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Kirpakkaa marraskuuta kotiväelle!
Lokakuinen Tarinoiden yö on takana ja paljon elämyksiä on
koettu yhdessä. Tänä vuonna oli ihan muutamasta
oppilaasta kiinni se, että voimmeko yöpyä koululla.
Koulumme tilat ovat haasteellisia pelastuslaitoksen
määräysten näkökulmasta. Jos oppilasmäärä tästä kasvaa,
eikä lisää yöpymiskelpoisia tiloja ole, täytyy koko koulun
yökoulusta ikävä kyllä luopua.
Marraskuu tuo tullessaan lisääntyvää pimeyttä, joten on
tärkeää muistaa kiinnittää heijastimia vaatteisiin ja
reppuihin. Koulun ympärillä rakennetaan, joten liikennekin
lisääntyy huomattavasti.
Marraskuussa alkavat myös uinnit, joten monena päivänä
luokkien lukujärjestykset tulevat muuttumaan. Aikatauluista
tiedottavat opettajat lisää.
Oppilasparlamentti on ideoinut useita yhteisiä tapahtumia
koululle tänä vuonna. Marraskuun ensimmäisellä viikolla
vietämme väriviikkoa, jolloin pimeyteen tuodaan piristystä
vaatteiden väreillä: ma-sininen, ti-punainen, ke-vihreä, tovalkoinen ja pe-musta/harmaa.
12.11. torstaina pidetään ensimmäinen Välkkätalentti klo
12-12.30 välitunnilla. Silloin oppilaat esittävät itse
suunnittelemiaan ja harjoittelemiaan ohjelmanumeroita
muille oppilaille.
Lokakuussa ollut kädentaitojen päivä oli hieno uusi
innovaatio oppilasparlamentilta. Päivä oli oikein onnistunut
ja innokasta väkeä touhusi joka puolella koulua.
Loka-marraskuun teemana yhteisen Kasku-kalenterimme
mukaan on Minä ja muut: meidän ihmisten välinen
erilaisuus ja samanlaisuus sekä toisen huomioiminen. Tämä
onkin ajankohtainen asia koko Suomen osalta nyt kun useat
ihmiset pakenevat omista synnyinmaistaan sotaa ja
kurjuutta. Jokainen meistä voi valita onko levittämässä
ympärilleen hyvää tahtoa vai eripuraa. Puhutaan siitä kotona
ja koulussa, pidetään huolta toisistamme!
Tänä vuonna meillä on poikkeuksellisen useita
harjoittelijoita koulussa. Työelämään tutustuvat 8. ja 9.
luokkalaiset entiset oppilaamme ja Omnian opiskelijat
harjoittelevat työtään joissain luokissa.
Toivon oikein hyvää isäinpäivää kaikille isille 8.11.!
Yhteistyöterveisin, Hannele

Opetussuunnitelma
2016

Laaja-alainen osaaminen, osa 2
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.
L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen
- Yhteiskunnallinen toimiminen, demokratia, oikeus ja
vastuu, päätöksenteko
- Koulutyön ja oppimisympäristön suunnittelu,
toteutus ja arviointi
- Ympäristön suojelu, median vaikutus, kestävä
tulevaisuus
- Neuvottelu, sovittelu, ristiriitojen ratkaisu
- Yhdenvertaisuus, tasa-arvo
L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (=tvt) on
kansalaistaito ja osa monilukutaitoa
- Suunnitelmallinen opetus, kaikilla vuosiluokilla,
kaikissa oppiaineissa
- Teknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet
- Vastuullisuus, turvallisuus, ergonomisuus
- Tiedonhallintataidot, tutkiva ja luova työ
- Sovellukset ja niiden käyttötarkoitukset
- Vuorovaikutus, vaikuttamisen väline, riskit
- Kestävän kehityksen näkökulma
Ymmerstan koulussa oppilaat
ovat monessa toiminnassa jo
mukana aktiivisina
vaikuttajina ja toimijoina.
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