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KAHDEKSASLUOKKALAISILLE JA HUOLTAJILLE
Hämeenlinnan lyseon koulussa valitaan 9. luokalle yksi uusi lyhyt valinnaisaine, jota opiskellaan
kaksi tuntia viikossa joko syys- tai kevätlukukauden ajan. Valinnaisaineelle valitaan myös kaksi
varavalintaa.
Pitkät valinnaisaineet säilyvät samoina kuin 8. luokalla.
Kurssien toteutuminen edellyttää, että sen valitsee riittävä määrä oppilaita. Koulu päättää
toteutettavat valinnaisaineet oppilaiden valintojen perusteella. Kurssien osallistujamäärät
ovat rajattuja. Kaikki eivät välttämättä mahdu esisijaiseen valinnaisainetoiveeseensa, joten
myös varavalinnat kannattaa miettiä tarkasti.
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LYHYET VALINNAISAINEET

Sodan tuulet
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:
Sodan tuulet 2 –kurssilla tutkimme maailman kriisejä ja sotia toisesta maailmansodasta nykypäivään. Tarkastelemme maailmalla tapahtuneita kansamurhia kuten
holokausti, armenialaisten, Ruandan ja Jugoslavian sodan kansanmurhia ja Kambodzhan punakhmerin toimia 1970-luvulla. Kurssin loppupuolella keskitymme Euroopan tapahtumiin ja Venäjän rooliin nykyisissä Euroopan kriiseissä. Käytämme
aikaa myös nykyisen maailmanpolitiikan ja eri kriisipesäkkeiden tarkasteluun. Tavoitteena on ymmärtää eri kriisien syitä ja seurauksia laajemmin ja syvällisemmin.
Kurssi teemme monipuolisesti yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sähköisesti tai perinteisesti. Apuna käytämme historian oppikirjaa, nettiä, lehtiä, erilaisia dokumentteja ja pätkiä elokuvista tai sarjoista. Oppilaat saavat vaikuttaa sisältöön ja työtapoihin.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Rikos ja rangaistus
Lakitiedon kurssi keskittyy nuorten kannalta olennaisiin lakiasioihin. Kurssin aikana tutustutaan myös rikoksiin ja niiden tutkintaan sekä oikeuslaitoksen toimintaan. Suunnittelemme ja pidämme 7.-luokkalaisille opetustuokion “viisaasti
somessa”. Kurssi sisältää vierailuja mm. käräjäoikeuteen, poliisilaitokselle ja
Vankilamuseoon. Käymme seuraamassa oikeudenkäynti ja poliisilaitoksen kierroksella pääsemme putkaan. Oppitunteja pitävät myös koulun ulkopuoliset asiantuntijat ja vierailijat esimerkiksi poliisi ja vankilanjohtaja. Aihetta käsitel-
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lään erilaisten oikeusesimerkkitapausten sekä käytännön ongelmien ja tilanteiden avulla. Työskentelymenetelminä ovat keskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt.
Kurssi täydentää yhteiskuntaopin opintoja.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Bändikurssi
Musiikin bändikurssilla jatketaan jo seiskalla aloitettua bändisoittimien (kitara, basso, rummut, koskettimet) ja -laulun opiskelua sekä käydään asioita
musiikin perusteista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kotitaloutta 9. luokkalaisille
Kotitalouden 9. luokan lyhytkurssilla tehdään ruokaa ja leivotaan
oppilaiden toiveiden mukaan. Hyväksytty arviointi edellyttää aktiivista läsnäoloa ja työskentelyä tunneilla, yhteistyötaitoja ja oppimispäiväkirjan täyttämistä.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Taide tutuksi
Taide tutuksi -kurssilla tavoite painottuu oman kuvailmaisun
kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Perehdytään eri taidetyyleihin/aikakausiin ja tehdään harjoitustöitä monipuolisesti mm. piirtäen,
maalaten akryyliväreillä, sekatekniikoita kokeilemalla sekä muotoilemalla.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn arviointiin vaaditaan annettujen
tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen.
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Pallopelikurssi
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:
Harjoitellaan uusia ja vanhoja pallo-, maila- ja tarkkuuspelejä tavoitteena palloilutaitojen parantaminen sekä ilon ja virkistyksen tuottaminen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Tyttöjen palloilukurssi
Pelaillaan monipuolisesti erilaisia pallopelejä. Kurssilla voidaan tutustua myös
vähän harvinaisempiin lajeihin, jotka saattavat joissakin tilanteissa aiheuttaa
kustannuksia. Tarjolla on kuitenkin aina maksuton vaihtoehto.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Nettisivukurssi
Kurssilla opetellaan html-kielen perusteet, ja kielen avulla luodaan ensimmäinen
oma www-sivu. Sivuja tuotetaan myös tähän tarkoitukseen suunniteltujen sovellusohjelmien avulla. Kurssilla tuotetaan perusteiden opiskelun jälkeen omat
nettisivut. Lisäksi pohditaan sivujen julkaisuun liittyviä tärkeitä kysymyksiä.
Myös kuvankäsittelyn perusteita sivutaan. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan oppilas osaa www-sivujen tuottamisen perusteet ja hän ymmärtää erilaisten sivujen toiminnan.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen
tehtävien suorittamista ja tuntiaktiivisuutta.

Kuvankäsittelykurssi
Kurssilla opiskellaan kuvankäsittelyn perusteet mahdollisimman monipuolisesti.
Kurssilla opitaan sähköiseen kuvaan liittyvät perusasiat, tutustutaan GIMP-kuvankäsittelyohjelman perustyökaluihin, opitaan parantamaan kuvan laatua ja
tekemään vaativimpiakin kuvamanipulaatioita. Tavoitteena on, että oppilas osaa
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kurssin suoritettuaan hyödyntää kuvankäsittelytaitojaan viestinnässä sekä
muissa oppiaineissa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien sekä omien tuotoksien tekemistä.

Matematiikan lukioon valmentava kurssi
Kurssilla varmistetaan erityisesti polynomilaskennan ja yhtälöiden hallinta,
jotka ovat tärkeä perusta lukion pitkän matematiikan opiskelussa. Tavoitteena
on, että oppilaalla on kurssin suoritettuaan hyvät valmiudet ja taitotaso lukion
matematiikan opintoja varten.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Oppilaan on suoritettava kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät saadakseen hyväksymismerkinnän.

Mopon huolto- ja liikenneturvallisuuskurssi
Kiinnostaako sinua mopo tai jokin muu pärisevä kone? Jos vastasit kyllä, niin
tämä kurssi on sinua varten. Kurssin aikana voit huoltaa omaa mopoa, mönkijää,
polkupyörää jne. Kurssin tavoitteena on tutustua moottoritekniikkaan, huoltaa
ja kunnostaa omia tai opettajan tuomia polttomoottori laitteita. Tutustumme
liikennesääntöihin ja pohdimme, miten voimme omalta osaltamme parantaa liikenneturvallisuutta. Tämä kurssi sopii myös hyvin niille oppilaille, jotka ovat
kiinnostuneita mopokortin suorittamisesta.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
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Tekstiilityö
Tavoitteena on syventää käsityötaitoja monipuolisesti tekstiilityön erikoisemmilta osa-alueilla. Oppilaat tutustuvat erilaisiin langanvalmistustapoihin, tekevät pienet kokeilut kankaankudonnassa, sekä kokeilevat vapaalankahuovutusta
ja punontaa. Perehdytään ryhmissä erilaisiin tekstiilimateriaaleihin, kuten puuvillaan, villaan ja keinokuituihin, sekä niiden ominaisuuksiin pienten kokeilujen
avulla. Kurssin tavoitteena olisi luoda hyvä pohja erilaisten tekstiilimateriaalien
hahmottamiselle, jota sitten hyödynnetään oppilaiden valitsemissa töissä.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, käytännön työtaitoihin, ryhmätyöskentelyyn sekä oppimispäiväkirjaan

Tukioppilastoiminta
Kahdeksannen luokan tukioppilaskurssin suorittaneet toimivat seitsemäsluokkalaisille kummioppilaina. Oppilaat ohjaavat erilaisia ryhmäytystilanteita sekä osallistuvat koulun yhteishengen luomiseen ja mukavien tilaisuuksien suunnitteluun, kuten seiskajuhlaan ja ysigaalaan.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Ruotsin lyhytvalinnainen
Ruotsia lukioon meneville: kerrataan ja vahvistetaan keskeisimpiä yläkoulussa
opittuja ja lukion aloitusta helpottavia rakenteita ja sanastoa monipuolisilla tavoilla.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Espanjan lyhytkurssi
Espanjan lyhytkurssilla tutustutaan espanjakielisten maiden tapoihin ja kulttuuriin. Samalla opit kertomaan perusasioita itsestäsi, vaihtamaan kuulumisia sekä
käyttämään espanjaa tavallisissa asiointitilanteissa. Bienvenidos!
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
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Luova kirjoittaminen

Kurssilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä irrotellen, kokeillen ja oppilaiden toiveita
ja tarpeita kuunnellen. Tällä kurssilla sisältö rakennetaan yhdessä. Tavoitteena on
saada omaan kirjoittamiseen vapautta ja iloa sekä oppia ja kehittyä niissä asioissa,
joissa osallistuja itse toivoo. Lisäksi kurssilla harjoitellaan rakentavan palautteen
antamista ja vastaanottamista kannustavassa ilmapiirissä. Kurssilla tehdään pieniä
kirjoittamisen harjoituksia sekä ainakin yksi pidempi teksti. Palautetta saa sekä
ryhmältä että opettajalta. Kurssilla on myös mahdollisuus tutustua kirjoittamisen
mahdollisuuksiin oman hyvinvoinnin lisääjänä esim. erilaisten päiväkirjatekniikoiden
avulla.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa painottuu aktiivinen osallistuminen yhteiseen työskentelyyn.

Ysitanssit
Tule valmistelemaan ysien oma juhla kevään kohokohdaksi!
Kurssilla suunnitellaan yhteinen juhlatapahtuma: opetellaan tanssimaan ryhmässä
sovittuja tansseja, tehdään ysien oma tanssi, suunnitellaan juhlatilan koristelu ja
kirjoitetaan juhlan juontotekstit.
Voit osallistua kurssille, vaikka et olisi aiemmin tanssinut muualla kuin liikuntatunneilla.
Myöskään omaa paria ei tarvitse olla valmiiksi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
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