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***
Väkevä keitto vieraassa paikassa.
Vanha mummo on keittänyt keiton.
Minä en syö keittoa.
Olen hiljaa.
En pelkää.
Alapitkän koulu, 5.-6.lk

***

Iskä ja äiti juo kahvia.
Tunnen kahvin tuoksun
kun itse vielä olen nukkumassa.
Minä herään puoli seitsemältä
ja kahvi tuoksuu vielä.

Alapitkän koulu, 5.-6. lk.

***

Pullaa, herkkua, karkkia, suklaata, lisää!
Kaupasta ne ostan.
Jonkinlainen mies ne minulle myy.
Joo!
Se on pitkäpartainen kauppias.
Alapitkän koulu, 5.-6.lk

HÖYHENEN MATKASSA
Kirjakantti-työpajoissa marraskuussa 2012

***
Olen höyhen,
kevyt ja kutittava.
Lennän Ruotsin ohi ja meren läpi.
Ostan lipun Titaniciin ja hiivin.
Lopulta saavun taivaaseen.
Kuulen lintujen laulua
ja hampurilainen tuoksuu.
Oloni on kiva ja onnekas.

Pajulahden koulu, Nilsiä
3.lk & 4.lk

***
Olen höyhen,
pehmeä ja sileän silkkinen.
Lennän Euroopan yli
ja auringon ohitse.
Nauran ja tanssin.
Lopulta saavun Kaliforniaan surffaamaan.
Kuulen tuulen
ja lintupaisti tuoksuu.
Olen iloinen.

Pajulahden koulu, Nilsiä 3.lk & 4.lk

***
Höyhen kulkeutui Kiinaan,
jossa on iso talo.
Talo sijaitsee Pekingissä.
Ostan sieltä kalan.
Virkkulan koulu, Kuopio
6lk

***

Menen niitylle ja sieltä metsäaukiolle.
Se on rauhallinen paikka, jossa linnut
visertää.
Näen siellä puita, kukkia ja paljon lintuja.
Minä kävelen ja katselen ympärilleni.

Höyheneni tippui maahan ja nostan sen ylös.
Minusta tuntuu ihanalta olla metsässä.

Virkkulan koulu, Kuopio
6lk

***
Omaan kuuhun
avonainen
tyhjä
loppumaton avaruus
luon
luon taas uusia asioita
tuntuu hyvältä.

Alapitkän koulu, Lapinlahti 5-6lk

***

Menen kauniille saarelle, jossa on
vanha kivi.
Linna, paikka, jossa minulle avataan
kultaiset portit ja kumarretaan.
Siellä on vihreät metsät.
Näen lintujen laulavan.
Tapaan kuningattaren, joka
kruunaa minut.
Kruunajaiset ovat kauniit.
Minä olen nyt saaren prinsessa.
Tuntuu mahtavalta!

Alapitkän koulu, Lapinlahti
5-6lk

***
Menen suurelle pellolle.
Pelto on vihreä ja tasainen.
Peltoa reunustavat kauniit puut
ja siellä on paljon erilaisia hevosia.
Lähden kävelemään.
Hyppään erään hevosen selkään
ja ratsastan sillä tallille.
Pian herään unesta,
joka tuntui mahtavalta!

Alapitkän koulu, Lapinlahti
5-6lk

***

Alaspäin höyhenen kanssa.
Synkkää ympärillä hehkuen.
Höyhen leijailemassa pääni yläpuolella.
”Leijailen” höyhenen alla.
Höyhen putoaa
tuntuu
kevyeltä,
olen kuin ilmaa.
Virkkulan koulu, Kuopio
6lk

***
Lähden Espanjaan 3 päivän hevosvaellukselle.
On kuuma, koska aurinko paistaa: ei pilviä.
Näen gekkoliskon kiven päällä.
Ratsastan puolivillillä gamarguen hevosella
keskellä erämaata eväät mukana.
Laukkaan halki Espanjan.
Yö laskeutuu.
Jäämme yöpymään luolaan.
Seuraavana päivänä lähden taas ratsaille.
Olo on mitä parhain kun saavun taas farmille.
Huomenna otetaan uudestaan!

Iiduska, SteinerkouluVirkkula , Kuopio 6lk

***
Höyhen leijaili pilvissä ja suuntasi
merelle, ja aikoi löytää saaren.
Sellaisen saaren jota kukaan ei ollut
löytänyt.
Vihdoin höyhen löysi saaren. Saari
oli kaunis ja pieni.
Siellä oli vehreitä puita ja kirkasvesisiä
puroja. Myös korkea vuori.
Höyhen aikoi leijailla todella ylös vuorelle
ja katsoa kuinka pitkälle näkisi.
Silloin höyhen näki ihanan niityn
ja aikoi mennä sinne ja lopettaa
matkansa.
Nyt höyhen oli onnellinen
löydettyään hyvän paikan asua
V.P, Steinerkoulu Virkkula, Kuopio 6lk

***

Joudun laaksoon, joka on
täynnä tekemistä,
vessoja ja koneita.
Se paikka on punainen ja
siellä on palmuja.
Minä näen koiran, joka lentää.
Minä käyn vessassa ja syömässä.
Vessanpönttö menee lenkille.
Ja sitten tuntuu vapaalta,
mutta joudun vankilaan,
koska rikoin muka vessan.

Steinerkoulu Virkkula, Kuopio 6lk

TEKOSYITÄ JA SELITYKSIÄ
Lasten ja nuorten Kirjakantti-työpajoissa 2012
Oppilaat keksivät tekosyitä ja selityksiä koulumaailmassa sattuneisiin
haavereihin ja myöhästymisiin. Syyt ja selitykset kasvoivat ääniefektien
avustuksella uskomattomiin mittoihin…
Uskottava vai uskomaton selitys?
JÄÄTELÖKULHO
TILANNE:
Jäätelökulho on säpäleinä koulun ruokalan lattialla ja jäätelöä on levinnyt joka
paikkaan.
SELITYS:
Wilho pudotti kulhon vahingossa lattialle.
Sitten Helmiina liukastui siihen ja jäätelö levisi pitkin lattiaa.
Meille tuotiin pakastimesta lisää jätskiä, ja me aloimme syödä sitä niin,
että jäätelöä lensi joka paikkaan.
Sitten Eemeli liukastui jäätelöön, koska luokassa oli ikkuna auki, ja sieltä tuli
kova tuuli sisälle. Lintu lensi avoimesta ikkunasta sisään, ja kaatoi jäätelökulhon
uudestaan.
Lintuja tuli lisää ja Topi raivostui, kun linnut härkkivät jäätelöastiaa.
Sitten koulun ohi meni poliisiauto, jota Viena säikähti.
Hän kaatui jäätelön päälle.
Yhtäkkiä ovesta tuli sisään sinfoniaorkesteri ja me kaikki pelästyimme.
Kaikki levittivät vain lisää jäätelöä.
Kun opettaja tuli sisään, me kaikki sanoimme:
”Upsista!”
Konnuslahden koulu, Leppävirta
1.lk, 2.lk & 4.lk

KAATUNUT PULPETTI
TILANNE:
Pulpetti on kaatuneena lattialla, ja koko sisältö kirjoineen levällään lattialla, ja
luokassa on hirveä sotku.
SELITYS:
Yksi tönäisi pulpetin vahingossa kumoon.
Toinen satutti päänsä, ja kirjat lensivät lattialle.
Tuuli puhalsi niin kovasti, että ikkuna meni rikki, ja tuuli levitti tavarat
ympäriinsä.
Ikkunasta lensi lintu, ja lisää lintuja.
Lintuja tuli todella paljon, ja ne lentelivät luokassa ja kaatelivat lisää pulpetteja.
Ambulanssi tuli viemään loukkaantuneita sairaalaan.
Iso lintu tökkäsi vielä yhtä oppilasta, ja verta tuli todella paljon.
Sitten paikalle saapui yhtä äkkiä sirkus.
Ne pistivät musiikin päälle ja rupesivat taputtamaan meille.
Puurtilan koulu, Varkaus
Esikoulu, 1.lk & 2.lk

MYÖHÄSSÄ
TILANNE:
Kaikki luokan oppilaat ovat myöhästyneet koulusta.
SELITYS:
Poliisi oli tiellä tukkona, koska ulkona oli rosvoja liikenteessä.
Poliisit halusi suojella lapsia.
Me kaikki säikähdettiin poliiseja, ja lähdettiin ajamaan polkupyörillä karkuun
200km/tunnissa.
Me saatiin sakot. Sitten me hypättiin linja-autoon.
Lokit hyökkäsi linja-auton kimppuun ja siitä puhkesi rengas.
Bussi räjähti ja kaikki lensivät bussista ulos.
Taas lokit hyökkäsi kimppuun ja kaikki joutuivat sairaalaan.
Sairaalaan tuli orkesteri, jonka kimppuun hyökkäsi karhu.
Me karattiin sairaalasta, ja tultiin sitten tivolin kautta kouluun.

Puurtilan koulu, Varkaus 2.lk & 3.

RIKKINÄINEN IKKUNA
TILANNE:
Koulun ikkuna on mennyt rikki ja sirpaleet ovat levinneet pitkin pihaa.
SELITYS:
Vahingossa joku heitti ikkunaan ison lumipallon, jossa oli sisällä iso kivi.
Puupää-aikuiset tulivat mopolla pihaan, ja alkoivat heitellä lasinsiruja.
Tuuli alkoi puhaltaa kouluun sisälle. Rehtorikin ihmetteli tuulta.
Tuli tulva ja syttyi tulipalo.
Sammakot tulivat rikkinäisistä ikkunoista ja sammuttivat tulipalon
vaahtosammuttimella. Hevoskärryt ja hevosia ilmestyi pihalle.
Kärryn kyydissä oli sotamies, joka ampui vielä toisen ikkunan hajalle.
Kaikki lapset menivät turvaan vessaan.

Pajulahden koulu, Nilsiä
1.lk & 2.lk

