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Talven juhlien aikaa!

Ennen joulun juhlakautta jatkamme arkista aherrusta vielä tovin. Pitkä joululoma 20.12.–
10.1. tuo ansaittua lepoa vuoden pimeimpään ajanjaksoon. Kaamos vaihtuu valoisiin 
talvipäiviin viimeistään jakson loppupuolella.

Joulunajan tilaisuudet aloitetaan koulussamme jo marraskuun puolella adventtihartau-
den myötä. Seuraavaksi osallistumme itsenäisyysjuhlaan pe 4.12., jolloin nautimme myös 
ravintola Ellin tarjoaman juhlalounaan. Muut joulukuun tapahtumat – musiikkiluokkien 
joulumusailta, Lucian päivän kulkue, joulunäytelmä ja -kirkko – saattelevat meidät joulun 
ajan viettoon. Ennen lomalle lähtöä jokainen oppilas saa opintokirjanotteen todistukseksi 
syyslukukaudella tehdystä työstä. 

Loman jälkeen kuljemme hyvää vauhtia kohti kevään valoa. Koulutyö jatkuu, ja esimer-
kiksi liikuntatunneilla päästään perinteisten talvilajien pariin. 3. jakson loppu on jännittävää 
aikaa 9. luokkalaisille, joilla on edessään yhteishaku 2. asteen opintoihin. Ysien valintaa 
on pohjustettu opon tunneilla, mutta asiaa käsitellään vielä 9. luokkien vanhempainillassa 
sekä oman lukiomme esittelyissä.  

 

Jaksokalenteri
 pe 27.11.

 Adventtihartaus klo 9.30,
9.lk MOK: Ilmastoteema

 
ti 1.12. 

Uusintakoulukuvaus

pe 4.12.
Itsenäisyysjuhla klo 12. 

Toivomme, että oppi-
laat pukeutuvat päivään 

sen arvon mukaisesti. 

ke 9.12. 
Joulumusailta klo 18 

to 10.12.
8.lk MOK

pe 11.12.
 Lucia-kulkue kiertää 

koululla aamupäivällä. 

pe 18.12.
 Joulujuhlanäytelmä klo 13

la 19.12. 
Joulukirkko klo 8,

6.lk:n oppilaat osallistuvat
 Ristinkirkossa ja 

7.-9.lk:t kotiluokissa. Opinto-
kirjanotteet jaetaan kotiluokissa

ke 13.1.
Etäinfotilaisuus klo 18 perus-

kouluun pyrkivien vanhemmille. 
 

ti 19.1.
Lukion yhteiskunta- ja 

talouslinjan päivä. 
Taitaja -paikalliskilpailu 

 
ke 20.1. 

7. lk etävanhempainilta klo 
17.30, teemana valinnaisaineet

ke 27.1.
9. luokan musailta 
klo 18 juhlasalissa.

ma 1.2.
 9.luokan etävanhempainilta 

klo 18, aiheena yhteishaku.

  ti 2.2.
8. lk Taidetestaajat 

Kaupunginteatterissa.

 pe 5.2.
 Luokanvalvojantunti

 klo 13.00–14.15

Lokakuisen taksvärkkipäivän tuotto
Taksvärkkipäivä on tuottanut tähän mennessä 3452 €. Summasta  3107 € lahjoitetaan 
tänä vuonna Amnesty Internationalin päivätyökeräykseen tasavertaisten ihmisoikeuksien 
puolesta. Loput 345 € käytetään oppilaskuntatyöhön koulumme oppilaiden hyväksi. Oppi-
laskunnan hallitus kiittää kaikkia päivätyökeräykseen osallistuneita.

Vanhempainyhdistyksen joulumyyjäiset on peruttu
Vanhempainyhdistys on päättänyt peruuttaa tämänvuotiset joulumyyjäiset koronaepide-
mian aiheuttaman sairastumisriskin vuoksi.

Lukioesittelyt ysiluokkalaisille
Lahden yhteiskoulun lukiota esitellään lukioinfossa maanantaina 18.1. klo 18. Lisäksi lukio-
koulutus on aiheena 9. luokkien vanhempainillassa maanantaina 1.2. klo 18. Yhteiskoulun 
ysiluokkalaisille järjestetään erikseen omat lukio-opetuksen tutustumistilaisuudet keskiviik-
kona ja torstaina 20.–21.1. Lisäksi 9. luokkalaisilla on mahdollisuus tutustua lukion yt-linjan 
toimintaan tiistaina 19.1.

Musa-aulassa on esillä 
26.11.-16.12. Planin 
valokuvanäyttely 

”Toivoa etsimässä”.
Museo itsenäisyyspäivän iltavalaistuksessa. Kuva: Sauli Aaltola/ LYK


