Koulupäiväni

- Harjurannan koulun oppilaat kertovat Koulu alkaa 8.30 ja kotoa lähden
noin klo 8. Koulussamme on tänä
vuonna noin 45 oppilasta. Opettajia on kolme sekä erityisopettaja,
joka käy koululla yhtenä päivänä
kahdessa viikossa.
Tänään ohjelmassamme on uskontoa, äidinkieltä, liikuntaa ja
kuvista. Koulussamme on kivaa se,
että koulumme on sopivan pieni, ja
että suurin osa tulee hyvin toimeen
keskenään ja tuntee toisensa.
Inhottavaa on taas se, kun joskus
sattuu eripuraa lasten välillä ja opettajat joutuvat selvittämään kiistoja,
joskus kovemmalla äänellä.
Lempikouluaineeni on matematiikka ja liikunta, koska ne tuntuvat
helpoilta. Koulupäivistämme kaksi
on kuuden tunnin mittaista pitkää
päivää ja kolme nelituntista ns.
lyhyttä päivää.
Opettajat ovat ihan kivoja. Koulumme on hyvällä paikalla ja on tietysti muutenkin mukava paikka.
(Noora 5 lk)
Herään yleensä kuuden maissa.
Syön aamupalaksi mehua ja leipää.
Kun äitini menee töihin, hän jättää
minut tien varteen, josta kävelen
sitten linja-autopysäkille. Bussi
tulee pysäkille noin 7.45 ja koululla
olemme siinä kahdeksan maissa.
Jos aamulla on 15 astetta pakkasta,
saa tulla suoraan sisälle. Muuten
kellot soivat 8.30, jolloin tulemme
siistissä jonoissa luokittain sisälle,
järjestyksessä ja ilman tönimistä,
opettajan valvoessa. Kun on otettu
ulkovaatteet pois, mennään omiin
luokkiin.
Maanantaina meillä on ensimmäisellä tunnilla musiikkia. Se on
kivaa, sillä olen ennen soittanut
pianoa. Lempiaineeni on musiikki.
Kuvaamataitokin on hauskaa, koska
tykkään askarrella ja piirtää. Välitunnit kestävät noin 15 minuuttia;
ihan liian lyhyt aika minusta!
Meidän koulussamme on mukavaa. Pitkät päivät on sijoitettu
meillä tiistaiksi ja keskiviikoksi. Se
on hyvä, sillä alku- ja loppuviikosta
yleensä väsyttää aina enemmän.
Koulussamme mukavinta ovat
ystävät, sillä koulussa näkee aina
kavereita. Se taas ei ole mukavaa,
kun joskus sattuu pieniä tappeluja
sen semmoista. Koulu loppuu
12.30 ja pitkinä päivinä 14.30.
Joskus koulun jälkeen menen sitten
kaverini luokse.
(Mirka 5lk)
Heräsin viittä minuuttia vaille
seitsemän. Herätin Jannen ja menin pukemaan päälleni. Kun olin
pukenut, petasin sängyn ja laitoin
hiukset kiinni. Sitten menin syömään aamupalaa. Söin aamupalaksi
yhden piparin ja join mehua. Tein
eväät ja laitoin Toukon pihalle.
Menin pesemään hampaat. Sitten
menin Jannen kanssa pukemaan
ulkovaatteet. Ennen kuin lähdimme
kävelemään pysäkille, otin Toukon
sisälle ja sammutin kaikki valot,
myös pihavalon. Oli pimeää.
Kävelimme pysäkille. Pysäkille
tuli Kiia. Linja-autossa menin
Mirkan viereen. Koulupysäkiltä
kävelimme katokseen ja jätimme
reput jonoon ja juoksimme ”tallille”

Oppilaat tutustumassa Suomen maantietoon.

leikkimään. Sitten kello soi ja minä
ja Mirka juostaan katokseen ja otetaan reput ja mennään sisälle.
Sisällä kävin ensin viemässä vaatteet, sitten menin luokkaan ja me
laulettiin aamunavaus laulu. Sitten
kolmosilla oli englantia ja meillä
nelosilla oli kartasta näyttämässä
vesistöjä. Välkällä olin Mirkan
kanssa.
Toisella tunnilla oli lipunnosto,
ja sen jälkeen laulettiin salissa ja
luokassa meillä oli ylttiä. Kolmannella tunnilla oli kysymyksiä yltistä.
Neljännellä tunnilla oli liikuntaa ja
äidinkieltä. Viimeisellä tunnilla oli
äidinkieltä. Koulun loputtua olin
Mirkan kanssa.
(Irene 4 lk)
Äiti herätti minut 07.00 ja pötköttelin siinä vähän aikaa, mutta
nukahdin. No nukuin niin pitkään, kun peitto tippui lattialle.
Menin olohuoneeseen ja katsoin
kelloa. Kello oli 07.05, äiti teki
aamupalaksi porkkanaleipää, jossa
oli juustoa päällä. Söin leivän ja
rupesin laittamaan päälle. Kun oli
laittamassa päälle muistin, että eväät
oli tekemättä. Huusin äidille:
”Äiti teetkö mulle eväät!”
Äiti vastasi ”kyllä”. Kun tulin
keittiöön äiti oli tehnyt jo eväät.
Kello oli jo niin paljon, että piti
lähteä. Laitoin ulkovaatteet päälle ja
lähdin linja-auto pysäkille. Linikka
tuli juuri, kun pääsin pysäkille.
Kun olin koululla, odotin katoksessa Vilmaa. Kun Vilma tuli

kouluun, leikin vähän aikaa Vilman
kanssa, veljeni Juuso tuli sanomaan,
että minulta oli unohtunut penaali
kotiin. Kellot soi melkein heti ja
lähdettiin luokkaan. Luokassa yksi
virsi, ja tunnin aiheena oli englanti.
Toisella tunnilla oli lipunnosto ja
musiikkia. Kolmannella oli ylttiä
ja neljännelläkin, viidennellä oli liikuntaa ja kuudennella äidinkieltä.
(Jutta 3 lk)
Heräsin 10 vailla seitsemän. Herätys oli seitsemältä. Mutta heräsin,
koska Leo kuorsasi. Sitten minä
harjasin hiukset. Sitten lähdin
alakertaan, tein eväät, sitten minä
söin paahtoleipää, sitten pesin
hampaat ja sitten katoin the voicea.
Sitten lähdin linja-autopysäkille.
Koulussa ensimmäinen tunti oli
Englantia. Välitunnilla olin hippaa
tyttöjen kanssa. Toisella tunnilla oli
ylttiä. Välitunnilla oltiin hippaa.
Kolmannella tunnilla oli musiikkia. Neljännellä tunnilla oli äikkää.
Viidennellä tunnilla oli liikuntaa.
Viimesellä oli äikkää.
(Tessa 3 lk)
Aamulla heräsin puoli kahdeksalta. Menin käymään vessassa ja
menin pukemaan. Kun olin saanut
päälle menin syömään aamupalaa.
Otin jääkaapista juuston ja makkaran ja odotin, milloin leivät pomppaavat paahtimesta. Voitelin leivät
ja laitoin juuston ja makkaran leivän
päälle ja rupesin syömään. Syönnin

jälkeen kello oli kymmenen yli
kahdeksan.
Pakkasin repun ja laitoin ulkovaatteet päälle, kunnes muistin
eväät. Minä huusin ”ISI minulta
unohtui eväät”. Noh, minä sitten
tein eväät, ennen kuin me lähdettiin
kouluun. Kunnes vihdoin pääsin
autoon, laitoin turvavyön kiinni ja
eikun matkaan. sitten kun pääsin
koululle avasin turvavyön ja menin
pois autosta. Kävelin reppujonoa
kohti, kunnes pääsin reppujonon
kohdalle laskin reppuni jonon
perälle. Viiden minuutin päästä soi
kellot. Laitoin takin naulakkoon
ja menin luokkaan. Ensimmäinen
tunti oli englantia, toisella tunnilla
oli lipunnosto ja musiikkia. Kolmannella tunnilla oli ylttiä, neljäs
tunti oli äidinkieltä. Viidennellä
tunnilla oli liikuntaa ja kuudennella
tunnilla oli äidinkieltä. Kuudennen
tunnin jälkeen koulu loppui.
(Vilma 3 lk)
Isä tuli herättämään minut. Petasin sänkyni ja puin vaatteet päälleni.
Sitten menin aamupalalle. Söin
leipää ja join mehua, samalla kun isä
selvitti hiukseni. Sitten puin ulkovaatteet päälle ja lähdin isän kyydissä kouluun. Koulussa vein reppuni
ja menin kavereiden luokse. Lopulta
kellot soivat ja mentiin sisälle.
Ensimmäiseksi oli päivän avaus.
Me laulettiin virsikirjasta. Toisella
tunnilla oli ylttiä ja kolmannella
tunnilla me kirjoitimme tarinaa,
jonka nimi oli eräs koulupäiväni.

Minun vihkoni oli hävinnyt ja sitä
kyllä etsittiin, mutta ei löytynyt,
jouduin ottamaan uuden vihkon.
Neljäs tunti oli liikuntaa, jalkapalloa, se oli tylsää. Viidennellä tunnilla
jatkettiin kirjoittamista, kun tytöillä
oli kesken. Pojat pelasivat jalkapalloa silloin.
(Annika 4 lk)
Aamulla, kun lähdin linja-autopysäkille, odotin linja-autoa ja vähän
ajan päästä linja-auto tuli. Istuin
linja-autossa niin kauan, kunnes
linja-auto pysähtyi koulunpihaan.
Vein reppujonoon reppuni ja menin
pelaamaan seinähippaa. Sitten kello
soi ja menin sisään. 1. tunnilla oli
englantia ja 2. tunnilla oli lipunnosto vähän aikaa ja sitten mentiin
saliin laulamaan. 3. tunnilla oli
ylttiä ja 4. tunnilla oli myös ylttiä
ja 5. tunnilla oli liikuntaa, 6. tunnilla äidinkieltä ja sitten lähdettiin
kotiin.
(Maria 3 lk)
Kerran tulin tähän kouluun. Minun ensimmäinen kaveri oli Roope.
Ja eräänä aprillipäivänä Aku heitti
vesi-ilmapallolla selkään ja sanoi,
aprillia syö silliä ja juo kuravettä
päälle! Se ärsytti. Aku joutui jälkiistuntoon. Ja, kun oltiin karttaa
ja minä jouduin laskijaksi koska
en tiennyt toisten nimiä. Ja, kun
oltiin 3. luokalla ja enkun tunnilla
Leo suuttui aina ja lähti luokasta.
Olli suuttuu aina Leolle koska Leo

