
KLASS 3C – KLASSRESAN TILL ÄVENTYRSBANAN 

I MJÖLBOLSTA 18.5.2015 

 

Vi hade alla så roligt – det var jättetrevligt att vara med – allt gick bra och maten var god – 
någonting var kanske lite spännande men ändå roligt – det var bra stämning i bussen på 
väg dit och också på hemresan – hela klassen rekommenderar åt andra också – vi tackar 

språkbadförening för deras stöd. 
 

 
 
 

Så här berättade elever själv om sina resa: 

Jag tyckte att de var rolig i Äventyrsparken. Det var 
roligt att kättra i stängerna, vara i jätte gunga och åka 
i vaijerirata. Vi hade en tävling hur många kulor som vi 
kastade till lådan. Dit var det lång tid att åka i bussen. 
”Helmi” 
 
Roligast var jätte gunga, spela med telefon i bussen 
och äta godis. ”Ville” 
 

  



När vi var i bussen jag  

Vägen dit med bussen var lång. Och vi ätde i en 
grillställe. Roligaste var en vaijerirata men jag 
blev där i mitten för jag hadde inte för mycket fart 
och det var roligt. Dåm måste ta mig där i från 
med någon rep. ”Heidi”och Mitro spelade 
hengagubbe och football i telefoner. Min favorit är 
jätte gunga och vaijerbana. ”Miika” 
 
När vi var på vägen jag lysna musik och titta 
Youtube film. Jätte gunga var bäst. Där var en 
rengas juttu jag räd att jag dör. ”Lumi” 
 
Min bästa activitet va dän jätte gunga. I jätte gungas mäste man stå och kasta bollar i 
korgen. Det var roligt men också ett äventyr. Jag önskar att vi ska gå dit på nytt! Buss 
resan va roligt och hela dagen va så bra. ”Eva” 
 
Roligaste var allt som vi gjorde. Jag var inte bra att palansera. Den rupp som jag var vann. 
Jag tyckte om den stora gungan. ”Aino” 
 
Jätte gungan var bäst därför det magen. ”Paulus” 
 
Jag tykde inte av wc. De roligaste var jäte gungan. ”Eppu” 
 
Roligast var jätte gunga, spela telefon, eta godis. ”Joel” 
 
Parken var en rolig plats. Där finns en jätte stor gunga som heter ”Jättegunga”. Det var 
roligt. Där var också en paintball-gun plats, det var rolig. ”Kristian”                 
 
Roligaste av allt var jätte gunga. Jag tyckte inte om att där regnade. 
”Meri”                                                        
 
Allt var roligt. ”Milja” 
 

När vi var på vägen Carissa var brevid 
mig och hon kräktes. Där var en 
jättekunga som var jätterolig. Där var 
också roliga förare. ”Elsa” 
 
Det var jätte gungan och en vaijeri-rata. 
Jag tyckte om det vaijerbana. Det var 
bra. ”Mitro” 
 
 


