13.8.2019

Viikko 33 ROT 13.8.
•

Kerätään opiskelijatietolomakkeet.

•

Tietokone on tärkeä työväline jokaisena koulupäivänä. Kuljeta sitä mukana aina, kun
tulet kouluun.
•

Opiskelijoihin otetaan pääsääntöisesti yhteyttä Wilma-viestein. On todella tärkeää, että
seuraat Wilmaa joka päivä. Yhteydenottopyynnöt ja muut toimeksiannot vaativat usein
nopeaa reagointia. Wilma-viestin lukematta jättäminen ei ole hyväksyttävä syy jättää jotakin
tekemättä.
•

Muistutamme, että kännyköiden ja tietokoneiden käyttö oppitunneilla muuhun kuin
oppimistehtäviin on kielletty. On tärkeää, että oppitunnilla keskittyy opiskeluun. Suhteiden
hoitamisen ja pelaamisen ehtii hyvin hoitamaan oppituntien ulkopuolella.
•

Muistutamme myös, että vilppi ei kuulu opiskeluun. Mikäli opiskelija jää kiinni
lunttaamisesta, hänen kurssisuorituksensa hylätään ja hänen on suoritettava kurssi uudelleen
osallistumalla opetukseen. Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä rehtorille että alaikäisen
opiskelijan huoltajalle. Myös kotona tehtävissä esseissä tai muissa vastaavissa tehtävissä
esiintyvä vilppi, plagiointi, käsitellään aina vakavasti. Käytämme mm. Turnitin-ohjelmaa
plagioinnin tunnistamiseen.
•

Suomen vanhin luontokerho Calypso kaipaa lisää väkeä riveihinsä! Rentoa toimintaa,
kivoja retkiä, yhteistä tekemistä, luontoelämyksiä ja akvaarionhoitoa tiedossa, jäsenten toiveita
huomioidaan. Aktiivijäsenet saavat toiminnasta kurssimerkinnän. Tule katsomaan, ei sido
mihinkään! Perjantaina luokassa bilsan luokassa (235) klo 12:45. Ota kaveri mukaasi!
•

Teemme yhteistyötä VOP:in kanssa. VOP:in kurssitarjonnassa on kursseja (mm. kieliä
ja eri aineiden kertauskursseja), joiden opinnot lasketaan hyväksi lukio-opinnoissa. Meidän
opiskelijamme saavat nämä kurssit puoleen hintaan. Kannattaa tutkia tarjonta! Tarkempaa
tietoa ja kurssilistan löydät mm. 2. kerroksen ilmoitustaululta ja
kotisivuilta https://www.kktavastia.fi/materiaali/sites/6/VOPin-lukiokurssit-lv-2019-2020.pdf
•

Koulukuvaukset järjestetään ti 20. ja ke 21.8. Aikataulut ilmestyvät mm. Info-tv:hen. RO
jakaa valokuvauslaput, opiskelija tuo valmiiksi täytettynä sen kuvauspäivänä mukanaan
kuvaukseen. Tämä nopeuttaa toimintaa paikan päällä.
•

Päättöviikolla 7-koodin kokeet pidetään ke 18.9. ja 8-koodin to 19.9. ellei opettaja toisin
ilmoita.
•

Viime lukuvuoden 5. jakson uusintakokeet pidetään seuraavasti:
- vieraat kielet ja äidinkieli, tänään ti 13.8. klo 14.45 - 17.45
- reaali ja matematiikka, ke 14.8. klo 14.45 - 16.45

Luokkatila ilmoitetaan toisen kerroksen kansliatiloihin johtavassa ovessa. Ota mukaan
tietokoneesi, jossa virta riittää kokeen ajan. Jos sinulla on abittikoe, varmista, että
myös abittitikku on mukana. Ota myös kuvallinen opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus
mukaan.
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•

Jatketaan koulun käytänteiden esittelyä (kotisivujen avulla), jos viime viikon rot:lla ei ehditty
sitä tekemään.

Abit ja kakkoset:
• Päivitä abittitikkusi uusimpaan versioon.

Ykkösille:
Hei kaikki uudet ykköset
Tuutorit järjestävät perinteisesti uusille ykkösille JUNNUPÄIVÄN lukiotaipaleen alussa.
Tänä vuonna junnupäivää vietetään KESKIVIIKKONA 14.8.2019 klo 8:15-14:00
Varaudu säänmukaiseen vaatetukseen ja hyväpohjaisiin kenkiin, joilla jaksaa kävellä tai jopa
juosta. (ei siis korkkareita junnupäivänä). Jos on kovin lämmin päivä voit ottaa juomapullon
mukaan. Toivotaan hyvää säätä, että saadaan olla ulkotiloissakin, tarvittaessa siirrymme
sisätiloihin.
Aamulla klo 8:15 siis kaikki tulevat kouluun G-RAKENNUKSELLE SEURAAVIIN LUOKKIIN
19A luokka 129
19B luokka 231
19C luokka 235
19D luokka 301
19E luokka 310
Aamulla on ensin hiukan toisenlaista ohjelmaa, jonka jälkeen varsinainen junnupäivä jatkuu
tuutorien johdattamana. Päivä päättyy noin klo 14:00.
Tiedossa on mukavaa toiminnallista ohjelmaa!
Tervetuloa!

Terveydenhoitaja / kuraattori / erityisopettaja / psykologi tiedottaa:

Hankkeet tiedottavat:
“Liikunta-agenttien rekrytointi
Oletko kiinnostunut liikunnasta, miettinyt liikunnanohjaajana toimimista tai liikkumisen ilo on sinulle
muuten lähellä sydäntä ja tykkäät suunnitella erilaisia liikuntahetkiä? Nyt voi yhdistää kaiken tämän
ja saada siitä vielä kurssisuorituksen!
Lyseon lukio on mukana Liikkuva Tavastia –hankkeessa yhdessä Kaurialan lukion ja
ammattiopisto Tavastian kanssa ja hankkeen tavoitteena on järjestää erilaisia liikuntaan liittyviä
tapahtumia vuoden aikana kouluilla. Hankkeeseen haetaan mukaan opiskelijoita ns. liikuntaagenteiksi/liikuntatuutoreiksi, joiden tehtävänä on ideoida ja toteuttaa
• arkiliikuntaa lisääviä liikuntatuokioita pitkin kouluvuotta
• lajeihin tutustumista yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa
• liikuntapäiviä ja –turnauksia
• sekä eräretki-/seikkailukursseja yhdessä hankkeessa mukana olevien opettajien
kanssa
Liikunta-agentit/tuutorit koulutetaan Hämeen liikunta ja urheilu ry:n toimesta tehtävää varten.
Liikunta-agentit saavat tehtävästä arvokasta kokemusta liikunnanohjauksesta ja heillä on
mahdollisuus harjoitella suunnittelu- ja ohjaustaitojaan. Tämän lisäksi liikunta-agentit saavat
toiminnastaan valinnaisen LI4 Yhdessä liikkuen kurssisuorituksen.
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Jos liikunta-agenttina toimiminen herätti mielenkiintosi, niin ota yhteyttä Joona Ojaseen (Wilmassa,
sähköposti tai usein luokasta G231) tai Valtteri Similään, joilta saa tehtävästä myös lisätietoja.
Liikunnan iloa!”

OPISKELUILOA KAIKILLE!
😊 😊 😊😊 😊 😊 😊😊
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