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Syksy on, talvea ootellaan… 
Ensimmäinen jakso on takana, ja uudet kuutoset ja seiskat ovat löytäneet paik-
kansa koulussa. Arkinen aherrus jatkuu, mutta syyslomaviikko 19.–27.10. tuo 
tauon uurastukseen. Jakso päättyy marraskuun lopussa.

Koulunkäynnin lomassa 2. jakson aikana osallistutaan hyväntekeväisyys-
työhön. Keskiviikkona 9.10. järjestetään taksvärkkipäivä, jolloin 7.–9. luokkien 
oppilaat voivat osallistua hyväntekeväisyyteen hankkimalla työpaikan päiväksi. 
Päivän tuotto, vähintään 30 euroa, lahjoitetaan tänä vuonna SOS-lapsikylien 
kautta auttamaan kovia kokeneita kotimaan lapsia ja nuoria. Keskiviikkona 6.11. 
vietämme puolestaan koulun omaa perinnepäivää, Yhteiskoulun päivää. Tällöin 
ohjelmaa tarjoaa koulun entisiä opiskelijoita edustava senioriyhdistys. 

Myös musiikilla on sijansa tänä syksynä. Marraskuun puolivälissä kasiluokka-
laiset matkustavat Taidetestaajien mukana Kansallisoopperan balettiin katso-
maan Circoperaa. Klassisesta musiikista nauttivat oppilaat ja vanhemmat voivat 
marraskuussa osallistua kaikille avoimeen LYK & Concis go Classic -konserttiin, 
jonka musiikkiesityksistä vastaavat Lahden konservatoriossa opiskelevat kou-
lumme oppilaat.

Koko kouluvuoden ajan työtämme rikastuttavat myös niin kutsutut monia-
laiset oppimiskokonaisuudet. Ne johdattavat oppilaat perinteiset oppiainerajat 
ylittävien teemapäivien pariin. Lokakuun puolivälissä MOK-vuoro on 8. luokilla. 
Marraskuun alussa yhteiskoulun 6. luokkalaiset osallistuvat taas tukioppilaiden 
järjestämään koulukiusaamisen vastaiseen KiVa-päivään. 

Tärkeitä   
päivä määriä

       ke 2.10. 
Vanhempainyhdistyksen 

järjestämä leffailta koko koululle.

ke 9.10.
Taksvärkkipäivä

      to 10.10.
Koko LYK lukee 2. tunnilla

 .

 
     

8. lk MOK 3. tunnilla

pe 1.11. 
Tukareiden KiVa-päivä

ti 5.11. 
8. lk vanhempainilta

ke 6.11. 
 Yhteiskoulun päivä. 

Klo 12.00-12.45 senioritilaisuus 
Juhlasalissa. Klo 18 kaikille avoin 
Lahden konservatorion ja LYK:n 

oppilaiden yhteinen klassinen 
konsertti Felix Krohn -salissa 
osana musiikkipainotteisten 

luokkien 50-v. juhlallisuuksia.

ti 12.11.
8. lk Taidetestaajat 

Kansallisoopperan baletissa 
Circoperaa katsomassa.

pe 22.11. 
Jakson viimeinen päivä: 
lv-tunti klo 13.00-14.15.

Koulultamme  osallistuu yläkoulun 
Smokefree-kisaan seuraavat luokat:
7a, 7c, 7d, 7luma1, 7luma2, 7musa1, 
7musa2, 8A, 8musa1 ja  9kuva2.
Kisassa sitoudutaan nikotiinittomuu-
teen 1.10.19-29.2.2020. Palkintona on 
Ehyt ry:ltä 1000€.

Alueellisia ja valtakunnallisia kilpailuja 
•	 Taitaja9 Päijät-Hämeen alueen paikalliskilpailu käydään Salpauksen keskus-

tan kampuksella rastikilpailuna torstaina 17.10. Lisätietoja kilpailusta antavat 
opot.

•	 Peruskoulun matematiikkakilpailu pidetään 3.10. 1.tunnilla. Matematiikkakil-
pailusta kiinnostuneet ilmottautuvat omalle matematiikan opettajalle.

•	 Majava -tietotekniikkakilpailu järjestetään 11.-22.11. Kilpailun kotisivu ja 
vanhoja kysymyksiä löytyy osoitteesta www.majava-kilpailu.fi . Majava-kil-
pailusta kiinnostuneet ilmoittautuvat Antero Ihalaiselle.

7.-luokkalaisten TET
•	 Seiskaluokkalaiset aloittavat yhden päivän mittaiset TET-jaksonsa koululla 

loka-marraskuussa. Työelämään tutustutaan ensimmäisellä kerralla koulun 
keittiössä ja tilapalveluissa.

•	 Työpäivän tarkoituksena on tutustua työelämään ja ammatteihin, jotka mah-
dollistavat koulun arjen.

Urheilumenestystä
•	 6 lk:n koulujenvälisten yleisurheilukisoissa Matleena Sivén sai pituudessa 

pronssia ja 600 m:llä hopeaa. Poikien keihäässä Tobias Moreno heitti kultaa ja 
Miro Köykkä oli hopealla. Onnittelut!

ma 14.10.–pe 18.10 
TET-jakso 9. lk 

 

  ke 16.10.


