
Kielisuihkuttelua 

Kurssilla opiskellaan yleisimpiä Euroopassa puhuttuja kieliä matkailijan näkökulmasta. Jokaisella kerralla 

tutustutaan uuteen kieleen. Opiskeltavia kieliä ovat mm. ruotsi, ranska, saksa, espanja, italia, kreikka ja 

venäjä. 

Language showering 

During the course the pupils study the most common languages in Europe from the point of view of 

traveling. Each time a new language is introduced. The languages include for example Swedish, French, 

German, Spanish, Italian, Greek and Russian. 

 

Palloilua 

Valinnaisaine koostuu erilaista sisällä ja ulkona pelattavista pallopeleistä. Tarkoitus on tutustua helposti 

lähestyttäviin versioihin tutuista joukkuepallopeleistä sekä uusiin, mukaviin, peleihin. Oppilaat kehittävät 

oman pallopelin ja tekevät siitä esittelyn koulun nettisivulle. 

 

Ballgames 

Optional subject includes different indoor and outdoor ballgames. The meaning is to get to know different 

easy-going versions of familiar teamgames and to nice, new games. The pupils will create a ballgame of 

their own and make a presentation to the school website. 

 

Drama/ ilmaisutaito 

llmaisutaito on valinnainen oppiaine, jossa kaikki oppivat jotain, mutta eivät välttämättä ollenkaan samoja 
asioita. Kurssilla tehdään improvisaatiota, harjoitellaan esiintymistä, tehdään pieniä näytelmiä sekä 
valmistetaan oppilaiden suunnittelema ja ideoima esitys kevätjuhlaan. 

Drama is an optional subject, where everybody will learn something, but not necessary the same things. 
During this course, there will be improvising, rehearsing public performances, and making small plays as 
well as preparing for the spring party, where students will plan and perform a show. 

 

3D ja digitaalinen taide 

Kurssilla tehdään kolmiulotteista taidetta ja käytetään tabletteja taiteen tekemiseen.  

 

3D and digital art 

During the course the pupils do three dimensional art and use tablets to create art. 

 



 

Mathematical drawing and puzzles / Matemaattinen piirtäminen ja pulmat 

 

During this course the pupils will practise mathematical drawing and they’ll get to try and solve different 

puzzles. / Kurssin aikana oppilaat harjoittelevat matemaattista piirtämistä ja he pääsevät työskentelemään 

pulmien parissa. 

 

Erilaiset ammatit / Different professions 

 

Tutkimme menneisyyden ja nykyhetken ammatteja sekä pohdimme millaisia työtehtäviä/ammatteja 

tulevaisuus pitää sisällään. 

We get to know about professions in the past and at present time in today’s world and we’ll try to figure 

out what kind of jobs/professions the future holds. 

 

Elokuva-analyysi / Movie analysis 

 

During the course we’ll do movie analysis on chosen movie(s). We’ll also learn about the different movie 

genres. We need more time than just 45 min per one session and the amount of time needed depends on 

the movie in question. In the end the pupils in this group will have the same amount of lessons as the 

others, as their school days will end at 13.00 on Mondays later in the spring. I’ll send more information 

about this later. 

 

Kurssilla teemme elokuva-analyysiä jostain valitsemastamme elokuvasta. Opimme myös elokuvien 

erilaisista tyylilajeista. Tarvitsemme jokaista kertaa varten enemmän aikaa kuin 45 min ja tarvittavan ajan 

määrä riippuu esim. käsiteltävästä elokuvasta. Tämän ryhmän oppilailla tulee olemaan saman verran 

tunteja kuin muilla, koska loppujaksosta heidän koulupäivänsä loppuu maanantaisin klo 13.00. Tiedotan 

tästä tarkemmin. 

 

Get to know Joensuu by bike / Tutustu Joensuuhun pyöräillen 

 

Kierrämme pyöräillen eri paikkoja Joensuussa. Harjoittelemme samalla kaupunkikartalla suunnistamista 

(mahdollisesti mobiililaitteilla) sekä kertaamme turvallista liikkumista ja liikennesääntöjen noudattamista. 

Osallistujilla tulee olla toimiva pyörä sekä pyöräilykypärä. Tarvitsemme jokaista kertaa varten enemmän 

aikaa kuin 45 min ja tarvittavan ajan määrä riippuu valitusta reitistä. Tämän ryhmän oppilailla tulee 

olemaan saman verran tunteja kuin muilla, koska heille hyvitetään sisään tehdyt retket. Tiedotamme tästä 

tarkemmin. 

We’re touring different places in Joensuu by bike. At the course, we practice using a city map (possibly by 

using mobile devices) and getting safely from A to B by following traffic rules. Everyone needs a bike that’s 

in good condition and a bicycle helmet. We’ll spend more time than just 45 min per one session and the 

amount of time needed depends on the day’s bike route. In the end the pupils in this group will have the 

same amount of lessons as the others, as they’ll be compensated because of the longer days later on. We’ll 

send more information about this later. 



 

Bändikurssi / Band Course 

During the course we get acquainted with different band instruments and explore different music genres. / 

Kurssilla tutustumme erilaisiin bändisoittimiin sekä musiikkityylilajeihin.  

Animaatiokurssi / Animation  
We will prepare an animation using stop-motion technique. If we have time we might try some other 
animation programs as well. Kurssin aikana oppilaat kuvaavat lyhyen animaation käyttäen stop-motion –
tekniikkaa. Jos aika riittää, niin kokeilemme myös muita animaatio-ohjelmia. 

Koodaus / Coding 
Kurssin aikana tutustutaan koodauksen perusteisiin, yleisimpiin käskyihin sekä erilaisiin ohjelmointikieliin. 
Koodaus tapahtuu pääpiirteissään koodauspelien avulla. 
During the course, the students will learn the basic theory of coding, common commands and different 
programming languages. These ideas are taught mainly by using different coding games.  

 


