
7.LUOKAN VALINNAISKURSSIT, LV. 2018-19 
 
Valitse alla olevista valinnaisaineista yhteensä kolme kurssia. Laita ne numerojärjestykseen  
(1,2 ja 3)  valinnaisainekorttiisi.  Valituista kursseista toteutuu lukujärjestykseesi yksi kurssi.  

 
 

VALINNAISKURSSI Lyh. 

Ilmaise itseäsi! 
Harjoittelemme eläytymistä ja ilmaisua. Tutustumme ilmaisukeinoihin ja teemme erilaisia 
harjoituksia (improvisaatio, leikit, puheviestintä, luova kirjoittaminen). Suunnittelemme ja 
toteutamme pieniä esityksiä ja kokonaisuuksia. Kurssin sisältö ja toteutus suunnitellaan 
yhdessä. 
Arviointi: suoritusmerkintä  

Aiv01 

 Vasullinen venäjää, siemaus saksaa 
Kurssilla tutustut Saksan ja Venäjän maantietoon, kulttuuriin, tapakulttuuriin sekä kielen 
perusteisiin. Opit käyttäytymään kohteliaasti eri tilanteissa sekä käyttämään kielten 
perussanastoa ja keskeisiä fraaseja. 
Arviointi: numeerinen 

VSv01 

Kokeileva kemisti 
Teemme mielenkiintoisia ja näyttäviä laboratoriotöitä, esim. salmiakki titraamalla, makea 
sateenkaari ja lasinmuokkausta. Kokeet saavat taustakseen helppotajuisen ja tieteellisen 
selityksen. 
Arviointi: suoritusmerkintä 

KEv01 

My Space  - oma tila, koti, paikka 
Ryhdy (oman kotisi) arkkitehdiksi ja muotoilijaksi.  Unelmakoti (tai muu tila, rakennelma) 
syntyy eri alojen yhteistyönä.  Eri oppiaineiden tietopohjaa apuna käyttäen suunnittelemme 
ja rakennamme tulevien ideoiden pohjalta erilaisia rakennelmia, esineitä ja rakennuksia, 
pienoismalleja. Pääpaino käytännön tekemisellä kuvataiteessa ja käsityössä. 
Matematiikan ja maantieteen opit siirtyvät samalla mukavalla tavalla käytäntöön, kun luovuus 
pääsee valloilleen. 
Arviointi: numeerinen 

KUv05 

BLING BLING! säihkettä ja kimallusta 
Kuvataiteen ja tekstiilityön yhteiskurssi. Suunnittele ja muotoile erilaisista materiaaleista 
(savi, pahvi, villa, kangas, rautalanka, muovi, paperi, massat, muut kierrätysmateriaalit) 
esineitä ja tuotteita arki- ja juhlakäyttöön. 
Arviointi: numeerinen 

KSv03 

Tekniikoilla taiteillen, luovasti loihtien 
Kurssilla tutustutaan eri tekniikoihin; esim. hiili, pastelliliidut savi tai massa, lyijykynä, tussi, 
paperi ja toteutetaan  eri tekniikoilla töitä esim.; maalaus, piirtäminen, rakentelu/punonta, 
muovailu ja taittelu. 

Arviointi: numeerinen 

KUv04 

Musiikin painotettu kurssi  *) 
Soitetaan bändi- ja rytmisoittimilla sekä lauletaan erilaisissa kokoonpanoissa yksi- ja 
moniäänisesti. Valmistetaan jo melko vaativaa ohjelmistoa koulun juhliin. Samalla tutustutaan 
erilaisiin musiikinlajeihin (pop, rock, blues, näyttämömusiikki, suomalainen musiikki jne. 
Arviointi: numeerinen 

MUv01 

Bändisoitto  
Harjoitellaan bändisoitinten alkeita.  Voit myös osallistua laulamalla bändin toimintaan. 
Arviointi: numeerinen 

MUv05 



Elektroniikkaa ja robotiikkaa 
Rakennetaan elektroniikkatyö ja sille kotelo.  Ohjelmoidaan itse tehdyille  
roboteille erilaisia tehtäviä: esimerkiksi väistämään esteitä, löytämään valoa  
ja seuraamaan viivaa. 
Arviointi: numeerinen 

 
TNv01 

LuMa-luokan robotiikka 
Ohjelmoidaan Legoroboteille erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi automaattiset ovet, lajittelija, 
viivanseuraaja, vapaasti tilassa liikkuva robotti, pilkkionki tai kodin automaattinen valaistus. 
Kurssiin kuuluu myös yritysvierailu paikallisessa teknologiayrityksessä. 
Arviointi: numeerinen 

TNv02 

Monipuolista liikuntaa 
Syvennämme perusopetuksen liikuntaa. Ryhmän halukkuuden mukaan tutustumme 
kuntosaliharjoittelun alkeisiin ja mahdollisuuksien mukaan tutustumme myös 
perusliikunnasta poikkeaviin lajeihin kuten keilailu, koulugolf yms.  
Arviointi: suoritusmerkintä 

Liv01 

Luontoliikunta  
Monipuolista luontoliikuntaa lähialueiden luontoa hyödyntäen. Lajeina mm. frisbeegolf ja 
polkupyöräsuunnistus. 
Arviointi:  suoritusmerkintä 

Liv02 

Mediakurssi 
Kurssilla kurkistetaan median monipuoliseen maailmaan! Tällä kurssilla opit suhtautumaan 
mediaan terveen kriittisesti ja saat lisää välineitä kuluttaa ja tuottaa erilaisia mediasisältöjä 
monipuolisesti. Emme tietenkään unohda omaa tekemistä, eli ison osan kurssista teemme 
erilaisia materiaaleja verkkoon, blogeihin, koulun kotisivuille ja sosiaalisen mediaan. Voit itse 
vaikuttaa kurssin sisältöihin ja työtapoihin. 
Arviointi: suoritusmerkintä 

TTv01 

Ohjelmoinnin perusteet 
Kurssilla käsitellään ohjelmoinnin keskeiset perusasiat ja perehdytään ohjelmoinnille 
tyypilliseen, loogiseen ajattelutapaan. Kurssin tarkoituksena ei ole, että jokaisesta tulisi 
ammattikoodaaja, mutta ohjelmoinnin ja ohjelmien toiminnan ymmärtäminen auttaa meitä 
jokaista ymmärtämään tietokoneiden toimintaa.  
Arviointi: suoritusmerkintä 

TTv02 

               *) = jatkuu myös 8. ja 9. luokalla, koskee musiikkiluokkalaisia 

                

 
YLIMÄÄRÄINEN  B2-KIELI 
 

B2-saksan kurssilla opitaan perussanastoa ja erilaisia fraaseja, joista on hyötyä esimerkiksi matkoilla. 
Lisäksi tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin. 

B2-venäjän kurssilla opitaan venäjän kirjaimet ja opitaan lukemaan kieltä. Opetellaan perussanoja ja 
ilmaisuja sekä tutustutaan venäläiseen kulttuuriin.  

 


