31.5.2012 Napapiirin yläkoulun 8F retki Vaattunkikönkäälle
Oppilaat lähtivät koululta linja-autoilla klo 8:30. Mukana retkellä oli 19 oppilasta ja luokan luokanvalvoja,
biologian ja maantiedon opettaja Kirsti Kunnari. Perillä Vaattunkikönkään paikoitusalueella he olivat klo 9.
Koulu haki ja sai linja-autokuljetuksiin rahoitusta Metsäsäätiöltä. Oppilaat jaettiin neljään ryhmään leikin
avulla ja ryhmät lähtivät kiertämään Könkäänsaaressa olevia rasteja. Rastien jälkeen mentiin vielä syömään
eväät Karhukummun laavulle. Kristiina luki lasten kirjoittamat runot ääneen kaikille (runot raportin
lopussa). Paluumatkalla pysäköintialueelle oppilaat hakivat Metsä Puhuu-hankkeen rastilta palkinnot.
Rastit:
-

Päivin ja Tarjan rastilla oli puusokkoa, puulajihippaa ja tunnustelua
Annen ja Paulan rastilla metsäkasvikuvien etsintää, kasvupaikkatyyppejä, mörkö syö- leikki sekä
evoluutio leikki
LAO:lla vesiötököitä ja niiden tutkimista
Metsäpuhuu- hankkeen rastilla oli metsätaitoilua
Kristiina runojen kirjoitusta ja cd ”äänitystä”

Mikä päivässä oli hyvää?
- Ryhmät toimivat hyvin yhteen, erityisesti pieni ryhmäkoko on eduksi
- Ryhmien muodostaminen leikillä onnistui hyvin
- Pitkä rastiaika oli hyvä, ehtii tutustua paremmin ryhmän toimivuuteen, eikä tule kiire tehtävien
kanssa
Mitä voitaisiin vielä kehittää?
- Olisi pitänyt saapua aikaisemmin paikalle
- Yksi kasvikuva meni hukkaan
- Opettajille kartat
Palaute
-

Oppilailta: Hauskaa oli ollut! Ohjaavat henkilöt olivat olleet tosi mukavia! Palkinnot jäivät
positiivisesti mieleen
Opettajalta: Opettaja oli tyytyväinen. Lopputulos oli hieno. Opettaja koki, että kuljetusapurahan
hakemisesta aiheutui hieman liikaa paperihommaa hänelle siihen nähden että oli kyseessä
palkintoretki.

”Oksat jalkojen alla poksuu,
leukani samaan aikaan loksuu.
Metsä on niin ihmeellinen, etten ymmärrä
kaikkia takoja sen.
Palaan tänne aina uudestaan,
etsimään rauhaa joka puhdistaa.
Metsä niin hieno paikka että olen huoleton”
Roosa Korkeamaa
”Metsästä kuuluu ääniä,
kohinaa ja sirkutusta,
lehtien vilkutusta”
Kaisa M Ollila
”Oli puussa linnunpönttö,
ja kaverini hieman sönkkö.
Maahan istui, pysähty,
lintuja kuunteli ja itse säveltä muunteli.
Kuului lintuja yksi ja kaksi,
ehkä tämä päivä muuttuu vielä mahtavaksi”
Meri
”Puussa kiipeili pikkuinen mato,
ei toivottavasti tule metsään neulaskato.
Kosken kuohunta lapsuusmuistot herättää,
toivon että tulevaisuudessakin tämä metsä eloon jää.
Lintujen viserrys tuo kuuluu,
hyönteiset metsän rauhassa uinuu.
Lenteli metsässä pikkuinen varis,
on metsän rauhallisuus kovin kaunis.
Joskus kun metsään kuljen,
silmäni suljen.
Hengitän metsän ilmaa,
se ajatukset kaukomaille liitämään saa”
Iida Suopajärvi
”Metsä tuoksui,
avasin silmäni.
Kaiken kauniina näin,
jatkui päiväni”
Nimetön

”Luonnossa on mukavaa,
siellä on niin rauhallista”
Rami
”Metsä elää, odottaa tulevaa kesää”
Ella- Noora
”Metsässä kaikuu paljon ääniä,
puissa näkyi komeita kääpiä.
Puolukanvarret kävellessä kahisee,
ja tuuli kuusien latvoissa puhisee.
Metsässä tuntee aina rauhaa,
kun jossain kaukana koski pauhaa”
Janne Pauna
”Näin puun,
oli hieno.”
Jere
”Retki oli hauska, vaihtelua kouluun.
Puut ja kasvit olivat hienoja ja maisemat kauniita”
Ville Nissinen
”Tänään ollaan luonnossa,
eikä missään huonossa.
Vaan erittäin hyvässä,
ajatusmaailmassa syvässä”
Samppa Hyvärinen
”Mettä ja polku,
mentiin mettäpolku.
Valto pieras ja kiusattiin puita,
taivas varjele ketä sieltä tulee,
sieltä tulee koivu”
Niko
”Metsässä tuoksuu raikkaalta,
nyt keksi maistuisi maukkaalta.
Koski kohisee, linnut laulaa,
mieleni tekisi laulu karauttaa”
Jenna

”Vaattungissa oli hyvä retki,
ihan mieleen palaa lapsuuden hetki.
Puita on monenlaisia,
melko monet samanlaisia.
Kohta on retki ohi,
onneksi hyvitteenä saatiin lohi”
Valtteri
”Metsän puita, kasveja,
kävellessä lasken askelia.
Kuuntelen linnunlaulua,
katselen maisemia kauniita.
Luonnon tuoksu on ihana,
tämän päivän muistan kivana”
Iida K
”Kun linnut visertävät,
metsä tuoksuu ja ihmiset ovat iloisia.
Tunnen olevani kotona.
Mielessäni vilisee vain positiivisia asioita,
mikä saa minut energiseksi.
Tunnen ollessani metsässä kuin olisin kotonani,
eikä sitä voi muuttaa mikään.
On se metsä vain niin rauhoittava paikka”
Vimme Y
”Luonto on kiva,
jee jee”
Veli
”On ollut kiva retki,
luokanvalvoja Kirsi sen meille keksi.
Neljä rastia käyty on,
viimeinen rasti käymättä on.
Aamulla olo oli vähän laiska,
kohta makkaraa pääsemme paistaan”
Santeri Rapakko
Yksi oppilas palautti runotehtävässä tyhjän paperin.

