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Hyvää joulukuun alkua kotiväelle! 

 

Syyslukukausi lähestyy loppuaan. Koululla 

joulujuhlaryhmä (1., 3. ja 5. luokat) harjoittelee 

suunnittelemaansa juhlaa ja 5.-6. luokat arvioivat 

oppimistaan ja valmistautuvat välitodistuksen 

saamiseen. Tammikuussa on sitten 

arviointikeskustelujen aika viikoilla 4-5. Silloin 1.-4. 

luokkalaiset saavat muistiot arviointikeskusteluista.  

 

Vietämme lauantaikoulupäivää 12.12. klo 9-12. Tämä 

päivä korvaa syyslomalla pidetyn lisävapaapäivän. 

Lauantaina ovat myös joulujuhlat:  

Klo 9.30 2ab, 4abc, 6ab  -luokat 

Klo 11.00 1ab, 1-2, 3abc, 5abc  -luokat 

Tervetuloa mukaan! 

 

Ykky pitää teille vanhemmille kahviota koululla 12.12. 

klo 9-12. Kaisa pyysi sanomaan, että  Ykkyn 

joulujuhlapuffettiin otetaan vastaan jouluisia ja muitakin 

leivonnaisia myyntiin ja myös myyjiä kaivataan. 

Ilmoittautua voi ykky@ykky.fi 

   

Muuta normaalista poikkeavaa ohjelmaa joulukuussa: 

 

- 4.12. itsenäisyysjuhla 9.45-10.30, voi pukeutua 

juhlavasti 

- 16.12. ke joululounas 

- 17.12. to kaikilla on koulua klo 9-13, oman opettajan 

kanssa. Saamme vieraan Etelä-Afrikasta, joka 

kertoo 5.-6. luokkalaisille maansa luonnosta ja 

kulttuurista, klo 12.30 jouluhartaus kirkkoon 

kuuluville ja askarteluhetki muilla 

- 18.12. pe koulua on kaikilla klo 9-12 oman opettajan 

kanssa, oppilasparlamentin ideoima pikkujoulupäivä: 

ohjelmassa lahjanvaihto, jouluaskartelua, tonttunimet 

ja yhteinen elokuva  

- Joululomaa vietämme 19.12.15 - 6.1.16  

- Koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaan 7.1. torstaina 

 

 

Hyvän joulun ja rentouttavan loman toivotuksin, 

Hannele  

 

Kuvataidetta, tilkkumaalausta, 

puutöitä 

Joulu lähestyy… 

mailto:ykky@ykky.fi


Hannele Frantsi   

rehtori  0400-585699 

hannele.frantsi@espoo.fi 

Opetussuunnitelma  

           2016 

Laaja-alainen osaaminen, osa 3 

 

Tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 

tahdon muodostamaa kokonaisuutta.  Nyt ja 

tulevaisuudessa tarvitaan tiedon- ja taidonalat ylittävää 

ja yhdistävää osaamista. Opetussuunnitelmassa 

kuvataan seitsemän laaja-alaista 

osaamiskokonaisuutta. Osaamisen tavoitteet 

kuvataan tarkemmin jokaisessa oppiaineessa eri 

vuosiluokilla.    

  

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu 
- Ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuva kulttuurinen 

osaaminen 

- Arvostavat vuorovaikutustaidot, rakentava mielipiteen 

ilmaisu, sosiaaliset taidot 

- Kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja 

katsomuksellisesti moninainen maailma 

- Oman taustan ja kulttuuriperinnön tunteminen 

- Kunnioitus ja luottamus muita ihmisryhmiä ja kansoja 

kohtaan 

- Monipuoliset kielenkäyttötaidot omalla ja muilla kielillä 

- Visuaalinen ilmaisu, draama, musiikki, liike, käsillä 

tekemisen taidot, esteettisyys 

 

L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
- terveys, turvallisuus, ihmissuhteet, liikenne, teknologinen 

arki, talous, kuluttaminen 

- Oman toiminnan vaikutus muiden hyvinvointiin, 

huolenpidon tärkeys 

- Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat, 

tunnetaidot 

- Teknologian vastuullinen käyttö, eettiset kysymykset 

- Kuluttajataidot, oman talouden suunnittelu, mainonnan 

kriittinen tarkastelu 

- Kohtuullisuus, jakaminen, säästäväisyys 

 


