
LUONTO24PALAUTE

5B-luokka 

yök tyydyttävä kivaa superia

Oliko leirillä kivaa 4 15

Tulisitko uudelleen 7 12

Oliko ohjaajat kivoja 4 8 7

Miten yöpyminen sujui 2 7 5 5

Mitä pidit luontopolkurasteista 1 9 9

Mitä pidit toimintarasteista 2 17

Illanvietto ja teltassa löhöily 1 6 12

Muu yhdessä tekeminen 3 2 10 4

Maistuiko ruoka 4 15

5a-luokka

yök tyydyttävä kivaa superia

Oliko leirillä kivaa 2 15

Tulisitko uudelleen 1 16

Oliko ohjaajat kivoja 5 12

Miten yöpyminen sujui 1 10 6

Mitä pidit luontopolkurasteista 4 13

Mitä pidit toimintarasteista 2 15

Illanvietto ja teltassa löhöily 2 15

Muu yhdessä tekeminen 1 8 8

Maistuiko ruoka 5 12
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Vapaat kommentit:

Mikä leirillä oli parasta?

"parasta kun oli tekemistä"

"kiipeily ja jousiammunta"

"kalastus"

"illanvietto"

"kun pääsi kiipeämään korkealle puuhun ja"

"jousiammunta, puukiipeily ja oma aika"

"jousiammunta, kiipeily ja ruoka"

"parasta oli puukiipeily ja kavereiden kanssa vietetty aika. Ja jauhelihakeitto oli tosi hyvää".

"leirillä oli parasta onginta, oma aika ja ahventen nylkeminen".

"opin nylkemään kalaa"

"Leirillä parasta oli KAIKKI".

"luontopolkurastit, teltassa yöpyminen, vaikka se sujui hiukan huonosti".

"jousiammunta ja tree topping"

"jousiammunta, ruoka ja illalla teltassa oleminen".

"piharastit"

"ruoka ja toiminta"

"suunnistus, kiipeily, jousiammunta ja leiritulella istuminen (illalla).

"sauna"

Mikä leirillä oli tylsintä?

"piirtäminen ja askartelu"

"minulle tuli paha oli ja jouduin lähtemään"

"siellä ei ollut mitään tylsää!"

"leirin pystytys ja purku"

"lähtö takaisin kotiin"

"lintubongaus"
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"kalapuikot oli vähän kylmiä, mutta niitä sai lämmittää".

"lähteminen"

"opin pelastautumissolmun, opin vuolemaan kiehisiä, opin myös ampumaan jousella".

"teltan pystytys ja purkaminen"

"mun mielestä siellä ei ollut muuta tylsää kun vesisade".

"mikään ei ollut tylsää".

"piirtäminen"

"nukkuminen"

"naisohjaajat eivät osanneet pystyttää/purkaa telttaa"

"lintubongauksessa kengät meni märäksi"

"odottelu"

"kaikki oli kivaa"

"mikään ei ollut tylsää".

"yö ja puutyöt"

"kipinä vuorot"

"ei herätetty kipinävuoroon".

"viileä teltta"

"nukkuminen ja kun ei herätetty kipinään ja yöllä teltassa oli jäätävän kylmä".

Opitko leirillä jotain uutta?

"opin tekemään solmuja ja käyttämään kirvestä"

"teltan pystytys"

"melomaan"

"opin , että ulkona voi olla hauskempaa kuin sisällä"

"miten ahven nyljetään ja pelastussolmu"

"opin käyttämään kompassia, pystyttämään telttaa ja tekemään pelastussolmun".

"opin ampumaan jousipyssyllä, käyttämään kompassia, pelastussolmu".

"puolijoukkuen telttan pystytys".

"kirveen käytön, jotain jousiammunnasta"

"miten pestään Pihka pois käsistä".

"veistämään ja melomaan"

"kompassin käytön, kirveen käytön".

"halon hakkuu"

"pelastussolmun ja jousiampumisen"

"kalan perkaus"

"suunnistamaan kunnolla"

"joillain on hyvä tuuri ja joillain ei".

Haluatko lähettää terveisiä?

"Kiitos, kun piditte niin hyvän leirin ja siellä oli mahtavaa ruokaa!"

"Terveisiä kaikille"

"Terveiset taikatytöiltä"

"Kaikki olitte kivoja! Haluaisin uudestaan tälle leirille".

"Oli tosi mukava leiri. Kiitos, että piditte sen meille".

"kiitos hyvästä leiristä".

"leiri oli tosi tosi hauska. Se oli paras leiri ikinä".

"leiri oli tosi kiva, tulisin mielläni uudelleen".

"kiitos leiristä, pitäkää tällaisia leirejä enemmänkin".

"tyttöjen teltassa olevat johtajat eivät osanneet telttaa saati lämmittää sitä, edes niitä, jotka halusivat olla kipinässä ei herätetty".

"oli mukava leiri, ruoka oli tosi hyvää!"

"no kun se Eeva tuli meidän tyttöjen telttaa nukkumaan".

"Eeva: Olit vanha leirille, Riikka: liian kiree, Keijo: paras ohjaaja

"leirillä oli kivaa"



"todella mukavat ohjaajat"

"oli kyllä paras leiri, kiitos teille".

"Riikka, Pauliina, Keijo ja Jasmin oli parhaita".



tyydyttävä





"tyttöjen teltassa olevat johtajat eivät osanneet telttaa saati lämmittää sitä, edes niitä, jotka halusivat olla kipinässä ei herätetty".


