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Viikko 7 (ROT 14.2.)  
 

 
 

Muistutus torstain ja perjantain ohjelmasta: 

Torstain 14.2. ohjelma on seuraava: 

8.10 - 9.25 ykkösten oppitunti normaalisti (kakkosilla tanssitreenit, ei-tanssijat oppitunneilla opettajan antamien ohjeiden 
mukaan) 

        9.40 - 10.25 abigaalaan opettajan johdolla eli mennään ensin siihen luokkaan, jossa olisi 3-koodin oppitunti 

       10.30 - 10.45 ROT 

       11.00 - 11.20 lukujärjestyksen mukaan 4-koodin oppitunti ykkös- ja kakkosvuosikurssilaisille   

       11.20 opettajien johdolla katsomaan rekkoja  

       11.30 ykkösten ja kakkosten ruokailu  

        Koulu päättyy kaikilla ruokailuun. 

- Perjantai 15.2. on Wanhojen päivä. Ruokailuun asti ykkösillä ja ei-tanssivilla kakkosilla on lukujärjestyksen mukaiset 
oppitunnit.  

       12.00 - 12.45 ruokailu kaikille 

       13.00 Wanhojen tanssiesitys, opiskelijat ilmoittautuvat Areenalla sille opettajlle, jonka tunti heillä olisi 4-koodilla 

       Koulu päättyy kaikilla tansseihin. 

 

Jatkuu… 

 



    
    
    
 14.2.2019   

 

 

 
puh. 050 5090 757 

 
info@kktavastia.fi 

 
Hattelmalantie 6 

                        Toimisto etunimi.sukunimi@kktavastia.fi 13100 Hämeenlinna 
 www.kktavastia.fi Y-tunnus: 0205303-4 

 

 

Abeille:  
Äänestetään Juhot ja Allit eli jokaisesta ryhmästä yksi tyttö ja yksi poika ”hyvän, reilun kaverin” 
stipendinsaaja.  
 

Opiskelijakyselyä on jatkettu perjantaihin 15.2. eli vielä ehdit 
kertoa arvokkaan mielipiteesi koulusi toiminnasta, jos et ole vielä sitä tehnyt. Linkin kyselyyn on 
jakanut Tuija Tiala Wilmassa. Myös huoltajakysely on auki 15.2. asti, kannustakaa kotiväkeä 
vastaamaan. Tähän linkki on tullut Pieta Tukkimäki-Hildéniltä Wilmassa.  
  
Reaalin preliminäärit ovat viikolla 8 seuraavasti (merkkaa aika ja luokkatila itsellesi ylös):  

• Maanantai 4.3.2019 klo 8.45 alkaen (PS, YH): luokka 231   
• Keskiviikko 6.3.2019 klo 8.45 alkaen (BI, TE, UE): luokka 235  

Paikalla on oltava klo 8.45. Mukana oma kone ja muut kirjoituksissakin tarvitsemasi välineet (hiiri, 
kuulokkeet yms.).   
  
Kielten preliminäärit to 21.2. klo 9-15.00 luokassa 310 ja 311. Paikalla on oltava klo 8.45. 
Mukana oma kone sekä kaikki tarvittavat välineet, mitä sinulla on kirjoituksissakin mukana.  
 

Hauskaa penkkaripäivää ja abiristeilyä! Iloa ja voimia kevään yo-koehaasteisiin! 
  
Ykköset ja kakkoset:  
Matikkapaja järjestetään ke 20.2., to 21.2. ja ma 4.3. klo 12.45-13.15 luokassa 
G234. Matematiikan uusintakokeeseen osallistuvien on osallistuttava matikkapajaan 
vähintään yhden kerran, mielellään joka kerta. Saat apua kertaustehtäviin. Myös ne, jotka eivät 
osallistu uusintaan, ovat tervetulleita vaikka tekemään läksyjä kurssista ja oppimäärästä 
riippumatta. Ota mukaan oppikirja ja MAOL sekä laskuvälineet.  
  
Opiskelijakyselyä on jatkettu perjantaihin 15.2. eli vielä ehdit kertoa arvokkaan mielipiteesi koulusi 
toiminnasta, jos et ole vielä sitä tehnyt. Linkin kyselyyn on jakanut Tuija Tiala Wilmassa. Myös 
huoltajakysely on auki 15.2. asti, kannustakaa kotiväkeä vastaamaan. Tähän linkki on tullut 
Pieta Tukkimäki-Hildéniltä Wilmassa.  
 

Vanhoille toivotetaan ikimuistoisia tanssiaisia ja toivotaan Wanhojen arvon 

mukaista käytöstä!  
 

  
Miettikää pienissä ryhmissä, miten lukiopäivään - oppitunneille, välitunneille, koulupäivän alkuun 
ja loppuun - saisi lisää liikettä. Ketä tarvittaisiin avuksi liikuttamiseen, mitä varusteita tai tiloja 
pitäisi toteuttamista varten olla. Jokainen ryhmä keksii varmasti ainakin yhden idean! Kirjoittakaa 
ideat lapulle ja ryhmyri tuo laput Pietalle.  
 

Iloista loppuviikkoa kaikille! 
 


