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Luokkaa Tampereelta

Kauhukoulu Vaahtokarkissa
saa nukkua oppitunneilla.

TROLLAATTORI 2.0
osaa trollata muita

Kadonnut taikamarsu!

Sain voimani jääplaneetalta,
kun löysin jääkiven.

Rehtori Mustaparta Aivopatin
parta katosi avaruusbussiin!!!

Maanantai:
juomana verta, ruokana aivoja,
jälkiruokana räkäkakku.
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Syyssähikäinen oli antoisa kokemus niin
opettajalle kuin oppilaillekin. Projekti toi
luokkaan uusia tuulia ja virikkeitä, jotka
Kaarila 3A, opettaja Marko Blomqvist
herättivät oppilaiden mielikuvituksen.
Normaalikoulu 3B, opettaja Janne Nissinen Oli mielekästä syventyä pidemmän jakPeltolammi 3B, opettaja Meeri Frondelius son ajan samaan supersankariteemaan
Saukonpuisto 3A-5B, opettaja Birgit Saatsi monipuolisten tehtävien kautta. SaimVuores 3B, Päivi Maanoja-Lintulaakso
me kirjoittamiseen yhdessä ideoimisen
Wivi Lönn 3R, opettaja Jarmo Tulasalo
ja ryhmätehtävien myötä myös yhteisöllisen ulottuvuuden. Tällainen yhteinen projekti vaikutti positiivisesti luokan
yhteishenkeen. Kaikkiaan Syyssähikäinen
antoi paljon ideoita äidinkielen ja kirjoittamisen opetukseen sekä eväitä toteuttaa
Jos tekstin alla ei lue kirjoittajan
sanataidetta koulussa myöhemminkin.
nimeä, teksti on tehty ryhmätyönä.
- Meeri, opettaja Syyssähikäinen-hankkeeseen osallistui
kuusi tamperelaista kolmatta luokkaa:

Kun mielikuvitusta käyttää saa
uusia väyliä aivoihin aukeaa.
Syyssähikäinen oli pirteä, mielekäs
aivan huikean kekseliäs.
Kielellä leikittely on ihanaa
kirjoittamiseen niin kannustavaa.
- Päivi, opettaja -

!

SANATAIDEYHDISTYS YÖSTÄJÄ ry.
Sanataideyhdistys Yöstäjä on vuonna
2003 perustettu tamperelainen sanataidekasvatuksen ja kirjallisuusalan ammattilaisten yhdistys. Yhdistys edistää
toiminnallaan kaunokirjallisuuden lukemista ja luovan kirjoittamisen harrastamista. Tavoitteemme on tehdä sanataidekasvatuksesta jokaisen lapsen oikeus,
sillä vahvat lukemisen ja kirjoittamisen
taidot rakentavat tien tasapainoiseen
tulevaisuuteen.
Yhdistys ylläpitää sanataidekoulua,
maakunnallista hanketta, jossa sanatai-

detyöpajoja ja -tapahtumia viedään erityisesti hankeavustuksien turvin peruskouluihin ympäri Pirkanmaan. Yöstäjän
lastenkulttuurin hyväksi tekemä työ on
huomioitu useilla palkinnoilla, viimeisimpänä Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten Lampun henki -tunnustuspalkinnolla.
Syyssähikäinen-hankkeessa työskentelivät sanataidekasvattaja, lastenkulttuurituottaja Pia Krutsin (FM), sanataidekasvattaja, lastenkulttuurituottaja Minttu
Tervaharju (FM) ja kuvittaja, kuvataiteilija Jani Ikonen (TaM).

äsissäsi on maailman ensimmäinen Syyssähikäinen. Se on lasten oma sanataidelehti, joka sisältää tamperelaisten koululaisten
kirjoittamia tekstejä. Tekstit on ideoitu ja
tuotettu syksyllä 2017 pitämissämme sanataidetyöpajoissa. Vierailimme jokaisessa hankkeeseen mukaan valitussa kuudessa luokassa viisi kertaa, ja jokainen
kerta oli ihana, hauska ja hurja!
Kun sanataide saapuu kouluun, koulu
muuttuu mielikuvituskouluksi. Syyssähikäinen-hankkeen tarkoitus olikin juuri
tämä: kokeilla kehittämäämme sanataiteen opetusmenetelmää, jota kutsumme
Mielikuvituskoulu-menetelmäksi. Menetelmän tarkoituksena on innostaa kirjoittamisen ja tekstien pariin oppilaiden
omien ideoiden pohjalta toiminnallisin
keinoin. Tarkoituksena on osoittaa, että
me aikuiset haluamme kuulla, mitä lapsilla on sanottavaa.
Syyssähikäinen-hankkeen myötä haluamme kiinnittää huomion lapsiin tekstien tekijöinä ja erityisesti siihen, että arkitodellisuutemme tekstit ovat aikuisten
luomia. Lasten tekstejä kohtaa harvoin
koulun seinien ulkopuolella, vaikka on
todella tärkeää, että lapset näkevät omia

tekstejään julkaistuna ja saavat niistä
palautetta. Lukutaito ja -into kehittyvät,
kun samalla myös kirjoitustaitoa kehitetään luovin menetelmin, lasten lähtökohdista.
Lapsilla on luontainen kiinnostus tarinoita kohtaan, ja tarinallisuus on vahvasti läsnä lasten elämässä. Vaikka kirjan
lukeminen tuntuisi haastavalta, lasten
taidot tarinankertojina, mielikuvituksen
käyttäjinä ja tarinaperinteen tuntijoina
ovat usein aikuisen veroisia. Sanataideopettajina tehtävämme on varmistaa,
että jokainen lapsi kokee kielellisiä onnistumisia lukemisen tai kirjoittamisen
vaikeuksista huolimatta. Taide tarjoaa
tähän keinot.
Syyssähikäinen oli mieleenpainuva
kokemus meille sanataideopettajille, ja
toivottavasti myös alku sanataiteen luokkahuoneiden valloitukselle! Kaikki koululaiset ansaitsevat päästä Mielikuvituskouluun käyttämään kieltä luovasti ihan
ikiomalla tavallaan.

•

Syyssähikäinen-hanke toteutettiin
Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä
apurahalla.

yostaja.fi

Kiitos Tampereen kaupunki,
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE,
museolehtori Suvi Jokela

Painettu: PK-Paino Oy, 2017
Graafinen muotoilu: Jani Ikonen
Kuvitus: Oppilaat ja Jani Ikonen
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Ääretön koulu

äretön koulu sijaitsee Karkkiplaneetalla, noin 3000 vuoden matkan päässä.
Karkkiplaneetalla sataa hattarapilvistä coca-colaa, ja vesi kulkee taaksepäin.
Siellä kasvaa isoja tikkaripuita. Karkkiplaneetalla asuu ihmisten lisäksi karkkiliskoja ja nallekarkkipoliiseja. Planeettaa suojelee kuolematon zombi. Planeetan karkit
on varattu ihmisille, joilla on kolme kättä, 1000 jalkaa ja tikkari päässä. Karkkiplaneetalla maksetaan salaatilla ja suklaakolikoilla.
Äärettömän koulun rakennus on alaosastaan suorakulmion muotoinen ja yläosastaan haamun muotoinen. Haamun silmät muistuttavat hautakiviä, mutta ovat oikeasti
ikkunat. Kouluun pääsee sisälle myös coca-cola -pullon muotoisesta ovesta.
Koulun opettajat ovat enimmäkseen tosi kömpelöitä nallekarkkiopettajia. Muu
henkilökunta koostuu kummituksista. Opettajainhuone sijaitsee koulun ylimmässä
kerroksessa, ja siellä asuu pelastajakuppikakku. Jossain päin koulua majailee myös poliitikko Puska.
Koulun keskiosa on varattu oppilaiden makuuhuoneille, joihin pääsee liikkuvia
rappusia pitkin. Kellarissa asuu vain kummituksia, mutta siellä sijaitsee myös tuhmille
opettajille tarkoitettu hyytelöselli. Koulun laboratoriossa valmistetaan karkkinesteitä.
Koulun oppiaineita ovat höpöily, leijuva matikka, karkkitaide, metsästäminen,
tuhmien opettajien selliin työntäminen, lentotaito, sääntöjen rikkominen ja tähtien tutkiminen.
Äärettömän koulun rehtori on nimeltään Mustaparta Aivopatti. Hän on neljä triljoonaa vuotta vanha. Hän asuu omassa hyytelölinnassaan koulun lähistöllä ja harrastaa aivopesua. Rehtori Aivopatti omistaa tärkeän aivokamman, jolla hän harjailee
sekä aivojaan että partaansa. Hän pelkää koulunsa oppilaita ja unelmoi joskus pääsevänsä koulun selliin.

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Ei saa olla kiltti. Rehtoria pitää pelotella.
Pitää olla niin kuin ei edes olisi koulussa.
Pitää kiljua niin kovaa kuin pystyy. Pitää huutaa matematiikan luokassa.
Jos tapaa open, pitää tallata sen varpaat.
Ei saa pitää silmiä kiinni varsinkaan kirjastossa.
Pitää juosta koulun käytävillä ja hyppiä lampusta toiseen.
Pitää kontata ruokailussa. Linjastolla linjastomeluisuus.
Ei saa syödä lautasta tyhjäksi.
Pitää piirtää koulun seiniin, saa spreimaalata koulussa. Pitää rikkoa ikkunoita.
Pitää olla eväät mukana luokassa.

KOULUN ARVOSANAT
RL = Rehtorin Lemppari
M = Mahtava
HK = Hyvä Kääpiö
OK = Oudon Kultainen
HR = Hirveää Roskaa
K = Kamala
HY = Hirveän Yököttävä

!

ILMOITUS
Hyvät oppilaat, huomenna on koulukuvaus. Muistakaa huomenna laittaa parhaat vaatteet. Ja huomenna on myös
yleisurheilukisat ja huomenna kaikki
tulevat tasan kahdeksaan!
- Veikka -

Rehtori Aivopatti
omistaa tärkeän
aivokamman, jolla
hän harjailee sekä
aivojaan että
partaansa.

Ä ÄR E T TÖ M ÄN KOU LU N H ISTO R IA A
Vuonna –1000000000 koulussa oli vain
leijuva ullakko. Siellä oli haamujen päämaja. Haamut tekivät siellä sotasuunnitelmia. Ullakko leijui leijulaudalla. Haamut hyökkäsivät ensimmäisenä kuuhun
ja planeetassa räjähti. Tästä tuli ensimmäiset kraatterit.

Koulu perustettiin 100-luvulla. Mutta
tällä hetkellä elämme 2017-2018-luvulla!
Tällä koululla on todella paljon suosiota.
Oppilaita on 648. Meidän rehtorimme
nimi on MUSTAPARTA AIVOPATTI! UPS!
Unohdin kertoa nimeni. Minun nimeni
on Foxy.z.

- Tommi -

- Alissa -

Vuonna 1 koulua ruvettiin rakentamaan.
Kun koulu oli puolessa välissä niin sitten tapahtui näin: yhtäkkiä rupesi kuulumaan outoa ääntä, joka oli HAAMUN
ääntä ja tietenkin haamut olivat vallanneet koko koulun. Sitten koko koulu oli
haamujen, mutta silloin ei ollut nykyistä
rehtoria. Ajan myöten rehtorit ja oppilaat vaihtuivat ja nyt on hyvät oppilaat
ja opettajat, tietty rehtorikin, ja haamut
hyväksytty vain jos on niille haamuille
sukua.

Vuonna -223 äärettömän koulun kellari
oli haamujen vallassa. Ne kummittelivat
siellä joka päivä. Siksi kukaan ei uskaltanut mennä sinne, ei edes koulun rehtori.
Kukaan ei enää tullut kouluun, ei edes
koulun rehtori. Sitten haamuja alkoi ärsyttää, kun ne ei enää voinut pelotella.
Siksi ne lähtivät Karkkimaan asukkaita
pelottelemaan.
Sen jälkeen kukaan ei uskaltanut tulla
ulos taloistaan paitsi kuppikakku. Kuppikakku oli niin rohkea, että pelotti kaikki
haamut kilteiksi. Sitten haamut palasivat Äärettömän koulun kellariin. Sitten
kaikki palasivat kouluun ja kuppikakun
nimeksi tuli Pelastajakuppikakku. Siitä
lähtien haamut olivat kilttejä ja kuppikakun nimi oli Pelastajakuppikakku.

- Siiri -

Koulun kellari rakennettiin vuonna 1
sodassa. Yläosa rakennettiin vuonna
300. Haamukellarista tuli siivoojien koppi. Ensimmäinen rehtori oli nimeltään
Kroppi. Vuonna 200 tuli rehtori nimeltä
Diibi ja vuonna 900 tuli rehtori nimeltä
Mustaparta Aivopatti.

Koulu rakennettiin vuonna 1090. Koulun rehtori vaihtui vuonna 1092. Koulun
rahat loppuvat vuonna 2000. Koulu pääsi
takaisin käyttöön vuonna 2002. Kouluun
tuli nallekarkkiopettajat vuonna 2003.
Vuonna 2004 koulussa oli jo 1000 oppilasta. Vuonna 2005 koulun coca-colan
muotoinen ovi alkoi vuotaa coca-colaa.
Koulu lupasi oppailaille matkan maahan.
Matka toteutui vasta vuonna 2007. Vuonna 2009 kouluun tuli lohikäärmekenttä.
Kun koulussa oli ollut kenttä 2 vuotta
lohikäärmeet valtasivat koko koulun. Lohikäärmeiden valta jatkui vuoteen 2017.
Vuonna 2019 tuli koulusta sisäoppilaitos.
Koulun makuuhuoneet oli huonot. Koulun luokat vaihtuivat. Esimerkiksi luokka
hulivili vaihtui höpöilyksi. Karkkiplaneetan karkit homehtui vuonna 2020. Lohikäärmeet sylkivät tulta ja kuolivat vuonna
2023.
- Kerttu -

- Selina -

- Eerik -
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SE LVIY T YM ISO PAS
K AR KKI PL AN E E TAL L E
Selviytyäksesi Karkkiplaneetalla tarvitset hakun, kirveen, puuta ja... TALON!!!!!!!
Sinun pitää myös rakentaa robotti. Tarvitset siihen seuraavat osat: pää, lamppu,
2 silmää, leuka, vartalo, moottori, kädet, johtoja, mikrosiru ja telaketjut.
- Nooa -

K AR KKI PL AN E E TAN E L ÄI N L A J E JA
Pyllypätkäapina elää kummitusmetsässä ja etsii siellä persikoita. Sen turkin väri
on punainen ja sillä on punaiset silmät.
Sen turkin väri on myös ruskea sen takia,
koska se juo ripulia.

Hattarakarhu asuu Karkkiplaneetalla.
Hattarakarhulla on pissatauti sen takia,
koska se juo omaa pissaansa. Hattarakarhu liikkuu pyörällä, jossa on yksi pyörä.
Sen väri on musta.

Suklaalehmä elää Äärettömän koulun
metsässä. Se syö suklaaruohoa ja kakkaa
sateenkaaria ja töräyttää elääkseen. Se
syö omaa suklaatansa ja kulkee lönköttäen kengillä.

Karkkikoira asuu hattaratalossa ja juo
suklaata ja on pöntöllä useasti. Se ruokailee salaattiastiassa. Karkkikoira on söpö.

Hop!



LU KU JÄR J E ST YS
klo

E SINE PUSSI

Tekstin voi tehdä näinkin:
Opettaja kokoaa pieneen pussiin arkisia
esineitä: hammasharja, laskin, villasukka
jne. Jokainen oppilas nostaa oman kerrontavuoronsa aluksi pussista esineen,
jonka pohjalta hän keksii tarinaan hauskan käänteen. Teksti keksitään tarinapiirissä lattialla istuen ja yhdessä vuorotellen kertoen.

Maanantai

8-10

Keskiviikko

Torstai

Ajokoulu
Höpöily

Metsästäminen

10-10 Vapaa

Vapaa

Vapaa

11.15 Ruokailu

Ruokailu

Ruokailu

12.00 Leijuva matikka

Sääntöjen
rikkominen

9-13

Perjantai

Leijuva matikka

Vapaa

13.00 Ajokoulu

- Elena -

R E H TO R I M USTAPARTA AIVO PATI N
SAL AISE STA PÄIVÄKI R JASTA
1.1. vuonna 1

U U TISIA
Elikkäs aloitetaan säästä: maanantaina
aamulla pilvistä mutta loppupäivänä sataa jäätelöä, loppuviikolla on aurinkoista.
TIETO: ÄÄRETTÖMÄN KOULUN KÄYTÄVILLÄ HAISEE PARTAVESI!
Ja maissipallomatsi perjantaina, ilmoittaudu ruokalassa.
Tässä kaikki tältä viikolta!!!

Rehtori Mustaparta Aivopatin parta
katosi avaruusbussiin!!! Kun rehtori tuli
kouluun avaruusbussilla, hän tyhjensi
aivojensa sisällön bussin penkille. Ilmeisesti parta unohtui penkille. Jos löydät,
soita numeroon: 1115211215.
T: Mustaparta Aivopatti (: KIITOS!!!
- Akseli -

- Oskari -

Ilmastonmuutos tuhoaa kaiken. Ilmasto lämpenee kesät kylmenevät ja talvet
lämpenevät. Ruoka on loppumassa. Ihmiset ja muut elävät ovat kuolemassa.
Maailmaa uhkaa hirveä tuho: elävät ja
muut nisäkkäät ovat kuolemassa.
Terveisin toimittaja

Olipa kerran tyttökone joka oli tyhmä
ja iso. Se oli myös tosi tosi tosi!!!!!! iso ja
valtava. Sen poikkis asuu äärettömässä
koulussa.
Kirjoittanut?
Joku kirjoitti tämän koulun seinään???
- Klaudia -

Rakas päiväkirja,
Aamu oli kirkas. Aivoni olivat mädäntyneet, mutta alapuskasta löysin uudet aivot.
Aivottomat aivoni sulivat auringosta. Avaruus oli kaukana, mutta näin sen selvästi.
Apinat hyppivät päälleni, ja apinoiden suusta tuli aaseja. Apinat menivät syömään
aamupalaa, ja minäkin menin syömään aamupalaa.
Silloin puhelimestani loppui akku. Juuri, kun akku loppui, minulle soitti poliitikko
Puska. Hän kertoi, että susijengi oli hyökännyt aamulla kahviravintolaan. Susijengin
pomo oli aivastanut niin kovaa, että koko kahvila oli räjähtänyt.
Silloin muistin, että minun piti mennä takaisin töihin alakouluun, enkä voinut
mennä pelastamaan kahvilaa. Huomasin, että aivoni alkoivat yhtäkkiä mädäntyä. Kun
aivoni olivat tarpeeksi mädäntyneet, ne syttyivät tuleen. Soitin palokunnan sammuttamaan aivojani. He sanoivat, että minulle on tullut iso arpi aivoihin. Palomiehen
kypäräkin syttyi tuleen, ja hän huusi ”apua!”. Onneksi apinat tulivat tukahduttamaan
tulen. Apinoiden silmiin tuli aurinko, sillä ne olivat katsoneet niin pitkään aurinkoa.
Apinat alkoivat huutaa. Yhden apinan nimi oli Aamu, ja se kasvoi niin suureksi, että se
peitti koko planeetan. Sitten menin nukkumaan.

U R H EI LU L A J E JA

- Veikka -

Mustaparta Aivopatin parta on kadonnut. Löytäjä saa
100000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
000. KANNATTAA LÖYTÄÄ!
Toimittaja Hölöpää
- Tiia -
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Jalkapallo on kivaa. Siinä tarvitaan panssarit ja kypärät. Jalkapallo on ihan nokinen, koska sitä ei ole pesty 1972 luvun
jälkeen, koska ne ei jaksa. Jalkapallo on
vaikeaa.
Mursupalloa pelataan maanantaisin.
Talvella pelataan suksilla. Mursupallossa
on maila ja siinä ryömitään. Maalista saa
kaksi pistettä.

Salaattipallo on pyöreä. Salaattipallossa
pitää kieriä. Salaattipalloa on kiva pelata.
Sitä on pakko pelata. Jos ei pelaa, pitää
maksaa 100 euroa ja joutuu jälki-istuntoon.
Lento on vaikeaa, koska se on maasta irtoamista. Lennossa pitää syödä karkkia.
Siinä on turvavyö ja penkit, joka auttaa.
Lennossa tarvitaan apinaa. Apina on turvamiehenä.

Lentosalaatti on perustettu Karkkiplaneetalla. Lentosalaattia on tiistaisin, koska muina päivinä kenttä on varattu, koska siellä treenaa salaatti. Lentosalaatti
on mukavaa ja kamalaa.
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Ä ÄR E T TÖ M ÄN KOU LU N O PPI L AITA
Minä olen Sonja Yksisarvinen. Minun
kaverini on Musta ja Kristalli. Olen puoliksi ihminen, äitini on ihminen ja isäni
lentävä yksisarvinen. Minä pelkään pahoja unia ja peiliä. Haluaisin olla Miss
Taikamaa, mutta harjoittelen vielä. Minä
harrastan kynsihoitoa ja ihonhoitoa.
Minä olen 16-vuotias. Minun ystäväni on
myös 16 v. ja toinen ystävä on 15 v.

Hei olen Fireball. Olen 200000 vuotta
hugi-iässä. Salaisuuteni on tyttöystävä.
Harrastukseni on tulinyrkkeily. Paras
kaverini on Pertsa Lentopoika. Outo tapani on tulinen kakka. Esineeni on kuulamurskaaja. Unelmani on saada siivet.
Pelkoni on vauva. Erityistaitoni on tussari. Asuni on nauhasuojus ja rikkinäiset
sortsit ja tulihanskat. Ja minun pahin sotkuni on TULINEN KAKKA.

PÄIVÄKI R JA M E R KI N TÖJÄ
Minun nimeni on Pertsa Lentopoika.
Minun lempiesineeni on puhelin ja mä
tykkään pelata sillä tosi paljon. Salaisuuteni on että minulla ei ole sydäntä! Mun
outo tapa on että hypin todella paljon.
Ystäväni on Supervauva. Harrastukseni
on pilkkominen. Olen todella voimakas,
myös rohkea ja todella tyhmä. Unelma
on pomppiminen! Erityinen taito on
lentäminen avaruuteen. Pahin pelko on
että tipun jostain.

Aamulla minulla paloi puuro pohjaan.
Aamupäivällä naapurissa syttyi tulipalo.
Keskipäivällä eläinpuiston apinat karkasivat. Iltapäivällä Ääretön koulu romahti.
Illalla alienit hyökkäsivät. Yöllä ikkuna
hajosi kodistani ja kanaparvi lensi sisään.
Loppu.
- Oskari -

Olen Kristalli Glaara. Ystäväni ovat Salmiakkipallo Laila ja Sonja Yksisarvinen.
Pelkoni on olla suosittu. Unelma on olla
hyvä tanssija. Arvokkaat esineeni ovat
timantti ja taikaranneke. Asun kristallilinnassa. Asuni on hattarahame, pinkki
tukka, kristallipanta, oranssi paita.

Hei olen Mustapaha. Olen 16 v. Harrastan itsepuolustusta. Hyvä puoleni on,
että osaan hillitä itseni varsinkin kun
vauva häiritsee. Huonoja en edes kehtaa
kertoa. Minulla on monta hyvää ystävää
ja käyn Ääretöntä koulua.

Rehtorin salainen päiväkirja. Rakas päiväkirja, tänään minulle tapahtui outoja
asioita. Ensin sain uhkauskirjeen, jossa
sanottiin että jos en toimita kaikkia koulun rahoja keskiyöhön mennessä koulun
katolle, oppilaat myrkytettäisiin. Mutta
kun vein rahat rosvoille tosi kömpelöt nallekarkkipoliisit tulivat esiin piiloistaan ja
pidättivät heidät. Oli sekin päivä!

- Elena -

- Maija -

- Nooa -

Minun nimeni on Hatorihanso. Minun
pelko on Gentci. Unelma on piereskely.
Outo tapa on oksentaa. Harrastus on
jousiammunta. Erityinen taito on oksentaminen. Paras ystävä on Pete. Minun
esine on jousipyssy.

Hei, minä olen Supervauva. Minulla on
kiva koira. Jolla on maanalainen luola.
Asun maan alla ja siellä on kivaa. Ja minulla on oma vene jolla käyn veneilemässä ja kalassa. Koirani nimi on Pena.

Päiväkirjani Laila. Oli kirkas päivä. Heräsin vuoteestani ja nousin ylös. Minulle
oli tullut kirje!
Aloin lukemaan sitä. Se oli tullut äidiltä Valhallasta! Lähetin myös äidille myös
kirjeen. Kirjeessä luki: Moi täällä äiti.
Olethan ollut tuhma? Minun kirjeessä
luki: kyllä äiti olen ollut tuhma.
2. päivä. Heräsin ja myöhästyin itsepuolustustunnilta. Sitten spreimaalasin
taideteoksen nimeltä .x.a.t.s.! Sitten menin syömään 1sarvisen ja Klaaran kanssa.

- Sofia -

- Lenni -

- Petteri -

- Hermanni -

- Eino -

RU O K AR E SE P T E JÄ
Kookospallot
Tarvitset:
kookoshiutaleita 5 desiä
maitosuklaata 200 grammaa
malkosuklaata 70 grammaa
tummaasuklaata 70 grammaa
kermaa 2 desiä
vettä 3 desiä
tomusokeria 3 desiä
Ohje:
Aloita sulattamalla suklaat vesihauteessa. Kun olet sulattanut suklaat sekoita
suklaiden joukkoon tomusokerit.
Pyöritä seos tukeviksi palloiksi ja siirrä
pallot varovasti pakkaseen viideksitoista minuutiksi. Sillä välin kun pallot
kovettuu niin valmista kermasta kerma
vaahtoa. Kun pallot on ollut pakkasessa
15 minuuttia kaiverra palloihin pilliä
käyttäen pieni kolo. Kun olet kaivertanut jokaiseen palloon reiän pursota
reikiin kermavaahtoa. Lopuksi pyöritä
pallot lopuissa suklaissa ja vielä kookoshiutaleissa.
- Kerttu -

Karkkiplaneetan suklaalevy
Ainekset:
kaakaota 2 litraa, suklaata 2 kiloa,
sokeria 100 grammaa
Välineet: suklaalevymuotti, kulho
Ohjeet: Sekoita kaakao sokerin kanssa.
Kaada sekoite suklaalevymuottiin. Murenna suklaasta pienempiä paloja ja laita
suklaakin muottiin.
HUOM! Saatat tarvita enemmän kuin
yhden muotin!
- Tommi -

Mutakakun resepti
200 g mutaa
200 g voita
1 rkl jauhoja
1 karkkikanan muna
5 dl sokeria
Sulata voi ja muta. Sekoita kuivat aineet
keskenään ja lisää muna, voi ja muta.
Kaada lopuksi taikina vuokaan ja anna
paistua 30 minuuttia. Valmis!
- Nooa -

- Klaudia -

Rakas päiväkirja. Eräänä päivänä heräsin keskellä yötä ja kuulin outoa ääntä
keittiöstä. Olin menossa alas mutta yhtäkkiä kuulin outoa melua vessasta. Mutta menin silti alas sitten kuulin askeleita
takaani! Sitten huomasin että se olikin
hiiri hahaha! Mutta yhtäkkiä huomasin
että näinkin unta hahaha!

Porkkanakarkkismootie
HUOM: myös karkkia. Ota plenderi ja
laita porkkanat ja karkit plenderiin ja
paina päälle ja odota hetki tässä. Kesti
ööööö kaksi tuntia. Mutta juu, sitten se
on valmis.

Lumijäätelö
HUOM: jälkiruokana. Viisi tuhatta kg
lunta ja vettä. Sekoita ne yhteen ja laita
pakastimeen. Valmis.
- Siiri -

- Siiri -

- Veikka -

L APPU JA KE L L AR I N SEI NÄL L Ä
apua joku vangitsi minut
olen muinainen kummitus
olen tullut tänne v. 1785
ja tule hakemaan minut au
olen pulassa
olen rehtorin sukulainen
minä olen entinen rehtori
jouduin hyytelöselliin
olen ollut vankina 800 vuotta
T: Musta-aivo Pattiraivo
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Hep!



T E K ST I & PAI K K A

Teksti tehtiin näin:
Kun kirjoitetaan lappuja synkän kummituskellarin seinälle, pitää tietysti eläytyä
paikkaan. Kirjoituspaperit revittiin pienemmiksi paloiksi ja rypisteltiin ennen
kirjoittamista. Luokasta sammutettiin
valot ja suljettiin kaikki verhot. Jokainen
kirjoitti oman viestinsä pulpetin alla hämärässä kyyristellen ja lopuksi kiinnitti
viestin teipillä luokan seinälle.
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TaikaOPISTO Feenix

T

aikaopisto Feenix on sisäoppilaitos, joka sijaitsee viidakossa sademetsän keskellä. Koulu on jättimäinen linna, jossa on lukuisia torneja. Koulun pihassa kasvaa
palmuja, bambuja, mansikkapensaita ja lihansyöjäkasveja. Liaanit kiemurtelevat
linnan seinillä. Ympäröivässä viidakossa kiertelee tiikereitä, gorilloja ja erilaisia hirviöitä.
Taikaopiston sisäänkäynti on suuri portti, josta pääsevät sisään vain koulun oppilaat sormenjälkitunnistuksen avulla. Sormen päässä on loitsu, joka varmistaa, että
tulija on oppilas. Lisäksi oppilaan täytyy tietää tunnussana.
Linnassa on kaksikymmentä kerrosta. Ensimmäisessä kerroksessa on opettajainhuone, johon on kahlittuna ihmissusi. Opettajainhuoneen vieressä on sisäuima-allas,
jossa oppilaat voivat harjoitella temppuja.
Koulussa on useita luokkahuoneita eri oppiaineille, kuten taikajuomille ja eläintenkesytykselle. Linnassa on myös paljon huoneita vapaa-ajan harrastuksille. Makuusalien vieressä on suuri olohuone, jossa järjestetään diskoja ja bileitä. TV-huoneessa
on pleikkari ja sen vieressä on kung-fu -sali. Koska oppilaat myös asuvat koulussa,
linnassa on jättimäinen makuusali ja ruokasali.
Rehtorin kanslia sijaitsee toisiksi korkeimmassa tornissa. Korkeimmassa tornissa on
kirjasto, jossa kirjat peittävät tornin korkeita seiniä. Yhdessä tornissa asuu kuninkaallinen perhe, ja yhdessä tornissa on Super Park- tyyppinen temppuharjoittelupaikka.
Reunimmaisessa tornissa on avaruusluokka, jossa oppilaat leijuvat avaruudessa ja kiipeilevät avaruudenkappaleita pitkin.
Koulussa opiskellaan muun muassa taikajuomien valmistamista, yleistä taikuutta ja loitsutiedettä. Lisäksi oppilaille opetetaan lentämistä ja taikalaskujen hallintaa matematiikassa. Taistelutaidot on jaettu hyökkäys- ja puolustustaitoihin.
Hyökkäyksessä tulee hallita tulensyökseminen ja tulivoima, kun taas puolustuksen
taitoja ovat jäädytys ja muodonmuutokset. Jäädytystä varten koulussa on kehitetty peli, joka simuloi tilanteita, joissa jäädytystaito on välttämätön. Muita oppiaineita
koulussa ovat esimerkiksi käsityö, musiikki, tutkimusmatkailu ja ympäristötieto.
Oppilaita otetaan sisään hakemuksien perusteella säätyyn tai rotuun katsomatta.
Opiston historiassa oppilaina on ollut muun muassa noitia, taikamursuja, minotaureja,
kyklooppeja, panttereita, lohikäärmeitä, velhoja, keijuja ja menninkäisiä.
Opistoa johtaa rehtori Vex Partamuikku. Hänellä on taikapölyhuisku, josta pölisevän taikapölyn avulla hän voi muuttaa asioiden muotoa. Hän harrastaa hiirenmetsästystä ja tulipallojen heittoa sekä sumopainia. Hänen ruumiinrakenteensa on kuin
luotu sumopainille. Hän pelkää itseään ja toisaalta maailmanloppua.

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KOULUN ARVOSANAT

1. Älä käytä mitään teräviä asioita ilman open lupaa!
2. Älä poistu koulusta ilman open lupaa!
3. Älä tuo lemmikkejä ilman open lupaa!
4. Tunnilla luokasta poistuminen on kielletty.
5. Asiaton oleskelu on kielletty koulussa!
6. Vaarallinen lento on kielletty!
7. Kiusaaminen on kielletty!
8. Täytyy kuunnella tunnilla, kun toisella on puheenvuoro.
9. Täytyy tervehtiä kaikkia ja pyydä anteeksi, jos myöhästyt.
10. Lunttaaminen on kielletty!
11. Älä häiritse tuntia.
12. Kirjeiden kirjoittaminen on kielletty ilman lupaa.
13. Taikakoulussa lintsaaminen on kielletty!
14. Oppiaineissa huijaaminen on kielletty!
15. Kirjastossa käyminen on kielletty!
16. Taikaportaalin käyttö kielletty ilman lupaa!
17. Viidakkoon lähtö kielletty!

Paras arvosana on mestari eli m.
Toinen arvosana on ihan lohi eli il.
Keskiverto arvosana on ok eli o.
Toiseksi huonoin on blääh eli b.
Huonoin arvosana on möhlitty eli möh.

TAI K AO PISTO F E E N IXI N O PPIAI N EITA
Käsityö
Käsityössä valmistetaan taikaesineitä, kuten puuveistoksia, taikakirjoituspöytiä,
taikatuoleja, taikasauvoja, luutia, aseita,
reppuja, taikaimureita, pehmoja ja taika
tramppalinnoja. Taikakäsityössä valmistetaan myös itselle tarpeellisia asioita.
- Eveliina, Lauri, Riio, Elvin, Oskari -

Ympäristötieto
Ympässä tutkitaan koulun ympäristöä,
esimerkiksi lihansyöjäkasveja, maistellaan erilaisia luonnosta löytyviä juttuja
ja tutkitaan taikapölytulppaaneja.
Oppikirja: Vex Partamuikun Karhun vatsassa osa 266.
- Eveliina, Lauri, Riio, Elvin, Oskari -

Arvosanan m saa, jos on hyvä kaikissa
oppiaineissa.
Arvosanan il saa, jos on hyvä vähintään
puolissa oppiaineista.
Ok on viimeinen arvosana, jolla pääsee läpi.
Arvosanalla b jää luokalle.
Arvosanalla möh putoaa yhden luokan
alaspäin.

Taikuus ja Loitsut
Taikajuomatunnilla tehdään muodonmuutosjuomia. Taikajuomia sekoittamalla tehdään ruokia. Teleporttijuomia
juomalla pääsee paikkoihin, joihin ei
pääse muulla tavalla. Näkymättömyysjuoman avulla muuttuu näkymättömäksi
ja pääsee kaikesta läpi.
Oppikirja: Pete Duunimäänin Näin teet
taikajuomia.

- Aiham, Heikki, Aleksi, Alisa, Vivika -

- Essi, Kasperi, Aaro, Tuure, Vilppu -

Taioilla soittaminen
Koulun oppilaat opiskelevat tekemään
ajatuksillaan musiikkia. Musiikki saa
kuuntelijat luulemaan, että se kuulostaa
paremmalta, kuin se oikeasti on. Musiikki saa kuuntelijan vasemman korvan heilumaan 10 minuuttia. Tunnilla soitetaan
myös nenämusiikkia.
Oppikirja: Ruupertti Mursulan Näin opit
soittamaan nenämusiikkia osa 3000.

Asiaton
oleskelu on
kielletty
koulussa!

- Aleksi, Aiham, Heikki, Vivika -

Vesijalkapallo
Tämän koulun vesijalkapallojoukkueen
nimi on kalajengi.
Säännöt:
1. Taikavoiman avulla me voidaan olla
veden päällä.
2. Sivuraja on veden alapuolella.
3. Palloa voi kuljettaa millä tahansa
tavalla, kunhan se pysyy veden päällä.
4. Pallo ei ole kelluva, joten se menee
veden alle.
- Alex, Tuomas, Jesse, Axel -

- Lauri, Oskari, Elvin, Eveliina -
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TAI K AO PISTO F E E N IXI N HY VÄKSYM ISKI R J E

TAI K AO PISTO F E E N IXI N
T U T KI M USM AT K A

Hei oppilas!
Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty Taikaopisto Feeniksiin.



Tarvitset mukaan seuraavia kirjoja:
Mursujen aivot, kirjoittanut Etana Jonne
Onko aivoilla varjot? kirjoittanut Mursu Lahtinen
Pomputtamistaidot, kirjoittanut Mauri Arkkanen
Näin heität noppaa, kirjoittanut Noppa Poppanen

Taikaopisto Feeniksissä opiskellaan ahkerasti tutkimusmatkailua. Eräs suosituimmista tutkimusmatkakohteista on
koulun lähellä sijaitseva vedenalainen
Sianranskan maailma. Sianranska sijaitsee merenpohjassa. Siellä kasvaa monia
erikoisia vesikasveja, kuten pesusienikasveja, taikamarjapuita, munakennokasveja, merinakkeja sekä vesikasveja, jotka
syövät makkaraa. Makkarakasvit tuoksuvat matkan päähän. Joka paikkaa peittää merilevä, ja meren pohjaa koristavat
simpukat ja meritähdet. Sianranskassa
soi korallien laulu, ja merikykloopit, merietanajonnet, merimursut ja miekkaka-

HEI!

TA R INANOPAT

Koulussa kirjoitetaan paljon, joten ota mukaan kirjoitusvälineet. Koulusta on mahdollista lähettää kortteja esim. kotiin. Postiikeri toimittaa kortit ja kirjeet muutamassa murahduksessa. Tarvitset koulussa oman taistelukilven sekä oman kompassin,
koska koulussa tehdään paljon retkiä. Et tarvitse omia pähkinöitä, koska koulu tarjoaa
jokaiselle ekaluokkalaiselle henkilökohtaisen taikapähkinäpussin. Jokaiselle oppilaalle
jaetaan myös oma kulta-avain. Niitä on valittavissa muutamia eri värejä. Koulussa
opetetaan lentämistä monella eri tavalla. Kun olet läpäissyt kaikki lentokurssit, saat
siitä osoitukseksi oman henkilökohtaisen kahden hengen minilentokoneen.
Taikaopisto Feenixissä kysytään paljon ja koko ajan. Valmistaudu vastaamaan ja kysymään. Muista että koulussa täytyy viitata, jos on asiaa. Koulussa ei saa käyttää kirvestä, koska koko koulu saattaa romahtaa varomattomasta kirveen käytöstä.
Taikaopiston uimaosastolla naksuttelee kohteliaita ja suulaita rapuja, jotka rakastavat
sosiaalisia tilanteita. Jokaisella oppilaalla on oma epävarma mehiläinen, joka tarvitsee
päivittäistä huolenpitoa ja ruokintaa.

Tarinanoppia löytyy hyvin varustetuista
kirjakaupoista ja pelikaupoista (esimerkiksi Rory’s Story Cubes). Nopissa on
silmälukujen sijasta kuvia, joiden avulla keksitään tarinoita. Tarinanoppia voi
käyttää monella tavalla joko yksin, parin
kanssa tai koko luokan kesken.
Teksti tehtiin näin: Luokka asettui piiriin lattialle ja valitsi tekstilajiksi koulun
hyväksymiskirjeen. Jokainen oppilas
nosti vuorotellen yhden nopan ja heitti sitä. Oppilas keksi nopan näyttämän
kuvan perusteella, miten teksti jatkui.
Sitten vuoro siirtyi seuraavalle. Opettaja
kirjoitti tekstiä muistiin sitä mukaa, kun
oppilaat keksivät jatkoa.

lat uiskentelevat siellä ympäriinsä. Merenpohjassa lepää vanha uponnut laiva.
Sianranskan asukkaita ovat merenneidot ja merenherrat. Heillä on myös kuningas, joka soittelee mielellään huilulla
”kockia”, joka kuulostaa vähän samanlaiselta kuin rock. Hänen merenalaisen
palatsinsa pihassa haisee hiki ja siellä
kaikuvat sumojalkapallon äänet. Palatsin
lähellä sijaitsee merenalainen kaupunki
ja Kasvikoulu. Sianranskan suosituinta
ruokaa ovat merivartaat, jotka sisältävät
punaista merilevää ja sieniä.
Sianranskan yläpuolella veden pinnalla on ankkuroituna merirosvojen laiva.
Merirosvot tietävät, että Sianranskassa
on piilotettuja aarteita, joten he sukeltelevat usein pinnan alle etsimään niitä.
Merirosvolaivan ympärillä kuuluu karjahtelua ja laivan natinaa. Merirosvoja
houkuttelee etenkin Sienihotellin seutu,
sillä sen pihassa kasvaa rahapuita. Merirosvot tunnistavat puut hajun perusteella, sillä ne haisevat aivan kammottavalta.

Taikaopisto Feenixiä ympäröi vallihauta. Sisäänkäynti on heti nostosillan jälkeen suoraan edessäsi. Muista olla varuillasi, koska koulun pihassa kuljeskelee yöllä pelottavia
klovneja ja käytävillä vaeltelee luurankoja. Lisäksi koulun sisällä lentää tähtiä ja niitä
tulee väistellä. Kuitenkaan sinun ei tarvitse pelätä ensimmäistä koulupäivääsi ja haluammekin korostaa, ettei täällä ei ole mitään pelättävää.
Tervetuloa Taikaopisto Feenixiin!
Ystävällisin terveisin,
rehtori Vex Partamuikku

M AT K AKE RTO M U KSIA SIAN R ANSK ASTA
OT T EITA TAI K AO PISTO N
I L MO IT USTAU LU LTA
Uintikerho klo 15.30, joka torstai Taik

aopisto Feenixin altaassa.

Tuhannet tähdet kerho + Upea ulkoavaruus!
Soita numeroon 44568765!
Kadonnut taikamarsu, ota yhteyttä num

eroon 040022277!

Magic Market avataan, tule käymään!
Suurvelho tulee näyt tämään taikojaan

30.4.2017 klo 13.00!

e,
Karmiva luuranko lähestyy linnaamm
Piirustuskilpailu tulossa 15.11.2017!
olkaa varoillanne!
Piirustusaihe: ”Kesäinen taika”.
- Elli, Nelli, Milla, Riio -
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Hei! Olen Sianranskassa veden alla.  Olen
löytänyt ihan mahdottoman hienon paikan, joka on merenalainen palatsi. Tässä
sinulle kuva siitä. Kerron sen vielä, että
sieltä löytyy aarteita. Siellä on myös rahapuu. Heippa!  t: Stella
Olimme saapuneet Sianranskaan merialueille. Näin siellä merenalaisen palatsin, joka oli hylätty. Siellä tuoksuu suolalle ja siellä on rahapuu, joka tuoksuu
hyvälle. Kävimme siellä vedenalaisessa
kaivoksessa ja koko merenalaisessa kaupungissa. Siellä kuuluu paljon erilaisia
ääniä. Siellä oli paljon kaikenlaista tavaraa. Kävimme siellä myös vähän kauempana katsomassa koralleja. Näin siellä
paljon kaikkia eläimiä. Mutta parasta oli
se, että siellä oltiin yhdessä. Sienihotelli
oli hauska paikka, koska siellä oli nakkikasveja. Kirjoitan taas.

Ihana päiväkirja. Tänään pulahdin Sianranskaan. Siellä löysin merenalaisen palatsin. Menin sisälle ja näin merenneidon
ja merikuninkaan, jotka söivät merivartaita. Liityin seuraan ja pidimme hauskaa. Sitten menimme tutkimusmatkalle.
Löysimme kaikenlaisia eläimiä ja kasveja.
Sitten yövyimme Sienihotellissa. Aamulla heräsimme ja menimme aamupalalle.
Aamupalaksi oli merimakkaroita ja punamerilevää. Lähdimme merenpohjaan
kävelylle. Yhtäkkiä kuulimme erikoista
musiikkia. Minä ja merenneito huomattiin, että Merikuningas oli kadonnut.
Sitten näimme hänet esiintymislavalla.
Menimme istumaan tuoleille. Minä ihmettelin: -Miksi Merikuningas on lavalla?
Merenneito vastasi: - Hän soittaa rockia
ja mystistä kockia. Minä vastasin: -Selvä.
Keikan jälkeen menimme illalliselle. Sitten palasimme palatsiin ja yövyin siellä.
Aamulla lähdin pois.

- Lauri -

- Nelli -

- Milla -

Tänään oli mahtava päivä. Pääsin matkalle Sianranskaan. Siellä on nakkikasveja, rahapuita ja vaikka mitä. Ainiin, siellä
oli vielä palatsi, jossa on aarteita. Sitten
oli vielä vanha merirosvolaiva, ja merirosvoja, joiden kanssa taistelin. Minulla
oli vain nakki aseena, mutta voitin silti.
- Vilppu -

Heippa! Minä olen käynyt meren alla. Ja
minä kävin Taikaopisto Feenixissä. Tapasin kivoja uusia kavereita. Minä näin siellä luurankoja, ne oli pelottavia. Siellä oli
kiva rehtori. Kävin vesiliukumäessä. Minulla oli tosi kivaa, oikeasti supersuperkivaa! t: Musti-pantteri
- Essi -
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Minä olen Pentti-niminen velho. Minun heikkouteni ovat aseet ja salaisuuteni on se, että voin muuttua kotkaksi
ja krokotiiliksi. Unelmani on, että voisin muuttua lohikäärmeeksi. Olen aika
voimakas, olen myös aika älykäs ja aika
rohkea. Minä pelkään jousiampujaluurankoja. Harrastukseni on superparkour.
Kavereitani ovat toiset velhot. Minä uin
laavassa ja juon laavaa, aseeni on viidakkoveitsi. Erikoisuuteni on, että voin heitellä tulipalloja. Asuni on pipo, housut,
paita, lenkkarit ja sukat.
- Tuure -

TAI K AO PISTO F E E N IXI N O PPI L AITA
Nimeni on Roosa. Osaan muuttua miksi
vain tyypiksi tai hahmoksi. Tykkään vapaa-ajalla lentää ja tehdä kaikkia temppuja. Minä pelkään pimeää ja varsinkin
olla pimeässä yksin. Harrastan lentoa ja
voimistelua. Minun unelmani on tulla
parhaimmaksi lentäjäksi. Paras ystäväni
on Supersiili, hänkin osaa lentää ja teen
hänen kanssaan kaikkea kivaa. Minä kävin pari viikkoa sitten Sianranskassa.
Löysin sieltä kauniita kiviä ja simpukoita.
Minun outo tapani on se, että aina kun
menen nukkumaan, juon sitä ennen neljä lasillista vettä. Minulla on koira, jonka
nimi on Täplä. Olen keksinyt sen nimen
siitä, että se on täynnä valkoisia täpliä,
ja muuten se on ruskea. Olen myös aika
rohkea.
- Elli -

Nimeni on Karviaispallo. Eniten minä
pelkään ampiaisia, koska jos ampiainen pistää minua, sairastun vakavasti.
Onneksi minä osaan vaihtaa väriä. Voin
maastoutua vaihtamalla väriä. Minä harrastan pyörimistä. Paras ystäväni on
Karkkipallo. Vaikka minä olenkin pyöreä
ja pieni, kuljen hyvin nopeasti. Osaan
myös ampua laseria silmistäni. Minun
salaisuuteni on se, että en osaa hyppiä.
Minun asuni on silinterihattu. Hatussa
on punainen nauha, jonka olen voittanut pyörimisestä. Esineeni on lasermiekka. Miekalla pystyn myös suojautumaan
ampiaisilta. En ole kovin vahva. Olen kyllä tosi rohkea ja älykäs.
- Nelli -

Moi. Olen Elitemursu. Minulla on yliisot uikkarit ja viikinkikypärä. Pelkään
Elixiiriä. En ole kovin älykäs, mutta olen
vahva. Osaan uida laavassa. Haluaisin
oppia uimaan vedessä. Minä tykkään
hyppiä. Minun ainoa kaverini on Royale
Giant. Minä kaadun melkein koko ajan.
Minun salaisuuteni on, että tykkään syödä kukkia. Minun taikaesineeni on pierutyyny. Minä pidän tuoleista. Heippa.
- Heikki -

Minun nimi on Hepuli. Minun salaisuuteni on, että minun komerossani on
sata rusettia. Minulla ei ole pelkoa eikä
myöskään heikkoutta. Outo tapani on
kadota ulos. Harrastan taikajuomien tekemistä. Erityinen taitoni on lentäminen
ja taikominen. Unelmani on saada omat
steppikengät. Paras ystäväni on panda,
jonka nimi on Tikkari. Esineeni on pieni
huisku. Asuni on silinterihattu, kengät,
rusetti ja hame. Minun ominaisuuteni on
älykkyys, voimakkuus ja rohkeus.

Hei olen Sähkö-noita, minun parhaita
kavereitani on Batman, Royal Giant ja
Vesinoita. Salaisuuteni on, että minulla on sähköisku-robotteja, joita ei ole
muualla maailmassa. Lempipaitani on
sinivioletti. Olen aina ollut tosi hyvä
rakentaja. Pelkään mega-ritaria, mutta
onneksi olen tosi nopea sitä vastaan.
Olen tosi hyvä keihäänheittäjä, koska
olen ollut pienenä bumeranginheittäjä.
Ei kannata tulla lyömään minua, koska
olen tosi sähköinen.
- Jesse -

Minun nimeni on Seppo. Minun pelkoni on mursut. Minun outo tapani on
hulivilitanssi ja unelmani on saada liikaa
rahaa ja ruokaa. En ole kauhean älykäs
enkä myöskään vahva, mutta olen tosi
rohkea. Minun erityinen taitoni on taikasilmä, jolla näkee seinien läpi. Minun
vaatteeni on vihreä viitta, jossa on huppu, ja paras kaverini on Kaksipää-Timo.
- Aaro -

- Vivika -

Minä olen Pikkupatti Punertava. Minun paras kamuni on Peruna Boy. Salaisuuteni on mursuileminen kotona yksin.
Outo tapani on hakkaaminen, erityinen
taitoni on parkour. Harrastan peikon
tappamista, hiiren jahtausta ja jalkapalloa. Unelmani on olla jalkapallotähti.
Tärkeimpiä esineitäni ovat meikkaustarvikkeet. Pelkään maailmanloppua.
- Elvin -

Nimeni on Janso. Minun salaisuuteni on,
että minä juon ES:ää, koska minulle tulee energiaa. Minä en pelkää ketään, ja
minun erityinen taitoni on kung fu. Parhaani ystäväni nimi on Jaason. Outo tapani on pelottaa ihmisiä. Asuni on kung
fu -housut. Unelmani on kung fu -koulu
ja näkymättömäksi muuttuminen. Esineitäni ovat asemiekka, tulisavumiekka,
miekka ja veitsi. Ominaisuuksilta olen
täysin vahva, en ole täysin rohkea, mutta
älykkyyteni on täysin kova.

Minun nimeni on Hamsu. Minulla ei ole
salaisuutta. Ystäviäni ovat Jekkukissa,
Batman ja Karviaispallo. Harrastukseni
on juoksu. Outo tapani on kipittäminen. Asuni on noidan hattu. Esineeni on
taikasauva. Unelmani on olla mahtava
noita. Erityinen taitoni on muuttua ihmiseksi ja hamsteriksi. Rohkeus ja voima
ovat minulla molemmat hyviä, mutta
älykkyys on ihan ok.
- Alisa -

Moi, minun nimeni on Batman, ja minun paras kaverini on Sähkö-noita ja
Hamsu. Harrastan kung fu:a, koska haluan olla siinä maailman paras. Erityinen
taitoni on voima ja lihakset. Olen voimakkain koko maailmassa. Salaisuuteni
on se, että en syö ikinä. Pelkään ruutia
ja noitia.
- Kasper -

TAI K A J U O M IA
Elitemursun taikajuomareseptin
ainesosat
8 taikamarjapuun marjaa
10 kilogrammaa merileijonan kuolaa
15 rahapuun kolikkoa
2 merimakkaraa
500 millilitraa vettä
Jos maistat taikajuomaa, leijut 30 minuuttia. Jos maistat taikajuomaa ja siitä
puuttuu ainesosia, niin räjähdät.
- Heikki -

Olen Elite Barbaarion. Olen oikein taitava lentämään selälläni. Tykkään syödä
käsillä. Pelkään pimeää, ja haluaisin oppia muuttumaan pesusieneksi.

Merilevästä ja rahapuunlehdestä
tulee näkymättömyystaikajuoma.
Rauniopalatsin kiviportaista ja sumojalkapalloilijoiden hiestä tulee merirosvonkarkotusjuoma. Nakkikasvista ja
rahapuusta tulee suojavärijuoma.
- Aleksi -

Kun yhdistää merinakkikasvin nakin,
merenneidon verta ja punaista merilevää, se muuttaa juojan limaksi.
- Aaro -

- Riio -

Minun nimeni on Jekkukissa. Minun salaisuuteni on, että olen katukissa. Minun
heikkouteni on se, että minä pelkään
olla pimeässä. Outo tapani on se, että
viihdyn valoisassa, vaikka olen Jekku Kissa... ja erityinen taitoni on jekuttaa muita. Parhain ystäväni on velho. Unelma
on saada lisää ystäviä ja lopettaa jekuttaminen. Tärkein esineeni on lankakerä.
En ole kauhean tai hirveän rohkea, koska
olen vähän arka. Enkä ole myöskään hirveän vahva. Minä olen älykäs, tavallaan.
- Eveliina -

En ole kovin älykäs,
mutta olen vahva.
Osaan uida laavassa. Haluaisin
oppia uimaan
vedessä.

- Aiham -
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TAI K AO PISTO N M AT E M ATII K AN T E H TÄVIÄ
1. Merkitse lasku ja ratkaise.
Olipa kerran Vesinoita. Hänellä on 639
kultakolikkoa. Hän löytää lompakon
koulun lattialta. Hän avaa lompakon.
Siellä on 387 kultakolikkoa. Seuraavana
päivänä mursu antaa hänelle 235 kultakolikkoa. Sitten mursua kiitetään. Mursu
saa upean palkkion. Mursu on todella
iloinen. Mursu on nyt todella rikas. Sitten
mursu lähtee pois. Sitten Vesinoitakin
lähtee pois. Vesinoita on hyvin iloinen,
koska sai paljon lisää kultakolikoita. Vesinoita menee uima-altaaseen. Altaasta
hän löytää 301 kultakolikkoa. Jee!!! Hänellä on 301 kultakolikkoa enemmän kuin
viimeksi. Hän huomaa, että allas on rikki.
Kouluun tulee tulva. Tulvassa hän löytää
vielä 201 kultakolikkoa. Sitten hän vielä
sammuttaa tulvan ja saa siitä palkkioksi
34 kultakolikkoa. Montako kultakolikkoa
Vesinoidalla on?

Tulos:
- Vilppu -

2. Merkitse lasku ja ratkaise.
Royal Giant saa kotiin kutsun Taikaopisto Feenixiin, ensin sähköpostiin 756 kertaa ja sitten postissa 675 kertaa. Montako kertaa Royal Giant saa kutsuja?

5. Merkitse lasku ja ratkaise.
Olipa kerran Musti-pantteri. Hän oli
menossa Taikaopistoon. Musti näki 783
muuta pantteria. Sitten hänen lähettyvilleen tuli 217 pantteria lisää. Montako
pantteria hänen lähettyvillään on yhteensä?

Tulos:
- Essi -

3. Merkitse lasku ja ratkaise.
Olipa kerran Night Witch, joka oli päässyt Taikaopisto Feenixiin. Hänen parhaita ystäviään ovat batit. Hän osaa
synnyttää niitä ilmaan. Se on hänen
harrastuksensa. Hän synnyttää batteja
kaksi kerrallaan. Sitten kun hän kuolee,
niin tulee taas kaksi battia. Eräänä päivänä hän synnyttää 763 battia. Seuraavana
päivänä hän synnyttää 979 battia. Kuinka monta battia hän synnytti yhteensä?

6. Merkitse lasku ja ratkaise.
Minä, velho, opiskelen Taikaopisto Feenixissä. Yhtenä päivänä sattui kummia.
Yhdellä tunnilla kaikkien piti koittaa
taikajuomia sekoittamalla tehdä 130 superhyvää karkkia. Minä sain tehtyä 136
superhyvää karkkia. Mutta parin tunnin
päästä karkkeja oli enää 11. Mitä ihmettä oli tapahtunut? Kuinka monta karkkia
oli poistunut? (Yksi pikkulapsi oli vienyt
karkit ja ajatellut varmaan, että onpa hyvännäköisiä karkkeja.)

Tulos:
- Tuure -

Tulos:
- Tuomas -

Tulos:
- Oskari -

4. Merkitse lasku ja ratkaise.
Seppo lähtee K-kauppaan, Sepolla on
46 euroa rahaa. Taikaopisto Feenixissä
Sepon pulpetissa on 75 euroa. Kuinka
paljon Sepolla on rahaa?

Tulos:
- Alex -

OIKEAT VASTAUKSET (RENGASTA TULOKSET)
150

16

1797

1000

1431

121

1742

125
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KRISTALLISAAREN SUPERKOULU

KR ISTAL LISA AR E N SÄ ÄTI E DOT US
Huomenna sataa hattaraa.
Kolmen päivän päästä sataa.
Viikon päästä sataa.
100 viikon päästä on 1000 astetta lämmintä.
3000 vuoden päästä aurinko räjähtää. (Täällä Pekka Pouta ja sanon, että 10 vuoden
päästä sataa.) Sen jälkeen kaikki räjähtää. Sitten aurinko tummenee.
50 000 vuoden päästä on kova ukkonen ja sade, ja sen jälkeen tulee tsunami.
Sitten maa räjähtää, ja me asumme kuussa.
100 000 vuoden päästä on 50 astetta pakkasta.
Kahden miljoonan vuoden päästä kuu räjähtää.
10 triljoonan vuoden päästä sataa päivä.

K

ristallisaari on osa taivaalla leijailevaa saaristoa, johon kuuluu yhteensä kymmenen saarta: Kristallisaari, Synkän Metsän saari, Sateenkaarisaari, Urheilusaari,
Tyttöjen saari, Poikien saari, Pelisaari, Vessasaari, Huvipuistosaari ja Emojisaari.
Synkän Metsän saari on kielletty koulun oppilailta, ja siellä sataa usein sekä esiintyy
monenlaisia luonnonmullistuksia.
Superkoulu sijaitsee Kristallisaaren Kristallikaupungissa. Kristallisaarella eläviä
olentoja ovat mukulaiset, karvapallot sekä luurangoilta näyttävä alkuasukasheimo.
Eräs Kristallikaupungin merkittävimmistä paikoista on kaupungin grillausalue. Saarella
sijaitsee myös hullu hautausmaa.
Kristallisaaren Superkoulussa koulutetaan supersankareita, jotka voivat valita opiskeltavakseen kolme omasta mielestään tärkeintä taitoa. Superkoulun rakennus on
pyöreä, mutta maan pinnan yläpuolella on rakennuksesta vain puolet. On sanottu,
että koulurakennus muistuttaisi Mustanaamion päätä. Rakennuksessa on yhteensä
viisi kerrosta, joista kolme maan pinnalla. Lisäksi on lentoluokka kristallinmuotoisessa
tornissa koulun huipulla.
Koulun ympäristöä valvoo jättimäinen supersilmä, jonka yhteydessä on kaikille
avoin näköalatasanne. Sisäänkäynti tapahtuu maan pinnalla olevan kuplan läpi mutta
vain oikean pääsykoodin avulla. Koulurakennukseen on yhdistetty sillan avulla pieni
saari, joka on tarkoitettu oppilaille mietiskelyä varten. Kellarikerrokseen on kätketty vain opettajille tarkoitettu salainen huone. Kellarissa sijaitsee myös ruokala, josta
löytyy salakäytäväksikin arveltu salainen uuni. Käsityöluokkaan on piilotettu salainen
vankila.
Superkoulussa opiskellaan vain joka toinen päivä, klo 12-24 välisenä aikana. Oppiaineita ovat musiikki, liikunta, kokkaus, taikuus, tramppa, supersankarien historia,
käsityö, supervoimat ja muodonmuutokset.
Koulun rehtori on Ötökkänainen-nimisenä supersankarinakin tunnettu rouva Ötö.
Hänen supervoimansa on puhua ötököille ja muuttua etanaksi. Hän harrastaa ötököiden keräilyä ja unelmoi ikiomasta ötökkäkasvihuoneesta ja toisaalta myös saavansa siivet. Rouva Ötö pelkää lapsia ja kaikenlaisia hyönteismyrkkyjä. Hänen paras
ystävänsä on hänen päässään asustava etana nimeltään Janne. Salaisena aseena rouva
Ötöllä on sähkötikkari.

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KOULUN ARVOSANAT

Lentotunnilla ei saa olla mitään piikikästä.
Tytöt ovat oikeasti sala-agentteja.
Pojilla pitää olla aseita.
Tytöillä pitää olla lemmikki mukana.
Koulussa saa pitää bileitä, jos maksaa tarpeeksi.
Mitä enemmän maksat, sitä enemmän oppilta.
Kahvilasta saa vain Ismo Supervanukasta.
Pitää joka pääsiäisenä esittää pupua.
Koulussa pitää noudattaa sääntöjä.
Koulussa pitää sanoa LOL joka päivä.
Koulussa ei saa pelästyttää rehtoria,
koska hän pelkää lapsia, tai pitää tehdä kaikki,
mitä mukulaiset haluaa.
Koulussa pitää antaa rahaa joka päivä.
Koulussa ei saa tehdä viisausgoblinin avulla.
Tyttöjen pitää käydä sateenkaarisaarella.

Hyväksytyt
MM = Maailman Mahtavin
T = Täydellinen
KK = Kristallin Kiiltävä
HT = Himskutin Tylsä
Hylätyt
PP = Pyllylleen Pyllähtänyt
H = Huono
MS = Maailman Surkein

KR ISTAL LISA AR E N K ASVE JA
Irvikissakasvit ovat tosi vaarallisia. Ne
ovat myrkyllisiä siksi, koska niistä tulee
myrkyllistä siitepölyä ja pölypalleroita,
joka on vaarallista.
Karvapallopuu on saaren harvinaisin ja
pörröisin kasvi. Se on erittäin tappava
kasvi. Se on lämmin. Karvapallopuu tykkää neuloa.

Ismopuu on jättiläispuu. Se on outo,
koska se puhuu. Niitä on eri värisiä ja eri
näköisiä.
Juomakasvi on pieni, vettä tuottava
kasvi. Siitä voi juoda. Juomakasvi on monikäyttöinen, sillä se toimii myös suihkuna ja kasvien kastelemiskasvina.

Kuun ruusu on kotoisin Virosta. Ne ovat
kuun parhaita kavereita ja kuun terävämpiä. Ne käyttävät vaippoja.

Höps!



RY H M Ä K I R JOI T US

Teksti tehtiin näin:
Tekstit kirjoitetaan 4-5 oppilaan pienryhmissä. Jokainen saa puhtaan paperin, johon keksii yhden kasvin nimen.
Sitten paperi annetaan myötäpäivään
seuraavalle, joka kirjoittaa aiheesta yhden lauseen. Papereita on siis yhtä paljon
kuin kirjoittajia. Aina seuraava kirjoittaja jatkaa, kunnes jokainen paperi palaa
sille, joka aloitti. Lopuksi aloittaja lukee
tekstin läpi ja tekee siihen lisäyksiä tai
korjauksia, jos haluaa. Saman tapaan voi
myös kirjoittaa tekstejä sana kerrallaan.

R E H TO R I ROUVA ÖTÖ N PU H E
E N SI M M ÄISE NÄ KOU LU PÄIVÄNÄ
Hyvää huomenta, oppilaat! Tervetuloa Kristallisaaren Superkouluun! Kerron tänään
teille koulustamme ja kaikesta, mitä kouluun liittyy.
Keijukaiset ovat lennättämässä mukulaisia paistettavaksi tämän päivän ruuaksi.
Pupuja tulee koululle. Menemme joka päivä ratsastamaan yksisarvishevosilla ja pegasoksilla. Koulun jokaisen pojan kämppään sataa rahaa päivittäin. Tytöille on luvassa
timantteja ja kultaa. Pahoja supersankareita rangaistaan mukulaistykeillä. Käymme
myös kuukausittain Trollfaceparkissa.
Kasvit ovat osa meidän kouluamme. Taikasitruunoilla kastellaan kukkia, jotta ne eivät ikinä kuihtuisi. Lentävistä sitruunapuista tippuu lentolehtiä, jotka auttavat kasveja
lentämään. Myös mukulaiset voivat lentää.
Joka vuosi pidetään yhdet jalkapallokisat salissa. Kisoissa lihansyöjäkasvit sylkevät
jalkapalloja, ja vanhimmat oppilaat pelaavat opettajia vastaan.
Haluan esitellä teille myös vararehtorimme, Kuningas Ankan. Paikalla on myös Jaska
Ilmapallo, lentämisen opettaja, joka pitää paljon kukista, paitsi ruusuista, sillä ne saavat hänet lentämään ilman kontrollia. Taikaluokassa opetellaan pelkkää taikaa. Professori Magia opettaa taikuutta torstaisin.
Koulun yleisin tervehdys on ”Baloo!”. Kun astut koulun ovista, muista sanoa tervehdys. Iltaisin kerään sataneita rahoja, joita käytetään myös esimerkiksi ruokaan.
Koulussa on myös kahvila, ja jos otat kouluun omaa rahaa, saat ostaa sieltä ihan mitä
tahdot joka päivä.

Koulun yleisin
tervehdys
on ”Baloo!”.
Kun astut
koulun ovista,
muista sanoa
tervehdys.

Hyvää päivänjatkoa ja hyviä oppitunteja. Moi!
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SU PE R KO U LU N
O PE T TA JIA
Supervoimat: Supermato
Supersankarien historia: Jinni Nissinin
Tramppa: Herra Pomppu
Matikka: Herra +Taikuus: Professori Magia
Muodonmuutokset: Professori Tripet
Liikunta: Neiti Muskeli
Lentäminen: Jaska Ilmapallo
Käsityö: Kaisa
Robloy
Se on 8-kätinen.
Sillä on jalassa vamma.
Hän on kiltti kaikille.
Sen nimi on Robloy.
- Urho -

LU KU JÄR J E ST YS
Koulua on vain joka toinen päivä. Viikon viimeinen koulupäivä, sunnu, on vain puolikas päivä, jotta ennen maanantaita ehtii levätä.

klo Maanantai

Keskiviikko Perjantai

Sunnu

12-14 Leipominen

Muodonmuutos Musiikki

Supervoimat

14.15- Historia
16.15

Tramppa

Matikka ja
laskelmointi

Lentäminen

16.15- Sapuskasaari
16.45

Sapuskasaari

Sapuskasaari

Lento kotiin

17-24 Liikunta

Taikuus

Käsityö

Muuli-Bobiss on apuopettaja. Muuli on
alkuasukas, jonka päälle on kasvanut laji
nimeltään Bobiss. Koska ne on kasvaneet
yhteen, ne sai nimeksi Muuli-Bobiss.
- Roope -

Professori Tripet on Superkoulun hurjapäisin opettaja ja opettaa muodonmuutosta. Ennen hän opetti taikuutta
ensin supermuonalaisten koulussa. Kuitenkin sai potkut, kun oli muuttanut
pannukakun banaanilampuksi. Hän itse
oli opiskelllut PTH:ssa eli Pahojen Tapausten Hoitolassa. Hän voitti kultaa
itsensä satuttamiskisoissa hyppäämällä
tulivuoreen ja hopeaa kasvispallokisoissa. Nykyään hän on rohkea, hurjapää,
hauska ja paljon viisaampi kuin ennen.
- Kaarlo -

HAKE M U KSIA
KR ISTAL LISA AR E N SU PE R KO U LU U N
Hei, olen Lepakkotyttö. Haluaisin Kristallisaaren Superkouluun. Harrastan lentämistä. Haluaisin oppia taikuutta, kokkaamista ja käsityötä. Pelkoni on rehtori
ja vessa. Tärkeä esineeni on medaljonki.
Erityinen taitoni on olla todella nopea.
Outo tapani on törmäillä seinille. Parhaita ystäviäni on Bonio ja Supertiti. Asun
tyttöjen saarella.

Hei, olen Superpipari. Haluaisin päästä
Kristallisaaren kouluun. Hyviä puolia minussa on että olen kiltti ja minä osaan
taikoa. Minun erityinen taitoni on että
osaan lentää supernopeaa. Haluaisin oppia vielä lisää taikoja.

Hei! Minä olen Superperuna. Minä tahtoisin Kristallisaaren Superkouluun, koska haluaisin oppia erilaisia taitoja. Minun
hyvät puolet ovat, että en ole taidoton,
nimittäin osaan ampua laseria hiuksistani ja osaan kuoria itseni, joten opin aika
helposti uusia asioita, koska minä en
osaa perustaitoja. Mutta en ole kovin
älykäs enkä rohkea enkä kovin voimakaskaan. Sen takia minä haluaisin Kristallisaaren Superkouluun, että rohkaistuisin
ja tulisin paljon älykkäämmäksi.
Kiitos!
Toivottavasti pääsen kouluun.

Hei, minä olen Super Titi. Haluaisin
päästä Kristallisaaren Superkouluun.
Hyvät puoleni ovat älykkyyteni. Erilaiset taitoni ovat muuttua pinkkivihreäksi
ja lentämisen taidot. Haluaisin koulussa
oppia kaikkia aineita ja saada uusia ystäviä. Haluaisin päästä Kristallisaaren Superkouluun.
- Iida -

- Roope -

Hei, olen Matkija. Haluaisin päästä Kristallisaaren Superkouluun oppimaan taikuutta, lentämistä ja muodonmuutosta.
Allekirjoitus: Matkija

Hei, olen Urpo. Haluaisin päästä Kristallisaaren Superkouluun. Koska haluaisin
oppia kaikkea uutta. Haluan lentää pilvissä. Minä harrastan karatea ja painia.
Olen kiltti kaikille. Olen hyvä jalkapallossa. Haluan oppia kaiken. Olen kaikkien
kaveri. Opiskelen reippaasti.

Hei, se tyyppi joka valitsee tyypit Kristallisaaren Superkouluun. Haluaisin päästä Superkouluun, koska olen yksinkertaisesti paras. Pelkään riisikakkuhävittäjiä ja
hammaskeijuja. Olen hyvä leipomaan,
syömään riisikakkuja ja järkkäämään bileitä. Osaan myös teleportata. Koulussa
haluaisin oppia tekemään itse riisikakkuja, koska kaupasta ne loppuvat jatkuvasti. En ymmärrä miksi, koska ostan
vain 100000000000000000000000000
pakettia päivässä.
Terveisin Luna

- Olivia -

- Urho -

- Linda -

Hei, olen hyvä sankari. Olen haamu ja vauva. Voin harhauttaa rosvoja
olemalla vauva. Osaan mennä rosvojen sisälle ja viedä vankilaan. En halua
oppia mitään.

Moi. Olen Pilleripupu. Tykkään spaketista. Minulla on lemmikki, jonka nimi on
Pilleri. Erityistaitojani ovat hyppiminen
ja voimakkuus. Koulussa haluaisin oppia
taikomaan. Minulla on kaveri, jonka nimi
on Pipsa Porkkana.

Hei, olen Ninja. Haluaisin päästä Kristallisaaren Superkouluun. Minut pitäisi
valita siksi että olen hyvin ketterä ja siksi
että haaveeni on olla maailman paras supersankari. Haluaisin oppia supervoimia.
Olen ihan tavallinen.

Moi, olen Vihreätyyppi. Harrastukseni
on lentäminen. Minun tärkein esine on
vihreä kynä. Minä olen rohkea ja auttava.
Minä haluaisin oppia koulussa lentää paremmin. Minä käyn koulua Kristallisaaren Superkoulussa.

Hei, olen Super T1. Tarkemmin sanottuna Super. Olen ollut lentopäiväkodin
paras lentäjä ja tuntenut Superperunan
koko ikäni. Pelkään maahan koskemista
ihan kamalasti. Haluaisin oppia koulussa
olemaan rohkeampi. Aineina haluaisin
oppia taikuutta, liikuntaa/lentämistä ja
käsitöitä. Lähettäkää hakemukseeni vastaus enintään viiden kuunkierron aikana
osoitteeseeni Kristallisaarentie 1.

- Joel -

- Ellen -

- Damesa -

- Niilo -

- Tilda -

- Amalia -

Hello! Olen Sähköjätti. Tykkään
murskata eri asioita. Minulla on
lemmikkinä Spark 2.0. Erityistaitojani ovat muodonmuuttaminen ja
voiman imeminen sähköstä. Minä
haluaisin oppia lentämään. Minut
pitäisi valita, koska osaan tehdä hyvää ruokaa.

- Lilja -

Hei! Olen Lydia ja olen nopea. Osaan
auttaa ihmisiä, jos on hätä ja tykkään
tehdä temppuja. Minun lempiruoka on
nakit ja perunamuussi. Minulla on kivaa Kristallisaaren Superkoulussa, koska
pystyn muuttumaan joksikin esineeksi.
Olen halunnut Kristallisaaren Superkouluun niin paljon että sain jopa voimani.
Kivaa. Ja pääsin siis Kristallisaareen, mutta en muista vaan miten.

-Erika -

- Pauli -
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Moro, olen Robbana. Supervoimani on
urheilu ja vahvuus. Minä pelkään isoja
ihmisiä. Koulussa haluan oppia kaikkea,
koska tavoitteeni on olla paras kaikessa.

- Elias -

Hei, olen Varjo. Haluaisin päästä kouluun. Oppimaan taikuutta. Ja olen nopea. Ja haluan mustan magian voimat.
Voin olla synkkä. Mutta olen silti kiltti. Ja
haluan uusia kavereita. Ja haittaako, jos
mulla on lemmikki? Ja se on lepakko. Ja
se on kiltti. Sen voima on ääni.
- Alisa -
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LISÄ Ä HAKE M U KSIA KR ISTAL LISA AR E N SU PE R KO U LU U N
Hei, olen Bonio. Tykkään kekseistä ja
karkista. Haluaisin päästä Kristallisaaren
Superkouluun, koska pidän kouluista ja
monista aineista. Ja siellä näkee kavereita. Minulla on lemmikki, mutta olen
hyvin yksinäinen. Lempiruokani on nakit
ja muusi. Mutta yksi asia koulussa on pelottavaa, nimittäin rehtori. En halua nähdä häntä koskaan.
- Liisa -

Haluan olla älykkäämpi. Hyviä puoliani
on, että pääsen nopeasti kaikkialle, paitsi kun tuulee paljon. Huonoja puoliani
on etten pysty pitämään kynää kädessä.
Minä olen haamu.
PS. Olen Huuga.
PPS. Tämän kirjoittaa ystäväni Falabella.

Moi, osaan rakentaa kristallilla ja ampua kristallisädettä. Haluaisin oppia tekemään erilaisia kristalleita. Ja ottaisin
lemmikin.
T: Superkristalli
- Rudy -

Hei! Olen Super-Herkku. Haluaisin Kristallisaaren-Superkouluun, koska haluaisin oppia lentämään paremmin, kokkaamaan ja taikomaan paremmin. Tykkään
auttaa muita. Ja olen hyvä sulautumaan
joukkoon ja ahmimaan herkkuja. Kun
syön herkkuja, muutun herkuksi. Pelkoni
on muuttua ihmiseksi koulussa, ja pelkään myös Murhaajaa.
T: Super-Herkku :)
- Kaisa -

- Riina -

Moi! Toivoisin pääseväni Goblinini kanssa kouluun. En osaa sanoa, miksi minut
pitäisi valita, mutta haluaisin opetusta
historiassa, lentämisessä, taikuudessa
ja muodonmuutoksissa. Haluaisin myös
enemmän kavereita.
P.S. Osaan taikoa jo aika hyvin.

Hei, minä olen Kiko. Minä haluaisin siksi
Kristallisaaren Superkouluun, koska siellä on tosi hyviä porkkanoita. Minä olen
tosi nopea, minä pystyn hyppäämään
kilometrin päähän. Minä haluaisin oppia
lukemaan salakieliä, lentämistä, hyppimistä ja musiikkia.

TAI K A J U O M AR E SE P T E JÄ
Tulinen räjähtävä sähköinen
pomppimisen taikajuoma
1 Pilleripupun (vasen) korva
Sähköä Murhan vasarasta
1 perunapommi
5 tulihernettä

Taikajuomaresepti
Laita 3 dl energiajuomaa kulhoon. Sitten litra kookosmaitoa ja sitten pölyä ja
kultaa. SEKOITA!!!

Sekoita ainekset laavassa. Kun juot taikajuoman, voit räjähtää, syttyä tuleen,
sähköistyä ja pomppia korkealle.

Superin taikajuoma
Mätä kanamuna
Kristallinpalat
Karvapallonkarvoja
Sateenkaarisaaren lehdet
Emojien silmät
5 dl kristallin paloja
1 dl mätää kanamunankeltuaista
50 dl karvapallon karvoja

- Pauli -

• • •

Taikajuomaresepti
2 dl strösseliä
3 dl murskattua keksiä
5 dl vadelma- ja päärynämehua
1 dl suklaata
2 dl ruusujen lehtiä
4 dl mustikoita
1 dl vadelmia

- Olivia -

SEKOITA!!!!
10 dl emojinsilmää
100 ml pilkottuja sateenkaarilehtiä

- Amalia -

Taikasana:
Pallo kallo pinkki vihreä super vaan kaiken aikaan saa Superin taikajuoma
- Iida -

- Elina -

- Kaarlo -

Rakas päiväkirja. Tänään oli minun tutustumispäivä Kristallisaaren Superkoulussa.
Se oli jännittävää. Näin meidän historian ja leipomisen opettajat. Ne olivat kivoja.
Näin myös meidän rehtorin Rouva Ötön. Minä en oikein tykännyt. Siitä se on aika
tiukka, mutta se on ihan kiva. Meillä oli ruokana verilettuja. Ne olivat pahoja, mutta
jälkiruoaksi oli lettuja. Ne oli toooosssiii hyviä. Kun pääsin kotiin, söin välipalan ja
sitten lähdin leikkimään uusien kavereiden kanssa, sitten tulin kotiin. Sitten olikin
nukkumaanmenoaika. Menin nukkumaan.

Näkymättömyysjuoma
Näkymättömyysjuomaan tarvitaan:
näkymättömyyspapuja
mukulaisten verta
kristalleja
sammakonsilmiä
Ja taikasana on simsalapim
- Niilo -

• • •

Suurennusaine
10 kuunruusua
aaveen huokaus
yksisarvisen taikapölyä
laavaa
Matkijan partakarva
paperinpala
hammas
karvaa
pölyä
- Tilda -

TEE NÄIN
Laita glitter, maissitärkkelys, paperisilppu ja riisinjyvä kulhoon, sekoita mutaisella pikkurillillä. Sekoita muut ainekset
veden alla eri kulhossa. Mene Ikeaan
ja sekoita ainekset yhteen. Juo liemi ja
odota tunti.

- Erika -

- Linda -
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• • •

Pienennysliemi
TARVITSET
10 dl tietokonejauhoja
7 tl mustetta
8 rkl paperisilppua
1 dl sulanutta vahaväriä
3 tl maissitärkkelystä
100000000 dl glitteriä
1 riisinjyvä
7 rkl presidentin hiuksia

SU PE R PE RU NAN PÄIVÄKI R JA

Hyviä puoliani on, että pääsen nopeasti
kaikkialle, paitsi kun tuulee paljon. Huonoja puoliani on etten pysty pitämään
kynää kädessä.

• • •

Jumalajuoma
Tarvitsee:
Ismon supervanukkaita
90000000000000
Jonne-minitikkareita 10 kpl
ja Mentos
- Joel -

• • •

Matikkajuoma
1 matikankirjan sivu
1 dl vettä
1 dl silmälasinpuhdistusainetta
1 lyijykynä
Sekoita ainekset. Juo, niin osaat kaikki
matikanlaskut.
- Ellen -
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M U ITA HAH MOJA
Sweet Silver
Omistaja: Super T1
Ikä: 7 v.
Koko: 158 cm
Laji: pegasusyksisarvinen
Kantakirjaemä: Pronssi
Kantakirjaisä: Voitto
- Tilda -

Trollaattori 2.0
- Osaa trollata muita.
- Jos siihen istuu, karhunraudat puree
pyllystä ison palan pois.
- Sen naama on trollin naama.
- Haisee pahalta.
- Vapauttaa pierukaasua vivusta
vedettäessä.
- Voi lentää nappia painamalla.
- Turbomoottorit (Spark Oy)
- Konekiväärit
- Puhallusputket
- Piikkinuijat
- Ääni-impulssiase
- Pauli ja Elias -

Papukaija
- Huugan lentokaveri
- Musta, valko- ja kultavärinen.
Jahdataan, koska siinä on kultaa.
- iso nokka
- hienot siivet
- Istuu usein oksalla.
- Varastaa joskus taikasitruunoja.
- Riina -
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Superkuplakoulu (voimala)
S

uperkuplakoulu tunnetaan oppilaiden parissa myös lempinimellä Voimala.
Koulu on naamioitunut pikkuruiseksi kuplaksi, jonka sisällä on valtava supersankareiden sisäoppilaitos. Koulu vaihtaa turvallisuussyistä sijaintiaan: toisinaan se sijaitsee metsässä lammen pohjassa, toisinaan New Yorkissa pilvenpiirtäjän
huipulla, toisinaan aavikolla. Kuplassa on keinotekoinen painovoima, ja se on ulospäin
täysin läpinäkymätön: sen ulkoseinä on läpäisemätön kilpi. Sisältä näkyy kuitenkin
ulos. Superkuplakouluun haetaan kirjeellä, ja lisäksi pidetään pääsykoe, jossa todistetaan omat supervoimat.
Kun oppilas on valittu kouluun, hän saa laserinkestävän kouluhaarniskan ja tuliavaimen. Sisäänpääsy ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä koulussa on tiukat
turvatoimet. Oppilas asettuu sisään tullessaan neljän pyramidin eteen ja häneen
kohdistuu lasersäde ja valvontakamera. Sen jälkeen hänen täytyy sanella aiemmin
hänelle annetut koordinaatit ja käyttää portilla tuliavaintaan. Seuraavaksi hänen tulee todistaa yksilölliset supervoimansa ja kertoa, mitä sankaruus hänen mielestään
on. Kun nämä vaiheet on suoritettu, hänen täytyy vielä lausua tunnussana sankarillisella äänellä. Vasta tämän jälkeen teleportti siirtää hänet sisään.
Koko koulun halkaisee pitkä putki, joka laskeutuu äkkijyrkkänä kuplan katolta
alas. Sitä pitkin voi syöksyä suoraan ulko-ovelle (lentävät sankarit voivat myös lentää ylös). Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat opettajainhuone ja jättimäinen ruokasali.
Opettajainhuone on samalla ohjaamo, josta käsin hallitaan kuplan painovoimaa ja
näkymättömyyttä. Näiden käyttäminen vaatii supervoimia. Jokaisessa kerroksessa
on useampia teleportteja ja salaluukkuja, joiden kautta pääsee siirtymään minne tahansa koulun sisällä.
Koulun luokkahuoneet on suunniteltu tarkasti helpottamaan kyseisen oppiaineen
harjoittelemista. Nopeusluokka on tosi iso ja siellä on 30 km juoksurata, joka pitää
juosta läpi 10 kertaa lämmittelyksi. Nopeusluokan vieressä on pakohuone, jossa harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja. Huone on täysin pimeä ja oppilas kiinnitetään
rautakettingeillä kiinni. Huoneeseen heijastetaan hologrammeja, jotka liittyvät ratkaistaviin ongelmatilanteisiin. Jos oppilas ei pääse määräajassa ulos, hän saa rangaistukseksi viikon tiskivuoron. Laboratoriossa tehdään tieteellisiä kokeita, ja pelastusluokassa harjoitellaan pelastustaitoja pelastussimulaatioiden avulla.
Koulussa on valtava vapaa-ajan tila, jossa oppilaat voivat harrastaa aktiivisia pelejä,
kuten superjalkkista ja superkoripalloa 100 kg pallolla, leijutuspeliä sekä haarniskapeliä, jossa jahdataan hyppimällä pientä kultapalloa. Alimmassa kerroksessa sijaitsee
sähköllä suojattu superpahisten vankityrmä, jota koulun opettajat vartioivat vuorotellen.
Koulua johtaa rehtori Auuuuu, Susimies. Hänen supervoimansa on telepaattinen
kutitusvoima, jonka avulla hän pystyy kutittamaan vastustajan tikahduksiin pelkän
mielensä voimalla. Rehtori unelmoi vielä suuremmista supervoimista, mutta hänen
esimiehensä Susikaarti ei ole vielä myöntänyt niitä hänelle. Rehtori Auuuuun suurin
unelma on maailman pelastaminen. Jopa siviilihahmossaan hän toteuttaa pelastusunelmaansa, sillä hänen todellinen henkilöllisyytensä on poliisi Juuso Lampikorpi. Hänen ainoat pelkonsa ovat kissat ja vanhat mummot. Rehtorilla on myös pari suurta
salaisuutta. Hän ei halua kenenkään tietävän salaisesta balettiharrastuksestaan, ja
täysikuun aikaan hän muuttuu ihmissudeksi.

HOI!


VEDETÄÄN
HATUSTA

Teksti tehtiin näin: Jokainen oppilas
kirjoittaa tyhjälle paperilapulle yhden
sanan. Laput kerätään hattuun tai vaikka kangaspussukkaan. Luokka valitsee
yhdessä tekstityypin, esim. päiväkirja,
puhe tai kirje, ja sen jälkeen aletaan nostaa lappuja hatusta. Jokainen oppilas nostaa vuorotellen hatusta sanan ja keksii
sen perusteella, miten teksti jatkuu.

SU PE R KU PL AKO U LU N HY VÄKSYM ISKI R J E
Hyvä tuleva supersankari,
sinut on valittu Superkuplakoulun oppilaaksi (tämä ei ole vitsi)! Mene heti oksentamaan, jos sinua jännittää tulla kouluun. Pakkaa mukaasi jalkapallo, sipsiä, sekä tiikeri
tai muu villieläin.
Sinut haetaan ES-asemalta, ole paikalla kello 6.00 aamulla. Sisäänpääsy on monimutkainen, joten koulun rehtori Auuuuu päästää sinut sisään ja saat kouluhaarniskasi.
Joo, sinä pääset kyllä sankareiden joukkoon! Suosittuja lemmikkejä ovat esimerkiksi pöllöt, harpyijat ja villieläimet. Jotta olisit hyvä oppilas, sinun täytyy kunnioittaa
muita, etenkin porsaita. Hyvä oppilas myös ottaa hatun mukaan. Huono oppilas taas
kiusaa muita ihmisiä ja eläimiä. Jos kiusaat, kiukkuinen pellejoukko hyökkää kimppuusi.
Joten hyvä oppilas, nappaa mukaan Iphone 10 tai muu puhelin ja tee aina läksyt!
P.S. Meillä on keväällä retki Lelulelumaahan!
Terveisin, Koko koulu

O PPIAI N E E T
Teleporttaus
Luokassa on kaksi teleporttia. Toisesta
mennään sisään ja toisesta ulos. Teleporttaamisessa pitää hallita ajatuksia.
Jos katsot illalla kauhuelokuvan, ja ajattelet sitä teleportatessa, voit vahingossa
teleportata kauhuleffan kauhutaloon,
jos sellainen on elokuvassa.
- Simo, Ahmed, Toivo, Oskari, Emma -

Jousiammunta
Ammutaan kahden kilometrin päästä
kolmella nuolella silmät kiinni pieneen
maalitauluun. Varsijousella ammutaan
ukkelitauluun.
- Topias, Venla, Khatira, Eemeli -

Supervoimat
Nostellaan kahden tuhannen kilon painoja, punnerretaan rautapalikka päällä,
nostetaan kolme rautapalikkaa selällä ja
tehdään sata leukaa ja kaksi sataa linkkaria.

Naamiointi ja hologrammit
Opetellaan hologrammien valmistusta
ja käyttöä. Hologrammit muistuttavat ulkonäöltään usein ihmistä.
- Jooa, Ellen, Iines, Ilmari, Eemil -

Kemia
Kemiassa yhdistetään kaiken
maailman aineita. Supersankarit pitävät kemiasta!!! Kemiassa
tehdään nukkumismyrkky.
- Ilari, Elsa, Sara, Rami, Leo -

Näkymättömyys
Näkymättömyyden tunneilla harjoitellaan loitsuja, joiden avulla pystyy muuttumaan näkymättömäksi.
Tunneilla tehdään myös savupommeja.
- Ilari, Elsa, Sara, Rami, Leo -

- Topias, Venla, Khatira, Eemeli -

KOULUN ARVOSANAT
Hyväksytyt arvosanat:
Ä= Ällistyttävä
MO = Mahtavan Oppinut
OK = Odotettavan Kova
IH = Ihan Hyvä
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Hylätyt arvosanat:
K = Kauhea
MU = Mursu
VOP = Vessanpönttökin Osaa Paremmin
(Voidaan antaa myös erityishuomautus TKP = Täytyy Käydä Pesulla)

Peltolammi 3B

Nopeus
Oppilaat juoksevat supernopealla juoksumatolla ja kilpaa maastossa. Sitten jahdataan superkonnaa ja syödään maissia
supernopeasti.
- Jooa, Ellen, Iines, Ilmari, Eemil -

27

SU PE R KU PL AKO U LU N RU O K ALISTOJA
Maanantaina: oksennusmadot ja leipä
Tiistaina: hampurilaista ja spesiaalina jälkkäriä
Keskiviikkona: räkäkiiskiä ja omena
Torstaina: mutamatoja ja kaksi leipää
Perjantaina: Kuolleita perhosia ja spesiaalina kakkua
- Ilari -

Maanantaina hernekeittoa
Tiistaina uunimakkaraa
Keskiviikkona perunamuusia
Torstaina pinaattikeittoa
Perjantaina pastaa ja jälkiruokana on pullaa
Ei tarvitse käyttää voimia.
- Ahmed -

KO U LU N I L MO IT USTAU LU
5 kumia myydään! Hinta 3 superkolikkoa. t: Oppi

Varoitus!
Koulusta on
löydetty possuja!!

las

Tule harrastamaan kemiaa perjantaisin klo 3.52! t:
Superoppilaskunnan hallituksen kokous pitkällä

Soikemi (ope)

välitunnilla! t: Rehtori

Kavereita etsitään! Jos haluat olla kaveri, tule ala-au
laan

- Emma -

HAKU KI R J E SU PE R KU PL AKO U LU U N

klo 3!

- Ilmari -

Hei! Olen Emily. Haluaisin tähän kouluun, että oppisin enemmän.
Tässä vähän taitojani:
1. Olen nopea.
2. Osaan tehdä liemiä.
3. Osaan lentää.
4. Olen notkea.
5. Osaan myös temppuja.

Tänään pelastuskerho + huomenna jousiammuntaa.
Tänään myös nopeuskisat illalla!
Varoitus!!! Koulussa on haitallisia porsaita, sillä ne

haisevat!! 

- Topia s -

LU KU JÄR J E ST YKSIÄ

klo
ma
ti
ke
to
pe
8-9
kemia
pelastus
voimistelu
pelastus
kemia
9-9.30 vapaa jousiammunta illuusio voimistelu älykkyys
10-11 nopeus matikka
vapaa jousiammunta naamiointi
11.15-12 älykkyys vapaa
nopeus
kemia
nopeus
12-13
ketteryys
kemia

kello
maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai
9–10 kemia voimistelu hologrammi kemia voimistelu näkymättömyys voimistelu
10–11 älykkyys matikka supervoimat kemia voimistelu nopeus jousiammunta
11–12
voimistelu
kemia
naamiointi
voimistelu
jousiammunta
nopeus
vapaa
12–13 jousiammunta painonnosto pelastus älykkyys supervoimat teleporttaus kemia
13–14
vapaa
vapaa
vapaa
vapaa
nopeus
kemiakoe
kemia
14–15 näkymättömyys teleporttaus ketteryys teleporttaus kemia laskukoe nopeus
15–16 matikka jousiammunta laskeminen näkymättömyys pelastus kemia liikunta
16–17
liikunta
älykkyys
teleporttaus
nopeus
vapaa
vapaa
vapaa
- Iines -
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- Leo -

Minulla on poskipuna, jonka avulla olen
rohkea. Olen heikko auringonvalolle.
Harrastan juoksua. Unelmani on pelastaa maailma.
- Sara -

Hei! Minä olen Pertti-kurkku. Minulla
ei ole heikkoutta. Minä haluaisin kouluun, koska olen voimakas. Minä haluaisin oppia lentämään. Minä osaan hakata
pahiksia ja minä osaan rakentaa kaikkea.
- Toivo -

Moi! Olen SuperSofi. Kaverit kutsuu
vaan Sofiksi. Haluaisin tulla teidän kouluun, koska olen kuullut paljon hyvää
tästä koulusta. Olen tosi notkea ja pystyn ampumaan käsistä tulta ja tekemään
glitterpommeja ja lentämään. Mä myös
pelkään rottia. Haluan oppia näkymättömyyden ja nopeutta. Mun paras kaveri
on Doora. Mä harrastan supervoimistelua ja supertanssia.
- Elsa -

Olen 15-vuotias ja nimeni on Musta
varjo. Haluan oppia auttamista. Minun
hyvät puoleni ovat hiljaisuus ja tarkka
kuulo ja seinien läpi katsominen. Oikea
nimeni on Topias. Olen rikas. Veljeni
Spaidermän kuoli lentokoneonnettomuudessa. Siitä minä sain voimat, mutta
veljeni ei oikeasti kuollut. Hän vain esitti.
Minä harrastan kamppailulajeja.
Olen Emerald Mystik. Pelkään kuolemaa. Asun egyptiläisessä museossa.
Olen tuonut museoon 100000000 euron maksavia antiikkikoruja. Siellä on
myös mammutin hampaista veistettyjä
juttuja. Siellä on myös simpukkanäyttely.

Moi! Olen SuperDoora, mutta kaverit
kutsuu mua vaan Dooraksi. Mä haluaisin
teidän kouluun, koska mä oon kuullut,
että se on ihan mahtava. Mulla on kyllä
kans supervoimia. Ne on nopeus, voima, näkymättömyys ja lentäminen. Valitettavasti mulla on pelko. Mä pelkään
käärmeitä. Mun paras kaveri on Sofi. Mä
harrastan superjalkapalloa ja supervoimistelua.

- Eemeli -

- Venla -

- Topias -

Moi! Mä oon Helli. Mulla on jäävoimaa.
Mä aion mennä kouluun, koska mä haluan paljon voimaa. Sitten mä syön salaa
karkkia ja lihaa, koska mä oon lihansyöjä
ja kasvissyöjä. Mä haluan oppia enemmän, koska mä en osaa mitään.
- Khatira -
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LISÄ Ä HAKU KI R J EITÄ
Hei olen Zaszylous! Minun hyvät puoleni ovat luonnontuntemus, esim. tiedän
koko Kolumbian luonnon. Minä osaan
muuttua näkymättömäksi ja minulla on
supernäkö ja voin muuttua leopardiksi.
Haluaisin oppia pelastamaan Afrikan,
Niilin, Kolumbian ja kaikki muut eläimet
koko maailmasta.
Supervoimiani ovat huomattavuus,
supernäkö ja supernopeus. Heikkouteni on parsakaali, ja pelkään suloisuutta.
Paras ystäväni on Säkä Pete. Salaisuuteni
on, että muutun elokuun 16. leopardiksi
ja syyskuun 11. asti olen leopardi. Harrastukseni on pelastaa eläimiä.
Outo juttu on se, että en välitä ihmisistä yhtään tippaa. Tärkein esineeni on
puku, joka estää iskut. Unelmani on pelastaa luonto.

SU PE R KU PL AKOU LU PE L ASTA A R E H TO R I AU U U U U N

Hei! Olen Talvililja. Haluaisin kouluun,
koska olen viisas ja vahva. Sain voimani jääplaneetalta, kun löysin jääkiven.
Osaan voimistella ja taiteilla, lentää ja
teleportata. Haluaisin oppia koulussa
nopeutta. Super-esineeni on jäävaltikka.
Pelkään tulta ja aurinkoa.
- Ellen -

Hei! Olen Hemmo. Tykkään jalkapallosta
ja jääkiekosta. Haaveeni on olla nopein.
Hemmo sai voimansa pallon syömisestä ja sitten tuli jalasta palloja. Sen
heikkous on demonit ja Anna Bella.
- Oskari -

- Simo -

Taikajuoman
resepti
Miten muuttua siperiantiikeriksi
Siperiantiikerin koko talja
3 litraa kiehuvaa vettä
kaikki luut
Sinun pitää leikata osa siperiantiikerin
taljasta ja laittaa se kiehuvaan veteen
kahdeksi tunniksi. Sitten ota sen luut
ja laita ne sekaan. Sitten juo se. Sitten
muutut kivuliaasti tiikeriksi.
- Simo -

POSTI KO RT T E JA KO U LUSTA
JA T U T KI M USM AT K ALTA
Hei! Olen Emeralde. Lähdin koulun reitille ja palasin kummituslinnaan. Huomasin takanani zombien tai siis suunnilleen 56.
Hyppäsin yhden zombien taakse ja kutitin sen hengiltä. Tein
lopuille 55:lle samalla tavalla. Menin kummituslinnaan. Tutkin
paikat läpikotaisin ja löysin kuivunutta verta. Lähdin pois juoksujalkaa. Tutkin
veren ja tunnistin sen minun verekseni. Sori pitää lopettaa, koska pitää mennä
terveydenhoitajalle.

KUVA

Hei taas! Terkka sanoi, että minulle on tarpeeksi verta, mutta ei siitä sen
enempää. Retki kummituslinnaan oli mahtava. Olen nyt Superkuplakoulussa
ja minun huoneessa. Kohta alkaa kemia. Ai, se alkaa jo. No moikka! Pitää mennä.
t: Emeralde
- Emma -

KUVA

.Ö.Ä.Ö.Ä..6:n päiväkirja 8.5. 6543219876
Minä palasin lohikäärmelinnaan ja koulutin lohikäärmeen. Toin sen kouluun.
Se poltti Hemmon ja lensi kotiin. Me leikimme aina ja olemme kavereita.
- Ilmari -

Taikajuoman resepti
1 litra kiehuvaa vettä
1 kg suden lihaa
2 litraa appelsiinin mehua
Ota kattila. Kaada vesi kattilaan kiehumaan. Laita suden liha kiehuvaan
veteen. Sitten laita appelsiinin mehua
sekaan. Sitten muutut ihmissudeksi.
- Jooa -
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Moi! Mä oon täällä Superkuplakoulussa. Täällä on tosi
kivaa. Mä oon saanut paljon uusia ystäviä. Koulun kiusaaja
Karo Akkala sai vuoden astianpesurangaistuksen. :( Heureka
vieköön! Keksin eilen painovoimankääntörobotin, joka toimi, kun sähkömies latasi sen 2000 woltin sähkövaroilla. Se
rupesi heti toimimaan ensimmäisellä yrityksellä, joten sain
luokan tekniikankokeilijamerkin.
t: Anupis Mystik (powerful)
- Eemil -

KUVA

E

räänä päivänä superkuplakoululaiset kokivat kauhean yllätyksen. He kuuntelivat
aamulla rehtori Auuuuu:n päivänavausta, jossa rehtori uhkasi tappaa heidät ja
kutsui heitä ”nakkileiviksi”. Oppilaille selvisi, että rehtoria oli purrut mikro-ötökkä, ja
hän oli muuttunut superpahikseksi. He keksivät, että he voisivat lähteä tutkimusmatkalle etsimään lääkettä, jolla parannetaan rehtori Auuuuu entiselleen.
He kulkivat Superkuplakoululta kohti sademetsää. Pian he näkivät joka puolella
usvaa, korkeita puita ja luikertelevia käärmeitä. Sademetsä kuhisi mikro-ötököitä ja
siellä tuoksui kostealta metsältä ja sateelta. Sademetsässä oli myrkkykasveja ja lihansyöjäkasveja. Kuului kahinaa ja kolibrien siipien kohinaa. Tiikerit
karjuivat. Oppilaat löysivät sademetsästä piilosta lohikäärmeen
munia. He arvelivat, ettei niistä ole kuitenkaan lääkkeeksi, joten
he jatkoivat matkaa. Yksi oppilaista otti kuitenkin mukaansa yhden munan.
Ilma alkoi pimentyä ja kylmentyä. Oppilaat näkivät usvan ympäröimiä hautakiviä. Yhdestä haudasta nousi yhtäkkiä käsi. Supersankarit juoksivat pakoon kohti kummituslinnaa. Emeralde ennusti, että he voisivat käyttää supervoimiaan. He yhdistivät voimansa
ja jäädyttivät kauhuolennot jääpaloiksi. He polttivat kauhuolennot ja katkaisivat niiltä päät poikki. Linnasta he löysivät suureksi
onnekseen taianomaisen Pertti-perunakukan, joka oli loistava lisä
taikajuomaan.
He lähtivät jatkamaan matkaa ja löysivät yhtäkkiä itsensä keskeltä
viidakkoa, jossa kulki köysisiltoja puusta toiseen. He näkivät apinoita,
tiikereitä, leopardeja, susia, etanoita ja ilveksiä. He löysivät puitten keskeltä eräästä
puskasta kuumemittarin, jota uskoivat tarvitsevansa rehtori Auuuuu:n parantamisessa. He kävelivät eteenpäin, kunnes ilma alkoi kuumentua. Kuului uhkaavaa karjuntaa
ja tulen leiskuntaa. Lohikäärme lenteli vuoren yläpuolella. Lohikäärme lähti hyökkäämään, ja Supersankarit alkoivat jäädyttää lohikäärmettä supervoimillaan. Tulen liekit ja jää kohtasivat, ja sankarit saivat
jäädytettyä lohikäärmeen liekit. Ennustajat kokoontuivat
yhteen ja muuttivat aikaa niin, että lohikäärme hämääntyi
ja palasi takaisin linnaansa. He hiippailivat lohikäärmeen linnaan, kun lohikäärme oli hämätty ennustajien toimesta. He
löysivät linnasta timantteja. Timantit toimivat taikajuomassa hyvän maun tuojina. He päättivät kuitenkin jatkaa vielä
matkaa, sillä taikajuomasta puuttui vielä aineksia.
Suurin osa supersankareista osasi lentää. Lentävät supersankarit ottivat toisetkin mukaansa ja kantoivat näitä
selässään. He saapuivat Leijuvaan linnaan. Joka puolella näkyi valkoisia pilviä ja sumua. Ilmassa tuoksui vaahtokarkeilta.
Ilma kylmeni. Linnassa ei ollut käynyt ketään 500 vuoteen,
mutta silti supersankarit löysivät sen. He käyttivät Kuplahirviön omaa kaukosäädintä avatakseen hirviön linnan oven ja kävivät taistelemassa
Kuplahirviön kanssa. He saivat itselleen kaukosäätimen ja sen sisään piilotetun timantin. Silloin Kuplahirviö hyökkäsi heidän kimppuunsa. Osa supersankareista köytti hirviön, muut viimeistelivät työn, ja he pääsivät vihdoin palaamaan Superkuplakouluun.
Kun supersankarit saapuivat perille kouluun, he hiipivät kemiahuoneeseen ja ryhtyivät tekemään lääkettä. Matkan varrelta napatusta lohikäärmeen munasta oli juuri
kuoriutunut lohikäärme, joten he käyttivät lohikäärmeen suomuja lääkkeen valmistuksessa. He laittoivat kattilaan vettä ja taikajuomaa varten kerätyt ainekset ja sekoittivat ne keskenään. Kuumemittarista tuli hikiliejua, jota tarvittiin lääkkeen
valmistuksessa. Silloin rehtori Auuuuu juoksi rynnien huoneeseen ja
karjui: ”Mitä täällä tehdään?!”. Notkeimmat oppilaat kietoutuivat rehtorin ympärille, ja muut heittivät taikajuoman
rehtorin naamalle, josta se imeytyi hänen iholleen. Rehtori heräsi sekavuuden tilastaan ja
tajusi, mitä oli tapahtunut. Oppilaat houkuttelivat taikajuomalla mikro-ötökän luokseen
ja katkaisivat sen halki. Näin rehtori Auuuuu
pelastettiin.

KUVA

KUVA
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ABULABULABUN SISÄOPPILAITOS
A

bulabulabun sisäoppilaitos on vanha, ränsistynyt puinen kartano. Kartanon piha on ektoplasman ja aivojen peitossa, ja nälkäiset zombiet vaeltavat
hautakivien joukossa. Kartanon ympärillä on ainainen ukkosmyrsky ja lepakot liitelevät sen ympärillä yötä päivää. Ovi on laudattu umpeen. Katolla kiipeilee
jättiläismäinen hämähäkki. Talon seinillä luikertelee käärmeitä.
Abulabulabu on vampyyrien kieltä, ja se tarkoittaa ”Taitavien hirviöiden sisäoppilaitosta”. Koulu on jo 155 vuotta vanha. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee opettajainhuone, vahtimestarin koppi ja vankityrmä, joka toimii myös kidutusluokkana.
Koulun ruokalassa tarjoillaan ällöttäviä ruokia ja juhlasali on täynnä hiirenloukkuja.
Sairaudenhoitaja pitää vastaanottoaan eteissalin vieressä. Koulussa on omat luokat
eri oppiaineille, kuten syylienkasvatukselle, hirviöidenhoidolle, myrkkykasvien
kasvatukselle ja säikyttelylle. Säikyttelyluokassa on robotteja, jotka reagoivat säikyttelyyn kuten ihmiset, jotta niitä voi käyttää harjoitteluun. Onnistuneesta säikyttelystä saa palkkioksi todistuksen ja kasan aivoja. Jos oppilas on pahalla tuulella, hän
voi mennä vihaluokkaan syömään omat koulukirjansa.
Makuusali on valtava ja kaikki sen ikkunat ovat rikki niin, että myrskytuuli puhaltaa
sisään. Yläkerrassa on myrkkykasvihuone, jossa opiskellaan myrkyttämistä ja kasvitietoa. Yläkerrassa sijaitsee myös muun muassa kylpyhuone, eli ällötyshuone. Kartanossa on tähystystorni, jonka hissi on rikki. Tornin ikkunasta pilkistävät sinne jumiin
jääneen kummituksen kasvot.
Kartanon ylimmässä kerroksessa sijaitsee rehtorin kanslia. Rehtori on vampyyri
nimeltään P.V. Älypää. Hänen aivonsa ovat niin suuret, että eräänä päivänä hänen
päänsä räjähti älyn määrästä, ja nyt hänen päästään näkyvät pelkät aivot ja kasvot.
P.V. Älypää on erittäin vanha vampyyri, sillä hän syntyi jo vuonna 99 jKr., ja viettää siis
1918:sta syntymäpäiväänsä. Koulun johtamisen lisäksi rehtori Älypää opettaa matomatiikkaa. Rehtorin elämäntehtävä on saada oppilaat tottelemaan itseään, vaikkakin
hän unelmoi jo eläkkeestä. Hänen toinen unelmansa on olla David Hasselhoff, mutta
se onkin jo ihan toinen tarina. Hän pelkää kuollakseen kaikkea suloista ja kilttiä, erityisesti söpöjä kissanpentuja. Rehtori inhoaa tämän takia kilttejä oppilaita, ja saattaa
puraista niitä, jotka ovat liian kilttejä.

SISÄOPPILAITOKSEN 12 RIKKOMATONTA SÄÄNTÖÄ
1. Ei saa mennä kielletylle alueelle vessanpöntön kautta.
2. Ei saa kiusata toisia oppilaita.
3. Ei saa pelotella rehtoria.
4. Ei saa peseytyä.
5. Ei saa olla kaunis.
6. Ei saa syödä aivoja ilman lupaa.
7. Ei saa olla lintsaamatta.
8. Ei saa kiusata kettukameroita.
9. Ei saa olla kiltti.
10. Ei saa mennä rehtorin kansliaan.
11. Ei saa purra kavereita.
12. Ei saa sytyttää tulta.
- Aatos -

SISÄO PPI L AITO KSE N H ISTO R IA
Tämän koulun paikalla oli 10 miljoonaa vuotta sitten ihmisten koulu, mutta se räjäytettiin. Ja tässä ABULABULABUN SISÄOPPILAITOKSESSA on opiskellut Frankenstein
ja vampyyreja. Koulussa on myös mennyt rikki hissi, jonka rikkoi Frankenstein tai Jason. Siellä hississä on vieläkin joku haamu tai ehkä kolme. Tämä koulu on myös joskus
PALANUT, paitsi emme vain tiedä, että kuka sen poltti.
Kai Frankenstein tai sitten se Jason!
- Arvo -

SISÄO PPI L AITO KSE N HY VÄKSYM ISKI R J E
Arvoisa lihapullamainen oppilas,
sinut on valittu pöllömäiseen Abulabulabun sisäoppilaitokseen! Tämä on lukuvuoden ajan kotisi. Tarvitset mukaan puukon, penaalin, paperia (josta tehdään ektoplasmaa), silinterihatun ja matoja, joiden limasta tehdään taikajuomia. Taikajuomissa käytetään myös kalakukon sisuksia. Kannattaa ottaa mukaan myös taikasauva.
Kouluasunne on verenpunainen viitta. Koulun pihassa on paljon aivopuita, ja jokaisella oppilaalla on joka viikko aivojen poimimisvuoro. Aivoista tehdään poimimisen
jälkeen ruokaa. Täällä juodaan paljon limsaa, Coca-Colaa ja verta, ja syödään sushia,
eläimiä ja koirapitsaa.
Keskellä koulua on jättimäinen vessanpönttö, jonka reunalla istutaan. Pönttö toimii
porealtaana ja sitä vetämällä pääsee huuhtoutumaan välitunnille. Toisesta putkesta
pääsee välkälle ja toisesta salatunnelia pitkin kielletylle alueelle.
Käytävillä kulkee rumia kissoja, koska rehtori pelkää kaikkea söpöä. Koulun sisäänpääsyä vahtii viisipäinen vahtikoira, ja päästäkseen sisään täytyy haukkua koiralle
salainen koodi koirien kielellä (koodi on 2008). Valvontakameroiden sijasta koulua
vartioivat lentävät ketut.
Terveisin,
Rehtori P.V Älypää
(Varoitus: rehtori puree!)

SISÄO PPI L AITO KSE N RU O K ALISTOJA
Maanantai: Silmämunakeitto
Tiistai: Matopasta
Keskiviikko: Homejuustoleipä
Torstai: Mätä tomaatti ja käärmeleipä
Perjantai: Veripasta
Lauantai: Kakkakeitto
Sunnuntai: Silmämuna-käärme-homejuusto-veri-hampurilainen
- Viljami -

SISÄOPPILAITOKSEN ARVOSANAT
Hyväksytyt arvosanat:
KL = Karmiva Lihapulla
HK = Hyvin Karmiva
EÄ = Erittäin Ääliö
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Hylätyt arvosanat:
OVK = Opettele Vielä Karmivuuttasi
TH = Täydellisen Hyvä
MO = Mestarioppilas

Wivi Lönn 3R

Rehtorin
elämäntehtävä
on saada oppilaat
tottelemaan
itseään, vaikkakin
hän unelmoi jo
eläkkeestä.

Maanantai: juomana verta,
ruokana aivoja, jälkiruokana räkäkakku
Tiistai: juomana räkää,
ruokana koirapizzaa
Keskiviikko: juomana silmämunapirtelö,
ruokana ihminen
Torstai: juomana Pepsi Max,
ruokana veriporkkana
Perjantai: juomana limua,
ruokana paperia
Lauantai & sunnuntai: juomana verimaitoa, ruokana sushia,
jälkiruokana kahvia
- Iida -
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ABU L ABU L ABU N SISÄO PPI L AITO KSE N O PPIAI N EITA
KÄSITYÖ
Käsityössä valmistetaan:
- aivoja (villasta)
- hirttämistarvikkeita
- kahleita
- häkkejä lepakoille
- Kaulahuiveja boakäärmeestä
- villapaitoja
- rahaa
Tarvikkeet:
- rautaa, lehtiä, verta, villaa, kuolalankaa,
unilelun sisuksia
Opettaja: Guncha Röntkö
- Rim, Amelie, Eetu, Aleksi -

• • •

KEMIA
Kemiassa valmistetaan:
- juomia
- kattiloita
- lepakon siipiä
- hirviön kieliä ja sammakon mätiä
- mustekalan silmämunia ja lonkeroita
- ektoplasmaa

TAIKAJUOMAT
Taikajuomatunnilla opiskellaan mitä tapahtuu, kun sekoittaa nitroglyseriiniä ja
happoa. Lisäksi valmistetaan:
- Suolahappoa
- Näkymättömyysjuomaa
- Nopeusjuomaa
- Kermaa ja happoa
- Kookosvettä ja Coca-Colaa
- ja paljon muuta
Opettaja ja oppikirjan kirjoittaja:
Sanna Sammakko
Oppikirja: Taikajuomat
- Luka, Siena, Aatos, Viljami -

• • •

MERIALAN TUTKIMUS
Tunneilla sukelletaan Abulabulabun valtamereen. Tutkitaan eri merenelävien
sisälmyksiä ja kaikkia myrkyllisiä kasveja
ja veden pöpöjä.
Oppikirja: Ankkurien metsästäjät osa 1000,
kirjoittanut Kankuri Kuripää ja kuvittanut Meri Ankeriainen
- Iida, Arvo, Mimmi, Lauri -

Opettaja: The Micha Show Chalminen
Oppikirja: Kemian objektikirja
- Rim, Amelie, Eetu, Aleksi -

• • •

IHMISTIETO
Oppitunnit sisältävät:
- Vatsahappojen tutkimusta
- Luiden sisällön tutkimista
- Ihmisten vakoilua
- Ihmiskohtauksen opetusta
- Aivojen tutkimista (niin että ihminen
jää syömäkelpoiseksi)
Opettaja: Klovni Pöhkö-Kauhunen
Oppikirja: Ihmisen mekaniikka,
kirjoittanut ja kuvittanut
Klovni Pöhkö-Kauhunen (Kirjassa on myös
joka sivulla ihmiskokkausohje)
- Luka, Siena, Aatos, Viljami -

• • •

MATOMATIIKKA
Miinus = plussa.
Kutosella on helpompia laskuja kuin ykkösellä. Lyijyn tilalla on verta. Ektoplasmaa käytetään niin, että se kaadetaan ja
lasketaan, kuinka monta tippaa sitä on.
Jos tekee kokeen väärin, saa 10+, ja jos
tekee oikein, saa 4-.

K atkelma ihmistiedon oppikirjasta

Oppikirja: Ihmisen mekaniikka
Kirjoittanut ja kuvittanut Klovni Pöhkö-Kauhunen

HAI!



Ihmislihakeitto
Laita pataan kermaa sekä älykääpiöitä ja mämmiä. Muista kuulosuojaimet ja omena, sillä keitto voi räjähtää sinun päähäsi. Siellä on erittäin
vaarallisia juttuja. Ihmisliha on hyvää, jos muistat laittaa matoja ja ektoplasmaa, klöntsiä ja oksennusta. Tauti on vaarallinen, jos on syöpä.
Keitossa on mämmiä ja ihmislihaa, joka räjähtää sinun päähäsi, jos olet
tyhmä. Joten varo päätäsi! Ota pääsi pois, sillä se voi räjähtää. Kaverisi
voivat luulla sinua päättömäksi.

SANA
KERRALLAAN

Sana-kerrallaan tehtävä on paras toteuttaa pienissä ryhmissä. Nopeus on valttia,
koska jos oppilas alkaa liikaa miettiä
sanavalintojaan, lauserakenteet voivat
helposti unohtua tai muuttua epäjohdonmukaisiksi. Opettaja ohjeistaa sanomaan rohkeasti mitä ensimmäisenä tulee mieleen, ja kertaa tarvittaessa, mitä
edelliset oppilaat sanoivat.
Tekstit tehtiin näin: Luokasta muodostettiin neljän oppilaan ryhmiä ja valittiin
tekstityyppi eli katkelma oppikirjasta.
Sitten alettiin kertoa tarinaa vuorotellen
yksi sana kerrallaan mahdollisimman
nopeasti. Tämän luokan oppilaat olivat
rohkeita esiintymään, joten he tekivät
tehtävän luokan edessä. Opettaja toimi
kirjurina.

Matonuudelit
Matonuudelit ovat outoja ja limaisia. Niitä on joka ikinen päivä jossain
paikassa. Keitä ne kattilassa 1000-asteen lämpöisessä vedessä, muuten
ne mätänevät. Jos et tiedä miten ne tehdään, niin kysy P.V. Älypäältä tai
Oksennuspankilta.
- Luka, Siena, Aatos, Viljami -

O ppikirjan esittely

Oppikirja: Ankkurien metsästäjät osa 1000
Kirjoittanut Kankuri Kuripää ja kuvittanut Meri Ankeriainen

• • •

TAISTELULAJIT
Käytetään vankeja testiampumiseen.
Ammutaan myös maalitauluja, vanhoja
ihmisarmeijapyssyjä ja räjähteitä. Joskus
10 miljoonaa vuotta sitten oppilaitoksen
paikalla oli koulu, joka räjäytettiin! Tunnille voi osallistua vain 10 henkilöä. Oppitunnit kestävät 5 tuntia.
Oppikirja: Ninja Wortage osa 1,
kirjoittanut Strike
ja kuvittanut Doccor Sudlaqustpstr

Opettelemme merialan tutkimusta ja kalatietoa ja myrkyllisiä kalakasveja. Meriala on hieno laji. Abulabulabun sisäoppilaitos on suorittanut
paljon mestaruuksia merialantutkimuksesta ja kasveista. Abulabulabun
järvi on hirveän syvä. Kalat ovat isoja. Kasvit ovat tylsiä. Ensimmäiseksi
venytellään ja tehdään punnerruksia ja naamoja. Sitten jalkapallopeli on
meressä. Hyökkääjä on hyvä pinnalla.
- Iida, Arvo, Mimmi, Lauri -

VÄLIT U N TI L EI KKE JÄ
Syö aivot -hippa
Ensin valitaan hippa. Hän ottaa aivoja
kiinni ja jos hippa saa aivon kiinni, niin
aivosta tulee hippa. Tätä peliä voi pelata
myös niin, että jos hippa saa sinut kiinni,
hän puree sinua!

- Iida, Arvo, Mimmi, Lauri -

• • •

SYYLIEN KASVATUS
Joskus tulee vahinkoja ja syylistä tulee
tosi pieniä. Irronneet syylät kerätään
purkkiin ja ne syödään. Syylänkasvatusta
auttaa se, että pitää hangata paljon. Jos
syylä ei onnistu kasvamaan, niin varaudutaan B-keinoon, joka on: otetaan jonkun irronnut syylä ja liimataan se.

Se on haamu!
Haamussa valitaan etsijä. Jos etsijä löytää sinut, niin hän juoksee sovitulle
alueelle ja huutaa nimesi. Jos haamu ei
ole alueella, sitten huutaa joko haamu
tai kaikki pelastetut. Jos haamu ei saa ketään kiinni, niin rangaistus on, että kaikki
peliin osallistujat lyövät häntä!
- Mimmi -

Oppikirja: Syylienkasvatusopas,
kirjoittanut Rönne Bornholm
- Loviisa, Diane, Kalle, Aaro -

Matomatiikan kirja: Kymppimato
- Loviisa, Diane, Kalle, Aaro -
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O PPI L AI D E N
PÄIVÄKI R JA M E R KI N TÖJÄ

ABU L ABU L ABU N SISÄO PPI L AITO KSE N O PPI L AITA
Nimi: Karmea Repe
Salaisuus: On kerran tappanut kissan.
Heikkous/pelko: Kissat, tietokonevirukset ja söpöt olennot.
Asu: Antennihattu, levykesuoja ja
aaveen housut.
Paras ystävä: Nao-robotti
Outo tapa: Latautuminen (jota muut
eivät tarvitse).
Erikoinen taito: Sensoriteknologia ja
röntgenkatse.
Unelma: 7.5 käyttöjärjestelmä
Ominaisuudet: Älykkyys 4p, Voima 1p,
Rohkeus 3p
Esine: Laturi

Maanantai: Tänään heräsin klo 12:30. Söin aamupalaksi matovoileivän. Sitten puin
vaatteet päälle ja menin matomatiikan tunnille. Sen jälkeen menin keräämään aivoja.
Lopuksi menin P.V. Älypään puheille ja sitten nukkumaan.
Tiistai: Tänään heräsin klo 13:15. Söin aamupalaksi siskonmonsterikeittoa ja join kärpäsmehua. Sitten menin ihmistiedon tunnille. Sen jälkeen menin päivälliselle. Siellä
söin savustettuja ötököitä ja perhosentoukkia. Lopuksi menin liikunnan tunnille.
- Eetu -

Meidän sisäoppilaitoksessa on tapana olla viattomia. P.V. Älypää on tämän sisäoppilaitoksen rehtori. Täällä on vapaata!
- Rim -

!

SISÄO PPI L AITO KSE N I L MO IT USTAU LU

1) Rehtori P.V. Älypäältä on syöty varvas.
2) Jos tänne tulee yhtään söpöjä eläimiä, niin ansaitsee minun pureman
ja 3 tuntia jälki-istuntoa!
3) Menemme 10.10.1010 söpöyskirjastoon. Siellä on kisa, kuka kestää parhaiten söpöyden.
4) Sisäoppilaitoksessa on käynnissä ällöysasteiden uudelleenlistaus!
5) Tänään on iso matomatiikan koe sekä jalkapallo-ottelu kello yksitoista kentällä.
6) Huomio! Etsintäkuulutettu oppilas nimeltään Frankenstein.
Löytöpalkkio KAKSI miljoonaa frankkia!
Terveisin, teidän rehtorinne P.V. Älypää
- Aaro, Kalle ja Lauri -

O PPI L AI D E N
POSTI KO RT T E JA

Nimi: Böö Salsa Kummitus
Salaisuus: Hän oli ennen suuri prinssi.
Outo tapa: Mennä ovista läpi, mutta todella harvoin seinien läpi. Siis kun huvittaa.
Harrastus: Jalkapallo, tanssi, voimistelu,
partio, kiipeily, soittaminen, laulu, suunnistus, Näpsä ja ratsastus.
Heikkous /pelko: Sotkuisuus.
Erityinen taito: Muodonmuutokset ja
taikominen.
Asu: Silinterihattu, musta rusetti ja
taskukello.
Paras ystävä: Peppi Purrrnauskiss.
Unelma: Että hän voisi elää uudestaan
prinssinä.
Esine: Prinssin arvokas taskukello.

- Diane -

Moi 45 siskoa, 45 veljeä, äiti, isä, mummi ja vaari!
Täällä on ollut kivaa. P.V. on kyllä purrut 4 kertaa.
Muuten olen ollut tosi tuhma.
Meillä on ollut ruokana koirapitsaa, matosalaattia ja verta. Minulla ei ole
vielä kavereita, mutta viihdyn ihan yksinkin. Olen nähnyt ihmisen luonnossa, se
oli ruma. Minulla on kiva ope. Sillä on irokeesi. Keittäjät ovat myös mukavia.
Pääkokin nimi on Kaliningrad ja apulaisia ovat Gdynia, Gdansk ja Polock. Täällä on ollut yllättävän paljon söpöjä kissoja. Meidän huoneet ovat kauhean
hienot. Niissä on kulunut tapetti ja risa sänky. Toivottavasti teillä on ollut
yhtä kivaa. Hei hei!
PS. Terkkuja Läpsylle.
- Loviisa -

Nimi: Peppi Purrrnauskis
Salaisuus: Syö hiiriä ja lintuja ihka
elävältä.
Outo tapa: Nuolee itsensä puhtaaksi.
Harrastus: Limasukellus.
Heikkous/pelko: Kaikki söpö.
Erityistaito: Muodonmuutokset ja
matomatiikka.
Paras ystävä: Böö Salsa.
Unelma: Saada mutanttikissapoikaystävä.

- Aleksi -

Hei, minä olen kummitus ja nimeni on
Böö Salsa. Olen entinen suuri brinssi tai
siis olin suuri brinssi. Olen hyvin viisas ja
vahva. Osaan mennä seinien läpi, mutta
menen aina ovesta, baitsi joskus kun huvittaa. Osaan tehdä muodonmuutoksia
ja taikoja. Haluaisin oppia kaikenlaista.
Minun heikkouteni on epäsiisteys.
En osaa sanoa hyvin tätä kirjainta: P
Terveisin, Böö!!!
- Amelie -

Nimi: THE Mies.
Salaisuus: Syö käärmeitä.
Heikkous/pelko: Koirat.
Outo tapa: Syö hotkimalla.
Erityinen taito: Puolustaminen.
Paras ystävä: Hiiri-mies.
Harrastus: Ampuminen.
Asu: Punainen t-paita ja siniset farkut.
Esine: Minigun.
Ominaisuudet: Älykkyys 1p, Voima 3p,
Rohkeus 2p.

Rakkaat äiti, isi, 10 siskoa, 50 veljeä, 200 mummoa, 100000 pappaa,
300 setää ja 6 isoisää.
Täällä on kaikki hyvin, mutta P.V. Älypää on purrut minua 1000
kertaa. Paras kaverini on Salsa Böö. Hän on hauska joka päivä. Jopa kun minä
olen surullinen.

Hei! Minun nimeni on Karmea Repe.
Olen puoliksi kummitus ja puoliksi robotti. Osaan jo matomatiikkaa, tietotekniikkaa, säikyttelyä ja kidutusta. Erityinen taitoni on röntgenkatse, jonka avulla
näen seinän läpi. Haluaisin oppilaaksi
Abulabulabun sisäoppilaitokseen, koska en ole koskaan ollut kiltti ja ajattelin,
että rehtori voisi pitää minusta. Haluaisin koulussa oppia kemiaa, taistelulajeja,
sähkötöitä ja myrkkykasvien kasvatusta.
Kotonani on lemmikkinä lepakoita ja
jättihämis.
Kamalin terveisin, Karmea Repe

Hei, Olen THE Mies. Haluaisin päästä tähän kouluun. Minun hyvät puolet ovat
ampuminen ja vahvuus. Erilaiset taitoni
ovat lyönti ja puolustaminen. Haluaisin
oppia koulussa kemiaa!
Terveisin, THE Mies
- Luka -

Hei! Olen Peppi Purrrnauskis. Olen mutanttikissa, eli puoliksi kissa ja puoliksi
ihminen. Haluaisin Abulabulabun sisäoppilaitokseen, koska haluaisin oppia ihmistietoa, matomatiikkaa ja suuttumista.
Olen taitava kiduttamisessa ja taikajuomien hauduttamissa. Olen salamannopea
ja tosi älykäs. Tykkään muodonmuutoksista. Osaan muuttua kissaksi, ihmiseksi ja
koiraksi. Lupaan olla erittäin ilkeä oppilas.
Olen myös mukavan pehmeä.
T: Peppi Purrrnauskis
- Siena -
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Kauhukoulu vaahtokarkki
auhukoulu Vaahtokarkki sijaitsee Italiassa, Kuoleman Metsässä. Metsä on
tunnettu ansoistaan, joita kutsutaan kuolemankuopiksi sekä punaisista
myrkkykukistaan, joilla on pinnassaan näkyvät, punaiset verisuonet. Kuoleman Metsässä tiedetään asuvan ainakin Isojalan, Maskimiehen, vampyyrien, valkoisten kummitusten, zombien, luurankojen ja Vaahtokarkkimiehen.
Metsässä ukkostaa usein, ja siellä on melkein aina pimeää. Vain muun maailman
auringonpimennyksen aikaan tulee hetkeksi aurinkoista. Hikisten sukkien ja lannan
tuoksu hallitsee metsää, jossa luita lojuu kaikkialla.
Kauhukoulu Vaahtokarkki on 15-kerroksinen linna, ja siinä on kuusi korkeaa tornia.
Koulun kuljetaan jättimäisen pääkallo-oven läpi. Koulun korkeimmassa tornissa sijaitsevat keittiö ja ruokasali. Suurin osa ikkunoista on tilkitty umpeen laudanpätkillä.
Kauhukoulun oppilaat ovat monenlaisia olioita ihmisistä zombeihin. Opetusta annetaan 12 eri oppiaineessa, joita ovat: kauhukässä, englanti, haamuhistoria, liikunta,
ihmisbiologia, kauhumatikka, taikuus, musiikki, ympäristötieto, zombien aivobiologia, kauhuelokuvat sekä kuolemankuoppien tutkimus. Oppitunnit pidetään öisin
klo 24-9 välisenä aikana.
Kauhukoulun kellarissa sijaitsee rehtori Karhu-Petteri Mörön toimisto. Rehtori on
puoliksi ihminen ja puoliksi zombi. Hänen kotipaikkansa on eräässä rumassa talossa
Saksassa. Rehtori Mörkö on erityisen taitava syömään silmiä ja vihreitä klönttejä, ja
erilaisten klönttien syöminen onkin myös hänen rakas harrastuksensa. Rehtori pelkää
yli kaiken röyhtäyksiä ja vanhuksia, ja unelmoi tulevansa jonain päivänä miljönääriksi.
Hän kantaa aina mukanaan avainta, jolla on lukittu hänen toimistossaan oleva arkku,
jonka sisällön tuntee vain rehtori itse.

K

K AU H U KO U LU VA AH TO K AR KI N L AU LU
tehty Taidekaaren biisinikkaripajassa, ohjaajana Kari Lounela
huuuui, huuuui
Italian synkissä metsissä
on Kauhukoulu Vaahtokarkki
Keskellä lannan, luun ja veren
koulua käydään öisin
Skeleton, luuranko, zombeja
maskimies on luokalla myös
Limaa ja aivopähkinöitä
Karhu-Petteri Mörkö -reksi syö
Italian synkissä metsissä
on Kauhukoulu Vaahtokarkki
Keskellä lannan, luun ja veren
koulua käydään öisin
Opi taikomista, haamuhistoriaa
Kauhumatikkaa ja liikkaa
Kauhukoulu Vaahtokarkissa
varo ansoja, myrkkykukkia!
huuuui, huuuui

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KOU LU N RU O K ALISTOJA

Älä tuo death notea kouluun.
Älä puukota ketään.
Älä syö ketään.
- Roni -



Saa lyödä opettajia.
Saa heitellä kirjoja.
Saa repiä toisen hiuksia.
Saa kiusata.
Saa nukkua oppitunnilla.

TEKSTIESIMERKKI

- Leevi -

Teksti tehtiin näin:
Kannattaa muistaa tekstiesimerkin voima! Ennen koulun arvosanojen keksimistä luettiin esimerkki Tylypahkan noitien
ja velhojen koulun arvosanoista kirjasta
Harry Potter ja Feeniksin kilta (s. 378379). Sitten mielikuvitus lähtikin jo laukkamaan!
Ennen minkä tahansa tekstin kirjoittamista kannattaa lukea näyte samankaltaisesta tekstistä: kirjasta, lehdestä
tai vaikka toisen oppilaan kirjoittamana.
Opettaja voi myös itse kirjoittaa hauskan
esimerkin!

KOULUN ARVOSANAT
Hyväksytyt
V = Vaahtokarkkinen
L = Lannanhajuinen
KH = Kuolettavan Hyvä
Hylätty
Y = Ydinpommi
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Hui!

Saukonpuisto 3A-5B

Lihapullia
Leipää
Makkaraa
Perunamuusia
Pinaattikeitto
Porkkananapit
Kalakeittoa
Uunimakkaraa
Jäätelöä

Raakaa keittoa
Ruokajuomana coca-colaa
Räkäpalloja
Aivokiisseliä
Pahaa puuroa
Roskapussin sisältö
Reksin räkää
Banaanin jätteitä
Pahvia

- Olli -

- Leevi -

Haamupala
Tämä herkku on jokaisen hirviön unelma ja myös ihmisen, vaikka se onkin yleinen
jäätelö, sitä silti on kuitenkin vaikea tehdä. Nähkääs kuka tätä lukekaan, päällä
oleva kirsikka on kauhukoulun omasta puutarhasta.
T: Maskimies
- Marcus -
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K AU H U KO U LU N O PPI L AITA
Otan kouluun mukaan homeisia leipiä
ja linnun tekemän keiton siipiä ja silmiä ja
linnun luita. Hänen lempiruoka on zompisienet ja hänen lempparitunti on matikka ja enkku, ja hän leikkii jotain zompihippaa.
- S.N. -

Kauhuhaamu Oliver päätti lähteä kouluun aamulla. Silloin siellä ei ole ketään
ja ovet ovat lukossa, mutta Oliver tiesi,
että takaovi on auki. Se meni ovesta ja
tuli musiikin luokkaan. Siellä oli hämähäkinseittiä ja limaa ja tietysti soittimia.
Sitten Oliver kuuli, että joku tulee. Se
meni kaappiin piiloon. Rehtori tuli katsomaan, onko kaikki kunnossa. Rehtori lähti pois ja Oliver tuli nopeasti ulos
kaapista ja jatkoi matkaa. Hän katsoi kelloa. Kello oli 12. Oliver lähti kotia kohti.
LOPPU

Skeleton Oliver näyttää kauhealta. Sen
lempiruoka on ihmisen pää.
Hän lähti kouluun. Eka tunti oli liikuntaa,
ja Oliver veti ihmisen pään maaliin ja sai
pisteen. Seuraava tunti oli ampumista.
Oliver ampui neljä pistettä. Kolmas tunti
oli juoksemista. Oliver oli nopein. Sitten
hän lähti kotiin. Ruokana oli lempiruokaa,
päätä. LOPPU
- Olli -

Herra Tuntematon korjailee paikkoja,
soittaa pianoa, opiskelee, lukee kirjoja,
kuuntelee musiikkia.
- Leevi -

Goottilapsi on 15-16 -vuotias, tiedetty
olemaan negatiivinen kaikesta. Ei tee
töitä, on huoneessaan. Ei puhu. On todella pimeä ihminen. Puhuu välillä pimeydelle?
- Roni -

- Camilla -

K AU H U KO U LU N SAL AISU U KSIA
O PPI L AI D E N KI R J EITÄ
Vampyyripojan kirje
Moi! Täällä kirjoittaa Vampyyripoika. Haluaisin Kauhukoulu Vaahtokarkkikouluun. Osaan hyvin miekkailla ja pelotella. Haluaisin oppia haamuhistoriaa,
taikoja, kässää. Olen rakastunut Vampyyrityttöön. Mutta en halua oppia englantia, koska vanhempani ovat tanskalaisia, eli puhun tanskaa. Pelkään sinua
rehtori, koska syöt limaa. Minun lempiruoka on veri ja pissa ja jos näkisin sinut,
tykkäisin varmaan sinusta.
Minun tuttuja on Vaahtokarkkimies ja zombi. Minä vihaan matikkaa ja välitunteja. Tykkään paljon kavereistani. Minun perheeseen kuuluu äiti, isä, veli,
sisko, lemmikki. Minusta liikunta on ihan kiva, historiasta minä en tiedä. Matikka on ärsyttävää, taikominen on varmasti kivaa. Englanti on ärsyttävää. Välitunnit on tyhmiä... LOPPU
- Roosa -

Vaahtokarkkimiehen kirje
Minä, Vaahtokarkkimies, olen ollut koulun oppilas vasta 6 vuotta. Muut yleensä pilkkaavat minua, että olisin zombi, kun syön vaahtokarkkeja. Olen silti yrittänyt selittää, että ne ovat vegaanisia vaahtokarkkeja. Kerran meinasin saada
reksin arkun auki, mutta hän huomasi minut. Olen myös kuuluisa taiteilija.
T: Vaahtokarkkimies
P.S. Älä sinäkään hauku minua zombiksi!
- Camilla -

Reksin salaisuudet. Reksin huoneessa
on salainen arkku. Se on salaisen seinän
takana. Siellä on paljon kultaa ja timantteja. Reksi tietää kaikki koulun kolkat, ja
koulussa on ansoja ja paljon näkymättömiä kameroita. Siellä on paljon aarteita.
Sen takia on paljon ansoja.
- S.N. -

Koulun asuntola. Siellä on salasanaovi
ja kiljuva kello. Siellä haisee räkä ja hikiset sukat. Jääkaapissa on aina silmälientä
ja oksennusmakaronilaatikkoa. TV:stä
tulee kauhu-uutisia ja muita ohjelmia.
- Camilla -

Kauhubotti 2000. Tämä kone on periaatteessa kierrätyskone, mutta se kierrättää ruokaa. Kauhubotti 2000 kehitettiin, koska olisi hankala mennä kauppaan
aina, koska ihmiset ja muut eläimet voisivat olla siellä yöllä ja taas kaupat ovat
kiinni.
- Marcus -

Outo ovi. Sitä ei ole käytetty vuosiin,
eli mitä se tekee tuolla meidän koulun
pihalla. Minun teoriani on, että se on hätäuloskäynti, mutta meillä oli kyllä pieni
tulipalo, eikä sitä saatu auki, kun se oli
lukossa. Kenties rehtori olisi tämän takana. No nyt menen leikkimään Vaahtokarkkimiehen kanssa.
T: Kummitus
- Marcus -

Luukku. Täällä meidän hirviöluokassa on
pieni luukku. Opettaja Lihansyöjä on
sanonut, että siellä olisi hänelle
ötököitä. En kyllä itse usko, koska aina kun olen mennyt sen
ohitse, nenääni tulee HIRVEÄ
haju! Joten oma teoriani on,
että siellä on kenties erittäin homehtuneita sillejä tai
hänen tarpeensa, jotta en
mieti miksi hän salaisi sen.
T: Luuranko. Ja ai niin, kaverini haistoivat hajun, en minä!
- Marcus -

Rehtorin arkku on aina ollut pieni mysteeri. Se mikä sinne menee ei tule takaisin. Ihmeellistä kyllä, rehtorin arkku ei
ole aina ollut täällä meidän koulussa. Oikeastaan se tuli vasta pari vuotta sitten.
Minulle kerrottiin, että liittyisi johonkin
heinäsirkkaan.
T: Vampyyri
- Marcus -
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M I E LI KUVIT USKO U LU -M E N E T E L M Ä
Idea lasten omasta mielikuvituskoulusta on jo pitkään muhinut mielessämme. Millainen koulu olisi, jos lapset saisivat itse päättää? Millaisia oppiaineita tai opettajia siellä
olisi, minkälaista elämää koulussa vietettäisiin? Koulukonteksti tarjoaa lapsille herkullisen pohjan omalle tarinoinnille. Koulu on keskeinen osa lasten arkea, joten sen
sisältöihin on helppo samaistua ja haaveilla koulun vaihtoehtoisesta todellisuudesta.
Esimerkiksi Harry Potter -sarjan aikaa kestävä suosio osoittaa, kuinka samaistuttava
miljöö mielikuvituksellinen koulu on. Kouluympäristön nostaminen mielikuvitustasolle on myös oiva keino sekä oppilaille että opettajalle havainnoida esimerkiksi oppimisen ja itsearvioinnin taitoja.
Aloitimme Syyssähikäisen sanataidepajat ideoimalla jokaisen luokan oman mielikuvituskoulun ja pohtimalla, kenelle koulu on tarkoitettu (esimerkiksi kummituksille,
supersankareille tai velhoille). Oppilaat ideoivat miltä koulu näyttää, minkälainen on
koulun ympäristö ja minkälaisia luokkahuoneita ja tiloja koulussa on. Sanataideopettaja teki muistiinpanot piirtäen ja kirjoittaen. Seuraavaksi keksittiin yhdessä roolivaatteiden avulla koulun rehtori, jonka asuun sanataideopettaja pukeutui kaikissa
työpajoissa.
Jokainen oppilas keksi oman henkilöhahmon, joka pyrki mielikuvituskouluun hakemuskirjeellä. Tämän jälkeen alettiin ideoida ryhmissä ja yksin koulun keskeisiä sisältöjä: oppiaineita, koulun sääntöjä, ruokalistoja,
Parhaimmillaan sanataidesisällöt koulun arvosanoja, päivänavauksia, opettajia…
pyrittiin tekemään
SyyssähikäinenTyöpajoissa
oli antoisa kokemus
niin
Syyssähikäinen-hankkeeseen
osallistui
Kunmahdollisimman
mielikuvitusta käyttää saa
leviävätkin
luontevasti
yli oppiainetehtäviä
suullisesta
opettajalle kuin erilaisia
oppilaillekin.
Projekti
toi kerronnasta
kuusi tamperelaista kolmatta luokkaa:
uusia väyliä sanojen
aivoihin aukeaa.
rajojen ja innostavat uuteen,
ilmiöesineiden
vetämiseen
Oppilaat työsluokkaan
uusia ja
tuulia
ja virikkeitä,
jotkahatusta.
Syyssähikäinen
oli pirteä, mielekäs
Kaarila 3A, opettaja Marko Blomqvist
kentelivät
ryhmissä,
yksin
ja
koko
luokan
kesken.
herättivät
oppilaiden
mielikuvituksen.
aivan
huikean
kekseliäs.
lähtöiseen
oppimiseen. Lopuksi oppilaat arvioivat itse taitojaan esimerNormaalikoulu 3B, opettaja
Janne Nissinen
Oli mielekästä syventyä pidemmän jakKielellä leikittely on ihanaa
Peltolammi 3B, opettajakiksi
Meeri
Frondelius
mielikuvituksenson
käytössä,
keskittymisessä
ja innostumisessa.kirjoittamiseen niin kannustavaa.
ajan samaan
supersankariteemaan
Saukonpuisto 3A-5B, opettaja
Birgit
Saatsi toivoneetkin,
Kuten
olimme
koulukonteksti
innostiSaimoppilaat- ja
myös
opettajat
monipuolisten
tehtävien kautta.
Päivi,
opettaja
Vuores 3B, Päivi Maanoja-Lintulaakso
ideoimaan sisältöjä me
mielikuvituskouluun
myös työpajojen
kirjoittamiseen yhdessä
ideoimisen ulkopuolella. Luokissa
Wivi Lönn 3R, opettajatehtiin
Jarmo Tulasalo
jälkikäteen esimerkiksi
mielikuvituskouluun
ja ryhmätehtävien
myötä myösliittyviä
yhtei- matematiikantehtäviä,
pelihahmoja, kuvataidetöitä
ja laulunsanoituksia.
sanataidesisälsöllisen ulottuvuuden.
TällainenParhaimmillaan
yhteilöt leviävätkin luontevasti
yli oppiainerajojen
ja innostavat
nen projekti
vaikutti positiivisesti
luokanuuteen, ilmiölähtöiseen
oppimiseen. Ja tietenkin
meille sanataideopettajille
palkitsevinta oli
yhteishenkeen.
Kaikkiaan Syyssähikäinen
seurata oppilaiden innostumista
ja oivallusta
siitä, että
mielikuvitusantoi paljon ideoita
äidinkielen
ja kirjoitkoulussa mitkään säännöt
eivät
rajoita omia
tamisen
opetukseen
sekäideoita.
eväitä toteuttaa
Jos tekstin alla ei lue kirjoittajan
sanataidetta koulussa myöhemminkin.
nimeä, teksti on tehty ryhmätyönä.
- Meeri, opettaja -

OSAL LIST u jAT

!

SANATAIDEYHDISTYS YÖSTÄJÄ ry.
Sanataideyhdistys Yöstäjä on vuonna
2003 perustettu tamperelainen sanataidekasvatuksen ja kirjallisuusalan ammattilaisten yhdistys. Yhdistys edistää
toiminnallaan kaunokirjallisuuden lukemista ja luovan kirjoittamisen harrastamista. Tavoitteemme on tehdä sanataidekasvatuksesta jokaisen lapsen oikeus,
sillä vahvat lukemisen ja kirjoittamisen
taidot rakentavat tien tasapainoiseen
tulevaisuuteen.
Yhdistys ylläpitää sanataidekoulua,
maakunnallista hanketta, jossa sanatai-
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KO M M E N T TI



Krhm!

MIELIKU VITUSKOULUN
R E H TOR I

keksittiin näin:
detyöpajoja ja -tapahtumia viedään Hahmo
eriOpettajalla
on mukanaan roolivaatteita:
tyisesti hankeavustuksien turvin perusyostaja.fi
vaatteita (esim. takki,
viitta, mekko),
kouluihin ympäri Pirkanmaan. Yöstäjän
erilaisia päähineitä sekä asusteita (esim.
lastenkulttuurin hyväksi tekemä työ on
hassut lasit, tekoparta, häntä); kutakin
huomioitu useilla palkinnoilla, viimeisimvähintään kolme eri vaihtoehtoa. Vaihpänä Pirkanmaan lastenkulttuurikeskustoehdoista äänestetään ja opettaja puten Lampun henki -tunnustuspalkinnolla.
kee valitun asukokonaisuuden päälleen.

Tämän jälkeen keksitään hahmolle nimi

Syyssähikäinen-hankkeessa työskentelija muita ominaisuuksia. Oppilaiden on
vät sanataidekasvattaja, lastenkulttuurihelpompaa keksiä omat hahmot, kun
opettaja heittäytyy mukaan mielikuvituottaja Pia Krutsin (FM), sanataidekastusleikkiin.
vattaja, lastenkulttuurituottaja Minttu
Tervaharju (FM) ja kuvittaja, kuvataiteiKiitos Tampereen kaupunki,
lija Jani Ikonen (TaM).
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE,
museolehtori Suvi Jokela
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KEKSIä OMIA juTTujA.•KIVAA OLI ETTä
”SAI
SAIMME KäyTTää MEIDäN KuVISTöITä.•

KIVAA OLI MyöS SE, ETTä SAIMME KäyTTää
MIELIKuVITuSTA.•OLI TOSI pALjON
MAHDOLLISuuKSIA.•KIVAA ON pääSTä
LEHTEEN.•SuOSITTELEN MuILLEKKIN.•SupER
HypER MEgA MAHTAVAA!•SäHIKäINEN
OLI TOSI KIVAA, TyKKäSIN ERITyISESTI
HAHMOjEN KEKSIMISESTä!•OLI KIVA jA OLI
KIVA TyöSKENNELLä TAIKAHAHMOILLA.•
TyKKäSIN KEKSIä OMAN TyypIN!•KIVAA
OLI!•MAAN MAINIO pROjEKTI!
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