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Lukuvuoden vedenjakajalla
Lukuvuoden kolmas jakso ajoittuu vuodenvaihteen molemmin puolin. Koronaepidemia leimaa edelleen joulunajan tilaisuuksia, mutta toivotaan, että ne vievät meitä silti mukavalla tavalla joulun tunnelmaan. Joulu
näkyy myös koulun Instassa, käypä katsomassa…

Joulunajan tapahtumia peruskoulussa
pe 3.12.

Koululla juhlitaan Suomen 104. itsenäisyyspäivää perinteisesti. Koulu toivoo, että oppilaat huomioivat kansallisen merkkipäivän juhlan pukeutumalla juhlan arvokkuuden mukaisesti.
Ellissä tarjoillaan koululounaalla karjalanpaistia lisukkeineen
Peruskoulun itsenäisyysjuhla alkaa klo 12.00. Koronan vuoksi 6.-8. luokat seuraavat juhlan striimin välityksellä 3. tunnin luokissa, 9. luokat siirtyvät juhlasaliin 3. oppitunnin luokkien kautta.
Koulutyö päättyy itsenäisyysjuhlaan.

ti 7.12.

8.lk:n MOK 2.-3. tunnilla. Työnsä valmiiksi saaneet luokat opiskelevat normaalisti.

pe 10.12.

Uusintakoulukuvaus.

ma 13.12.

Lucian päivän valontuojia seurataan 2. tunnin alussa striimin välityksellä.

ti 14.12.

Koulun musaluokkien joulumusailta striimattuna klo 18.00

to 16.12.

9.lk MOK, ilmastopaja 2.-3. tunneilla.

pe 21.12.

Peruskoulun joulujuhla klo 13.00 juhlasalissa, jossa 8.lk:t ovat paikan päällä. Juhla striimataan
6.-7. ja 9. luokkien kotiluokkiin.

ke 22.12.

Syyslukukausi päätetään klo 8.00 alkavaan joulukirkkoon: 7. ja 9. luokkien oppilaat ovat Ristinkirkossa, 6. ja 8.-luokkien oppilaat kotiluokissa, johon joulukirkko striimataan. Kirkonmenojen
päätyttyä jaetaan kotiluokissa välitodistukset ja joulukirje. Sitten onkin joululoman aika…

Yhteiskoulun väki on joululomalla
23.12.2021 – 9.1.2022
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Ellistä kerrotaan, että…
− Pikku-Ellin kouluruokailu päättyy ja Kansakoululla opiskelleet peruskoulun oppilaat syövät jatkossa Ellissä. Muutos vaikuttaa Ellin lounasvuoroihin. Kahvila Pikku-Elli avautuu epidemiatilanteen parannuttua.
− Välipala palaa viimein tarjolle 3. jakson alusta lukien.

Lokakuisen taksvärkkipäivän tuotto
Taksvärkkipäivä on tuottanut tähän mennessä 6045€. Summasta 5440 € lahjoitetaan tänä vuonna ympäristöjärjestö WWF:n luonnonsuojelutyön tukemiseen. Loput 605 € käytetään oppilaskuntatyöhön koulumme oppilaiden hyväksi. Oppilaskunnan hallitus kiittää kaikkia päivätyökeräykseen osallistuneita.

Ysiluokan Yrityskylä
Lahden yhteiskoulun kuudes- ja ysiluokkalaisten kevään yhteiskuntaopin ohjelmaan kuuluu Talous ja nuoret TAT ry:n kehittämä Yrityskylä-oppimiskokonaisuus, joka käsittelee taloutta, työelämää ja yrittäjyyttä.
Oman opettajan pitämien oppituntien lisäksi oppilaat työskentelevät Yrityskylän pienoismaailmassa Niemessä, Hämeen Yrityskylän tiloissa. Kuudesluokkalaisten Yrityskylä-jakso toteutuu 4. jaksossa, maaliskuussa. Yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat tammikuussa puolen päivän verran Yrityskylään. Saman päivänä toinen puolikas käydään Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen tiedeluokka SOLUn oppitunnilla, jonka
aihe täsmentyy myöhemmin:
ma 24.1. 9A ja 9B
ti 25.1.
9C ja 9D

ke 26.1.
to 27.1.

9kuva1 ja 9kuva2
9luma1 ja 9luma2

pe 28.1.

9musa1 ja 9musa2

Yhteishaku toisen asteen koulutukseen 22.2. – 22.3.2022
LAHDEN YHTEISKOULUN LUKION HAKUINFO
Maanantaina 17.1.2022 klo 18 koulun juhlasalissa. Tilaisuudessa esitellään lukiokoulutusta pääosin samansisältöisenä kuin ysien vanhempainillassa
LUKION LYK2 TILAISUUDET OMILLE YSILUOKKALAISILLE
Oma lukio avaa ovet oman koulun yseille ke - to 19.-20.1.2022. Tilaisuudet alkavat klo 9.15; yhteisen pohjustuksen jälkeen lukion tutorit ohjaavat ysit seuraamaan hetkeksi kahden lukion oppitunnin kulkua.
Tuntien päätteeksi ysit keskustelevat vielä tutorien kanssa tunneilla tehdyistä havainnoista.
YT-LINJAN PÄIVÄ TIISTAINA 18.1.2022 KLO 9 – 12
Lukion yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelusta kiinnostuneet ysit voivat seurata päivän ohjelmaa, jonka
teema on suomalainen oikeusjärjestelmä ja rikollisuus.
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Vanhemmat koululla
Järjestämme jakson aikana kolme tilaisuutta, joihin vanhemmat ovat tervetulleita paikan päälle – tietenkin edellyttäen, ettei epidemiatilanne huonone merkittävästi. Jos terveysviranomaisten asettamat rajoitukset jatkuvat, striimaamme tilaisuudet aiempaan tapaan.
− 7. luokkien valinnaisaine-ilta keskiviikkona 19.1. alkaen klo 17.30
Seiskaluokkalaiset tekevät valinnaisainevalintansa opojen ohjauksessa tammi-helmikuussa. Tämän valinnan helpottamiseksi vanhemmilla on hyvä tilaisuus jututtaa valinnaisaineiden opettajia messutyyliin
järjestetyssä illassa, jonka aikana oman nuoren kanssa kierretään koululla eri valinnaisaineiden esittelyissä.
Samalla
oman
nuoren
toiveet
ja
tavoitteet
tulevat
varmasti
selville.
Valinnaisaineiden esittelyn päätteeksi opot kertovat juhlasalissa valinnaisainevalintojen käytännön toteutuksesta ja vaikutuksesta jatko-opintoihin.
− 9. luokan vanhempainilta maanantaina 31.1. klo 18.
Ysivuoden toinen vanhempainilta jatkaa syksyllä aloitetun aiheen parissa: Yhteishaku toisen asteen
ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on edessä 22.2. – 22.3.2022. Ysiluokkalaiset keskustelevat hakuasioista opotunneilla, mutta tässä illassa pääsevät vanhemmat tutustumaan tarkemmin sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen rakenteeseen ja sisältöihin, jotta on helpompi tukea omaa nuorta koulutusvaihtoehtojen valinnassa.
− 9. musaluokkien musailta keskiviikkona 26.1. juhlasalissa klo 18

3. jakso päättyy 9.2.2022
− 3. jakso päätetään keskiviikkona 9.2. luokanvalvojantuntiin klo 13.00 – 14.15
− Lukuvuoden 4. jakso alkaa torstaina 10.2.
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