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Syksy on ja kesä on pois...
Ensimmäinen jakso on takana, ja uudet kuutoset ja seiskat ovat löytäneet 
paikkansa koulussa. Arkinen aherrus jatkuu, mutta syyslomaviikko 17.–
25.10. tuo tauon uurastukseen. Jakso päättyy marraskuun lopussa.

Koulunkäynnin lomassa 2. jakson aikana osallistutaan hyväntekeväisyys-
työhön, kun keskiviikkona 7.10. järjestetään taksvärkkipäivä. Tällöin 7.–9. 
luokkien oppilaat voivat osallistua hyvän tekemiseen hankkimalla työpaikan 
päiväksi. Päivän tuotto lahjoitetaan tänä vuonna Amnesty Internationalin 
päivätyökeräykseen tasavertaisten ihmisoikeuksien puolesta.

Marraskuun alussa, keskiviikkona 4.11., vietämme koulun omaa perinne-
päivää, Yhteiskoulun päivää. Tällöin julkistetaan Vuoden lykkiläiseksi valittu 
ansioitunut entinen opiskelijamme. Päivän ohjelman takana on senioriyhdis-
tys. Yhteiskoulun päivän iltana musaluokkiemme oppilaat osallistuvat LYK & 
Concis go Classic -konserttiin, jonka ohjelmasta vastaavat Lahden konserva-
toriossa opiskelevat koulumme oppilaat.

Koko kouluvuoden ajan oppilaiden työtä rikastuttaa myös niin kutsutut mo-
nialaiset oppimiskokonaisuudet. Ne johdattelevat osallistujansa perinteiset 
oppiainerajat ylittävien teemapäivien pariin. Lokakuun 7. päivänä 6. luokka-
laiset osallistuvat tukioppilaiden järjestämään koulukiusaamisen vastaiseen 
KiVa-päivään. Lokakuun puolivälissä MOK-vuoro on puolestaan 8. luokilla, 
jolloin tehtävänä on joulujuhlan ohjelmiston valmistelu. 

Tärkeitä   
päivä määriä

       
ti 6.10.   

6.–9. musaluokkien  
yhteimusailta klo 18.

ke 7.10.
6.lk KiVa -päivä, 

  Taksvärkki -päivä

pe 9.10.
Koko koulu lukee 2. tunnilla.

      12.-16.10
9. lk TET-jakso

 ke 14.10. 
8. lk MOK: Joulu-

juhlan valmistelua

ti 3.11. 
8. lk vanhempainilta klo 18.

ke 4.11. 
 Yhteiskoulun päivä. 
Klo 12.00-12.45 senioritilaisuus 

Juhlasalissa. 

Klo 18 Lahden konservatorion 
ja LYK:n oppilaiden konsertti 

Felix Krohn -salissa. 

ke 25.11. 
Jakson viimeinen päivä: 
lv-tunti klo 13.00-14.15.

Alueellisia ja valtakunnallisia kilpailuja 
•	 Peruskoulun matematiikkakilpailu pidetään syys-lokakuun aikana. Ma-

tematiikkakilpailusta kiinnostuneet 9. luokkalaiset ilmoittautuvat omalle 
matematiikan opettajalle.

•	 Majava -tietotekniikkakilpailu järjestetään 16.11.-4.12. Kilpailun kotisivu ja 
vanhoja	kysymyksiä	löytyy	osoitteesta	www.majava-kilpailu.fi	.	Majava-
kilpailusta kiinnostuneet ilmoittautuvat Antero Ihalaiselle. 

6.- 9. musaluokkien yhteismusailta
•	 Viime keväältä koronan vuoksi siirtynyt musailta järjestetään nyt syksyllä 

kaikkien musiikkiluokkien yhteismusailtana ti 6.10. Iltaan voi osallistua 
omalta kotisohvalta, sillä se lähetetään verkon välityksellä striimattuna.

•	 Yhteismusailta koostuu jokaisen luokka-asteen musiikkiesityksistä.

TOKO-tunnit
•	 Uusien kuutos- ja seiskaluokkien TOKO-tunnit yhteistyössä Nuorisopalve-

lujen kanssa järjestetään viikoilla 44 & 45. (75 min/luokka).

LYK välkkämaraton-haaste 
•	 Tarkoituksena on reippailla välitunnilla kierros koulun ympäri ja kerätä 

omaan Välkkämaraton-passiin kolmen viikon aikana, ma 28.9.- to 15.10., 
mahdollisimman paljon kierroksia. Jokaisesta kierroksesta saa yhden 
leiman. Aktiivisimmin mukaan lähteneet luokat palkitaan Vanhempain-
yhdistyksen rahapalkinnoin!


