Retkestä
Minä kävin laskettelemassa koulun kanssa. Minä
kaatusin todella monta kertaa mutta ei se haittaa.
Mutta se ei ollut kivaa. Mutta se on ohi. Ruoka on
leipää ja makkaraa ja mulle tuli rakko suuhun, koska
makkara poltti niin paljon. Laila teki eväät retkelle.
Atte

Uuperin retki
Lähdimme Uuperiin tiistaina 19.2.2013. Bussimatkalla
monet pelasivat puhelimilla ja juttelivat. Kun pääsimme
Uuperiin, kaikki menivät vuokraamaan sukset, monot ja
kypärät. Joillain oppilailla oli omat varusteet ja jotkut lumi
kenkäilivät. Kun pääsimme mäkeen kaikki alkoivat
laskettelemaan ja kaikki pitivät siitä. Sitten oli ruoka.
Ruoaksi oli makkaraa, banaania, leipää, mehua ja jogurttia.
Kun osasi tarpeeksi hyvin lasketella pääsi isompiin mäkiin
jotka olivat oranssi ja punainen mäki mutta jotkut pääsivät
jopa mustaan mäkeen. Kun lähdimme, kaikki palauttivat
varusteet ja laskettelukortit. Sitten lähdettiin koululle ja
sieltä kotiin.

Arttu ja Ere
UUPERIN RETKI
Lähdimme Uuperiin tiistaina 19.2.2013. Bussimatka meni
sujuvasti. Kaikki olivat innoissaan kun pääsimme Uuperiin.
Uuperissa vuokrasimme lasketteluvälineet. Kaikki olivat
innoissaan siitä huolimatta että lasten rinteen hissi ei ollut
käytettävissä. Siitä huolimatta hiihdon opettaja opetti
ensikertalaisia isossa rinteessä. Kaatumisia tuli mutta
onnettomuuksia ei tullut. Kaikki malttoivat syödä vaikka olikin
kivaa rinteessä. Lumikenkäilijöillä meni hyvin. Ruuan jälkeen
harjoittelijatkin pääsivät isoihin rinteisiin. Kun lasketteluaika
loppui, palautimme välineet ja menimme bussiin. Menimme
bussilla kouluun ja Uuperin retki loppui.
Valtteri ja Aleksi

Uuperin retki
Me kävimme Uuperissa laskettelemassa ja lumikenkäilemässä. Miia meni
laskettelemaan ja Delila meni lumikenkäilemään. Miia kerran kaatui ja
Delilakin kaatui lumikenkäilyssä. Miia sanoi että laskettelu on hauskaa ja
Delila sanoi että lumikenkäily oli hauskaa. Miia meinasi kaatua hississä.
Miia meni hissiin ja Delila meni katsomaan mistä hissit tulevat. Miia meni

isoon mäkeen. Miia ja Delila menivät syömään. Miia ja Delila olivat koko
päivän erillään. Miiaa opetti laskettelunopettaja. Miia ja Delila menivät
nuotion ääreen ja Miia istui penkillä ja Delila istui maassa muovipussin
päällä. Parasta päivässä oli että Miia ja Delila istuivat vierekkäin bussissa.
Miia söi jukurttia ja Delila söi leipää. Delila kuvasi Miiaa koska Delila halusi
kuvata Miiaa. Miia sanoi okei. Miialla oli laskettelukypärä ja
laskettelusukset ja Jenni kaatui kun se kaatui kun sen piti odottaa Miiaa.
Miia ja Delila

