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Viikko 41 8.10.
Uusintatentteihin ilmoittautuminen on alkanut. Huolehdi omasta ilmoittautumisesta Wilmassa
välilehdellä “Tentit”. Valitse huolellisesti oikean oppiaineen kohdalta tentti, jota aiot uusia.
Uusintatentit ovat syysloman jälkeen ke 23.10. (vieraat kielet ja äidinkieli, 3h) ja to 24.10.
(matematiikka ja reaali, 2h). Tentit alkavat klo 14.45. Tenttipäivät ovat näkyvissä myös info-tv:ssä
aulassa. Lukuvuoden kaikki uusintapäivät löytyvät myös kotisivuilta. Jos sinulla on tulevaan
uusintaan liittyviä kysymyksiä niin ole yhteydessä ko aineen opettajaan. Valmistaudu huolella
uusintaan!
Jobin postia WC-hommista
Kun käytät WC:tä, velvollisuutesi on huolehtia, että vessa jää jälkeesi siistiksi muille
käyttäjille. Toistuvia ongelmia ollut erityisesti INVA-vessoissa ja sekä 1. ja 2. kerroksen unisexvessoissa. Jälkijäännökset eivät voi olla lattialla eikä istuinreunuksella eikä muuallakaan, mihin ne
eivät kuulu!! Yhteinen viihtyvyys on sinunkin viihtyvyyttä, eikö!
Muistutetaan jälleen, että lukiokoulutukselle on osoitettu oma hiekkaparkkipaikka
Hattelmalantien varrella ja me käytämme vain sitä! Se on koulua koskeva järjestyssääntö, joka
koskee siis jokaista lyseon lukiolaista aivan kuten kaikki muutkin koulun järjestyssäännöt.
“Liikututtaako välituntisin?
Keskiviikkoisin ja torstaisin ruokavälitunneilla (n. klo 12.35-13.05) on koulun liikuntasali Arakennuksessa käytössä pelailua varten. Tule heittelemään korista, ottamaan erä sulkkista tai
vaikkapa neppailemaan säbää hyvässä hengessä! Syksyn aikana tulossa myös uusia välineitä
käyttöön, mm. Spikeball ja ilmakiekkopöytä. Koulun liikuntatuutorit ohjaavat ja opastavat paikalla
välineiden kanssa, et tarvitse omia välineitä mukaan. Jätä siis puhelin repun pohjalle ja tule
viettämään välituntia rennon kisailun ja pelailun merkeissä!”
TULE KUOROON! Kuoro aloittelee keskiviikkona 9.10 musiikkiluokassa klo 12.45-13.15 HUOMIOI
SIIS UUSI AIKA!. Tule laulamaan ja harjoittamaan ääntäsi. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta
kuorosta, vain into laulamiseen riittää. Tässä jaksossa sovitusti muutamia muitakin harjoitusaikoja,
joista sovitaan yhdessä. Kurssi jakautuu kahdelle jaksolle. 2. jaksossa jouluisia lauluja. Tässä
jaksossa päivän hittejä ja klassikoita.
Lisätietoja musiikinopettajalta!
Opiskelija, jolla on koulun Office-tunnus, voi ladata Adoben ohjelmistot kotikoneelle. Käy
klikkaamassa koulun kotisivuilla viikkotiedotteessa olevaa linkkiä opiskelijoiden IT-ohjeisiin. Se on
helpoin reitti löytää ohjeistu. Latausohjeet: Opiskelijoiden it-ohjeista
ABIT
Abivuoden ohjaus alkaa kaikille pakollisella suunnittelutunnilla ryhmittäin seuraavasti:
17F TI 8.10. klo 12.45-13.15 lk 136 Anne
17I Ke 9.10. klo 12.45-13.15 lk 136 Anne
Jos et pätevästä syystä pääse oman ryhmäsi infoon voi tulla toiseen oman opon infoon
Lokakuun opopasseja:
Ke 9.10. klo 12.45-13.15 vaihto-opiskeluvuoden kokemuksia, Sanni Kanervo ja Lauri Ristolainen
(USA)
Ma 21.10 Niklas Reunanen Kauppatiede, Jyväskylän yliopisto
Ke 23.10. Klo 12.45-13.15 Erkka Tuomisto kv-valmiusjoukot (rauhanturvaaminen) ja
valmiusyksikkö (nopean toiminnan joukot) Porin prikaati Säkylä
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Ykkösten vanhempainilta on tulossa ma 28.10. Klo 18.00. Kotona voi kertoa, että olette
valmistelleet opojen kanssa sinne kaikkea mukavaa. Toivottavasti monet vanhemmat pääsevät
osallistumaan.
Loppuviikosta voimme toivotella jo hyvää syyslomaa. Syysloman jälkeen kouluun palataan
työjärjestyksen mukaan.
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