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Aurinkoista helmikuuta kotiväelle! 

 

Tammikuu loppui lumisena ja koulussa päästiin 

harjoittelemaan taas pitkästä aikaa talviliikuntalajeja, 

hiihtoa ja luistelua. Kovien pakkasten vuoksi 

tammikuussa on koulussa lyhennetty ulkoiluaikoja 

tarpeen mukaan. Mitään pakkasrajoja meillä ei ole, 

koska pakkasen tuntuma on kovin erilainen riippuen 

tuulesta ja ilman kosteudesta. Sään mukainen 

pukeutuminen on siksi erittäin tärkeää. Helmikuun 

alkuun lumi sitten suli, eikä kentällä ole voinut luistella 

lämpöasteiden vuoksi. Toivotaan, että saadaan vielä 

lunta laduille ja jäätä kentälle. Sen sijaan kulkuväylät 

ovat monin paikoin vaarallisen liukkaat jäästä, joten 

ollaan varovaisia kaikki! 

 

Oppilasparlamentti on suunnitellut talviliikuntapäivää 

17.2. keskiviikoksi. Ohjelman toteutus riippuu paljon 

säätilanteesta ulkona, joten pidämme sen 

säävarauksella.  

 

Maaliskuussa on vuorossa luokkakohtaiset 

vanhempainillat, joissa on teemana mm. uusi 

opetussuunnitelma:  

1.lk - ti 8.3 klo 18.00 

2.lk - ti 8.3 klo 18.00 

3.lk – ti 15.3 klo 18.00 

4.lk – ke 16.3. klo 17.00 

5.lk – ke 16.3. klo 17.30 

6.lk – vanhempainilta yläkouluasioista toukokuussa 

 

Tutkikaapa tuota ensi syksystä alkavaa tuntijakoa. 

Siinä on valinnaisia tunteja taito- ja taideainesiin ja 

muihinkin aineisiin (Espoo-tunnit ja valinnaiset). Mihin 

ne mielestänne olisi hyvä sijoittaa? Olisiko taito- ja 

taideaineissa joka oppilaalle valinnaiskursseja vai 

jaetaanko ne koulun tasolla eri oppiaineisiin tai 

kursseihin? Nämä asiat päätetään koulukohtaisesti ja 

johtokunta hyväksyy lopullisen ratkaisun. Tulevissa 

vanhempainilloissa kuullaan teidän ajatuksianne 

asiasta. Luokissa kuullaan myös oppilaiden mielipiteitä 

tästä.  

 

Talviloma koittaa viikolla 8 eli 22.-28.2.  

 

Hyviä ulkoilukelejä ja innokasta oppimista toivotellen,  

 

Hannele  

 

 

 

6-luokkalaisen 

käsityöprojekti: rooliasu! 

Lumimaisemia ja talviurheilua 

oppilastöissä.  



Hannele Frantsi   

rehtori  0400-585699 

hannele.frantsi@espoo.fi 

Opetussuunnitelma  

           2016 

Tuntijako 
 

 
oppiaine 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

  

äidinkieli ja 

kirjallisuus 

7 7 5 5 4 4  

A1-kieli englanti     3 2 2 2 

  

A2-kieli ranska 

valinnainen  

       2  2  2 

B1 kieli ruotsi           2  

  

Ruotsi on uusi oppiaine 

kaikille 6-luokkalaisille 

matematiikka 3  3  4 4 4 3  

  

ympäristöoppi 2 2 3 2 3 2 Oppiaineen nimi on 

muuttunut ja siihen on 

yhdistetty biologian, 

maantiedon, fysiikan ja 

kemian oppisisällöt 

uskonto/elämän

katsomustieto 

1 1 1 1 1  2 

historia ja 

yhteiskuntaoppi 

      1 2  2 Yhteiskuntaoppi on 

uutena lisänä historian 

opinnoissa 

musiikki 1 1 1 1 1  1  

kuvataide 1  1  1  2  1  1  

käsityö 2  2  1  2 1  1  

liikunta 2 2 2 2 3  2 

Taito ja 

taideaine 

valinnaiset 

    1 1 2 2 Näiden tuntien 

oppisisällöstä päättää 

koulu 

valinnaiset       1 1 1 Näiden tuntien 

oppisisällöstä päättää 

koulu 

 

Espoo-tunnit 1 1 1       Näiden tuntien 

oppisisällöstä päättää 

koulu 

 

yhteensä 20 20 23 24 / 

26  

25 / 

27 

25 / 

27 


