Moi ykköset!
Vuosi on mennyt nopeasti ja kohta on jo kesäloma. Tuntuu, että juurihan se koulu
vasta alkoi ja nyt ollaan jo ekaluokan lopussa. Tiedättekö sanonnan, jonka mukaan
aika lentää kuin siivillä silloin, kun on kivaa? Minulla on ollut tosi kiva vuosi teidän
kanssa, ja paljon on saatu oppia yhdessä. Olen huomannut, että oppiminen on aika
mielenkiintoinen asia. Joskus oppimisen eteen joutuu tekemään paljon töitä ja
toisinaan sitä oppii ihan huomaamatta uusia asioita. Lisäksi olen huomannut, että
meillä kaikilla on vähän erilaisia taitoja. Joku osaa paremmin jotain asiaa, ja joku
toinen taas jotain toista. Ja kavereilta voi oppia myös kaikenlaisia taitoja.
Esimerkiksi yksi tuttu tyttö opetti minulle taikatempun. Voi olla, että saatte nähdä
sen ensi vuonna sirkusjaksossa… uups… taisin paljastaa jo yhden kakkosluokan
jutun. Joo-o, totta se on! Kakkosluokan kirjassa pääsette vierailemaan sirkuksessa
ja siellä vasta vauhtia riittääkin!
Ennen syksyä on kuitenkin luvassa se ihana juttu, jossa on neljä kirjainta.
Arvaatko? Oikeastaan tähän on olemassa ainakin kaksi oikeaa vastausta. KE-SÄ ja
LO-MA! Ja saattaa niitä olla muitakin. Kesä on minun mielestä ihanaa aikaa.
Mutta jos tarkkoja ollaan, lempivuodenaikani on kevät. Ai miksi? No siksi, että
silloin luonto alkaa herätä, aurinko lämmittää ja kaikkialle tulee kauniita värejä
talven jälkeen. Ja siksi, että silloin koko kesä on vielä edessä!
Millaisia asioita sinä odotat kesältä? Minun lempipuuhia kesällä ovat kalastus,
jäätelön syönti ja uiminen. Tai oikeastaan vedessä pulikoiminen. En osaa ihan vielä
uida, mutta ensi kesänä aion harjoitella kovasti. Kesälläkin voi oppia paljon uutta,
vaikkei koulua olekaan. Ja syksyllä on sitten kiva taas palata kouluun oppimaan
toisenlaisia asioita. Aion minä kyllä kesälläkin laskea
matematiikkaa. Ainakin vähän. Voin vaikka laskea
kiviä uimarannalla tai sitten voi laskea yhteen kaikki
ne kalat, jotka tarttuvat kesän aikana onkeeni. Ja
lisäksi aion lukea jonkun kivan kirjan. Mikäs se
leppoisampaa kuin makoilla rantakivellä, lukea
kirjaa ja kuunnella aaltojen loisketta.
Tsemppiä kaikille kevään viimeisiin koulupäiviin!
Tavataan jälleen syksyllä matikan tunneilla!
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