutta suurin osa taisi osallistua valvomishaasteeseen.
Olemme jo suunnitelleet tulevaa 8. luokan kulttuurimatkaa ja pohtineet, minkä
näytelmän tekisimme 8. luokalla. Jännitystä ja iloista odotusta on siis luvassa. Itse
jätän haikein mielin jäähyväiset luokanvalvojan tehtävästä, mutta jatkan edelleen
englannin ja saksan opettajana.
iloista kesää kaikille!
Anna-Mari Hendolin
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8. luokka

Kahdeksannella
luokalla

8. luokan vuosi on sisältänyt monta isoa ja odotettua projektia. Syyslukukaudella
viikon mittainen TET-harjoittelu oli yksi syksyn parhaimmista viikoista ja Taidetestaajat-vierailut, etenkin matka Helsinkiin, olivat myös mukavaa vaihtelua syksyn
aherrukseen. Syksyn aikana opiskeltiin myös kirjallisuuden historiaa ja tyylilajeja,
Suomen turvallisuusjärjestelmää ja Euroopan unionia sekä Amerikkojen maantiedettä ja ihmisen biologiaa. Kevätlukukaudella valmistuivat luokan näytelmä Matka
uuteen maailmaan, oppilaiden päättötyöt ja lopuksi matkasimme luokkaretkelle
Budapestiin, näistä alla vielä lisää oppilaiden kirjoittamina. – Heidi-ope -

taidetestaajat
Meidän luokkamme osallistui kahdeksannella luokalla Taidetestaajat-ohjelmaan. Vuoden aikana teimme kaksi matkaa, toisen lähelle
Kuopion taidemuseoon, ja toisen Helsinkiin Talvisirkukseen. Molempien retkien jälkeen arvostelimme kokemukset netissä.
Oman kaupungin taidemuseossa käyminen oli hieman pitkäveteinen ja tylsä, mutta reissu Helsinkiin oli hauska! Lensimme aamulla
Helsinkiin ja tulimme illalla junalla takaisin. Saimme keskustassa hieman vapaata aikaa ja kävimme katsomassa sirkusesityksen. Matka
kotiin sujui mukavasti korttia pelaten, vaikka aikaisen herätyksen rasitus alkoi näkyä jo kaikissa.
Taidetestaajat oli ihan mukava kokemus, joskin välillä vähän tylsä. Matkustaessamme Helsinkiin saimme myös varmuutta ja kokemusta ryhmänä matkaamisesta kevään ulkomaanmatkaa varten.
- Hanna -

tet-viikko
Viikon työharjoittelu alkoi kasilla syysloman jälkeen viikolla 43. Oppilas sai päättää tekeekö töitä 8-14 vai 9-15. Suurimmassa osassa
työpaikoista tarvittiin sosiaalisia taitoja,
jos esim. oli tarvetta opastaa asiakasta
jonnekin. Riippuen TET-paikasta viikko oli
fyysisesti aika raskas. Moni haki TET:iin
tavarataloon tai ruokatarvikekauppaan,
jossa joutuu tekemään paljon hyllyjen
järjestelyä ja tavaroiden nostelua painosta
riippumatta. Monella luokasta olikin työviikon jälkeen selkä ja käsilihakset kipeinä.
Suurin osa kuitenkin piti TET-viikkoaan
mukavana, ainakin ne, jotka saivat haluamansa harjoittelupaikan. TET-paikkaa kannattaa tosissaan hakea mieluummin liian
aikaisin kuin myöhään, jos on mielessä
joku tietty työpaikka.
- Jenniina -

NÄYTELMÄ
8. luokan näytelmämme oli, ”Matka uuteen maailmaan”. Se kertoi toisesta versiosta, kuinka Titanicille kävi. Omasta mielestäni se oli ihan onnistunut näytös, siihen nähden, että se oli vasta toinen näytelmämme.
Minä olin vastuussa ääniefekteistä, sekä joskus kuiskaamisesta. Olin, sekä olen edelleenkin, tyytyväinen osaani, jonka sain.
Näin niin kuin ulkopuolisen silmissä näytelmä oli onnistunut, vaikka oli joku poissa, sairaana tai tuli virheitä näytellessä. Näytelmähän
siis esitettiin kolme kertaa. Ensi-illassa tuntui, että muutama jännitti aika paljon, mutta esim. viimeisessä esityksessä homma sujui ihan
hyvin. - Maria 16

Luokkaretki Budapestiin
Lähdimme toukokuussa Budapestiin luokan ja valvojien kanssa luokkaretkelle, valitsimme äänestämällä kohteeksi juuri Budapestin. Luokkaretkeä varten olemme yhdessä vanhempien ja opettajan avulla keränneet rahaa jo 8 vuotta mm. pitämällä retkeilymajaa, kahvioita, ravintolapäiviä, diskoja ja myymällä kalentereita.
Fiilikset ennen reissua luokassamme ovat aika rennot. Itse odotan reissua ihan hyvin mielin ja toivon että reissusta tulisi hyvä ja
että Budapestin sää suosisi meitä. Meillä on jo laadittuna säännöt ja aikataulut reissua varten (ja toivottavasti niitä noudatetaan ilman suurempia ongelmia :D).
Fiilikset reissun jälkeen: en hirveämmin tykännyt reissusta ja odotin vain kotiin pääsemistä. Mutta museot joissa kävimme
(esim. Terrorin talo ja Sissin linna) olivat todella kiinnostavia ja niissä oli kiva käydä. Vierailimme myös mm. unkarilaisessa steinerkoulussa, kauppahallissa ja Géllertin vuorella.
Luokkaretki sujui ainakin siltä osilta hyvin, että kukaan ei hävittänyt mitään tärkeää, eikä kukaan loukkaantunut.
Sää Budapestissa oli ihan ok ja reissu sujui muuten suunnitelmien mukaan, paitsi että sunnuntain lentomme Tukholmasta Helsinkiin oli peruttu, joten jouduimme jäämään vielä yhdeksi yöksi Tukholmaan, ja pääsimme kotiin vasta maanantai-iltana.
- Alisa ja Linda Parasta tänä lukuvuonna oli käydä luokkaretkellä, kun sai syödä uudenlaista ruokaa ja kuunnella äänekkäitä naapureita. Budapestin reissun aikana löysin uuden suosikkipitsani, joka on yllätys yllätys kana-pizza. Luokkaretkellä käytiin kivoissa, sekä tylsissä kohteissa, mutta muuten oli ihan kivaa käydä uudessa maassa ja siellä olevissa kohteissa. Luokkaretki oli kokonaisuudessaan
ihan hauska kokemus, kun ei tarvinnut mennä kouluun opiskelemaan.
- Nanna -
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Yhdeksännellä
luokalla
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Onnea ja menestystä tuleviin opintoihin! Marika-ope
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