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GRICOLA  

13. huhtikuuta 2018   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 1.  

Katso video. Näet videon kaksi kertaa. Vastaa kysymyksiin suomeksi tai valitse oikeat 

vaihtoehdot.   

 

Ensimmäinen koulupäivä  

1. Mitä kotona kannattaa tehdä koulun alussa?   

____________________________________________________________________   

2. Kun koulu alkaa, pitää osata (valitse oikeat) 

a) Kaikki kouluasiat    b) Vaatteiden laittaminen päälle ja ottaminen pois 

c) Ruokailuvälineiden käyttö   d) Sermin nostaminen 

e) Käsien pesu     f) Suihkussa käynti    

 

3. Koulumatka kannattaa tehdä 

a) polkupyörällä sääntöjen mukaan,    b) autolla liikenteessä,     c) jalan 

             

4. Mitä kännykälle tehdään koulussa?  

_______________________________________________________________   

 

5. Pitääkö ennen koulua osata  

a)  lukea   kyllä / ei   b)  kirjoittaa  kyllä / ei?    

 

6. Minkälainen lukeminen on todella tärkeää alaluokilla?     

_________________________________________________________________ 

 

7. Milloin kotitehtäviä annetaan? Milloin ei?  

__________________________________________________________________  

    

8. Mitä lukujärjestykseen on merkitty? Kirjoita niin monta, kuin kuulet. 

______________________________________________________________  

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=d_wrrV6T91K0&t=177s  

https://www.youtube.com/watch?v=d_wrrV6T1K0&t=177s
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Tehtävä 2. 

Lue teksti ja tee siihen liittyvä tehtävä. 

 

Älypuhelinta näpräämällä ei koulussa pärjää – näin laitettaisiin opetus 

kuntoon  
 

Suomalaisten koululaisten matematiikan taitojen heikentyminen on saanut eri järjestöt 

huolestumaan matematiikan opetuksesta. "Uusimpien Pisa-tuloksien mukaan Suomella on yhä 

vahvuuksia, mutta sijoituksemme matematiikassa – varsinkin poikien sijoitus – on pudonnut. Viro 

on selvästi ohittanut Suomen, ja etelänaapurissa näytetään myös osattavan innostaa poikia 

matematiikkaan", sanoo TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström 

tiedotteessa.  

 

Matikainen-Kallström kiitti Suomen hallitusta viiden miljoonan euron varaamisesta 

luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen parantamiseen ensi vuoden talousarviossa. 

"Ehdotamme toimia, joilla voimme innostaa matemaattisesti lahjakkaimpia lapsia ja nuoria, pitää 

huolta, että kaikki saavat vahvan matemaattisen pohjan sekä tukea opettajia heidän työssään", 

Matikainen-Kallström sanoo.  

 

Alakoululaiset osaavat käyttää älypuhelimia ja pelata pelejä, mutta elämässä pitää osata myös 

ynnätä, vähentää, kertoa ja jakaa. "Jos laskutaidot katoavat, meillä ei ole enää peliteollisuutta eikä 

muutakaan teknistä osaamista vaativaa toimeliaisuutta", matematiikan opetuksen 

kehittämisohjelmaa laatimassa ollut lautakunnan puheenjohtaja Pirjo Silius-Miettinen sanoo.  

 

Hän painottaa alakoululaisten opetusta. "Matematiikan opetus pitää aloittaa silloin, kun lapsi on 

innokkain oppimaan. Teinin on vaikea kiinnostua hiili- ja vetyatomeista, jos perustaidot 

puuttuvat", Silius-Miettinen sanoo.  

 

Matematiikan kehittämisohjelmassa järjestöt ehdottavat seuraavia toimia:  

Oppilaita tuetaan ja kannustetaan. Varhaiskasvatuksessa käytetään laskemista sisältäviä leikkejä ja 

pelejä. Eritasoisten oppilaiden tarpeet otetaan huomioon. Matematiikan opetusta yhdistetään 

muiden aineiden opetukseen. Järjestetään matikkaleirejä. Tuetaan huippuoppilaiden 

kilpailutoimintaa.  

 

Nuorille ja opintojaan aloittaville tarjotaan mahdollisuus parantaa matematiikan taitojaan 

esimerkiksi varusmiespalveluksessa tai valmiuskursseilla. Matematiikkaa opettaville ja opiskelua 

ohjaaville järjestetään menetelmiä, tuloksia ja matematiikan merkitystä esitteleviä kursseja ja 

seminaareja. Opettajien kansainvälistä yhteistyötä tuetaan.  

 

Matematiikan opetuksessa käytetään hyviä vanhoja menetelmiä. Valitaan tehtäviinsä 

motivoituneita matematiikan opettajia. Luodaan matemaattisesti suuntautuneiden  

koulujen verkosto. Selvitetään suunnitelmien ja menetelmien toimivuus ja oppimateriaalin laatu. 
 

Lähde: Tekniikka & Talous  
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Valitse sopiva vaihtoehto. Joka kohdassa on vain yksi oikea vastaus. 

 

1. Miksi järjestöt ovat huolissaan matematiikan opetuksesta?  

a) koska kouluissa on heikennetty tasoa  

b) koska Pisa-tutkimuksessa menestyminen on tärkeätä  

c) koska oppilaiden suoritustaso on heikentynyt  

 

 

2. Miten Suomen ja Viron matematiikan opetuksen tilanteen ero erityisesti ilmenee?  

 

a) Suomella on paljon vahvuuksia  

b) Virossa osataan paremmin innostaa poikia  

c) Pojilla on Virossa helpompaa  

 

 

3. Mitä hyötyä matemaattisista taidoista on pelialalle?  

 

a) Nuoret oppivat käyttämään älykännyköitä taloudellisemmin  

b) Pelien suunnittelussa tarvitaan matemaattisia perustaitoja  

c) Pelien pelaaminen edistää matemaattisten taitojen omaksumista  

 

 

4. Miksi matematiikan opetus tulisi aloittaa varhain?  

 

a) Teinit ovat kiinnostuneita vain hiili- ja vetyatomeista 

b) Matikkaleirit eivät sovi teini-ikäisille  

c) Alakoululaiset ovat halukkaimpia oppimaan uusia asioita  

 

 

5. Miten nuorten kiinnostus saataisiin säilymään?  

 

a) Tukemalla oppilaiden kansainvälistä toimintaa  

b) Muun muassa kilpailuin ja leirein  

c) Luomalla huippulahjakkaille tarkoitettu kouluverkosto 
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Tehtävä 3.  

Kirjoita aukkoon suomenkielinen vastine oikeassa muodossa. Konjunktio tai pronomini on 

keksittävä itse, jos ei ole vironkielistä vihjettä (x). 

 

Siikaislaiset lapset testasivat koulunkäyntiä entisajan malliin 

 

Alakoululaiset   tutustuivat    (tutvuda)  viime perjantaina Siikaisissa vanhan ajan koulunkäyntiin. 

Ihmetystä pikkukoululaisissa aiheuttivat etenkin mustekynät, rihvelitaulut ja kurinpito. 

Tyttöjen hiukset oli letitetty ja ruutumekkojen helmat heilahtelivat. Pojat olivat pukeneet ylleen 

villapuseron   tai   ruutupaidan.   Siikaisten   yhtenäiskoulun   ensimmäisen,   toisen   ja      

1. ______________________ (kolmas) luokan oppilaiden asut henkivät menneitä vuosikymmeniä, 

kun he astelivat vanhan ajan kouluun. 

 

Koululuokka sijaitsi Siikaisten Kotiseutumuseon rakennuksessa, 2. ______________________  (x) 

on aikanaan toiminut kirkonkylän ”seisovana kansakouluna" vuodesta 1882. Nimitys ”seisova 

kansakoulu”  aiheutti  nykyoppilaissa  ensin  kummastelua,  ja  nimen  syyksi  arveltiin                          

3. ______________________  (näiteks) sitä, että koulussa 4. ______________________  (pidada) 

ennen vanhaan seistä paljon. Kolmosluokkalaiset 5. ______________________ (osata) jo päätellä, 

että kyse oli paikallaan pysyvästä koulusta. 

 

"Olette kohta musteessa kaikki" 

Siikaisten   Yhtenäiskoulun   opettajien   ideoima   vanhan   ajan   koulupäivä                                             

6. ______________________ (alata) aamuhartaudella.  Vuodesta  1973  koululaisia   

7. ______________________ (õpetada)  ja  myöhemmin  rehtorinakin  toiminut  Arja  Lehtinen 

luki  aamunavaustekstiä  peloista,  joita  pienillä  koululaisilla  voi  olla.  Sitten  laitettiin  

8. ______________________ (käsi) ristiin ja rukoiltiin siunausta koulupäivään. Aamuvirtenä 

laulettiin Ystävä sä lapsien. Tämän virren osaavat vielä nykykoululaisetkin. 
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Päivän aikana koululaiset oppivat, että mustekynällä kirjoittaminen on vaativa taito: kynää on 

kastettava varovasti 9. ______________________ (tint) ja kynää on pidettävä kädessä juuri 

sopivassa kulmassa. 
 

Kakkosluokkalaiset Luka Sorvala ja Netta Rantala pitivät mustekynällä kirjoittamista vaikeana. 

Kävi nopeasti selväksi, ettei mustekynän jälkeä korjatakaan pyyhekumilla. 

– Olette kohta musteessa kaikki, opettaja huomautti. 

Kolmasluokkalaiset  riemastuivat  mustekynistä  niin,  että  halusivat  kokeilla  

10. ______________________ (vasak+ki-liide) kädellä kirjoittamista. 

Kullakin 11. ______________________ (õpilane) oli pulpetilla oma rihvelitaulu, johon he 

kirjoittivat liidulla ja pyyhkivät jäljen pois sienellä. 

– On kyllä helpompaa tehdä vihkoon, tokaisi yksi pojista. 
 

Maitopullo villasukassa 

Ennen kuin kouluissa tarjottiin ruokaa, piti oppilaiden 12. __________________ (võtta) omat 

eväät 13. _______________ (kaasa). Maitopullo pysyi villasukassa viileänä, ja maidon kaverina 

oli ruisleipä. 
 

Opettaja uhkaili puheliaita nurkkaan laittamisella 

Koululaiset harjoittelivat päivän aikana myös oikeanlaista viittaamistapaa: kyynärpää lepää 

pulpetilla ja käsi ojentuu 14.  ______________________  (otse) ylös. Vastata saa vasta silloin,  

15. ______________________ (x) seisoo pulpettinsa vieressä. Tämä tuntui unohtuvan monilta. 

Luokassa opettaja komensi poikia olemaan hiljaa ja uhkasi laittaa nurkkaan häpeämään, ellei  

puhe lopu.  
 

Kysyimme  kakkosluokkalaiselta  Netalta päivän  jälkeen,  kumpaa  hän  

16. ______________________ (meelsamini) kävisi, vanhanajan 17. ______________________ 

(x) nykyajan koulua. 

– Vanhanajan koulu olisi helpompaa – silloin ei pölistäisi luokassa.  

18. ______________________  (meie)  luokassa  pölistään  aina  eikä  jouduta  mihinkään 

nurkkaan, pohdiskeli Netta. 
 

Opettaja kertoi lapsille yhden koulupojan muistoista vuosikymmenien takaa. Poika ei vielä 

joulunakaan 19. ______________________ (teada), kuka 20. ______________________ (taga) 

olevassa  pulpetissa  istui,  koska  taakse  ei  saanut  vilkuilla.  Näin  tiukkaa  saattoi  koulukuri 

olla ennen. 

Inka Sorvala / Yle uutisluokka, https://yle.fi/uutiset/3-9580259 

https://yle.fi/uutiset/3-9580259
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Tehtävä 4.  

Taivuta suluissa annettu sana oikeassa muodossa.  

ESIM.  Opettaja opetti meille tänään Suomen  historiaa  (historia).  

 

Yhtenä päivänä ajoin 1.___________________ (pyörä) tosi kovaa 2._____________ (koulu),  
 

mutta siitä huolimatta myöhästyin 3.______________________________ (oppitunti).  

 

Opettaja kysyi vastausta 4.______________________ (kysymys), mutta kukaan ei osannut 

vastata.  

 

Ystäväni on todella hyvä 5.__________________________ (kielet).  

 

Olen kyllästynyt 6. ____________________________________ (kouluruoka).  

 

Ihmettelin ystäväni outoa 7. __________________________ (käytös).  

 

Hän oli ollut huolimaton 8.____________________ (koe) ja saanut huonon arvosanan.  

 

Opiskelijan pitää ottaa vastuu 9. ________________________________________ (oma opiskelu).  

 

Menen nyt kotiin, sillä olen hyvin väsynyt 10. ________________________ (koulupäivä). 
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Tehtävä 5.  

Suomalaisissa sanoissa kirjaimet eivät voi olla missä järjestyksessä tahansa. Seuraavat sanat 

eivät tarkoita mitään, mutta mitkä niistä voisivat olla suomea? Miksi kuusi sanaa ei  kelpaa? 

 ESIM.    voisi olla suomea   ei voi olla. Miksi? 

    pölky    x 

 mahgo             suomalaisessa sanassa ei ole h ja g vierekkäin 

 

  Voisi olla 

suomea 

 

                Ei voi olla. Miksi? 

1 pylä   
2 kohhi   
3 päyra   
4 kossinen   
5 haiske   
6 lettä   
7 karulem   
8 kättü   
9 silkolaa   
10 saanev   
11 kelaaari   
12 tämppy   
13 käynile   
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Tehtävä 6.  

Mitä nämä puhekielen koulunkäyntiin liittyvät sanat tarkoittavat? Kirjoita kirjakielellä.  

ESIM.  Matikka      matematiikka  

 

1. Äikkä __________________________________ 

2. Ussa __________________________________  

3. Liikka  __________________________________ 

4. Kuvis  __________________________________ 

5. Hissa  __________________________________ 

6. Bilsa  __________________________________ 

7. Mantsa  __________________________________ 

8. Musa  __________________________________ 

9. Enkku  __________________________________ 

10. Kemma __________________________________ 
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Tehtävä 7.  

Muodosta sanoista lause. Käytä jokaista sanaa. Muista taivuttaa!  

 

 

ESIM. Minä menen aamulla kouluun. 

1.  

1.  

 

____________________________________________________________________________ 

2. 
 

 

____________________________________________________________________________ 

3. 
 

 

____________________________________________________________________________ 

4. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

5. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 mennä aamu koulu Minä 

 

 

Aikoa 

 

kirjoittaa 

 

äidinkieli 

 

ja 

 

Tykätä 

 

liikunta 

 

ja 

 

fysiikka 

 

englanti 

 

Kimmo 

 

olla 

 

yhdeksäs 

 

luokka 

 

Opettaja 

 

antaa 

 

ensimmäinen 

 

jakso 

 

lukujärjestys 

 

ylioppilaskoe 

ilta 

 

olla 

 

koti 

 

ja 

 

lukea 

 

matematiikka 
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Tehtävä 8.  

Valitse seuraavista verbeistä kuhunkin aukkoon sopiva verbi ja taivuta se oikeassa muodossa.  

Käytä jokaista verbiä vain kerran. 

 

ESIM. Koulussa oppilaat harjoittelevat uusia asioita.  

 

myöhästyä – opiskella – opettaa – laskea – lintsata – oppia – tehdä läksyjä – luntata – kirjoittaa –

urheilla – harjoitella  

1. Opettaja ___________________________, miten pitää käyttäytyä.  

2. Vieraita kieliä ___________________________ puhumallakin.  

3. Koulussa ___________________________ historiaa.  

4. Äidinkielen tunnilla oppilaat ___________________________ aineita.  

5. Liikuntatunnilla kaikki ___________________________ 

6. Kokeissa ei saa ___________________________ 

7. Jos sinä olet koulusta pois ilman lupaa, silloin sinä ___________________________ 

8. Aamulla pitää herätä riittävän ajoissa, että et ___________________________ 

9. Illalla koululaiset ___________________________ 

10. Huonot koetulokset ___________________________ arvosanoja.  



11 
 

GRICOLA  

13. huhtikuuta 2018   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 9.  

Muodosta alla olevista sanoista 10 yhdyssanaa, jotka liittyvät kouluun. Säilytä sanan 

molemmat osat nominatiivissa. Voit käyttää samaa sanaa monen eri sanan osana. Kaikkia 

sanoja ei tarvitse käyttää.  

 

ESIM. koulu + päivä > koulupäivä  

 

  KOULU KAUSI HIIHTO LUKU  TUNTI  

  ARVO VÄLI  LUOKKA LOMA  JÄRJESTYS   

  HUONE PÄIVÄ  AINE  KOTI  OPPI   

  SANA TEHTÄVÄ RUOKA        AMMATTI     ALA   PERUS 

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________ 

10. ___________________________________ 
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Kirjoita nyt 10 lausetta, joissa käytät muodostamiasi sanoja. Käytä joka lauseessa yhtä 

muodostamaasi sanaa. 

ESIM. Koulupäivä kestää tavallisesti kuusi tuntia. 

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 
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Tehtävä 10.  

Valitse laatikosta lauseeseen sopiva sana ja täydennä komparatiivimuodolla. Käytä jokaista 

sanaa vain kerran. Kaikkia sanoja ei tarvitse käyttää. 

ESIM. Oppilaiden määrä on kaupungissa suurempi kuin maalla. 

   Koulu alkaa tiistaina myöhemmin kuin keskiviikkona. 

 

 

 

 

 

 

    

1. Kestääkö kesäloma _____________________________ Suomessa vai Virossa? 

2. Oppitunti alkaa perjantaina ____________________________ kuin tavallisesti –  

jo kello 7.30. 

3. Yläkoulussa opitaan _____________________________ asioita kuin alakoulussa. 

4. Annin koulumatka on kilometrin _____________________________ kuin Jyrin. 

5. Tämä oppikirja maksaa 25 euroa – se on paljon _____________________________  

kuin muut. 

6. Kumpi on sinusta _____________________________ aine – englanti vai äidinkieli? 

7. Pääsen kouluun pyörällä _____________________________ kuin bussilla. 

8. Monessa museossa koululaislippu on _____________________________ kuin  

normaali lippu. 

 

 

kauan   pitkä   kallis   kiinnostava  suuri    myöhään 

nopeasti  paljon   aikaisin halpa   ahkera  tylsä 
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Tehtävä 11. 

Kirjoitustehtävä. 

Unelmieni koulu  

Jos saisit suunnitella unelmiesi koulun, millainen se olisi? Voit kertoa esimerkiksi: 

∙ Millaisia oppiaineita koulussa opitaan? 

∙ Millaisia koulupäivät ja oppitunnit ovat? 

∙ Millaisia opettajat ovat? 

∙ Miltä koulussa näyttää? 

∙ Kuinka kouluun pääsee oppilaaksi? Kuka voi olla koulun oppilas? 

Perustele myös, miksi unelmiesi koulu olisi juuri tällainen. Kirjoita vähintään 100 sanaa.  
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Tehtävä 12. 

Suullinen tehtävä. 

 

Valmista noin 4–5 minuutin puheenvuoro. Puheenvuoron on tarkoitus olla vapaata puhetta. Ethän 

siis lue puhettasi suoraan paperista tai opettele sitä sanasta sanaan ulkoa. Valmistaudu 

keskustelemaan aiheesta lisää varsinaisen puheenvuoron jälkeen. 

 

Suomalainen koulu vai virolainen koulu? 

 

Jos saisit valita, kävisitkö koulua Suomessa vai Virossa? Vertaile koulujärjestelmää Suomessa ja 

Virossa. Voit käsitellä puheenvuorossasi esimerkiksi seuraavia asioita: 

 Millaisia oppiaineet ovat? 

 Millaisia opettajat ja oppilaat ovat? 

 Kummassa on pidemmät koulupäivät? 

 Millaisia kokeet ovat? Kuinka arvioidaan? 

 Millainen on kouluvuoden pituus? Millaisia lomat ovat? 

 Miksi suomalaiset ja virolaiset oppilaat menestyvät niin hyvin PISA-testeissä? 

 


