8. LUOKAN VALINNAISKURSSIKUVAUKSET, LV. 2022-23
Valitse seuraavista valinnaiskursseista yhteensä viisi mieleistä ja merkitse ne numerojärjestyksessä
(1,2,3,4,5) saamaasi valinnaiskurssilomakkeeseen. Valituista kursseista toteutuu
lukujärjestykseesi kolme.
Valinnaiskurssin nimi
Sanahanat auki
Herätä mielikuvituksesi ja luovuutesi ja löydä oma tapasi kirjoittaa. Kirjoita käsin tai
käytä tietokonetta, ota avuksi tuttuja sovelluksia tai tutustu vanhoihin. Kirjoitetaan
luovasti, kehitellään huimia henkilöhahmoja, tarinoidaan, tulkitaan tekstejä ja
harjaannutaan ilmaisijana ja kirjoittajana. Tunneilla kirjoitetaan ja luetaan sekä voidaan
tehdä draamaa. Kurssi voi sisältää osallistujien suunnittelemaa lukuagenttitoimintaa.
Minun valintani
Oppilaat itse suunnittelevat ja toteuttavat kurssin sisällön omien mielenkiintojensa
mukaan. Kurssiohjelmaan voidaan sisällyttää soveltaen esim. digitaitoja, kädentaitoja,
kirjallisuutta ja kieltä, ilmaisua, hötsäliikuntaa, musiikkia, kotitaloustaitoja, askartelua,
pelailua, ja oikeastaan mitä vaan osallistujien toiveiden mukaan. Kurssin aikana on
tarkoitus tehdä sisältöihin liittyviä vierailuja mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena
kurssilla on laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet eli mm. kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu, osallistuminen ja vaikuttaminen, ajattelu ja oppiminen,
monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.
B3-saksan kurssit (alkava saksa, jatkuu 9.luokalla)
Opit saksan kielen perussanastoa ja rakenteita. Opit ilmaisemaan itseäsi helpohkoissa
kielenkäyttötilanteissa ja ymmärrät peruskieliset ilmaukset. Pääpaino on
kommunikaatiossa ja suullisessa kielitaidossa, jota harjoitellaan
pareittain monipuolisesti. Opit saksankielisten maiden ja Suomen välisiä eroja ja
ymmärrät niiden vaikutuksen kulttuurien kohtaamiseen.
Arviointi: numeerinen
B3-venäjän kurssit (alkava venäjä, jatkuu 9.luokalla)
Opitaan kirjaimet. Opitaan lukemaan venäjäksi. Tutustutaan Pietarin ja Moskovan
nähtävyyksiin kuvien ja videoiden avulla. Kuunnellaan musiikkia, katsotaan videoita.
Harjoitellaan arkipäivän kielenkäyttötilanneita, esimerkiksi itsestä, perheestä ja
asuinpaikasta kertominen.
Arviointi: numeerinen
Deutsch? Gerne! Saksaa? Mielellään! (alkeet)
Opitaan perussanastoa sekä yleisimpiä fraaseja. Harjoitellaan saksan käyttöä erilaisissa
kielenkäyttötilanteissa, opitaan Suomen ja Saksan välisiä kulttuuri- ja
tapakulttuurieroja.
Privjet! Venäjän alkeet
Opitaan venäjän kielen kirjaimet. Harjoitellaan tervehdyksiä, esittäytymistä ja muita
yleisimpiä fraaseja. Tutustutaan venäläiseen kulttuuriini ja joihinkin nähtävyyksiin.
LuMa-luokan matematiikka
Ylöspäin eriyttävää matematiikan opiskelua.
Arviointi: numeerinen
Valokuva
Tutustutaan valolla kuvaamiseen, tehdään kuvia ilman kameraa, kuvia pahvilaatikolla
ja tutustutaan järjestelmäkameran toimintoihin. Kehitetään kuvia pimiötyöskentelynä.
Tehdään kuvankäsittelyä.
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Kurssilla kurkistetaan median monipuoliseen maailmaan! Tällä kurssilla opit
suhtautumaan mediaan terveen kriittisesti ja saat lisää välineitä kuluttaa ja tuottaa
erilaisia mediasisältöjä. Ison osan kurssista tuotamme omaa materiaalia verkkoon,
sosiaaliseen mediaan ja/tai koulun kotisivuille. Samalla vahvistat myös tieto- ja
viestintätekniikan taitojasi. Voit itse vaikuttaa kurssin sisältöihin ja työtapoihin.
Piirto- ja kuvankäsittelykurssi
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Kurssilla tutustutaan digitaalisen kuvan perusteisiin sekä animaatioiden ja
videoiden tekemiseen. Tavoitteena on monipuolinen kuvankäsittely- ja piirtoohjelmien käyttötaito.
Leivontakurssi
KOv802
Perehdymme leivonnan perusteisiin. Valmistamme erilaisia leivonnaisia arkeen ja
juhlaan: suolaista ja makeaa, helppoa ja vaativampaa. Opettelemme
kahvinoutopöydän kattamista.
Kätevästi arjessa – makuja Suomesta ja maailmalta
KOv803
Tutustumme aluksi oman maan ruokakulttuuriin, paikalliseen tarjontaan ja
laajennamme makumatkaa Pohjoismaihin ja muualle maailmaan. Pohdimme ruuan
valintaan vaikuttavia ja ruokakulttuurin muutokseen vaikuttavia
tekijöitä. Syvennämme perusopetuksen tietoja ja taitoja kodin arkeen ja juhlaan
liittyvissä aihealueissa (mm. erityisruokavaliot, edullinen arkiruoka, kestävä kehitys,
ympäristöystävällisesti arjessa, juhlien suunnittelu ja järjestäminen.)
Valinnaista tekstiilityötä
TSv802
Kurssi, jossa voit itse valita sisällön. voit valmistaa vaatteita, koruja ja asusteita tai
sisustustuotteita oman kiinnostuksesi mukaan. uusien materiaalien rinnalla voit
käyttää myös kierrätettyä ja korjata vanhaa.
Kasin tekninen työ
TNv802
Tehdään käsitöitä kovista materiaaleista.
Musiikin painotettu kurssi (jatkuu 9. luokalla, musiikkiluokkalaiselle)
MUv05
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). 8. luokalla tehdään usean aineen yhteinen taideprojekti
Arviointi: numeerinen
Bändikurssi
MUv802
Voi valita bändisoittimesi tai laulun ja kehittää taitojasi siinä.
Musiikkia tietokoneella
MUv803
Opetellaan käyttämään musiikin tietokoneohjelmia. Tehdään omia biisejä ja
sovituksia. Ei edellytä soittimen soittotaitoa.
Fit and foodenergy
vMON808
Kurssilla liikuntaa ja reseptiikkaa sopivassa balanssissa. Valinnaiskurssilla perehdytään
monipuolisesti liikuntaan, kuten lihaskuntoharjoitteluun eri muodoissaan,
kehonhuolto- ja rentoutusharjoituksiin sekä kestävyysliikuntaan. Lisäksi valmistetaan
maukkaita ja terveellisiä välipaloja. Opi ottamaan hyöty ja ilo irti
monipuolisesta liikunnasta ja terveellisistä ruokatottumuksista.
Joukkuelajit
LIv802
Syvennytään paremmin perusliikunnasta tuttuihin joukkuelajeihin, joita ovat mm.
salibandy, lentopallo, koripallo, käsipallo, jalkapallo, jääkiekko yms. Kurssiohjelma
suunnitellaan yhdessä oppilaiden toiveita huomioiden.
LIv803
Musiikkiliikunta ja kehonhuolto
Kurssilla tanssitaan monipuolisesti erilaisia tansseja ja lisäksi tutustutaan eri muotoihin
yhdistää musiikkia liikuntaan (aerobic, zumba tms.). Tutustutaan myös kehonhuollon
eri muotoihin kuten pilatekseen, joogaan, venyttelyyn ja rentoutuksiin.
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Mahdollisuuksien mukaan kokeilemme paikallisten liikuntakeskusten tarjontaa esim.
tankotanssia tai ilmajoogaa

YLIMÄÄRÄINEN B2-KIELI
B2 – saksan kurssit 2-3 (alkoi 7.luokalla, jatkuu 8. ja 9. luokilla)
vSAB2802 2
Opitaan saksan kielen perussanastoa ja rakenteita Opitaan ilmaisemaan itseämme
-03
helpohkoissa kielenkäyttötilanteissa ja ymmärrämme peruskieliset ilmaukset.
Pääpaino on kommunikaatiossa ja suullisessa kielitaidossa, jota harjoitellaan
monipuolisesti. Opitaan saksankielisen maiden ja Suomen välisiä eroja ja ymmärretään
niiden vaikutus kulttuurien kohtaamisessa.
Arviointi: numeerinen

