APP‐UUTISET
kevät 2014
Tarvikko nää töitä? ‐tapahtuma
7.4.2014 me kävimme Byströmin talolla
tutustumassa. Siellä on monta erilaista firmaa
jotka esittelivät työpaikkoja. Me haimme monta
erilainen työnpaikkoja esim. siivousala, kesätyö,
kokotyö, iltatyö ja viikonlopuntyö. Me juttelimme
ja mitä teemme kesällä ja mitä jos meillä on
päättötodistukset ja mitä me teemme ensi
syksynä. Siellä oli mukava.

sukkasunnuntai ja toinen pääsiäispäivä.
Pääsiäisruoat ovat lammas, mämmi ja tietysti
pääsiäismunat.
Pääsiäislomalla olin kotona nukkumassa ja
lukemassa Runebergin kirjaa. Silloin sää oli
lämmin. Joskus kävin ulkona kävelemässä
kaupungilla. Pääsiäisloma oli hyvä aikaa minulle
koska sain paljon tietoa Runebergista.
Hiran Kader

Ruqia Osman, Abdifatah Mahamud

Vappu
Takuusäätiö
Torstaina 10.4. Taina Rajanen kävi meidän
koulussa ja kertoi meille velka‐asioista ja miten
voimme säästää rahaa. Opiskelijat kuuntelivat
häntä ja kysyivät monta kysymystä raha asioista.
Ja hän vastasi ja selitti meille hyvin. Taina Rajanen
kertoi, että jos meillä on raha ongelmia tai emme
osaa säästäminen rahaa voimme pyydä apua.
Myös hän kertoi maksuhäiriömerkinnästä
esimerkiksi puhelinlasku on maksamatta sitten se
aina lisätään raha laskulle ja sen takia kannatta
maksaa laskut ajoissa. Hän selitti meille hyvin
takuusäätiö ja saimme paljoin uutta tietoa.
Hiran Kader, Nimo Iise

Pääsiäisloma
Pääsiäinen on uskonnollinen juhla Euroopan
maissa. Tänä vuonna se alkoi 17.4 ja päättyi 21.4
silloin oli loma se kesti noin 4‐5 päivää.
Pääsiäisenä juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta.
Jokaiselle päivälle on olemassa oma erityinen
pääsiäisajan nimi. Hiljaisen viikon päivien nimet
ovat malkamaanantai, tikkutiistai,
kellokeskiviikko, kiirastorstai, pitkäperjantai,
pääsiäislauantai tai hiljainen lauantai,

Vappu vietetään perinteisesti ylioppilaiden ja
työväen kunniaksi. Työväen juhlapäivää vietetään
ympäri maata. Vappu on myös ympäri maailmaa
juhlaa. Vappu on monissa maissa yleinen
vapaapäivä. Se on juhannuksen ja joulun ohella
suomalaisten tärkeimpiä juhlia. Vappupäivä on
1.5. Vappulomalla Saad kävi kaveri luona ja juhli.
Myös Hashim kävi kaveri luona. Minä menin
sukulaisien luo. Siellä me juhlattiin.
Thiuh Siu

EU‐päivä
Perjantaina 9.5.2014 aikuislukiossa järjestettiin
EU‐juhlapäivä. A‐ ja B‐ryhmäläiset olivat yhdessä.
Opettajat tarjoilivat lounasta. Biologian opettaja
Tiina paistoi pizzaa. Viherhuoneessa
apulaisrehtori Päivikki selitti, että mistä EU‐
maissa ruoka on valmistettu. Historian opettaja
Titta jakoi opiskelijat neljään ryhmään. Joka
ryhmän piti vastata kysymyksiin. Kysymykset
liittyivät Euroopan Unioniin. Neljäs ryhmä sai 12,5
pistettä ja voitti kilpailun. Hawa, Hashim, Nimo ja
Saad olivat neljännessä ryhmässä. Opimme, että
Ranska on EU:n suurin pinta‐alan mukaan, ja
Saksa on suurin väkiluvultaan. Suomi liittyi EU:iin
1995. Tällä hetkellä EU:n komissaari on Olli Rehn.

EU:ssa on 24 virallista kieltä. EU:n pääkaupunki
sijaitsee Brysselissä. Opettajat taputtivat ja
kiittivät osallistujia. Lopuksi Päivikki antoi äideille
kukkia äitienpäivän kunniaksi.
Masume Heidari, Hawa Geney

Kevätjuhla
Me järjestämme kevätjuhlat. Meidän juhlaamme
kuuluu monta suunnitelmaa. Ensin on kokeiden
palautus, ja sitten B‐ryhmä on suunnitellut
runoja, lauluesitys, kilpailu, näytelmä ja puhe.
Opiskelijat järjestävät tarjoilut, esimerkiksi
sambusia, kakkua ja erilaista ruokaa. Kaikilta
opiskelijoilta kysyttiin ruokarajoituksia,
esimerkiksi jos joku ei syö laktoosia tai sianlihaa.
Kevätjuhla on 28.5.2014 ja me saamme
päättötodistukset. Sitten alkaa kesäloma. Hyvää
kesää kaikille ja tervetuloa meidän juhlaan.
Abdishakuur Muuse

EU‐päivän tarjoiluja

Keilahallissa
Perjantaina 16. toukokuuta A‐ ja B‐ryhmät ja
myös lukiostartti kävivät keilahallissa
keilaamassa. Opiskelijat kilpailivat keskenään.
Jokaisella oli oma ryhmä ja myös opettajat
osallistuivat. Ohjaaja Raita oli hänen ensimmäistä
kertaa keilaamassa. B‐ryhmän opiskelija
Abdifatah oli voittaja ja hän sai apulaisrehtori
Päivikiltä lahjan. Keilaaminen oli tosi mukavaa ja
mielenkiintoista. Kaikilla oli hyvä fiilis.

Masume ja juhlatarjoilut

Hawa Geney

Hiranin valmistamaa baklavaa

Innokkaat keilaajat Yaasmin, Elina ja Marisa
Hawa ja Ruqia leipomassa sambusia.

