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Koulusta kuuluu.... huhtikuussa 2017 
 

 
Takana vauhdikas maaliskuu ja kevään merkit! 
 
Maaliskuun alussa vietimme Kalevala-teemaviikkoa. Perehdyimme monipuolisesti Suomen 
kansalliseepokseen ja tietoja taidettiin ihan testatakin viikon jälkeen. Viikon aikana oppilaat 
käsittelivät aihetta hyvin monipuolisesti; koulun ilmoitustauluilla on nähtävillä upeita kirjoittuja 
kirjanmerkkejä, metallipakotuksella tehtyjä koruja ja monenlaisin tekniikoin tehtyä taidetta. Myös 
englannintunneilla tutustuttiin Kalevalan tarinoihin ja henkilöihin, hienosti riitti sanavarasto 
englanninkielisen tekstin ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Viikolla meillä oli vierailija opettamassa 
perinteisiä tanhuja ja piirileikkejä, musiikin tunneilla harjoiteltiin kalevalaista vuorolaulua. Ja kaikki 
viikon aikana tehty ja opittu otettiin käyttöön perjantain Kalevala-juhlassa. Juhlan vierailevina 
esiintyjinä olivat Taikkarin muusikot ja moni opettaja laittoi ylleen kansallispuvun juhlan kunniaksi. 
Mukava viikko, kiitos kaikille! 
 
Luistelua ja hiihtämistä saatiin harrastaa oikein kunnolla tänä talvena, mikäpä on mukavampaa 
kuin kevätauringossa jäällä liikkua. Kolmannet luokat vielä sokeriksi pohjalle käväisivät 
Kellarpellon pilkkimiesten kanssa pilkillä kuun viimeisenä perjantaina – ja saalistakin tuli! 
Pilkkimiehiltä tuli esitys, että tätä yhteistyötä pitää jatkaa ja järjestää ensi vuonna vaikka koulujen 
väliset pilkkikisat. Hauska idea, johon varmasti tartutaan. Kiitos avusta ja ohjauksesta miehille! 
 
Mukava oli myös Savonlinnan musiikkiopiston järjestämä soitinesittelykonsertti. Mukana 
soittamassa oli monta meidän koulumme oppilasta. On hienoa, että he pääsevät jakamaan 
osaamistaan meidän kaikkien kanssa. Musiikkiopiston opettajilta tuli suuri kiitos hienosta 
käyttäytymisestä koko mukana olleelle porukalle eskareista nelosiin. Sellaisia terveisiä on kiva 
saada. 
 
Ekaluokkalaiset pääsivät tutustumaan taiteeseen vähän syvemminkin, he vierailivat 
musiikkiopiston taidepäivässä kaupungissa – sielläkin tanssin ja musiikin pyörteet veivät 
mukanaan täysin. 
 
Huhtikuussa oppilaat pääsevät taas esittelemään omia taitojaan oppilaskunnan järjestämässä 
Talentti-showssa. Tämä on jo perinteeksi muodostunut ja hyvin suosittu tapahtuma. Innolla 
odottelemme millaisia esityksiä tänä vuonna lavalla nähdään. 
 
Wilman kautta on tullut tapahtumakutsu lähteä mukaan Vanhempainyhdistyksen järjestämään 
perheiden yhteiseen teatteri-iltaan 3.5. klo 18, näytelmänä Ihmemaa Oz. Lipun hinta on vain 
10e (normaalihinta 20e). Esitystä on muokattu vähemmän pelottavaksi, joten se sopii 4v. alkaen. 
Esityksestä kannattaa silti pienimpien kanssa keskustella etukäteen ja esityksen jälkeen. Esitys on 
visuaalisesti huikea, tunnelma ihana sadunomainen, musiikki kuvastelee tarinaa – ehdottomasti 
suosittelen! Huom. Ilmoittautuminen ja lippujen varaus 23.4. mennessä. 
 
Vielä muistutukseksi kaikille näin pyöräilykauden kohta alkaessa: 
 
Liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen on hallittava, kun ajaa koulumatkoja pyörällä tai 
osallistuu koulun pyöräillen tehtäviin retkiin. Koulun pyöräretkillä on oltava kypärä päässä ja 
vahvasti suosittelemme sen käyttöä muutenkin pyöräillessä. 
 
Autoilijat, huomioittehan sen, että pian koulun edustalla on taas paljon pyöräileviä lapsia – vauhtia 
hiljaisemmaksi ja erityistä tarkkaavaisuutta, kiitos. Olettehan myös huomanneet koulun 
parkkipaikalle ajoväylän, suoraan risteysalueelta ei voi parkkipaikalle oikaista, vaikka pieni kierto 
hassulta tuntuisikin. Muistattehan myös ajosuunnan parkkipaikalla. 

 



 
Huhtikuun tapahtumia 
 
5.4. 5AB tutustumassa Talvisaloon 
10.4. 1-2 luokkien sählyturnaus 
11.4. 3-4 luokkien sählyturnaus 
12.4. 5-6 luokkien sählyturnaus, tytöt 
13.4. 5-6 luokkien sählyturnaus, pojat 
 
14.4. Pitkäperjantai 
17.4.  Pääsiäismaanantai 
 
21.4. Seurakunnan päivänavaus 
24.4. Kirjastoauto koululla 
27.4. Auta Armias! – talk show reformaation juhlavuoteen liittyen, Savonlinnan seurakunta 
28.4. Koulun oma Talentti-show klo 8.45 – 11.45 
 
Toukokuun tapahtumia 
 

1.5. Vappu  
3.5. klo 18 Ihmemaa Oz  
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