7.lk Pajatyöt: Uusi tehdas

Käyttäjän Venäläinen, Sanna palautus: Siiri:
Timo Pulli kävi kertomassa mm. tehtaasta.
Aloitimme lehtijutun suunnittelun ja kirjoittamisen.
Kävimme ÄKS:n toimistolla ja haastattelimme ÄKS:n päätoimittajaa.
Opin paljon toimittajan työstä ja kirjoittamisesta.

Salla:
Kirjoitimme kysymyksiä toimittajalle ja aloitimme lehtijuttua.
Kävimme Äksän toimituksessa tutustumassa toimittajan työhön ja haastattelimme lehden päätoimittajaa Marjo Steffanssonia.

Alissa:
Aloitimme suunnitelemaan ja kirjoittamaan lehtijuttua. Myös Timo Pulli tuli esittäytymään ja kertomaan tehtaasta. Seuraavana päivänä kävimme haastattelemaan ÄKS:n päätoimittajaa. Viimeistelimme myös lehtijuttua. Opin paljon uudesta tehtaasta ja toimittajan työstä.

Oskari:
Minun työni oli äänittää haastatteluja ja editoida. Opin palomiehen työstä ja Timo Pulli kertoi paljon tehtaasta. Ensimmäisenä päivänä haastateltiin meidän ryhmäläisiä ja kuvattiin videoklippejä. Seuraavana päivänä me saatin meidän työt melkein valmiiksi. Minun mielestä projektin tekeminen oli ihan kivaa.

Tomi:
Ekana päivänä haastateltiin ryhmäläisiä ja kuvattiin,haastattelu ja kuvaaminen meni hyvin.Toisena päivänä tehtiin tehdas pienoismallia ja kuvattiin.Projektien tekeminen oli kivaa.

Jami: Ekana päivänä kävimme paloasemalla ja Timo pulli kävi kertomassa tehtaasta. Toisena päivänä autoimme pienoismallin tekemisessä.
Kuvailin eilen vähän pienoismallianja haastatteluja. Voisi olla enemmän tälläisiä päiviä.

Samu: Ekana päivänä käytiin paloasemalla ja haastattelin paloasemalla yhtä miestä Jamin kanssa ja Timo Pulli kävi luokassamme kertomassa tehtaasta. Toisena päivänä mä autoin editoimaan ja haastattelun pääjuttujen kirjoittamisessa. Sais olla useemmin tällasii päiviä.

noora: Ekana päivänä minä etsin tietoa ja yritin kirjoittaa asioita muistiin joka ei oikein onnistunut. Toisena päivänä tein pienoismalliin pahvi rakennuksia.

Emma: On ollut ihan mukavaa, kai. On ollut mukavaa kun ei otettu mitään isoa roolia missään joten on voinut olla ihan rauhassa. Pitäisi olla enemmän tällaisia jos aihe olisi eri. 

Rebe: on ollut aivan mukavaa kun ei oo tarviinnu tehä mitää 

Juuso: Ekana päivänä haastateltiin ryhmäläisiä ja kuvattiin. Toisena päivänä teimme preziin tehtaasta ja paloasemasta ja kuvattiin. Projektin tekeminen on ollut kivaa ja toivottavasti lisää tälläisiä.

emilia; ekana päivänä oteltii kuvia ja käytiin palolaitoksella ottelemassa kuvia. toisena päivänä editoitii ja kävin äxän haastattelussa ottamassa kuvia/videoita

camilla: ekana päivänä otin kuvii ja kävin paloasemalla. Toisena päivänä liitin kuvii ja siirsin.

Roni:ekana päivänä haastattelin ja kävin palolaitoksella. toisena päivänä kirjoitin ja haastattelin oli ihan kivaa.

Thomas: Opin molempina päivinä tehtaasta ja paloasemasta. Ensimmäisenä päivänä haastattelin Timo Pullia tehtaaseen liittyen. Tein myös keskiviikkona, torstaina ja perjantai aamuna Prezi-projektia. Kaikkiaan on ollut mukavaa ja kivaa vaihtelua normaalista koulupäivästä.

Janina: Opin molempina päivinä tehtaasta. Ensimmäinen päivä meni hyvin kun löysin paljon tietoa tehtaaseen liittyen. Eilen autoin pienoismallin kanssa ja etsin tieota kelcoon liittyen. Kaikkiaan on ollut mukavaa ja kivaa vaihtelua normaalista koulupäivästä.

Atte: työporukka oli mukava ja pääosin oli kokoajan mukavaa ja hauskaa tehdä pienoismallia.Vaikeinta oli kertoa monelle tyypille samaan aikaan että mite he voivat tehä.

Otto: oli tosi kivaa tehdä pienoismallia työporukka oli hauska. Opin tehtaasta paljon asioita.

Jonne: Tehtaasta pienoismalli oli kivaa tehdä. Työporukka oli tosi aktiivinen ja työ tuli nopeesti valmiiks. Opin paljon tehtaasta .

Ville:Työporukka oli kiva ja työ tuli nopeasti valmiiksi opin tehtaasta enemmän. 

Oskari:Opin paljon kesätöistä,Palomiehen arjesta ja töistä ja opin paljon muuta

Santtu:Haastatellu ihmisiä, käyny palolaitoksella kierroksella ja tehny jtn prezi juttua.

Mikko: opin palomiehen työstä ja työllisyys päällikön haastattelu

