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Valinnaiset opinnot (lyhyt muu valinnainen, 1 vvt)
Kurssin arviointi: Hyväksytty / Hylätty

GREATEST HITS (xHITS)
Greatest Hits -kurssilla valitaan parhaita paloja musiikin saralta peruskoulun viimeisen
vuoden kunniaksi! Oppilaat pääsevät vaikuttamaan paljon kurssin sisältöön ja myös
toivomaan musisoitavia kappaleita. Kurssilla voidaan esimerkiksi soittaa, laulaa, kuunnella
musiikkia, opetella musiikkiteknologiaa, tehdä omia kappaleita tai oppia vaikka uutta
erityylisistä musiikeista. Toki voimme myös esimerkiksi lähinnä bändeillä, mikäli tähän on
suurta innostusta. Tärkeintä on, että musiikki soi tunneilla jollain tavalla! Minkälainen olisi
sinun Greatest Hits?

MAALAUS- JA PIIRUSTUSKURSSI (xMAPI)
Piirretään ja maalataan monia eri välineitä käyttäen, mm. lyijykynä, liidut, värikynät, tussit,
akvarelli- ja akryylivärit, pastellivärit.
REKVISIITTA- JA LAVASTEKURSSI (xRELA)
Suunnitellaan, taiteillaan ja valmistetaan koulun esityksiin ja tapahtumiin näkyvyyttä ja
näyttävyyttä: lavasteita, somisteita, julisteita, mainoksia, valokuvia, seinämaalauksia.
Erilaisilla kuvis- ja kässätekniikoilla tehdään visuaalisesti vaikuttavaa eri materiaaleista mihin
tahansa tarpeeseen. Luovasti.

TEKSTIILI LYHYT (xTSLY)
Tekstiilityön lyhytkurssille ovat tervetulleita kaikki, joilla on halu toteuttaa itseään käsin.
Tekniikat ja työt valitaan oppilaiden tarpeiden mukaan. Voidaan korjailla ja tuunailla omia
vaatteita mieluisemmiksi, neuloa vihdoinkin ne omat villasukat tai lempitumput, virkata
pikkumatto omaan huoneeseen, tutustua ajankohtaisiin tekniikoihin, kuten makramésolmeiluun, tai kokeilla vanhoja perinnetekniikoita vaikkapa nypläämällä kirjanmerkin.
Kangasvärit ja huovutusvillat, helmet, kirjontalangat ja muut materiaalit ovat myös
käytettävissä. Työ voi olla yksittäinen iso, koko kurssin kestävä tai sitten voit toteuttaa
useampia pikkutöitä. Tärkeintä on itsensä toteuttaminen ja tekemisen meiniki.
TEKNINEN LYHYT (xTELY)
Täällä tehdään vapaavalintaisia puu- ja metallitöitä tai konehommia. Leikkuulaudat,
pikkupöydät, hyllyt ja muut tarpeelliset tai muuten vain kivat kapistukset. Tee vaikka
toteemi. Täällä tuunaat myös fillarin tai fiksaat mopedin, teet ottivieheet seuraavaksi
kesäksi, komeat korut itsellesi tai Hänelle tai vaikka pihalle peltisen lintulaudan. Sopii kaikille
lähtötasosta riippumatta.

PALLOPELIT (xPAPE)
Harjoitellaan ja pelataan monipuolisesti erilaisia pallopelejä. Ylläpidetään ja kohotetaan
peruskuntoa. Sopii sekä tytöille että pojille.
KUNTOLIIKUNTA (xKUNT)
Tavoitteena on kehittää, ylläpitää ja seura fyysisen kunnon eri osa-alueita monipuolisesti.
Sisältöinä esim. kuntosaliharjoittelu, toiminnallinen harjoittelu, kehonhuolto,
kestävyysliikunta. Kuntotestit kurssin alussa ja lopussa. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille.

KOKKIKURSSI (xKOKU)
Valmistetaan erilaisia ruokia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan.

RennoX (xREX)
Opi tunnistamaan ja hallitsemaan stressiä ja jännittämistä. Valinnaisaine perustuu
toiminnallisiin tunteihin, joiden tarkoitus on lisätä hyvinvointiasi ja itsetuntemustasi.

JOHDATUS LUKION MATEMATIIKKAAN (xMALU)
Kurssi sopii erinomaiseksi pohjaksi lukioon suuntautuvalle oppilaalle. Kurssin tavoitteena on
vahvistaa laskutaitoja ja harjoitella itsenäisempää työtapaa matematiikassa. Sisällöt
noudattavat mahdollisimman paljon lukion matematiikan ensimmäisen kurssin sisältöjä.
Kurssille voi osallistua myös käymättä 8. lk:n MASY-kurssia.
MATEMATIIKAN TUKI (xMATU)
Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opiskeltuja asioita. Kurssi on tarkoitettu
matematiikan perustaitojen varmentamiseen jatko-opintoja varten. Kurssin tavoitteena on
helpottaa siirtymistä toisen asteen koulutukseen.

KEMIAN TYÖKURSSI (xKETY)
Kurssilla tehdään sellaisia kemian töitä, joita ei normaaleille oppitunneilla ehditä
käsittelemään, eivätkä ne välttämättä kuulu yläkoulun oppisisältöihin. Lisäksi kurssin aikana
pyritään tekemään yritysvierailuja teknologia- ja kemian teollisuuden yrityksiin.

ENGLANNIN SYVENTÄVÄ (xENSY)
Opittujen perusasioiden vahvistaminen ja kielitaidon eri osa-alueiden laajentaminen mm.
erilaisten tekstien, kuullun ymmärtämisharjoitusten, suullisten ja kirjallisten harjoitusten
avulla. Aktiivisille englannin opiskelijoille.
ENGLANNIN TUKI (xENTU)
Opiskellaan perusasioita vaihtelevin menetelmin. Kurssi tukee yhdeksännen luokan
oppisisältöjä.

TRÄNA ÄNNU MERA! - RUOTSIN SYVENTÄVÄ KURSSI (xRUSY)
Vahvista kielitaitoasi ja rohkaistu puhumaan. Laajennetaan sanavarastoa ja kerrataan
kielioppia ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Harjoitellaan oman tekstin tuottamista.
TRÄNA MERA! - RUOTSIN TUKIKURSSI (xRUTU)
Vahvista sanavarastoasi ja rakenna kieliopin osaamistasi perusasioita kertaamalla!
Säännöllistä tukea ruotsin normituntien opiskeluun - et siis tarvitse erillistä tukiopetusta!
VENÄJÄÄ, PRIVET! (xVENA)
Vahvistamme jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita vaihtelevin menetelmin esim. matkailijan
tarpeeseen. Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin esim. musiikki, ruokakulttuuri, kuvataide,
kirjallisuus.

ANTIIKIN HISTORIAA (xAHIS)
Antiikin historian valinnaiskurssi raottaa ovea nykyisen kulttuurimme ja sivistyksemme
alkulähteille. Pyramidien Egyptistä tutustumme mm. faaraoiden hovin ja hieroglyfien
salaisuuksiin. Kreikkalaisen kulttuurin saloista perehdymme mm. olympolaisiin jumaliin,
sankareiden seikkailuihin ja tieteen kehitykseen. Rooman valtakunnasta tutustumme sen
kuningasaikaan, vallankumoukseen ja keisarikauteen. Mitä tapahtui gladiaattoriareenoilla,
mitä tapahtui Pompeijissa, miksi Brutus murhasi Caesarin jne. opiskelijoille.
Jos olet suorittanut kurssin jo 8. luokalla, et voi valita tätä kurssia enää 9. luokalla.
ILMAISUTAITO (xILTA)
Improvisaatio-, tutustumis-, aisti- ja puheharjoituksia. Tavoitteena oman esiintymisen
kehittäminen.
TUKIOPPILASTOIMINTA (xTUTO)
Tukioppilaiden tehtävänä on luoda yhteishenkeä ja vaihtelua koulun arkeen. Erityisen
merkittävä rooli tukioppilailla on uusien seiskaluokkalaisten saapuessa yläkouluun. Tukarit
auttavat myös ennaltaehkäisemään kiusaamista.
Oppilaiden osallisuus kuuluu tukioppilastoimintaan. Suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy
nuorten omat ideat. Tukarit järjestävät kouluun iloa teemapäivillä: tervetulojuhlan
seiskoille, pukuviikkoja, piparipartion ja jouluradion, ystävänpäivän… ja vuoden
kohokohtana 9-GAALAN!
Tukaritoiminta edellyttää tukioppilaskoulutuksen suorittamista ja toiminnasta saa erillisen
todistuksen.
OPPILASAGENTIT (xOPAG)
Oppilasagenttitoiminnassa valmistelemme ja toteutamme koulun juhlien tekniikkaa, kuten
ääniä ja valoja, kuvaamme ja editoimme videomateriaalia koulun toiminnan tarpeisiin sekä
suunnittelemme ja pidämme tietotekniikkaperehdytyksiä tarpeen mukaan niin muille
oppilaille kuin opettajillekin. Toimintaa toteutetaan ympäri vuoden osittain
projektiluonteisesti kulloisenkin tarpeen mukaan 8. ja 9. luokkien yhteisenä ryhmänä.
Kurssista saa erillisen todistuksen.

