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VALINTAOHJEET

Valitse tästä vihosta valinnaisia seuraavasti:
2 pitkää valinnaista



yksi pitkä taito- ja taideaine
yksi pitkä muu valinnainen

2 lyhyttä valinnaista



yksi lyhyt taito- ja taideaine
yksi lyhyt muu valinnainen

Jokaiselle valinnalle valitaan kaksi varavalintaa.

Valinnaisaineita on yläkoulun aikana yhteensä 11 vuosiviikkotuntia. Näistä 6 vuosiviikkotuntia
opiskellaan kahdeksannella luokalla.





Pitkää valinnaista opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokilla.
Lyhyet valinnaiset kestävät yhden lukukauden (kevään tai syksyn), kaksi tuntia
viikossa.
Pitkä ja lyhyt taito- ja taideaine eivät saa olla samat.
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Valinnaisten arviointi
Taito- ja taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, käsityö, kotitalous. Taito- ja taideaineet
arvioidaan osana oppiainetta, valinnaisesta ei siis saa erillistä arvosanaa.

Muut pitkät valinnaiset arvioidaan erillisellä numeroarvosanalla.
Muut lyhyet valinnaiset arvioidaan hyväksytty/ hylätty.

Pitkän saksan lukijat valitsevat pitkäksi muuksi valinnaisaineeksi saksan.

Valinnat tulee tehdä huolella, sillä niitä ei enää myöhemmin voi muuttaa ilman painavaa
syytä. Valinnaiskurssin toteutuminen edellyttää, että sen valitsee riittävän moni oppilas.
Valinnaisaineiden ryhmäkokorajoitusten vuoksi on mahdollista, että oppilas ei saa
ensisijaisesti haluamaansa valinnaisainetta. On siis tärkeää miettiä varavalinnat huolellisesti.

Valinnat tehdään Wilmassa oppilaan omilla tunnuksilla:

1. Etusivun yläreunassa on kohta kurssitarjotin.
2. Klikkaa oikeasta yläreunasta kurssitarjotinvalinnat.
3. Valitse jokaisesta palkista yksi valinnainen.
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PITKÄT TAITO- JA TAIDEAINEVALINNAISET
Valitse näistä yksi varsinainen valinta ja kaksi varavalintaa

Kotitalous
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Valinnaisessa kotitaloudessa laajennetaan ja syvennetään 7. luokalla opittuja
ruuanvalmistus- ja leivontataitoja. Tuntien aikana tutustutaan suomalaiseen ja
kansainväliseen ruokakulttuuriin ja huomioidaan lukuvuoden aikana olevat erilaiset juhlat
(esim. joulu, pääsiäinen, vappu jne.) Tämä kurssi antaa hyvät valmiudet omaa elämää
varten kaikille sekä antaa hyvän pohjan oppilaille, jotka suunnittelevat alan jatko-opintoja.
Arviointi
Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, käytännön työtaitoihin ja yhteistyökykyyn,
joiden näytöt annetaan oppitunneilla. Tämän lisäksi täytetään arvioitavaa oppimispäiväkirjaa.
Kuvataide
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kuvataiteen valinnaisessa on tarjolla monipuolista taiteen tekemistä erilaisin tekniikoin:
piirtäen, maalaten, muotoillen, median keinoin, taidehistoriaa ja eri kuvakulttuureita tutkien.
Tavoitteena on syventää jo opittuja taitoja, sekä kehittää omaa kuvallista ajattelua ja
ilmaisua. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan vuosittain taidemuseossa tai –galleriassa ja
osallistutaan yhteistyöprojekteihin esim. vierailevien taiteilijoiden ohjauksessa.
Arviointi
Numeroarviointi, johon vaikuttavat työskentelyprosessi, tuntiaktiivisuus sekä annettujen
tehtävien luova toteutus. Yhdeksännen luokan keväällä tehdään pidempikestoinen itse
suunniteltu ja toteutettu kuvataiteen päättötyö, joka on yleensä esitelty omassa
päättötyönäyttelyssään.
Käsityö, pehmeät materiaalit
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kurssilla syvennetään käsityössä tekstiilityön osa-alueiden osaamista. Oppilaat
suunnittelevat omista lähtökohdistaan tarpeellisia käsityötuotteita. Työt ja aihealueet valitaan
kunkin ryhmän kanssa erikseen. Valmistuksessa pyritään oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen
toteutukseen.
Arviointi
Numeroarviointi
Käsityö, kovat materiaalit
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kurssilla syvennetään käsityössä teknisen työn osa-alueiden osaamista, opetellaan uusia
tekniikoita käsityötuotteiden avulla sekä suunnittellaan oppilaiden omista lähtökohdista
tarpeellisia käsityötuotteita. Työt ja aihealueet valitaan kunkin ryhmän kanssa erikseen.
Valmistuksessa pyritään oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen toteutukseen.
Arviointi
Numeroarviointi
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Liikunta, pojat
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Harrastetaan monipuolisesti kaikkia liikuntalajeja, myös uudempia. Oppilaan on myös
mahdollisuus osittain harjoitella omaa lajiaan erikseen sovittavalla tavalla.
Arviointi
Numeroarviointi
Liikunta, tytöt
Kurssin sisältö ja tavoitteet:
Liikunnan iloa ja piristystä päivään oppilaiden toiveiden mukaisesti. Lajit voivat vaihdella
palloilusta tanssiin, kuntosalityöskentelystä rentoutumiseen. Kurssilla olisi tarkoitus tutustua
myös vähän harvinaisempiin lajeihin, jotka saattavat joissakin tilanteissa aiheuttaa
kustannuksia. Tarjolla on kuitenkin aina maksuton vaihtoehto.
Arviointi
Numeroarviointi
Musiikki
Kurssin sisältö ja tavoitteet:
Kurssi antaa tietoja, taitoja ja elämyksiä musiikista monipuolisesti.
Jatketaan musiikin opiskelua siitä, mihin seiskalla jäätiin sillä erotuksella, että musisoidaan
enemmän. Jatketaan laulua ja bändisoittimien opiskelua syventäen seiskalla opittua sekä
käydään läpi musiikin perusteita ja erilaisia musiikkiin liittyviä aiheita.
Tällä kurssilla myös valmistaudutaan esityksiin, joihin pääsee halutessaan.
Arviointi
Numeroarviointi
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LYHYET
TAITO- JA TAIDEAINEVALINNAISET

Valitse näistä yksi varsinainen ja kaksi varavalintaa

Kotitalous
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Valinnaisessa kotitaloudessa laajennetaan ja syvennetään 7. luokalla opittuja
ruuanvalmistus- ja leivontataitoja.
Arviointi
Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, käytännön työtaitoihin, yhteistyökykyyn
sekä oppimispäiväkirjoihin.
Kuvataide
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kuvataiteen valinnainen on monipuolinen lyhytkurssi, joka sopii kuvataiteesta ja oman
kuvailmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssilla kokeillaan erilaisia kuvantekemisen
keinoja ja käytetään monenlaisia materiaaleja. Kurssilla syntyy yhtä hyvin lyijykynäpiirros
kuin kolmiulotteinen veistoskin!
Arviointi
Numeroarviointi, johon vaikuttaa aktiivinen työskentelyprosessi, kuvallisten harjoitusten
tekeminen sekä töiden toteutus.
Käsityö, pehmeät materiaalit
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Tavoitteena on syventää käsityötaitoja monipuolisesti tekstiilityön eri osa-alueilla. Oppilaat
suunnittelevat omista lähtökohdistaan tarpeellisia käsityötuotteita. Työt ja aihealueet valitaan
kunkin ryhmän kanssa erikseen. Valmistuksessa pyritään oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen
toteutukseen.
Arviointi
Numeroarviointi
Käsityö, kovat materiaalit
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kurssilla syvennetään käsityössä teknisen työn osa-alueiden osaamista, opetellaan uusia
tekniikoita käsityötuotteiden avulla sekä suunnitellaan oppilaiden omista lähtökohdista
tarpeellisia käsityötuotteita. Työt ja aihealueet valitaan kunkin ryhmän kanssa erikseen.
Valmistuksessa pyritään oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen toteutukseen.
Arviointi
Numeroarviointi
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Lyhyt liikunta, pojat
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Harrastetaan monipuolisesti kenttä- maila- ja tarkkuuspelejä.
Arviointi
Numeroarviointi
Lyhyt liikunta, tytöt
Kurssin tavoitteet ja sisällöt
Liikunnan iloa ja piristystä päivään oppilaiden toiveiden mukaisesti. Lajit voivat vaihdella
palloilusta tanssiin, kuntosalityöskentelystä rentoutumiseen. Kurssilla olisi tarkoitus tutustua
myös vähän harvinaisempiin lajeihin, jotka saattavat joissakin tilanteissa aiheuttaa
kustannuksia. Tarjolla on kuitenkin aina maksuton vaihtoehto. Tunneilla on mahdollisuus
harjoitella omaa lajiaan yhdessä sovittavalla tavalla.
Arviointi
Numeroarviointi

Musiikki
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Musiikin lyhytkurssilla jatketaan jo seiskalla aloitettuja asioita syventäen mm. bändisoittimien
opiskelua, käymällä asioita musiikin perusteista sekä muista musiikkiin liittyvistä aiheista.
Arviointi
Numeroarviointi
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MUUT PITKÄT VALINNAISET
Valitse näistä yksi varsinainen ja kaksi varavalintaa

B1 espanja
Kurssin sisältö ja tavoitteet
¡Buenos días! Espanjan valinnaiskurssilla pääset opiskelemaan espanjan alkeita,
selviytymään tavallisista kielenkäyttötilanteista maailman neljänneksi puhutuimmalla kielellä
ja tutustumaan espanjankielisiin maihin ja niiden tapoihin, musiikkiin, elokuviin ja
ruokakulttuuriin. Kurssi antaa myös hyvän perustan espanjanopinnoille toisen asteen
koulutuksessa. ¡Bienvenidos!
Arviointi
Numeroarviointi
Palloilu, pojat
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Harrastetaan monipuolisesti erilaisia palloilulajeja, myös uudempia.
Arviointi
Numeroarviointi
Leivonta
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Leivontakurssilla laajennetaan ja syvennetään oppilaiden leivontataitoja. Sisältönä erilaiset
taikinatyypit, suolaista ja makeaa leipomista arjesta juhlaan, perusleivonnaiset
muunnelmineen, suomalaista perinneleivontaa sekä kansainvälisiä leivonnaisia. Lisäksi
opetellaan valmistamaan erilaisia koristeita mm. sokerimassasta ja suklaasta..
Arviointi
Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, käytännön työtaitoihin ja yhteistyökykyyn,
joiden näytöt annetaan oppitunneilla. Tämän lisäksi täytetään arvioitavaa oppimispäiväkirjaa.

Musisoidaan bändissä
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Bändikurssilla musisoidaan soittamalla ja laulamalla sekä opiskellaan musiikin perusteisiin
liittyviä asioita. Tunneilla harjoitellaan bändisoittimien (kitara, basso, rummut ja koskettimet)
soittamista ja opiskellaan niiden roolia soittotilanteessa. Myös mikrofonilaulu ja musiikin
kuuntelu kuuluvat keskeisesti tuntien sisältöön. Myös omat erikoissoittimet huomioidaan.
Myös tällä kurssilla opiskelevilla on mahdollisuus esiintymisiin koulun tilaisuuksissa.
Arviointi
Numeroarviointi
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Kuvista muotoillen ja rakennellen
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kurssilla opitaan pääosin kolmiulotteisen työskentelyn tekniikoita, eli muotoillaan esim.
savesta, kipsistä ja erilaisista kierrätysmateriaaleista veistoksia. Kurssilla voi syntyä niin
romurobotti kuin tarkasti suunniteltu pienoismallikin. Kurssin tavoitteena on monipuolistaa
omaa luovuutta rakennellen erilaisista materiaaleista, unohtamatta tärkeää
suunnitteluprosessia. Kurssilla vieraillaan mahdollisuuksien mukaan
taidemuseossa/galleriassa, tai osallistutaan työpajatoimintaan. Max 16 osallistujaa.
Arviointi
Numeroarviointi, johon vaikuttaa aktiivinen työskentelyprosessi sekä annettujen tehtävien
luova toteutus.

Tekninen työ
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Teknisen työn pitkässä valinnassa tutustutaan monipuolisesti eri tekniikan osa-alueisiin:
puutekniikkaan, metallitekniikkaan sekä elektroniikkaan. Opiskelu koostuu opettajan
antamista pakollisista harjoitustöistä sekä taitojen karttuessa myös lisääntyvässä määrin
oppilaan omista projekteista. Kurssiohjelmaan kuulu hyvin tiiviisti oppilaiden omien mopojen
ja mönkijöiden huolto ja kunnostus, 3 D tulostus, robotiikka/ohjelmointi sekä eri
ammattialoihin tutustuminen. Pitkän valinnan tarkoituksena on antaa oppilaalle perustasoa
laajemmat tiedot ja taidot tekniikan eri osa-alueista sekä antaa hyvät valmiudet esim.
ammatillisiin opintoihin ja tulevaisuuden teknisiin harrastuksiin.
Arviointi
Numeroarviointi.

Tekstiilityö
Kurssin sisältö ja tavoitteet:
Kurssilla tutustutaan arkipäivän tilanteisiin, joissa tarvitaan käsityön pehmeiden materiaalien
taitoja. Tekniikoina muun muassa ompelua, lankatekniikoita, askartelua, tuunausta ja
korjausta unohtamatta. Kurssin opiskelu koostuu opettajan antamista pakollisista
harjoitustöistä sekä myöhemmin myös oppilaan omista projekteista. Kurssisisältöön kuulu
hyvin tiiviisti oppilaiden omien vaatteiden ja tekstiilien tuunaus ja korjaus, värjäys ja
kankaanpaino, erikoistekniikat sekä eri ammattialoihin tutustuminen. Pitkän valinnan
tarkoituksena on antaa oppilaalle perustasoa laajemmat tiedot ja taidot tekniikan eri osaalueista sekä antaa hyvät valmiudet esim. ammatillisiin opintoihin ja tulevaisuuden
pehmeisiin harrastuksiin.
Arviointi
Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, ja oppimispäiväkirjaan.
Tietotekniikka
Kurssin sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tutustutaan monipuolisesti tietokoneen
toimintarakenteeseen ja oheislaitteisiin sekä tärkeimpiin ohjelmiin. Aihealueita ovat:





tietokonelaitteisto ja sen toiminta, käyttöjärjestelmät
toimisto–ohjelmat ja niiden käyttö (Word, Excel, Power Point yms.)
internetin turvallinen käyttö tiedonhaun ja viestinnän välineenä
nettisivujen koodaaminen
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ohjelmointi
kuvankäsittely ja videoiden editointi

Opiskelu tapahtuu tietokoneen ääressä ja pääpaino on itsenäisellä työllä. Tavoitteena on,
että kurssin suoritettuaan oppilaalla on monipuoliset tietotekniset taidot, joista on hänelle
hyötyä tulevissa opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.
Arviointi
Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, koemenestykseen sekä toteutettujen
töiden laatuun.

Teatterin taikaa
Kurssin sisältö ja tavoitteet: Teatterin taikaa on teatteri-ilmaisun kurssi, jossa perehdytään
monipuolisesti draaman eri menetelmiin, teatterin maailmaan ja tehdään itse näytelmiä.
Kurssilla opitaan ilmaisua monipuolisesti, niin kehollista ja puheilmaisua kuin
käsikirjoittamistakin, ja harjoitellaan esiintymistä sekä omassa ryhmässä että yleisölle.
Kurssilla edetään pienin askelin turvallisessa ilmapiirissä, ryhmälle sopivassa tahdissa.
Kurssin aikana tutustutaan mm. tutustumis- ja lämmittelyharjoituksiin, jännittämisen
mekanismeihin, improvisaatioon, prosessidraamaan, dramatisointiin, käsikirjoittamiseen,
näytelmän miljöön luomiseen (lavastus, puvustus, valaistus, äänet) sekä käsikirjoituksiin ja
näytelmäteksteihin.
Kurssin sisältöä luodaan yhdessä, eli osallistujien toiveita ja kiinnostuksenkohteita otetaan
mahdollisuuksien rajoissa huomioon ja hyödynnetään kunkin osaamista. Kurssin aikana
käydään katsomassa ainakin yhdestä kahteen näytelmää ja tehdään teatterivierailuja ja/tai
kutsutaan teatterialan ihmisiä koululle.
8. luokalla luodaan perusta eli mm. tutustutaan draamailmaisun menetelmiin monipuolisesti,
tehdään vierailu teatterin kulissien takaiseen maailmaan, tutustutaan teatterialan ammatteihin
ja tehdään pieniä esityksiä.
9. luokalla tehdään laajempi näytelmäprojekti, jossa toteutetaan näytelmän kaikki vaiheet
alusta loppuun itse.
Kenelle kurssi sopii?
Kurssille osallistuminen ei edellytä teatterialan taituruutta, vaan voit rohkeasti tulla mukaan
sillä perusteella, että teatterimaailma kiinnostaa, pidät yhteistoiminnallisuudesta ja kaipaat
lukujärjestykseesi jotakin erilaista. Kurssi tarjoaa osallistujille teatteritaitojen ja -tietojen lisäksi
osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja itsetuntemuksen lisääntymistä sekä
vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja esiintymisvarmuutta. Ryhmään mahtuu 16 osallistujaa.
Arviointi:
Numeroarviointi. Arvioinnissa korostuvat osallistumisaktiivisuus sekä
yhteistyötaidot. Arviointi rakentuu itsearvioinnin sekä opettajan arvioinnin varaan. Oppimisen
tukena käytetään oppimispäiväkirjaa. Arviointikriteerit täsmennetään yhdessä lukuvuoden
alussa.
A-saksa
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Saksan opintoja jatketaan A-saksassa valinnaisena aineena. Kaikki A-saksan lukijat
valitsevat saksan valinnaiseksi.
Arviointi
Numeroarviointi

11

LYHYET
MUUT VALINNAISET
Valitse näistä yksi varsinainen ja kaksi varavalintaa

Jokapaikan tietotekniikka
Tietotekniikka toimii ihmisten arkitoimissa kaikkialla ja koko ajan. Kurssilla perehdytään
tietotekniikan perusteisiin ja tietokoneen hyötykäyttöön. Kurssilla tutustutaan
 toimisto-ohjelmiin (Word, Excel, Power Point)
 internetin turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön tiedonhaun välineenä
 kuvien ja videoiden editoinnin perusteisiin
 kymmensormijärjestelmään (NäppisTaituri)
Tavoitteena on, että oppilaalla on kurssin suoritettuaan tietotekniikan perustaidot hallussa ja
hänen on luontevaa hyödyntää taitoja tulevissa opinnoissaan ja myöhemmin työelämässä.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Ongelmanratkaisukurssi
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti matemaattisiin ongelmiin ja pohditaan ongelmien eri
ratkaisujen kulkuja. Ongelmien ratkaisua harjoitellaan eri tekniikoilla. Kurssilla tehdään
katsaus klassisiin ongelmiin ratkaisuineen, tutustutaan matemaattisiin peleihin ja leikkeihin
sekä erilaisiin päättelytehtäviin. Myös oppilaiden ideat otetaan huomioon kurssin aikana.
Tavoitteena on, että oppilaan matemaattinen ajattelu kehittyisi ja erilaiset ratkaisutekniikat
tulisivat tutuiksi.
Arviointi Hyväksytty/hylätty
Turistiranskaa
Kurssin sisältä ja tavoitteet
Salut! Haaveiletko matkasta Pariisiin? Tällä turistiranskan kurssilla harjoitellaan ranskan
alkeita ja selviytymään matkailijoille tyypillisistä kielenkäyttötilanteista. Oppitunneilla
tutustuaan myös Ranskaan ja ranskankielisiin maihin ja niiden tapoihin, musiikkiin, elokuviin
ja ruokakulttuuriin. Bienvenue!
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
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Sotahistoria
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Sotahistorian -kurssilla tutkimme 1. ja 2. maailmansotaa ja kylmän sodan kriisejä. Tutkimme
tapahtumia maailman ja Suomen näkökulmasta. Tapahtumien takana on myös yksilöitä,
tavallisia ihmisiä, nämä ihmiskohtalot nousevat myös esiin kurssilla. Kurssi sisältää kaikkea
sitä mitä tunneilla ei ehditä käymään läpi: Miksi viholliset pelasivat jalkapalloa jouluna 1914
ei kenenkään maalla, miksi Stalin jätti oman poikansa saksalaisten sotavangiksi tai missä
oma sukulaisesi taisteli 2. maailmansodan aikana. Mitä Vietnamin sodassa tapahtui?
Kurssilla teemme monipuolisesti yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sähköisesti tai perinteisesti.
Apuna käytämme historian oppikirjaa, nettiä, lehtiä, erilaisia dokumentteja ja elokuvia ja
sarjoja. Oppilaat saavat vaikuttaa sisältöön ja työtapoihin. Vierailemme Museo Militariassa.
Arviointi
Hyväksytty / hylätty

Tukioppilastoiminta
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kurssilla koulutetaan tukioppilaskummeja, jotka voivat toimia 7. luokkien kummioppilaina.
Kummioppilaina toimitaan yhdeksännellä luokalla. Kurssilla harjoitellaan ihmissuhdetaitoa ja
opetellaan ongelmanratkaisutaitoja sekä ryhmäyttävien leikkien ohjaamista kummiryhmillä.
Oppitunneilla harjoitellaan taitoja olla muiden oppilaiden tukena sekä pyritään kehittämään
myönteistä kouluilmapiiriä.
Arviointi
Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista tunneilla tehtäviin
harjoituksiin sekä ryhmäytyksiin. Oppilas saa erillisen todistuksen kurssin käymisestä.
Kässäkurssi
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Jos motivaatio ei riitä villapaidan neulontaan tai tilkkutäkin teko tuntuu
ylitsepääsemättömältä, niin tämä on juuri sinulle sopiva matalan kynnyksen kässän kurssi.
Kurssilla valmistetaan tutuilla - ja erikoistekniikoilla erilaisia käsitöitä, joiden valmistukseen ei
tarvitse käyttää viikkoja. Koruja, lahjoja, koristeita, asusteita ja muita. Myös omien töiden
tekeminen onnistuu.
Arviointi
Hyväksytty/Hylätty
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Nautitaan fiktiosta
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Nautitaan fiktiosta –kurssilla nautitaan fiktiosta sekä lukien että kirjoittaen. Kurssilla
tutustutaan erilaisiin ja eripituisiin fiktiivisiin teksteihin ja kirjoitetaan niitä myös itse. Tunneilla
keskustellaan ja voidaan käyttää myös draaman keinoja kirjallisuuden käsittelyssä. Kurssilla
on mahdollisuus kehittää omaa kirjoitustaitoaan, eikä tekstejä ole pakko näyttää muille, jos ei
halua. Tavoitteena on luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen kurssilainen uskaltaa kertoa
ajatuksiaan esimerkiksi luetuista teksteistä
Kurssin sisältö ja painotukset tarkentuvat ja muotoutuvat yhdessä kurssilaisten toiveiden
mukaan. Tavoitteena on nauttia lukemisesta ja kirjoittamisesta.
Kurssi sopii esimerkiksi sellaiselle oppilaalle, jonka tekee mieli kääriytyä peittoon ja
uppoutua tekstien maailmaan.
Arviointi
Hyväksytty/Hylätty

Luova kirjoittaminen
Kurssin sisältö ja tavoitteet
* tutustutaan luovaan kirjoittamiseen ja kirjoittamisen iloon
* kokeillaan treenikirjoittamista
* etsitään omaa tyyliä kirjoittajana ja tehdään erilaisia tyylikokeiluja
* hyödynnetään omaa luovuutta, vahvuuksia ja rohkaistutaan kirjoittajina
* saadaan ja annetaan vertaispalautetta
Kurssilla tehdään esimerkiksi
* luovan kirjoittamisen harjoituksia
* novelleja, runoja, draamaa
Kurssin sisältöön vaikuttavat osallistujien toiveet ja tarpeet!
Arviointi
hyväksytty/hylätty
Oppimisen tuki kaseille
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Saat lyhytkurssin verran lisää aikaa opiskella erityisopettajan kanssa mitä tahansa
oppiainetta. Jos itsenäisessä läksyjen tekemisessä on hankaluuksia tai työt tuppaavat
jäämään rästiin, tämä kurssi on sinua varten. Sopiva maksimikoko ryhmälle on 10 oppilasta.
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
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Poikien palloilukurssi
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Harrastetaan monipuolisesti kenttä-, maila- ja tarkkuuspelejä.
Arviointi
Hyväksytty/ hylätty

Palloilukurssi tytöille
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Pelaillaan monipuolisesti erilaisia pallopelejä. Oppilaiden toiveesta voidaan keskittyä
enemmän myös 1-3 lajiin. Kurssilla voidaan tutustua myös vähän harvinaisempiin lajeihin,
jotka saattavat joissakin tilanteissa aiheuttaa kustannuksia. Tarjolla on kuitenkin aina
maksuton vaihtoehto.
Arviointi
Hyväksytty/ hylätty

Puukko/eräväline kurssi
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kurssin aikana tutustutaan perinteiseen suomalaiseen työvälineeseen, puukkoon. Oppilaat
suunnittelevat sekä tuottavat itselleen puukon tuppeineen, painottaen puukon toimivaa sekä
esteettistä ulkonäköä. Kurssityöt voivat olla myös retkeilyvälineitä kuten halstereita tai
taittolapioita. Kurssilla tutustutaan myös terähuoltoon sekä teräaselainsäädäntöön.
Tavoitteena on oppia puukon tai erävälineen valmistukseen kuuluvia erilaisia työstötapoja ja
menetelmiä.
Arviointi
Hyväksytty/ hylätty
Kuoro- ja yhtyelaulukurssi
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Kurssilla jatketaan seitsemännellä luokalla aloitettua tutustumista äänenkäytön perusteisiin
ja harjoitellaan yhdessä laulamista myös moniäänisesti. Muodostetaan erilaisia
kokoonpanoja ja harjoitellaan stemmalaulua. Tavoitteena on harjoitella erilaisia kappaleita ja
valmistautua esiintymisiin koulun juhlissa ja myös mahdollisuuksien mukaan koulun
ulkopuolella esim. palvelutaloissa ja päiväkodeissa. Työskentelytapoina musisointi ja
musiikin kuuntelu.
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
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YHTEENVETO KURSSEISTA (JOKAISESTA LAATIKOSTA VALITTAVA VALINNAINEN)
Pitkät taito- ja taideaineet

Oma valinta

Kotitalous
Kuvataide
Käsityö, pehmeät materiaalit
Käsityö, kovat materiaalit
Liikunta, pojat
Liikunta, tytöt
Musiikki

Lyhyet taito- ja taideaineet

Oma valinta

Kotitalous
Kuvataide
Käsityö, pehmeät materiaalit
Käsityö, kovat materiaalit
Lyhyt liikunta, pojat
Lyhyt liikunta, tytöt
Musiikki

Pitkät muut valinnaiset

Oma valinta

A-saksa
Leivonta
B1 espanja
Musisoidaan bändissä
Palloilu
Kuvista muotoillen ja rakennellen
Tekninen työ
Tekstiilityö
Tietotekniikka
Teatterin taikaa

Lyhyet muut valinnaiset
Tukioppilastoiminta
Jokapaikan tietotekniikka
Kässäkurssi
Kuoro-ja yhtyelaulukurssi
Ongelmanratkaisukurssi
Oppimisen tuki kaseille
Sotahistoria
Tyttöjen palloilukurssi
Poikien palloilukurssi
Turistiranskaa
Nautitaan fiktiosta
Luova kirjoittaminen
Puukko/ erävälinekurssi

Oma valinta
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