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Tämä paketti julkaistaan myös kotisivuilla.

Ykkösille: kuvataiteen ja konseptirahan maksu
RO tsekkaa, onko kukin ykkönen maksanut kuvataiteeseen kuuluvan
maksun 10 euroa. Onko konseptiraha hoidettu?
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ARVIOINTIVIIKKO KASTELLIN LUKIOSSA
- ensimmäisenä arviointipäivänä tehdään koodin 1 suorituksia ke 21.9. klo 13.15 alkaen. Ne, joilla ei
ole koetta, jatkavat iltapäivän opiskelua opettajien ohjeiden mukaisesti koodeilla 2 ja 3.
- muilla koodeilla arviointipäivä alkaa kunkin kurssin sopimuksen mukaan klo 8.00 ja päättyy
iltapäivällä (työskentely kestää
- jos opiskelijalla on erityisen tuen suunnitelman perusteella oikeus lisäaikaan, hänen on sovittava
ajoissa etukäteen (= tällä viikolla) opettajan kanssa lisäajan käytöstä.
- arviointipäivä hoidetaan pääsääntöisesti siinä luokassa, jossa kurssia on opetettu. HUOM!
poikkeuksista sovitaan etukäteen opettajan kanssa ja apulaisrehtori tekee luokkamuutoksista
koosteen kotisivuille, alakerran ilmoitussermille ja info-tv:seen.
- ruokailemaan saa mennä aikaisintaan klo 11.45. Minkäänlaisia poikkeuksia tähän ei sallita!
Ruokailuajat on porrastettu.
- koepäivien koodit löytyvät opinto-oppaan kalenterista. Ensimmäisen jakson kokeiden
etenemisjärjestys on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7.
- HUOM! Entisen mallin mukaista kokeenvalmistustuntia ei siis pidetä enää arviointia edeltävänä
päivänä. Ohjausta ja valmennusta voidaan antaa arviointipäivänä ennen varsinaisia suorituksia.
- TARKEMPIA OHJEITA KOTISIVUILLAMME
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YO-KOKEET 12.9. – 3.10.2016
Yo-kuuntelut

ma 12.9. pitkä englanti – paikalle klo 8.00 (B-salissa ja kielten luokissa 2. kerroksessa)
ma 12.9. pitkä espanja klo 15 - paikalle klo 14.30 (B- ja C-sali)
ti 13.9. ruotsi - paikalle klo 8.00 (pääosin B-salissa, myös kielten luokissa)
ke 14.9. lyhyt espanja klo 11 (B-sali), englanti klo 14 (C-sali) ja venäjä klo 14 (42032)
- paikalle 30 minuuttia aiemmin!

 Ota mukaasi henkilöllisyystodistus.
Jokaisen kokelaan tulee todistaa henkilöllisyytensä kokeen jälkeen!
 Kokelas löytää tiedon koetilastaan kuunteluaamuna koulun ala-auloista ja 2. kerroksesta.
HUOM! Kuuntelukokeet aiheuttavat luokkatilamuutoksia muille ryhmille 2. kerroksessa.
 Kuuntelujen aikana kielten siivessä ja lokerikoilla on muilta kulku kielletty ma ja ti klo 8 - 9.45.
 Jokaisen kokelaan tulee olla kuuntelutilansa luona 30 min. ennen kokeen alkua. B-saliin kuljetaan
pukuhuonekäytävän kautta.
 Ulkovaatteet ja muut tavarat, joita kokeessa ei tarvita tai sallita, jätetään omaan kaappiin tai
pukuhuonekäytävään ennen koetilaan menemistä. Mukaan tarvitaan vain lyijykynä ja pyyhekumi.
 Kuuntelukoe käynnistyy klo 8.30 ja päättyy noin klo 9.40, pitkäkestoinen koe hieman myöhemmin.
 Kirjalliset kokeet pidetään 16.9. – 3.10. B-salissa. Sähköiset yo-kokeet pidetään C-salissa.
Kokeet käynnistyvät klo 9. Tule koetilaan klo 8.15, VIIMEISTÄÄN klo 8.30.
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 TARKAT OHJEET KIRJOITUKSIIN TULEVILLE JULKAISTAAN KOTISIVUILLA JA LÄHETETÄÄN MYÖS
WILMAN KAUTTA. SEURAA SIIS VIESTINTÄKANAVIA!
LYHYET OHJEET KIRJALLISIIN KOKEISIIN TULEVILLE:
Kokeet alkavat B-salissa aina klo 9.00. Tule koetilaan klo 8.15, VIIMEISTÄÄN klo 8.30.
Kokelaat ohjataan pukuhuonekäytävän kautta koetilaan. Erillistilojen tarvitsijat ohjataan omiin
tiloihinsa.
Ota mukaan kokeeseen henkilöllisyystodistus ja hyvät kirjoitusvälineet.
SÄHKÖISESSÄ KOKEESSA C-salissa käytetään koulun tietokoneita. Ota mukaasi omat KUULOKKEET ja
langallinen USB-hiiri! Harjoittele abitti-kokeen käynnistäminen USB-tikulta etukäteen.
Vie taulukot ja laskimet kansliaan koetta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. HUOM! Jos koe on
maanantaina, toimita välineet kansliaan perjantaina.
Ota mukaan hyvät eväät. Pakkaa ne läpinäkyviin pakkauksiin, joissa ei ole mitään tekstejä. Ohjeiden
vastaisia pakkauksia ei saa viedä saliin. Saat ruokalasta tarjottimen eväitä varten.
Jätä kännykät ja muut arvotavarat kotiin. Vie laukkusi ja päällysvaatteesi lokerikkoosi tai
pukuhuonekäytävän naulakkoon. Kielten kokeissa ei saa olla vaatteita, joissa on tekstejä.
Henkilöllisyys on todistettava kokeesta poistuttaessa!
Jos tulee kysyttävää, laita viestiä Eija Pasolle.
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RUOKAILU
 Hyppytunnilta saa mennä ruokailemaan aikaisintaan klo 11.45
 Toimi jakelulinjastolla ripeästi.
Kolmas linjasto, joka palvelee pääasiassa pikkuoppilaita ja päiväkotilaisia, on auki lukiolaisille klo
12.15 - 12.45. Sen jälkeen jonottajien on siirryttävä toiseen jonoon.
YKKÖSTEN TOIMINTAPÄIVÄNÄ TI 6.9. RUOKAILU ETENEE POIKKEUKSELLISESTI:
klo 12.00 hyppytuntilaiset
klo 12.15 kielten siipi
klo 12.25 kaikki ykköset ja tuutorit
klo 12.35 luma-luokat ja reaalin siipi
ARVIOINTIVIIKON PORRASTUS
Jotta ruokalan väki pystyy tekemään ja tarjoilemaan lounasta sujuvasti, kokeilemme porrastusta
joustavasti ja sovussa:
1. VUORO noin KLO 12.00 Matikan, kemian ja fysiikan ryhmät
2. VUORO KLO 12.15
Äikän ja vieraiden kielten ryhmät
3. VUORO KLO 12.25
Reaaliaineiden ryhmät (paitsi ke ja fy)
(ryhmiä voi mennä myös klo 12.35, kunhan ehtivät syödä ennen klo 13.15)
Jos ilmenee ISOJA ongelmia, ilmoitelkaa niistä Eija Pasolle. YO-kokeet vaikuttavat ruokailuun.

Ryhmänohjaus KE 31.8.2016

ERITYISJÄRJESTELYT YO-KIRJOITUKSISSA

TÄRKEÄ

KEVÄÄLLÄ 2017 KIRJOITUKSET ALOITTAVAT ( 2. – 4. VUODEN OPISKELIJAT)
Kevään 2017 kirjoituksia varten haettavat erityisjärjestelyt haetaan syksyllä 2016.
Tulevalla arviointiviikolla pitää kokeilla viimeistään erityisjärjestelyjä, joita mahdollisesti olet hakemassa
kirjoituksiin. YTL edellyttää, että haettavia erityisjärjestelyitä on kokeiltu jo lukioaikana, joten ota
välittömästi yhteys erityisopettajaan Jouko Lindbergiin (ennen tulevaa arviointiviikkoa).
Lukitestit ja erityisjärjestelykokeilut tulee ehtiä tehdä ennen aikarajan päättymistä.

Mikäli sinulla on jo lukilausunto valmiina, ota yhteys opinto-ohjaajaan erityisjärjestelyhakemuksen
käynnistämistä varten.
Mikäli pitää hakea erityisjärjestelyjä sairauden/vamman vuoksi, ota yhteys opinto-ohjaajaan
hakemuksen tekemiseksi.

KS. TARKEMMAT OHJEET YTL:N SIVUILLA
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YKKÖSTEN TOIMINTAPÄIVÄ ti 6.9. KLO 9 – 13.15
Päivän tarkoitus on tutustuttaa ykkösiä toisiinsa ja luoda
mukava, tuttavallinen ilmapiiri, joka lisää viihtymistä ja
turvallisuutta. Päivä ei ole vapaapäivä, vaan kuuluu OP4-kurssin
suorittamiseen. Toimintapäivänä opiskelijat kokoontuvat
kotiluokkiinsa klo 9.00. Tarkistetaan läsnäolijat, käydään läpi
päivän ohjelma ja jaetaan opiskelijat viiteen ryhmään, jonka
mukaisesti he liikkuvat erilaisissa toimintapisteissä. Aikataulua
on noudatettava, jotta päivän ohjelma kulkee jouhevasti.
Siirtymäaika eri toimintapisteille 5 min.

Toimintapisteiden ryhmissä on siis opiskelijoita kaikista 1.vuoden ryhmistä (n. 45 opiskelijaa).
Klo 11.45 kaikki ykköset kokoontuvat B- ja C- saliin tuutoreiden vetämään pisteeseen.
Ruokailu porrastetusti: puolet ryhmistä noin 12.05 ja puolet 12.15.
Opiskelu jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti klo 13.15.
Päälle rento, mukava vaatetus. HUOM! yksi toimintapiste ulkona.
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KASTELLIN TULEVIA KURSSEJA:
Kastellin Osukki-lehden toimituskurssi (Äi11) jaksossa 2 ja 3
Tule tekemään koulun lehteä, jos haluat saada tuntumaan toimittajan työhön ja kirjoittaa vapaasti
aiheista, jotka sinua kiinnostavat, kuohuttavat, mietityttävät tai ärsyttävät. Lehti tehdään 2. ja 3. jakson
aikana ennen joulua. Kurssi on sijoitettu koodille 1, mutta jos koodi ei sovi, opiskelija voi käyttää
joustavasti itselle sopivia aikoja lehden tekoon. Jos haluat toimittajaryhmään tai kaipaat lisätietoja,
laita heti wilmassa viestiä Eija Pasolle!

Puheviestinnän kurssi (ÄI7) 2. jaksossa koodilla 8
Suosittelemme syventävää puheviestinnän kurssia kaikille, jotka haluavat kehittää suullisia
viestintätaitojaan, saada varmuutta esiintymiseensä ja rohkeutta ilmaisuunsa. Puhumisen taidoille on
kysyntää koko loppuelämän ajan työssä ja muissakin riennoissa! Ryhmässä puhutaan, keskustellaan,
väitellään ja vahvistetaan yhteistyötaitoja. Voimme käydä tutustumassa esim. näyttelijöiden tai
toimittajien työhön ja tehdä vaikkapa elokuvan. Rentouttavaa vastapainoa lukuhommille. Kurssin käynyt
voi osallistua vapaaehtoiseen valtakunnalliseen puheviestinnän päättökokeeseen abivuonna.
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Oulun kaupungin lukioiden kirjallisuusdiplomin suorittaminen
Opiskelija voi suorittaa kirjallisuusdiplomin tutustumalla syvästi kirjalistasta ohjaajan kanssa sovittuihin
teoksiin. Suoritusaikaa on koko lukion ajan ja diplomista saa kurssin. KAIKKI diplomia aloittavat ja
jatkavat kokoontuvat suunnittelemaan kurssia to 8.9. klo 13 luokkaan 42074 (läsnäolo välttämätön).
Lisätietoja Kalle Grünniltä.
Medialukutaito (Äi13) jaksossa 3
Medialukutaito on UUSI soveltava kurssi, jolla halutaan vahvistaa nuoren taitoja käsitellä mediatekstien
tulvaa: arvioida lähteiden luotettavuutta ja tarkoitusperiä, tunnistaa tekstilajien piirteitä ja pyrkimyksiä
sekä ylipäätään oppia lukemaan monenlaisia mediatekstejä. Harjoituksissa tutkitaan etenkin elävää
kuvaa, joka kuuluu jatkossa sähköisen yo-kokeen aineistoihin. Kurssin sisältöä voidaan suunnitella
opiskelijoiden omien toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Kurssi sopii mille tahansa ikäluokalle ykkösistä
abeihin. Lisätietoja Eija Pasolta.
ATK-kurssit
Kaikilla kursseilla on tilaa! Terv. Rimpiläisen Arto
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KASTELLIN ABIT!
Perustakaa pikimmiten abitoimikunta, jossa on jokaisesta ryhmästä 3 – 4 opiskelijaa.
Voiko jo tässä ro:ssa ilmoittaa ryhmänohjaajalle, ketkä lähtevät toimikuntaan??
Abitoimikunta suunnittelee yhdessä abien ryhmänohjaajien ja apulaisrehtorin kanssa
penkkaripäivän kuviot.
Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen olisi hyvä pitää yo-kirjoitusten jälkeen 2. jakson
alussa ennen syyslomaa.
Toimikunta valitsee joukostaan vetäjän ja perustaa tiimit suunnittelemaan penkkaripäivän
eri osa-alueita ja jännittäviä yksityiskohtia.
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Penkkarikuvakurssi KU7
Hyväntahtoiset pilakuvat opettajista
-hyvät on perinteet!

Suoritusajat sovitaan opettajan kanssa.
Pohjat valmiina.
Tarvitaan muitakin kuin huippupiirtäjiä!
Paljon maalaamista piirtämisen lisäksi.

