
Lägerskola 8.5. - 10.5. 2019

Pajulahti



Språkbadsklassen 5c vid 
Albert Edelfeltin koulu på 
idrottslägerskola vid 
Pajulahti idrottsintitut.

• Eleverna tyckte mycket om 
programmet. Alla var snälla och 
vi fick mycket beröm. Det var 
tråkigt att Karla blev sjuk.

• Med oss hade vi vår lärare 
Nora Koskimies, Melissas pappa 
Kai, Milos pappa Jani, Vilhos 
pappa Antti var en dag med oss 
och Viljas mamma Inka var två 
dagar. - okänd-



Frisbeegolf!

Frisbeegolf var det bästa för att
där fanns 19 banor och dom var
kanska långa. -Tuomas-



Live-cluedo

• Här väntar vi på live-Cluedo. -
Aaron-

• I Live Cluedo löste vi ett brott 
som hade hänt på institutet, vi 
lärde oss hitta fram i Pajulahti 
med detsamma.



Laukkuvarasto 4

• Vi lämnade våra saker i 
laukkuvarasto 4 före vi fick våra
rum ca. Kl. 15.



• Vi räknade hur många rutor
fanns på det vita papren. Där var
40 rutor på det vita pappret. Vi 
skulle lösa problem i grupp. 
Programmet hette Pajucase. 



• Här står vi och lyssnar på
instruktioner.



• Hur förklarar man kinesiska
tecken utan att prata?



• Aaro och Vilho förklarar
kinesiska tecken för sin grupp.



• Kinesiska teckenär inte så lätta
att förklara. Här funderar Lauri 
och Miro hur de ska förklara
dem.



• Vi försökade lösa en uppgift
tillsammans.:):)



• Här är vi och lyssnar på
instruktioner i simhallen. Där
spelade vi korgboll. -Hermanni-
;)



• Vi var också och simma. Några
duktiga simmade också på
morgonen med läraren kl. 6.30!

• Där spelar vi korgboll.



Vattenboll

• Vi spelade vattenboll. Jag tyckte
om det. -Aaron-



Minigolf

• Det fanns 9 banor i minigolf.

• Här spelar Eeli,Hermanni och
Miro.

-Joonatan-



Minigolf

• Vi spelade minigolf.

• Eino är där i fotot. -Aaron-



Minigolf 

Minigolf var bäst för att det är 
roligt! -Vilho-

Minigolf 



Minigolf

• Där vi spelade Minigolf, det var 
roligt därför att man ska slå 
bollen, men du ska vara försiktig 
att du inte slår så hårt. -Jonni-



Bollspel

• Det var roligt att spela.

• Men det var också svårt.

• Vi hade två olika bollspel.

Vilja :)



Lacrosse

De var jättekiva att spela 
Lacrosse.

-Eino-



• De här är ett foto som är taget 
nära våra rum. Eemeli: )



• Det här är en bild på nästan hela 
klassen. Det var synd att Karla
var inte med.



Cirkus och akrobati

Maija, Katariina, Elviira och Elea
jonglerar och balanserar. 



• Lauri, Eemeli, Perttu och Tuomas 
prövar och övar på Diabolo. 
Lauri kunde kasta och fånga
Diabolon i luften.



• Jonni jonglerar i gympasalen.



• Här hoppar Hermanni hopprep.



Hopprep :)

• Jag hoppade med Vilja 
och hennes mamma med
två hopprep. Det var
svårt. Minttu.



Vi var också i gymnastiksalen och
vi gjorde många olika saker.Här
slår vi kullerbyttor.

-Selma



• Vilho, Aaron, Joonatan och
Paulus övar på gymnastik och
akrobati!



Äventyrsparken var jätterolig!

-Milo-

Det var jätte roligt att vara i 
äventyrsparken.

(Emilia)

Alla vågade pröva, till och med
läraren..



Seikkailupuisto - äventyrspark

• Vi var i äventyrsparken. Där var
roligt. -Aaron-



Här sitter vi och lyssnar på
instruktioner i gymnastiksalen.

-Aaro-



Pajulahti grundades för 
100 år sedan. Det finns
byggnader från 1930 –
talet till 2000 -talet på

området.



• Här spelar vi bollspell, olika
racketspel. Det var ganska roligt.

Minttu



• Den här bilden är av 
stranden (Iso-Kukkanen).



TACKE NACKE

DET VAR EN TREVLIG 
OCH ROLIG LÄGERSKOLA!

P.S. Här flyger Tuomas 
genom luften i något som
kallas fritt fall!


