NALLE PUH
Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle
Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka
on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät hunajaa.
Sitten ne menivät nukkumaan. Pöllö Huhuu tuli herättämään
heidät. Sitten tuli Puuha Pete ja sanoi, tulkaa meille syömään.
Puskutraktori Pertti laittaa meille ruokaa. Sitten Mauri myyrä
katsoi kun Nalle Puh, puhveli, pöllö Huhuu ja Puuha Pete
kävelivät Puuha Peten talolle. Niinpä Mauri myyrä lähti mukaan.
Kaikki lähti Puuha Peten kotiin. Kaikki lauloivat: Puuha Pete
kaiken korjaa Puuha Pete tietenkin. Sitten he söivät
perunamuusia ja lihapullia. Lintu Tipitii tuli katsomaan heitä.
Puuha Pete antoi hänelle ketsuppia. Sitten Lintu Tipitiin naama oli
punainen. Sitten Nalle Puh pyyhki Lintu Tipitiin naaman. Sitten
Maija Mehiläinen tuli heidän luokse. Hän lenteli taivaalla ja sanoi
paljon onnea puhveli. Pöllö Huhuu antoi hänelle kirjan lahjaksi.
Lintu Tipitii antoi hänelle kaulaliinan. He viettivät puhvelin
syntymäpäiviä.
Aaro 20.2.2013

HIIRIKAKSOSET
Olipa kerran hiirikaksoset. Niiden nimet olivat Hiili ja Viiri. Ne
leikkivät yhdessä joka päivä hippaa. Mutta kerran he suuttuivat
toisilleen. Sitten he sanoivat, että minä en ikinä leiki sinun kanssa.
Sitten he lähtivät molemmat pois ulkomaille. Hiili meni Ruotsiin ja
Viiri meni Venäjälle. Kun he olivat siellä, niin heille tuli ikävä
toisiaan. Niin he päättivät palata Suomeen. Sitten he halasivat
toisiaan. He sanoivat toisilleen anteeksi, että suutuin sinulle.
Sitten he taas leikkivät yhdessä hippaa. Sitten Hiili otti Viirin kiinni
ja Viiri otti Hiilin kiinni. Kun he olivat leikkineet yhdessä, niin heitä
alkoi nukuttaa. Sitten heidän äiti sanoi heille nukkumaan.
Aaro 22.2.2013

Lentoturma
Finnairin lentokone lensi koulua päin ikkunasta sisään. Kaikki
luokat tulivat katsomaan mitä tapahtui. Siellä oli lentokone.
Kaikilta loksahti suu auki. Lentokoneesta kömpi MacGyver.
Kaikilta loksahti taas suut auki ja osa pyörtyi. Muutaman päivän

päästä kaikki tuli telkkarista. MacGyver kertoi kaiken mitä
tapahtui. Yksi lapsista meni lentokoneeseen. Siellä oli 2
haavoittunutta ihmistä ja 90 kuollutta. Myös Venäjällä ja
Ruotsissa oli ihan sama juttu. Mutta miksi vain Suomen
naapurimaissa tuli vahinkoja? MacGyver rupesi etsimään syytä.
Hän mietti voisiko linnut olla niin hölmöjä että lentäisi
lentokoneita päin? Huomenna lehdessä luki. Eläintarhasta oli
päässyt norsuja irti. Siinä oli ratkaisu miksi lentokoneita putoili
kouluja päin.

Laskettelemassa
Toni päätti viedä Joonan laskettelemaan mutta siinä oli ongelma.
Matka kesti 300 päivää että he pääsevät laskettelemaan
hiihtomajalle laskemaan. Joona meni hyppyristä ja huusi jee tämä
on hauskaa. Sitten Joona tömähti maahan ja laski Aten luokse ja
sanoi Atelle että tule mukaan laskemaan mäkeä minun kanssa
hiihtomajalle. Sitten Joona ja Atte laskivat pulkilla alas saakka ja
sitten he menivät Atelle syömään. Siellä oli tarjolla kalapuikkoja

ja perunoita. Sitten he lähtivät Joonan luokse laskemaan mäkeä
rattikelkalla. Joona lensi alas saakka ja rattikelkasta irtosi ratti.
Toni 22.2.2013

LUMIMIES
Olipa kerran Lumimies. Lumimies pelotteli ihmisiä.
Eräänä päivänä Lumimies näki pojan jonka nimi oli Toni.
Lumimies ajatteli että saisi Tonista ystävän mutta Toni pelkäsi
Lumimiestä. Toni juoksi ja huusi apua Lumimies syö minut. Mutta
Lumimies huusi, odota minä en syö sinua. Toni ei odottanut. Toni
pelkäsi niin paljon, ettei Toni odottanut, koska Toni luuli, että
Lumimies söisi hänet. Lumimies oli niin iso, että se voisi heittää
talonkin. Toni juoksi niin kovaa kuin pystyy. Mutta sittenkin Toni
odotti ja Lumimies sai Tonista ystävän. Lumimies ja Toni leikkivät
hippaa mutta Lumimies karjaisi ja taas Toni pelästyi ja lähti
pakoon. Lumimiehelle tuli paha mieli kun Toni juoksi
laskettelurinteeseen eikä päässyt mukaan.
Onni 20.2.2013

TELETAPIT
Olipa kerran teletappi jonka nimi oli Pai. Se oli pieni ja ujo. Mutta
hänellä ei ollut kavereitakaan. Eräänä päivänä Pai tapasi toisen
teletapin. Sen nimi oli Laalaa. Laalaa oli isompi kuin Pai. Se oli
kumminkin kiva kaveri. Niillä ei ollut ikinä riitaa. Mutta eräänä
päivänä niille oli tullut riitaa. Mutta se oli helppo ratkaista, koska
paikalle sattui tulemaan Hipsu. Hipsu tiesi mitä piti tehdä. Kun
riita selvisi, ne alkoivat leikkiä. Teletappien oli aika lähteä sisälle,
koska oli jo aika pimeää. Sitten ne menivät nukkumaan ja aamulla
ne jatkoivat leikkimistä. Seuraavaksi ne menivät uimaan ja olivat
siellä koko päivän. Sen jälkeen ne lähtivät kotiin ulos leikkimään.
Ulkona ne leikkivät hippaa. Kun kukaan ei enää jaksanut leikkiä
hippaa, ne leikkivät piilosta. Piilosleikin jälkeen kello oli niin
paljon, että piti lähteä nukkumaan.
Joanna 22.2.2013

Ritari
Olipa kerran Ritari joka halusi tulla kuninkaaksi. Yhtenä aamuna
ritari huomasi lohikäärmeen ja ritari meni katsomaan. oho
lohikäärme olikin kultainen lohikäärme. Minähän saisin tuosta
kultaisesta lohikäärmeestä 10000 100 90 euroa. Sitten ritari meni
ostamaan maailman kaikki karkit. Kun ritari meni kassalle, myyjä
sanoi, että tuo kultainen lohikäärme ei riitä. No ritari sanoi tyhmä
myyjä. Ritari lähti muualle ostamaan karkkeja. Ritari sanoi
menisinkö viidakko kauppaan vai eläin kauppaan? No en mene
ostamaan heitän koko kulta lohikäärmeen viidakkoon. Noin no
sieltähän tulee kuningas ja samassa hän näki kulta lohikäärmeen.
Minä olen rikas jee. Ritari on tyhmä. Mitä minä tulen vielä
tekemään? No en tiedä no nyt minä lähden viidakkoon jossa on
Urheilusali. Siellä on lohikäärme, kuningas ja minä Ritari. Otetaan
kisa. Lohikäärme sylkäisi tulta. Kuningas pyörtyi kentälle. En minä
jaksa Urheilla minä lähden kotiin eli linnaan. Ritari astui ovesta
linnaan mitä ihmettä minun linnan sisällä on kruunu. Minusta
taisi tulla nyt kuningas eikö niin?
ELIAS 22.2.2013

Laskettelemassa

Atte halusi viedä oman perheen laskettelemaan mutta
hänellä oli yksi ongelma. Laskettelupaikka oli Kanadassa ja
heillä oli 10,0000 euroa. Perheen jäsenien nimet olivat
Emma, Eetu ja Rene. Äidin ja isän nimet olivat Heidi ja Jussi
mutta heiltä puuttui lasketteluvälineet. He menivät
kauppaan ja he ostivat sukset ja kypärät. Sitten he lähtivät
lentokoneeseen mutta se olikin helikopteri. He menivätkin
sillä koska se oli halvempaa ja niinpä he pääsivät matkaan.
Sitten ukonilma iski ja heidän piti laskeutua. He laskeutuivat
metsään. He hakivat makuupussit helikopterista ja kävivät
nukkumaan taivasalle. Kun aamu koitti, he lähtivät
Kanadaan päin. Kun he pääsivät Kanadaan, he menivät
hotelliin jossa he viettivät koko viikon.
A

