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Talvesta kevään valoon!

Alkava jakso vie meidät sydäntalvesta kevättä kohti. Valoisan ajan pi-
tuus kasvaa kovaa vauhtia. Nyt on hyvä tilaisuus nauttia lumisen talven 
riemuista. Siihen antaa mahdollisuuden myös kevätlukukauden ahke-
roinnin keskeyttävä talviloma 27.2.–7.3. Jakson loppuun sijoittuvalla 
pääsiäisvapaalla 1.-5.4. alkaa näkyä jo kevään merkkejä.

Alkavaa jaksoa normaalisti värittävät lukiolaisten virstanpylväät; ¬penk-
karit ja vanhojen tanssit siirtyvät epidemian vuoksi keväämmälle, mutta 
peruskoulussa normaalia koulutyötä jatketaan nyt jo tutuksi tulleiden 
järjestelyiden turvin. Maaliskuun puolivälin tienoilla alkavat kevään 
ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat koulun elämään parin viikon ajan. 
Kokeiden kanssa uurastavat abit ansaitsevat työrauhan, joten me koulua 
normaalisti käyvät käyttäydymme sen mukaisesti.

Koulumme 9. luokkalaisille tämä on viimeinen perusopetuskevät. Ysit 
jättävät hakutoiveensa toisen asteen koulutuksen yhteishaussa 23.2.-
23.3., minkä jälkeen varmistellaan vielä hyvät päättöarvosanat loppu-
kevään aikana toiveiden toteuttamiseksi. Opot ohjaavat tässä jaksossa 
yhteishaun tekemiseen ja avaavat jo toisen asteen koulutuksen jälkeistä-
kin aikaa - korkeakoulutuksessa.

 

Kilpailutuloksia 

•	 Päijät-Hämeen Taitaja9 -kilpailun Päijät-Hämeen alueen sarjassa 
kolme parhaiten sijoittunutta joukkuetta edusti Lahden yhteiskoulua. 
1. sija: Joukkue, LYK; 2. sija y=kx+b, LYK; 3. sija. Hiirulaiset, LYK.

Muita asioita:

•	 8. luokkalaisten vierailu Lahden kaupunginteatteriin Saituri -näytel-
mää seuraamaan siirtyy koronan takia. Tällä hetkellä on epävarmaa, 
että pystytäänkö vierailua toteuttamaan kevätlukukau-
den aikana. 

•	  Koulumme 9. luokat osallistuvat helmikuun aikana Talo-
udellisen tiedotustoimiston (TAT) järjestämään Yritysky-
lään, jossa opitaan yrityksen pyörittämisen taitoja inter-
aktiivisin harjoittein. 

Tärkeitä   
päivä määriä

 
ma 8.2. 

4. jakso alkaa.

ke 10.2.  
Valtakunnallinen 

metsävisa 8. luokkalaisille. 
9. luokkien 

etämusailta klo 18. 

ke 17.2.
Uusien tukioppilaiden 

valintatilaisuus  
klo 13.45 BG1-luokassa. 

 
ti 23.2. 

Yhteishaku alkaa. Ysit 
tekevät hakemuksensa

 peruskoulun
 jälkeiseen koulutuk-
seen verkossa:  www.
opintopolku.fi	Haku	

päättyy ti 23.3. klo 15.00.

16.3.-31.3. 
Ylioppilaskokeita 

ala- ja juhlasalissa.

pe 19.3. 
Koko koulu lukee 
2. tunnilla Minna 
Canthin päivänä. 

ke 31.3. 
Pääsiäiskirkko 

striimattuna klo 9.30.

to 8.4.
9. luokkalaisten 

Taloustaitokilpailu.

pe 9.4.
Luokanvalvo-

jan tunti 
klo 13.00.-14.15. 

7G ryhmäytyspäivän makkaranpaistossa. Kuvat: Anna Huusari

Kahvila Pikku-Elli 
sulkee ovensa 

pe 5.2.2021. 
Kaikki ruokailu 

tapahtuu jatkossa 
kouluravintola 

Ellissä 
Kirkkokadulla.


