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Koulusta kuuluu.... marraskuussa 2016 
 

 
On ollut hauska seurata tohinaa koululla tämän syksyn aikana. Uusi OPS ja toiminnallisuus, 
yhteisöllinen oppiminen, ilmiöpohjaisuus ja monialaisuus näkyvät konkreettisesti 
käytännössä. 
 
Työskentely-ympäristönä on koko koulu. Pienissä ryhmissä opiskellaan käytäväpöytien 
äärellä, tyhjissä tiloissa ja välillä jossain nurkassa lattiallakin. On hienoa nähdä, miten 
ryhmä pitää huolta toisistaan ja kantaa vastuuta siitä, että tehtävät tulevat huolehdittua – 
niin isommilla kuin pienemmilläkin oppilailla. 
 
Kaiken kaikkiaan ”ulos koulusta oppimaan” on ollut punainen lanka kaikilla luokilla tänä 
syksynä. Retket pyörillä tai kävellen ovat oikein sopiva toimintamalli meidän Liikkuva koulu 
– teemaamme. 
 
Kolmasluokkalaiset ovat käyttäneet ihailtavan ahkerasti oikeuttaan kulkea polkupyörillä, he 
ovat tehneet retkiä lähimaastoon ja upeasti opettelivat mm. kartan piirtämistä ja käyttöä 
Pitkässäniemessä. Mielenkiinnolla myös seurasin miten he käytännössä testasivat 
oppimaansa ympäristöopin palamisen jaksosta - tulen sytytys (ja sammutus) sujuivat 
huolellisesti, turvallisesti ja opettajan ohjeiden mukaan. Hienoa työtä! 
 
Viidesluokkalaiset ovat käyttäneet paljon projektityöskentelyä ja ovat saaneet itsenäisestä 
toiminnasta kiitosta esim. sijaisilta. 5A on mukana Kulttuuriset metsävarat sukupolvelta 
toiselle – hankkeessa yhteistyössä Luston, UEF:n ja Saimaan metsänhoitajien kanssa. He 
keräävät mielenkiintoista tietoa metsänhoidosta talteen metsänhoitajilta. Tämäkin on hyvin 
käytännönläheinen tapa hyödyntää opiskelussa ulkopuolisten asiantuntijoiden osaamista. 
 
Vitoset ovat myös aloittaneet yhteiskuntaopin opiskelun mm. seuraamalla päivittäin uutisia 
paikallislehdestä. Heidän uutisseiniään on ollut mielenkiintoista lukea – mikä herättää 11-
vuotiaan oppilaan mielenkiinnon. 
 
GSE (ent. GAFE) -oppimisympäristö on otettu pikkuhiljaa käyttöön luokissa, neloset 
etunenässä. Tämän oppimisympäristö soveltuu sekä yhteiseen että hyvin yksilölliseen 
työskentelyn nettipohjaisella työskentelyalustalla. Katsotaan, mitä kaikkia mahdollisuuksia 
GAFE tuo mukanaan. 
 
Erityisesti 1-2 luokkien oppilaat ovat keskittyneet matematiikan opiskeluun toiminnallisin 
työtavoin, kakkoset myös netissä Matikkatalkoiden voimalla. Koodauksen perusteita on 
myös lähdetty opiskelemaan toiminnallisesti ohjeiden ja käskyjen antamisen kautta. 
 
5A-luokka järjestää marraskuun pimeäpirskeet keskiviikkona 16.11. Tämä on ollut meillä 
perinteinen tapa 5. luokkalaisille kerätä varoja luokkaretkiin ja opetella yhdessä tapahtuman 
järjestämistä ja vastuun kantamista. Tapahtuma on vain oman koulun oppilaille, mukana on 
huoltajia valvomassa. Ilta pitää sisällään erilaisia toimintapisteitä, joihin on pienet maksut, 
sekä puffetin. Illasta tulee lisätietoa järjestävältä luokalta. 
 

 



Koulun kiusaamisen vastaisen työn, KiuVas – tiimin johdolla teimme lokakuun lopulla 
kiusaamiskyselyn. Tulokset käsitellään opettajien kanssa ja myös koulukohtaisessa 
oppilashuoltoryhmässä joulukuussa. Laitamme tuloksista tietoa myös joulukuun 
kuukausikirjeeseen. Mahdollisista tarvittavista tapauskohtaisista jatkotoimenpiteistä otetaan 
suoraan yhteyttä koteihin. Muistattehan, että jos lapsenne kotona kertoo kiusaamisesta, 
varmistakaa, että koulu myös tietää asiasta. Emme voi puuttua asioihin, joista meillä ei ole 
tietoa. Puuttumisen kynnys on matala – heti alkuvaiheessa kiusaamiseen puuttuminen on 
tehokkain tapa sitä estää ja ehkäistä. Ja vielä kerran muistutan, että seuratkaa myös 
lapsenne some-käyttäytymistä ja tapahtumia, sosiaalisen median kautta tapahtuva 
kiusaaminen tapahtuu pääasiassa vapaa-ajalla. 
 
Wilman kautta tulikin jo tietoa joulukuun alun Hatullinen hyvää! –tapahtumasta – kuulostaa 
oikein mukavalta tekemiseltä! 
 
Vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettävä Kasvatusyhteistyö –hankkeeseen kuuluva 
liikuntapäivä siirtyy pidettäväksi keväällä yhteensattumien ja tiukan aikataulun takia. 
Palaamme tähän asiaan tammikuussa. Vielä tähän joulun alle yhdistys suunnittelee 
jouluaskartelu/glögi-iltaa, seuratkaa ilmoittelua. 
 
Jo tiedossa olevia marraskuun tapahtumia on listattu tähän alle. Luokkien tapahtumista 
opettajat tiedottavat tarkemmin. 
 
Joulujuhlan ajankohta on jo syksyllä ilmoitettu keskiviikko 14.12. klo 17.30 alkaen. Meillä on 
tuttuun tapaan kaksi juhlaa, koska saliin emme kaikki mahdu yhtä aikaa. Tarkempi 
aikataulu tulee sitten kutsussa. 
 
 
Marraskuun  tapahtumia 
 
1.11. 4ab Aalto-yliopiston opiskelijoiden tempaus 
4.11. 4ab seurakunnan kymppisynttärit 
4.11. 5A Lustossa, 3A Punkaharjun metsissä 
 
8.11.  koulujen välinen koripalloturnaus 3-5 lk 
 
14.11. kirjastoauto koululla 
16.11. klo 17-20 5A:n Marraskuun pirskeet 
18.11. seurakunnan päivänavaus 
 
20.11. koulun kuoro mukana joulukulkueessa  
28.11. kirjastoauto koululla 
 

Tunnelmallisia marraskuun hämärähetkiä!    

  Kellarpellon koulun väki   
 

https://seutuops.wordpress.com/   - seudullinen opetussuunnitelma 
http://www.oph.fi/ops2016 - opetushallituksen sivusto  
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