
LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULU
JAKSOTIEDOTE 4
2019–2020 
3.2.2020–31.3.2020 

Talvesta kevään valoon!
Alkava jakso vie meidät vähälumisen talven pimeydestä kevättä kohti. 4. jaksoa rytmittä-
vät lukiolaisten virstanpylväät; ¬penkkarit ja vanhojen tanssit, joiden ohessa oppilaidem-
me normaali koulutyö etenee. Maaliskuun puolivälin tienoilla alkavat kevään ylioppilaskir-
joitukset vaikuttavat koulun elämään muutaman viikon ajan. Kokeiden kanssa uurastavat 
abit ansaitsevat työrauhan, joten me koulua normaalisti käyvät käyttäydymme sen 
mukaisesti.

Jakson alussa nautitaan kuitenkin vielä talvesta. Siihen antaa mahdollisuuden myös 
kevätlukukauden ahkeroinnin keskeyttävä talviloma 22.2.–1.3. Toivottavasti oppilaat pa-
laavat loman jälkeen pirteinä takaisin kouluun lukuvuoden lopun koulutyötä varten.

Koulumme 9. luokkalaisille kevät on viimeisiä aikoja kaikille yhteisen perusopetuksen 
parissa. Kevään jälkeen oppilaiden tiet erkanevat, mutta yhdessä vietetty yläkouluaika on 
varmasti antanut antoisat eväät tulevaa varten.  

 

 

Tärkeitä   
päivä määriä

 ma 3.2. 
4. jakso alkaa

ti 4.2. 
Taidetestaajat Musiikki-

teatteri Nytin Opus Deus 
-esitystä seuraamassa.

ke 5.2. 
Koko koulu lukee 2. tunnilla

to 6.2. 
Abiturienttien penkinpainajai-

set. Käymme lähettämässä 
abit matkaan koulun piha-

maalta rehtorin kuulutuksen 
mukaan n. klo 11.30-11.40.

ti 11.2. 
Uusien tukioppilaiden valintati-

laisuus BG1-luokassa klo 13.50.

ke 12.2. 
NouHätä luento klo 9.30-10.45

pe 14.2. 
Lukion Vanhojen päivän 

tanssiesitykset juhlasalissa: 
6. ja 7.luokat klo 9.30-10.40.,

8. ja 9. luokat klo 10.50-12.00. 
 

ti 18.2. 
Yhteishaku alkaa. Ysit tekevät 

hakemuksensa peruskoulun
 jälkeiseen koulutukseen 

verkossa: www.opintopolku.fi 
Haku päättyy ti 10.3. klo 15.00.

10.3.-26.3. 
Ylioppilaskokeita ala- 

ja juhlasalissa

16.-22.3. 
Koulustamme osallistuu 

Erasmus+ -projektin 
matkalle Kreikkaan yksi 

opettaja ja viisi oppilasta.

ti 31.3. 
Luokanvalvojan tunti 

klo 13.00.-14.15. 

Kilpailutuloksia 
• Koripallon tyttöjen koulujenvälisessä turnauksessa 

Lahden yhteiskoulu saavutti hienosti pronssia! Jouk-
kueessa pelasivat: Julia Jokinen, Sofia Hoikkola, Mila 
Tuuri, Disa Jokinen, Helmi van Emden, Minea Manner-
kivi, Anna Aulasmaa, Viivi Huovinen, Oona Hämäläinen, 
Janni Luukkonen ja Heini Paloneva. 

• 8-9 lk:n tytöt voittivat hienosti hopeaa koulujen välisissä 
salibandy-peleissä. Joukkueessa pelasivat: Minea Man-
nerkivi, Anna Aulasmaa, Emilia Brandt, Ada Palosaari, 
Viivi Huovinen, Laura Pöyhönen, Tinja Lohioja, Emelia Kariola, Lotta Tsutsunen, Lyydia 
Rautiainen, Jenni Riikonen, Iida Lehtinen ja Oona Hämäläinen.

Koulumme 9. luokat 
osallistuvat maaliskuun 

aikana Taloudellisen tiedo-
tustoimiston (TAT) järjes-

tämään Yrityskylään, jossa 
opitaan yrityksen pyörittä-

misen taitoja  
interaktiivisin harjoittein. 
Harjoitusyrityksenä toimii 

Metsä Group.

Erasmus+ -ryhmä vierailulla Heurekassa tammikuussa 2020. 


