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Minna Canthin koulun valinnaisaineopas 2020

TAIDE- JA TAITOAINEIDEN
VALINNAISET AINEET (SYVENTÄVÄT)

Kori 1. Pitkä (8. ja 9. luokalle, 2t/vko)

· Kotitalous syventävät (sKO)
· Kuvataide syventävät (sKU)
· Käsityö syventävät (sKS)
· Liikunta syventävät (sLI)
· Musiikki syventävät (sMU)

Kori 2. Lyhyt (vain 8. luokalla, 1t/vko)

· Kotitalous syventävät (sxKO)
· Kuvataide syventävät (sxKU)
· Käsityö syventävät (sxKS)
· Liikunta syventävät (sxLI)
· Musiikki syventävät (sxMU)

VALINNAISET AINEET (SOVELTAVAT)

Kori 3. Pitkä (8. ja 9. luokalla, 2t/vko)

· Espanja (vB2) (vES)
· Ranska (vB2) (vRA)
· Saksa (vB2) (vSA)
· Venäjä (vB2) (vVE)

· Ilmaisutaito (vL2)
· Kotitalous; Maistuva elämä (vKO)
· Kuvataide; Omat kuvat (vKU)
· Liikunta; Kokeillen kohti omaa liikuntaharrastusta ja

terveyden edistämistä (vLI)
· Liikunta ja kotitalous: Kuntoile ja kokkaa (VL3)
· Matematiikka; Monipuolista matematiikkaa (vMA)
· Tekninen työ, perinteinen (vKS)
· Tekstiilityö (vKS)
· Tietotekniikka (vL5)
· Äidinkieli ja tietotekniikka; Mediapaja (vL4)

Kori 4a. Lyhyt (vain 8.luokalla, 1t/vko)

· Biologia; Retkeilykurssi; Retkeilyä ja yhdessäoloa (vxBI)
· Ilmaisutaito; Pois pulpetista – ilmaisutaidon lyhytkurssi

(vxL2)
· Kotitalous; Juhlaa ja etikettiä (vxKO)
· Kuvataide; Kuvis 3D (vxKU)
· Liikunta, terveystieto; Mieli virkeäksi liikkuen ja

rentoutuen (vxL1)
· Matematiikka-fysiikka-tietotekniikka; Legorobotit (vxL5)
· Musiikki; Bändikurssi (vxMU)
· Musiikki; Pädikurssi (vxMU)
· Musiikki; Musiikin kuuntelukurssi (vxMU)
· Tekninen työ; Arjen kädentaidot (vxKS)
· Tekninen työ; Keksien ja kokeillen teknologiaa (vxKS)
· Tekstiilityö; Kässääks sä? (vxKS)
· Tietotekniikka; Office-ohjelmien syventävä kurssi (vxL5)
· Tietotekniikka; Ohjelmointia (vxL5)

Kori 4b. Lyhyt (vain 9. luokalla, 1t/vko)

· Englanti; What’s Up? (vxEN)
· Ilmaisutaito ja musiikki; SHOWTIME – aika esiintyä

(vxL2)
· Kotitalous; Juhlaa ja etikettiä (vxKO)
· Kuvataide; Voimaa väreistä (vxKU)
· Liikunta, terveystieto; Mieli virkeäksi liikkuen ja

rentoutuen (vxL1)
· Luovaa sanataiteilua (vxAI)
· Matematiikka-fysiikka-tietotekniikka; Legorobotit (vxL5)
· Musiikki; Bändikurssi (vxMU)
· Musiikki; Pädikurssi (vxMU)
· Musiikki; Musiikin kuuntelukurssi (vxMU)
· Ruotsi; Ruotsin taidot taivaisiin (vxRU)
· Tekninen työ; Arjen kädentaidot; Unelmien talo (vxKS)
· Tekninen työ; Keksien ja kokeillen teknologiaa (vxKS)
· Tekstiilityö; Kässääks sä? (vxKS)
· Tietotekniikka; Ohjelmointia (vxL5)
· Tietotekniikka; Office-ohjelmien syventävä kurssi (vxL5)
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Ohjeita ja huomioitavia asioita valintaan

Yleisopetuksen oppilaat

- Taito- ja taideaineiden valinnaiset (Syventävät):
o Kori 1. Yksi pitkä aine (2 t/vko) 8. ja 9.luokalla ja
o Kori 2. Yksi lyhyt aine (1 t/vko) vain 8. luokalla
o Korin 1 ja 2 varsinaiset valinnat eivät saa kohdistua samaan aineeseen.

- Valinnaiset aineet (Soveltavat):
o Kori 3. Yksi pitkä aine (2 t/vko) 8. ja 9.luokalla ja
o Kori 4a. Yksi lyhyt aine (1 t/vko) vain 8. luokalla ja
o Kori 4b. Yksi lyhyt aine (1 t/vko) vain 9. luokalla
o Korin 3 ja korin 4a/4b varsinaiset valinnat eivät saa kohdistua samoihin aineisiin.

Musiikki- ja tanssiluokkien oppilaat

· Musiikki- ja tanssiluokkien oppilaiden valinnaisuus toteutuu pitkälti painotusopetukseen
osallistumisessa. Musiikki- ja tanssiluokan oppilas valitsee ainoastaan: Kori 3. Yksi pitkä
aine (2 t/vko) 8. ja 9.luokalle. Musiikkiluokkalainen ei voi valita musiikkia valinnaisaineeksi.

A2-kieli, aikataulut ja arviointi

· Jos oppilaalla on A2 -kieli, se sisältyy perusopetuksen valinnaisuuteen. Tällöin oppilaan
valinnaisuutta valita korista 3 rajataan vain johonkin B2 -kieleen. A2-kieltä opiskelevan ei
ole pakollista valita B2-kieltä. Tällöin kori 3:sta ei valita mitään ainetta.

· Valinnat tehdään pääosin 7. luokan syyslukukaudella. Ainoastaan 9. luokalla toteutuva lyhyt
valinta (kori 4b.) valitaan 8. luokan kevätlukukaudella.

· Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät
valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti.
Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi
opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014.)

Tämä valinnaisaineopas sekä valinnaisaineiden
opetussuunnitelmat löytyvät koulun kotisivuilta.

https://peda.net/kuopio/p/minnacanth
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TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET (SYVENTÄVÄT)
Kori 1. Yksi pitkä aine (2 t/vko) 8. ja 9. luokalla

Kotitalous syventävät (sKO)
Ruoka täyttää vatsan ja vie nälän. Siitä saa myös elämyksiä ja iloa.   Kotitalous on taitoaine, jossa saat
osaamista omaan elämään. Opit itseesi, kotiin ja perheeseen liittyviä taitoja. Yritteliäs ja ahkera toiminta
kehittävät käytännön tietoja ja taitoja. Harjoittelu tekee mestarin ja mestarikin harjoittelee. Oman käden
jälki on kaunis ja se saa näkyä. Yhteistyötä ja joustavuutta tarvitset niin arjessa kuin työelämässä. Olitpa
kotikokki tai tuleva ammattilainen, saat laajasti valmiuksia elämääsi. Nyhtökaura, xylitol, laktoosittomat
tuotteet, kolesterolia alentavat innovaatiot ovat suomalaisten keksintöjä. Tulevaisuus on tekoja, joita
tehdään nyt. Sisältöjä:

· keittiössä työskentely,
· hyvin syömisen taito ja ruokaosaaminen,
· ruokapöydässä meillä ja maailmalla,
· sama ruoka ei sovi kaikille,
· maukasta ruokaa,

· leivonnan luovuutta,
· juhlat,
· puhtaat pyykit ja siisti koti,
· ostoksilla,
· vapaaehtoinen hygieniapassi.

Kuvataide syventävät (sKU)
Tavoitteena on oman kuvailmaisun syventäminen ja kehittäminen, ja taiteeseen ja visuaaliseen
ympäristöön tutustuminen.  Paneudutaan kuvan ilmaisukeinoihin ja piirtämisen, maalaamisen, grafiikan ja
kuvanveiston eri tekniikoihin ja materiaaleihin. Tutustutaan kuvaviestintään ja mediakuvaan esim. kameraa
ja tietokonetta käyttäen. Tutustutaan arkkitehtuuriin ja esineympäristöön muotoilu- ja rakentelutöiden
kautta. Syvennetään taiteentuntemusta harjoitustöiden ja näyttelykäyntien avulla.

Käsityö syventävät (sKS)
Käsitöissä suunnitellaan ja valmistetaan monimateriaalisia käsitöitä. Materiaaleina voidaan käyttää mm.
puuta, kangasta, lankoja, villaa, nahkaa, metallia, muovia, elektroniikan komponentteja sekä
uusiomateraaleja.  Pitkässä valinnassa 8. luokalla syvennetään edellisinä vuosina opittuja taitoja. 9. luokalla
oppilas valmistaa oman suunnitelman mukaisen päättötyön. Päättötyö dokumentoidaan.
Opetustiloina toimivat sekä teknisen työn luokka että tekstiilityön luokka

Liikunta syventävät (sLI)
Liikuntaa opetetaan turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa liikuntaympäristöissä. Pääpaino on
perustaitojen monipuolisessa soveltamisessa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Tunneilla korostetaan
esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta tukevia työtapoja. Oppilaat osallistuvat myös
toiminnan suunnitteluun.

Musiikki syventävät (sMU)
Haluatko syventää taitojasi soittamisessa ja laulamisessa? Vipattaako esiintymisjalkaasi? Oletko
kiinnostunut oman musiikin tekemisestä?  Musiikin pitkän valinnaisen kurssilla jatketaan tutustumista
bändisoittimiin, paneudutaan laulutekniikkaan ja harjoitellaan jo hieman vaativampiakin lauluja yksin ja
yhdessä musisoiden. Tutustumme kurssin aikana populaarimusiikin ja kansanmusiikin lisäksi myös
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taidemusiikin historiaan, perehdymme elokuvamusiikkiin, sekä teemme myös jonkin verran ryhmätöitä. Eli
luvassa kaikkea sitä mitä seiskan musiikissakin, mutta tällä kertaa kahden vuoden mittaisena
spektaakkelina. Valitse musiikki et tule katumaan.

TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET (SYVENTÄVÄT)
Kori 2. Lyhyt aine (1 t/vko) vain 8. luokalla

Kotitalous syventävät (sxKO)
Tunneilla vahvistetaan ja syvennetään 7. lk:lla opittuja tietoja sekä taitoja opetusryhmän ja oppilaiden
tarpeiden mukaan. Yritteliäs ja ahkera toiminta kehittävät käytännön tietoja ja taitoja. Harjoittelu tekee
mestarin ja mestarikin harjoittelee. Oman käden jälki on kaunis ja se saa näkyä. Tunnit järjestetään kahden
oppitunnin jaksoissa puolen vuoden aikana.  Sisällöt:

· keittiössä työskentely,
· maukasta ruokaa,

· leivonnan luovuutta,
· kodin arkiset askareet - eletään yhdessä

Kuvataide syventävät (sxKU)
Tällä kurssilla syvennetään omaa kuvallista osaamista, ja laajennetaan näkemystä kuvataiteesta. Haetaan
uusia tapoja ilmaista itseä piirtämisen, maalaamisen, grafiikan, valokuvauksen, kuvankäsittelyn ja
kolmiulotteisen työskentelyn avulla. Käytetään monipuolisesti erilaisia välineitä, tekniikoita ja
materiaaleja.

Käsityö syventävät (sxKS)
Käsitöissä suunnitellaan ja valmistetaan monimateriaalisia käsitöitä. Materiaaleina käytetään mm. puuta,
kangasta, lankoja, villaa, nahkaa, metallia, muovia sekä uusiomateraaleja. Aineessa syvennetään edellisinä
vuosina opittuja tietoja ja taitoja sekä valmistetaan oman suunnitelman mukainen käsityö.

Liikunta syventävät (sxLI)
Liikuntaa opetetaan turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa liikuntaympäristöissä. Pääpaino on
perustaitojen monipuolisessa soveltamisessa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Tunneilla korostetaan
esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta tukevia työtapoja. Oppilaat osallistuvat myös
toiminnan suunnitteluun.

Musiikki syventävät (sxMU)
Musiikin lyhyen valinnaisen kurssilla jatketaan tutustumista bändisoittimiin, paneudutaan laulutekniikkaan
ja harjoitellaan jo hieman vaativampiakin lauluja yksin ja yhdessä laulaen. Tutustumme vuoden mittaan
populaarimusiikin ja kansanmusiikin lisäksi myös taidemusiikin historiaan, uppoudumme elokuvamusiikkiin,
sekä teemme jonkin verran töitä ryhmissä. Eli luvassa kaikkea sitä mitä seiskan musiikissakin. Syvennämme
jo opittuja taitojamme, ja opimme jatkuvasti jotain uutta.
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VALINNAISET AINEET (SOVELTAVAT)
Kori 3. Pitkä aine (2 t/vko) 8. ja 9.luokalla

Espanja (vB2) (vES)
TOISEKSI PUHUTUIMMALLA KIELELLÄ MAAILMASSA MENET PITKÄLLE! 400 miljoonaa ihmistä ympäri
maailmaa puhuu espanjaa!  Espanjan osaaminen on iso etu esimerkiksi matkailun alalla tai kansanvälisissä
yrityksissä työllistymiseen.  Työtapoina käytetään kirjojen lisäksi oppilaiden omien kiinnostuksen kohteiden
mukaan valittuja aiheita, joista tehdään pieniä tutkimuksia tai esityksiä, audiovisuaalisia keinoja, draaman
keinoja sekä mediaa, internetiä, lehtiä.  Päätavoitteena on oppia espanjaa niin, että oppilas tulee
ymmärretyksi espanjankielisissä maissa. Opitaan myös espanjankielisten maiden kulttuuria ja tapoja.

Ranska (vB2) (vRA)
Ranska kielen taito:

- on vahva valttikortti työmarkkinoilla, sillä ranska on todellinen maailmankieli
- on eduksi esimerkiksi kaupallisilla aloilla ja turismissa sekä työtehtävissä kansainvälisen politiikan ja

järjestöjen parissa
- ranskaa puhutaan äidinkielenä tai virallisena kielenä viidellä eri mantereella

Ranskan tunneilla:

- sanastoa, kielioppia ja ääntämistä opitaan perinteisten harjoitusten lisäksi mm. kuuntelemalla
ranskankielistä musiikkia, tutustumalla ranskankielisiin elokuviin sekä tutustumalla Ranskaan
maana

- tutustut ranskalaiseen kulttuuriin ja tapoihin
- erilaisilla vuorovaikutusharjoituksilla sekä pari- tai ryhmätöillä opitaan käyttämään ranskan kieltä

suullisesti monipuolisissa arjen puhetilanteissa
- ranskan kielen ääntämistä harjoitetaan runsaasti alusta alkaen

Saksa (vB2) (vSA)
Saksa on Euroopan tärkeimpiä kieliä!  Saksaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä ja vieraana
kielenä sitä puhutaan ympäri Eurooppaa. Saksankielinen alue on merkittävä tekijä esim. kulttuurissa,
politiikassa, liike-elämässä ja urheilussa. Saksan kielen taito on etu työelämässä esim. kaupan ja
matkailualoilla. Saksan kieli on helppoa; se on sukua englannin ja ruotsin kielelle, mikä voi tukea saksan
opiskelua. Lisäksi saksaa kirjoitetaan lähes samalla tavalla kuin sitä äännetään. Saksaa opetellaan nuorelle
läheisten aiheiden myötä, kuten minä itse, perhe, ystävät, koulu, harrastukset ja vapaa-aika.  Kielen
opiskelun ohella tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuuriin.  Deutsch macht Spaß!

Venäjä (vB2) (vVE)
Venäjä on maailman kahdeksanneksi puhutuin kieli, jota puhuu 275 miljoonaa ihmistä, joista äidinkielenään
arviolta 175 miljoonaa. Suomessa venäjän kielen merkitys on jatkuvassa kasvussa, sillä osaajia tarvitaan
media-, opetus- ja sosiaalialoilla ja erityisesti kauppa- ja matkailualalla.  Valinnaisen B2-venäjän opetuksen
tarkoituksena on tutustuttaa oppilas venäjän kieleen ja kulttuuriin, sekä antaa pohja venäjän opiskelulle
toisen asteen koulutuksessa. Opetus on käytännönläheistä ja painopiste on arkielämän
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kielenkäyttötilanteiden harjoittamisessa suullisesti ja kirjallisesti. Oppikirjan lisäksi tunneilla käytetään
monipuolisesti sähköisiä oppimateriaaleja. Tunneilla oppilaat työskentelevät pääasiassa pareittain tai
pienryhmissä ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, sillä opetus painottuu puheviestintään.  Venäjän
kieltä suositellaan oppilaalle, joka on kiinnostunut uusista kielistä sekä kulttuureista ja jolla muiden kielten
opiskelu on sujunut hyvin.

Ilmaisutaito (vL2)
”Mitä ilmaisutaito on?” kysyin ilmaisutaidon oppilailta.  - Saa olla oma itsensä, yksi vastasi.  - Yhdessä
tekemistä, toinen jatkoi.  - Kaikkien kuuntelua ja ymmärtämistä, sekä tunteiden vapaata ilmaisua, kolmas
täydensi.   Ilmaisutaidossa asenne tekemistä kohtaan ratkaisee jokainen kehittää omaa esiintymistaitoaan
ja -varmuuttaan omalta pohjaltaan.  Kahden lukuvuoden aikana tunneilla syvennetään esittävien taiteiden
sekä esitysten rakentumisen tuntemusta ja tehdään erilaisia ja erimittaisia projekteja erilaisissa
ympäristöissä.   Työskentelytapoina ovat muun muassa erityyppiset ilmaisuharjoitukset, kuten keskittymis-
ja läsnäoloharjoitukset, kontakti-, tunne- ja mielikuvatyöskentely, improvisaatio ja roolinrakentaminen sekä
puhe-, ääni- ja liikeilmaisun harjoitukset. Yhdeksännen luokan lopussa ilmaisutaidon oppilaat tekevät yksin
tai yhdessä päättötyön, jossa itselle tärkeät aiheet pääsevät muodossa tai toisessa esille

Kotitalous; Maistuva elämä (vKO)
Miltä oma elämäsi maistuu? Oletko oman elämäsi kokki ja selviydytkö arjen haasteista?   Oppiaineen
sisältöjä muokataan ja painotetaan ryhmän taitojen ja kiinnostuksen mukaan. Sisällöt toteutetaan
kurssimuotoisesti.   Keskeiset sisällöt:

· ruokaa luovasti
· suomalainen ruokakulttuuri
· kansainvälinen ruokakulttuuri
· juhlitaan

· erilaiset ruokailijat, meitä on moneksi
· minä kuluttajana
· oma koti, oma lupa

Kuvataide; Omat kuvat (vKU)
Kiinnostaako sinua ilmaista itseäsi kuvin? Kynää, sivellintä, savea ja muita materiaaleja, kameraa tai
tietokonetta käyttäen? Haluatko kehittää omia taitojasi ja löytää itsellesi sopivia ilmaisukeinoja? Kurssilla
tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kuvailmaisun tapoihin ja keinoihin, ja ohjataan jokaista löytämään
niistä itselle sopivat. Tutkitaan median kuvamaailmaa ja taiteen ilmiöitä. Tarkastellaan ympäristön
kuvakieltä; arkkitehtuuria, esineitä ja mediakuvaa. Hyödynnetään nuorten omia kuvakulttuureja.
Tavoitteena on oman kuvailmaisun vapauttaminen, laajentaminen ja kehittäminen.

Liikunta; Kokeillen kohti omaa liikuntaharrastusta ja terveyden
edistämistä (vLI)
Kokeile ja tutustu erilaisiin liikuntamuotoihin! Tavoitteena ovat positiiviset liikuntakokemukset yhdessä
laaditun monipuolisen liikuntasuunnitelman kautta.  Arjessa työskennellään sekä yhdessä että itsenäisesti;
työtavat vaihtelevat liikuntamuodot huomioiden. Oppimisympäristöinä eli tuntien pitopaikkoina käytetään
monipuolisesti sekä sisä- ja ulkoliikuntatiloja sekä paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet pyritään
huomioimaan monipuolisen liikuntasuunnitelman laadinnassa. Valitse tämä, mikäli haluat liikkua eri
vuodenaikoina niin helteellä kuin pakkasessakin.
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Liikunta ja kotitalous: Kuntoile ja kokkaa (VL3)
Syö ja juokse, liiku ja nauti! Kuntoile ja kokkaa on henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuus,
joka vahvistaa oppilaan tietoa omasta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä läpi elämän.    Oppilas tutustuu
matalan aloituskynnyksen liikuntamuotoihin ja tunneilla kuntoillaan monipuolisesti.   Riittääkö salaatti vai
tarvitsetko myös proteiinipirtelöitä? Monipuoliset ja nautinnolliset ateriat jaettuna sopivasti juuri sinun
päivääsi takaavat hyvän olon. Tunneilla opit tekemään helposti toteutettavia pieniä välipaloja ja myös
aterioita suureen nälkään.   Oppiaineen sisällöt muokkaantuvat oppilaiden oman mielenkiinnon ja toiveiden
mukaan. Opetus toteutetaan kahden oppitunnin kokonaisuuksina siten, että liikunta ja kotitalous
vuorottelevat eri jaksoissa. Keskeisiä sisältöjä:

· ateriarytmi ja mallit
· ruokavalinnat ja aineet
·  itsetuntemus hyvinvoinnin osana

·  vuodenaikojen mukaan monipuoliset
oppimisympäristöt

·  liikuntamuodot ja - välineet

Matematiikka; Monipuolista matematiikkaa (vMA)
Valinnaisaine on perusoppiainesta laajentavaa, syventävää ja soveltavaa harjoittelua monipuolisesti
matematiikan eri osa-alueilta. Se sisältää ongelmanratkaisua ja arkipäivään liittyviä tehtäviä sekä jatko-
opintoihin valmentavaa matematiikkaa

Tekninen työ, perinteinen (vKS)
Perehdytään perinteisiin teknisen työn tekniikoihin ja materiaaleihin erilaisten projektien muodossa.
Oppiminen perustuu omaan tekemiseen ja toteuttamiseen.  Teknisessä työssä painotetaan omaa luovuutta
ja innovointia aihepiirin sisällä. Oma suunnittelu ja muotoilu ovat tärkeitä elementtejä töiden
valmistamisessa.  Projekteina 8. luokalle "Lyhty (puutyökoneiden turvallinen käyttö, lasin leikkaus ja
kuparin pakotus) "Puukko (Teräksen plasmaleikkaus, taonta ja teräksen lämpökäsittelyt, kahvan valmistus
puusta, tupen ompelu nahasta, puukon teroitus)  "Vapaavalintaiset työt  Projekteina 9. luokalle
"Päättötyönä oma huonekalu. Oman huonekalun suunnittelu ja toteutus ja sen dokumentointi
"Vapaavalintaiset työt. Opetustila teknisen työn luokka.

Tekstiilityö (vKS)
Tutustutaan monipuolisesti oppilaita kiinnostaviin perinteisiin ja moderneihin työtapoihin, -menetelmiin ja
materiaaleihin. Valmistetaan vaatteita, asusteita ja sisustustekstiilejä. Lankatyöt: esim. neulonta, virkkaus,
koukkuaminen  Ompelu:  esim. ompelukone ja saumuri  Kankaan kuviointi:  esim. värjäys ja painanta
Erikoistekniikat:  esim. huovutus, solmeilu  Kudonta:  kangaspuut

Tietotekniikka (vL5)
Tietotekniikka  parantaa tietotekniikan käyttötaitoja. Aineessa perehdytään syvällisesti työvälineohjelmiin
ja ohjelmointiin. Se antaa valmiudet tietotekniikan hyödyntämiseen muiden aineiden opiskelussa sekä
valmiuksia opiskella uusien ohjelmistojen käyttöä omatoimisesti. Tietotekniikan opiskelu kehittää
tulevaisuuden työelämätaitoja sekä opettaa näkemään tietotekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia.
Kurssinumero annetaan tuntitehtävien ja kokeiden perusteella. Menestyksellinen opiskelu vaatii
pitkäjänteistä työskentelyä ja kärsivällisyyttä.
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Äidinkieli ja tietotekniikka; Mediapaja (vL4)
Oletko kiinnostunut mediasta? Haaveiletko toimimisesta media-alalla?   Mediapajan tavoitteena on
tutustua eri medioihin ja niiden toimintatapoihin. Kurssilaiset opiskelevat jutun tekemistä, lehden taittoa ja
valokuvaamista sekä kirjoittavat juttuja ja toimittavat koulun verkkolehteä. Kurssi sisältää vierailuja ja
mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallismedian kanssa.

VALINNAISET AINEET
Kori 4a. Lyhyt aine (1 t/vko) vain 8. luokalla

Biologia; Retkeilykurssi; Retkeilyä ja yhdessäoloa (vxBI)
Retkikurssilla irtaudutaan koululta yhdessä retkelle. Omakohtaisten kokemusten ja elämysten kautta
opetellaan vastuullista luonnossa liikkumista ja ulkona touhuamisen perustietoja sekä -taitoja. Yhteistyötä
tehdessä tutustutaan samalla uuteen ryhmään.  Kurssi ei ole kokonaan sidottu lukujärjestykseen tai
koulualueeseen. Se koostuu valmistavista kerroista ja vähintään yhdestä viikonloppuretkestä lähialueelle.
Touhuun sisältyy erilaisia ryhmätehtäviä retken valmistelukerroilla ja retken/retkien yhteydessä.  Kurssista
aiheutuu mahdollisesti pieniä kustannuksia retkiruokien ja kyytien osalta. Osallistujalla tulisi olla itsellään
tai lainassa säänmukaista vaatetusta, isohko reppu, makuupussi/viltti ja makuualusta.

Ilmaisutaito; Pois pulpetista - ilmaisutaidon lyhytkurssi (vxL2)
Kaipaatko koulupäiviin iloista yhdessäoloa ja toimintaa? Mahdollisuutta tehdä omia ideoita näkyväksi?
Saada uusia näkökulmia tuttuun kouluympäristöön? Ilmaisutaidon lyhytkurssilla tutustumme erilaisiin
ilmaisun muotoihin, mutta kenenkään ei tarvitse pelätä joutuvansa esiintymään yksin. Työtapoina kurssilla
ovat erilaiset ryhmässä toimimisen, äänenkäytön, aistiharjoitusten ja fyysisen ilmaisun harjoitukset.

Kotitalous; Juhlaa ja etikettiä (vxKO)
Happy halloween. Paljon onnea. Hei me mennään naimisiin. Tervetuloa uuteen kotiin. Malja mummolle!
Juhlat keventävät ja tuovat vaihtelua arkeen. Juhlapäivät ovat tärkeitä ja niitä vietetään monin eri tavoin.
Tunneilla omat taidot vahvistuvat ja opit valmistamaan erilaisia suolaisia sekä makeita juhlatarjoiluja.
Kokeilemme ja tuotamme myös uusia reseptejä.   Keskeisiä sisältöjä: juhlatarjoilut, perinteiset ja uudet
tuulet, ohjeiden kokeilu ja kehittely, koekeittiö -syvennetään aiempia kotitalouden tietoja ja taitoja,
juhlakulttuurit meillä ja maailmalla,  tapatietous, suunnittelu ja organisointi, yhteistyö on voimaa. Ryhmän
kanssa suunnitellaan ja toteutetaan jokin tapahtuma/juhla/tempaus omalle ryhmälle tai muille joko
koulussa tai sen ulkopuolella. Onnistuneista juhlista nauttivat sekä vieraat että isäntäväki.

Kuvataide; Kuvis 3D (vxKU)
Kuvanteko on muutakin kuin kynä ja paperia. Kehitä 3-ulotteista osaamista, tilan tajua, luovuutta ja
kädentaitoja tällä kurssilla. Muotoile savea, paperimassaa ja kipsiä, taivuta rautalankaa, rakenna pahvista ja
puusta - veistoksia, pienoismalleja, dioraamoja, mobileita liittyen arkkitehtuuriin, esinemuotoiluun ja
kuvanveistoon.

Liikunta, terveystieto; Mieli virkeäksi liikkuen ja rentoutuen (vxL1)
Stressaako, kaipaatko iloa ja virkistystä koulupäivääsi?  Tällä kurssilla saat valmiuksia stressin hallintaan,
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rentoutumiseen, mielenhyvinvoinnin edistämiseen ja kehonhuoltoon. Kurssilla tutustutaan psyykkistä ja
fyysistä hyvinvointia edistäviin liikuntaharjoitteisiin ja oman kehollisuuden hahmottamiseen. Opiskelu
tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä ja perustuu toiminnalliseen työskentelyyn yksilönä ja yhdessä.

Matematiikka-fysiikka-tietotekniikka; Legorobotit (vxL5)
Kurssilla ohjelmoidaan Lego Mindstorms EV3 robotteja tietokoneella. Ohjelmoinnilla laitetaan robotti
suorittamaan erilaisia tehtäviä ja reagoimaan itsenäisesti ulkopuolisiin ärsykkeisiin.  Legorobotin avulla
voidaan havainnollistaa teollisuusrobottien, sekä myös arkielämässä käytettävien koneiden toimintaa.
Kurssin alussa opetellaan käyttämään EV3 ohjelmointialustaa ja rakentamaan yksinkertaisia robotteja.
Kurssin lopuksi tehdään oma projekti, jossa suunnitellaan itse robotille suoritettava tehtävä ja toteutetaan
se. Kurssi ei vaadi aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista.

Musiikki; Bändikurssi (vxMU)
Bändikurssilla keskitytään erityisesti bändisoittimien soittoon ja laulamiseen bändin keulahahmona.
Tutustumme soittamalla ja laulamalla monenlaisiin musiikin genreihin, ja otamme parhaat biisit
tarkempaan viilaukseen vaikkapa ihan esiintymisiä varten. Kiinnosti sinua sitten joku tietty bändisoitin,
laulaminen, tai koko bänditouhu yleensä, niin tule ihmeessä messiin.

Musiikki; Pädikurssi (vxMU)
Pädikurssilla uppoudutaan elektronisen musiikin tekemiseen koulun iPadien kanssa. Opettelemme
sekvensseriohjelman (GarageBand) peruskäytön, sekä tutustumme siinä ohessa myös muihin tarjolla oleviin
musasoftiin. Vaikka et osaisi mielestäsi soittaa mitään ”oikeaa soitinta", niin voit silti saada iPadin avulla
musiikilliset ideasi talteen – aina valmiiksi biisiksi asti. Kurssin lopputyönä jokainen opiskelija hioo yhden
kappaleen valmiiksi asti. Kappaleen valmistuttua tutustumme oman musiikin julkaisumahdollisuuksiin ja
musan julkaisuun liittyviin tekijänoikeuksiin.

Musiikki; Musiikin kuuntelukurssi (vxMU)
Tällä kurssilla ei kummemmin soiteta tai lauleta. Sen sijaan kurssi koostuu sekä opettajan että oppilaiden
valitsemista kappaleista ja teoksista, joita kuuntelemalla ja analysoimalla tutustumme musiikin eri tyylien
kirjoon. Kurssilla vieraillaan erityylisissä konserteissa, ja tehdään esitelmiä ja ryhmätöitä kuunneltaviin
kappaleisiin liittyen. Mikäli soittaminen tai laulaminen ei ole sinun juttusi, mutta haluat tutustua
monipuolisesti monenlaiseen musiikkiin, on tämä kurssi sinua varten.

Tekninen työ; Arjen kädentaidot (vxKS)
Projekti määräytyy ryhmän harrastuneisuuden mukaan esim.

· Golf -putteri (Metallimateriaalien ja koneiden tuntemus sekä hitsauslaitteiden käyttö, "puttikisa")
· Koripallokori (Putken taivutus ja hitsaus,"vapaaheittokisa")
· Pihapelimaali (Minimaali oman suunnitelman mukaan)
· Frisbee -kori (korin ideointi ja toteutus)
· Urheiluvälineiden valmistus ja huolto (esim. pingismailan valmistus ja sulkapallomailan korjaus,

"palloiluturnaus")
· Fillarin huolto (pyörän huollon perusteet)
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Tekninen työ; Keksien ja kokeillen teknologiaa (vxKS)
Kurssilla konkreettisen tekemisen kautta luodaan ja keksitään uutta teknologiaa.  Polku rakentuu
innostavista ja luovista suunnittelu prosesseista, ajatteluntaitojen oppimisesta, tiimityöstä ja oppiainerajat
ylittävästä työskentelystä.  Käytössä erilaisia elektroniikan ja sähkötekniikan komponentteja,
aurinkopaneeleja sekä 20 kpl micro:bit laitteita laiteohjaukseen ja ohjelmointiin sekä 3D-tulostin. Opetus
tapahtuu teknisen työn luokassa

Tekstiilityö; Kässääks sä? (vxKS)
Kurssilla toteutetaan käsityöprojekteja joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä ajankohtaisin materiaalein ja
tekniikoin. Opiskelussa painotetaan oppilaan omia kiinnostuksen kohteita.    Esim.

· valotetaan oma seula ja painetaan
kangasta

· tuunataan tekstiilejä
· käytetään kierrätettyjä materiaaleja

esim. paperi, metalli ja muovi

· tehdään koruja
· ommellaan laukkuja ja kasseja
· valmistetaan e-tekstiili

Tietotekniikka; Office-ohjelmien syventävä kurssi (vxL5)
Valinnaisessa tietotekniikassa opetellaan hyödyntämään monipuolisesti koulun tarjoamia työvälineohjelmia
(Word, Excel ja PowerPoint) sekä saadaan virikkeitä omaehtoisen tiedon hankkimiseksi ja oman taidon
kehittämiseksi.

Tietotekniikka; Ohjelmointia (vxL5)
Valinnaisessa tietotekniikassa syvennetään ohjelmoinnin tietoja ja taitoja ja saadaan virikkeitä oman
ohjelmointitaidon kehittämiseksi. Tunneilla harjoitellaan ohjelmointia omalta tasolta lähtien joko
pienemmillä yksittäisillä tehtävillä tai laajemmalla omavalintaisella projektilla.

VALINNAISET AINEET
Kori 4b. Lyhyt aine (1 t/vko) vain 9. luokalla

Englanti; Whats Up? (vxEN)
Haluatko päästä puhumaan enemmän englantia tutussa porukassa? Haluatko keskustella sinulle tärkeistä
aiheista?  Keskustelua englanniksi omien toiveidesi mukaisesti, esim. arkitilanteita, väittelyitä, lyhyiden
esitysten pitoa, elokuvan tuottaminen, yhdessä sovitun kirjan lukeminen tai elokuvan katsominen ja siitä
keskusteleminen.

Ilmaisutaito ja musiikki; SHOWTIME – aika esiintyä (vxL2)
Tämä kurssi on sinulle, joka esiinnyt tai haluat esiintyä! Musiikki ja ilmaisutaito yhdistävät voimansa tällä
kurssilla, jossa tarjolla on esiintymistilanteen treenaamista turvallisessa ympäristössä sekä erilaisten
esiintymistilanteiden rakentamista taiteenlajista riippumatta. Tervetuloa mukaan - it´s showtime!
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Kotitalous; Juhlaa ja etikettiä (vxKO)
Happy halloween. Paljon onnea. Hei me mennään naimisiin. Tervetuloa uuteen kotiin. Malja mummolle!
Juhlat keventävät ja tuovat vaihtelua arkeen. Juhlapäivät ovat tärkeitä ja niitä vietetään monin eri tavoin.
Tunneilla omat taidot vahvistuvat ja opit valmistamaan erilaisia suolaisia sekä makeita juhlatarjoiluja.
Kokeilemme ja tuotamme myös uusia reseptejä.   Keskeisiä sisältöjä: juhlatarjoilut, perinteiset ja uudet
tuulet, ohjeiden kokeilu ja kehittely, koekeittiö -syvennetään aiempia kotitalouden tietoja ja taitoja,
juhlakulttuurit meillä ja maailmalla,  tapatietous, suunnittelu ja organisointi, yhteistyö on voimaa. Ryhmän
kanssa suunnitellaan ja toteutetaan jokin tapahtuma/juhla/tempaus omalle ryhmälle tai muille joko
koulussa tai sen ulkopuolella. Onnistuneista juhlista nauttivat sekä vieraat että isäntäväki.

Kuvataide; Voimaa väreistä (vxKU)
Heittäydy värikylpyyn! Maalaa suurta ja pientä vesi-, peite- ja akryylivärein, tai käytä erilaisia kyniä, liituja,
kameraa tai grafiikan tekniikoita väri-iloitteluun, ja opi uusia tekniikoita. Paneudutaan värin vaikutuksiin ja
ominaisuuksiin taiteessa, ympäristössä ja viestinnässä. Kehitetään omaa luovaa ilmaisua värien keinoin

 Liikunta, terveystieto; Mieli virkeäksi liikkuen ja rentoutuen (vxL1)
Stressaako, kaipaatko iloa ja virkistystä koulupäivääsi?  Tällä kurssilla saat valmiuksia stressin hallintaan,
rentoutumiseen, mielenhyvinvoinnin edistämiseen ja kehonhuoltoon. Kurssilla tutustutaan psyykkistä ja
fyysistä hyvinvointia edistäviin liikuntaharjoitteisiin ja oman kehollisuuden hahmottamiseen. Opiskelu
tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä ja perustuu toiminnalliseen työskentelyyn yksilönä ja yhdessä.

Luovaa sanataiteilua (vxAI)
Voiko kirjoittaminen olla iloista ja mukavaa? Kaipaatko omien tarinoiden kirjoittamista?   Kurssin
tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään sanallisesti ja monipuolistamaan omia kirjoitustapoja. Tunneilla
kirjoitetaan yksin ja yhdessä omia tekstejä (esim. omat tarinat, runot, sadut, laulujen sanat). Kirjoittamisen
lisäksi kurssilla opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta  teksteistä.

Matematiikka-fysiikka-tietotekniikka; Legorobotit (vxL5)
Kurssilla ohjelmoidaan Lego Mindstorms EV3 robotteja tietokoneella. Ohjelmoinnilla laitetaan robotti
suorittamaan erilaisia tehtäviä ja reagoimaan itsenäisesti ulkopuolisiin ärsykkeisiin.  Legorobotin avulla
voidaan havainnollistaa teollisuusrobottien, sekä myös arkielämässä käytettävien koneiden toimintaa.
Kurssin alussa opetellaan käyttämään EV3 ohjelmointialustaa ja rakentamaan yksinkertaisia robotteja.
Kurssin lopuksi tehdään oma projekti, jossa suunnitellaan itse robotille suoritettava tehtävä ja toteutetaan
se. Kurssi ei vaadi aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista.

Musiikki; Bändikurssi  (vxMU)
Bändikurssilla keskitytään erityisesti bändisoittimien soittoon ja laulamiseen bändin keulahahmona.
Tutustumme soittamalla ja laulamalla monenlaisiin musiikin genreihin, ja otamme parhaat biisit
tarkempaan viilaukseen vaikkapa ihan esiintymisiä varten. Kiinnosti sinua sitten joku tietty bändisoitin,
laulaminen, tai koko bänditouhu yleensä, niin tule ihmeessä messiin.

Musiikki; Pädikurssi (vxMU)
Pädikurssilla uppoudutaan elektronisen musiikin tekemiseen koulun iPadien kanssa. Opettelemme
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sekvensseriohjelman (GarageBand) peruskäytön, sekä tutustumme siinä ohessa myös muihin tarjolla oleviin
musasoftiin. Vaikka et osaisi mielestäsi soittaa mitään ”oikeaa soitinta", niin voit silti saada iPadin avulla
musiikilliset ideasi talteen – aina valmiiksi biisiksi asti. Kurssin lopputyönä jokainen opiskelija hioo yhden
kappaleen valmiiksi asti. Kappaleen valmistuttua tutustumme oman musiikin julkaisumahdollisuuksiin ja
musan julkaisuun liittyviin tekijänoikeuksiin.

Musiikki; Musiikin kuuntelukurssi (vxMU)
Tällä kurssilla ei kummemmin soiteta tai lauleta. Sen sijaan kurssi koostuu sekä opettajan että oppilaiden
valitsemista kappaleista ja teoksista, joita kuuntelemalla ja analysoimalla tutustumme musiikin eri tyylien
kirjoon. Kurssilla vieraillaan erityylisissä konserteissa, ja tehdään esitelmiä ja ryhmätöitä kuunneltaviin
kappaleisiin liittyen. Mikäli soittaminen tai laulaminen ei ole sinun juttusi, mutta haluat tutustua
monipuolisesti monenlaiseen musiikkiin, on tämä kurssi sinua varten.

Ruotsi; Ruotsin taidot taivaisiin (vxRU)
Osaatko ruotsia? Riittävästi? Tarvitsetko ehkä tulevaisuudessa ruotsin kielen taitoa opinnoissa tai
työelämässäsi? Jos vastauksesi on ”kyllä”, ja olet motivoitunut, on tämä kurssi juuri sinua varten.
Kurssilla kertaamme jo aikaisemmin opetettua kielioppia ja sanastoa jatko-opintoja varten. Asioita
kerrataan suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla, esim. draamaa ja teknologiaa hyödyntäen.
Kurssin sisältöä suunniteltaessa otetaan huomioon oppilaiden toiveita, jotta hyöty kurssista olisi
mahdollisimman suuri.

Tekninen työ; Arjen kädentaidot; Unelmien talo (vxKS)
Piirretään asemakaavapiirros, arkkitehti suunnittelee talon, talonrakentaja rakentaa siitä pienoismallin.
Sähkömies sähköistää talon, LVI-asentaja tekee omat asennuksensa. Sisustussuunnittelija sisustaa huoneet
ja pihasuunnittelija toteuttaa ympäristön rakentamisen. Unohtaa ei sovi myöskään projektin rahoitusta ja
lainajärjestelyjä.  Monipuolinen ja innostava projekti, jossa kukin pääsee käyttämään vahvuuksiaan.
Mahdollisuus luovaan suunnitteluprosessiin, ajatteluntaitojen oppimiseeen sekä tiimityöhön,jossa
käytetään hyväksi eri oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja. Opetus tapahtuu pääsäääntöisesti teknisen
työn luokassa.

Tekninen työ; Keksien ja kokeillen teknologiaa (vxKS)
Kurssilla konkreettisen tekemisen kautta luodaan ja keksitään uutta teknologiaa.  Polku rakentuu
innostavista ja luovista suunnittelu prosesseista, ajatteluntaitojen oppimisesta, tiimityöstä ja oppiainerajat
ylittävästä työskentelystä.  Käytössä erilaisia elektroniikan ja sähkötekniikan komponentteja,
aurinkopaneeleja sekä 20 kpl micro:bit laitteita laiteohjaukseen ja ohjelmointiin sekä 3D-tulostin. Opetus
tapahtuu pääsääntöisesti teknisen työn luokassa.

Tekstiilityö; Kässääks sä? (vxKS)
Kurssilla toteutetaan käsityöprojekteja joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä ajankohtaisin materiaalein ja
tekniikoin. Opiskelussa painotetaan oppilaan omia kiinnostuksen kohteita.    Esim.

· valotetaan oma seula ja painetaan
kangasta

· tuunataan tekstiilejä

· käytetään kierrätettyjä materiaaleja
esim. paperi, metalli ja muovi

· tehdään koruja
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· ommellaan laukkuja ja kasseja · valmistetaan e-tekstiili

Tietotekniikka; Office-ohjelmien syventävä kurssi (vxL5)
Valinnaisessa tietotekniikassa opetellaan hyödyntämään monipuolisesti koulun tarjoamia työvälineohjelmia
(Word, Excel ja PowerPoint) sekä saadaan virikkeitä omaehtoisen tiedon hankkimiseksi ja oman taidon
kehittämiseksi.

Tietotekniikka; Ohjelmointia (vxL5)
Valinnaisessa tietotekniikassa syvennetään ohjelmoinnin tietoja ja taitoja ja saadaan virikkeitä oman
ohjelmointitaidon kehittämiseksi. Tunneilla harjoitellaan ohjelmointia omalta tasolta lähtien joko
pienemmillä yksittäisillä tehtävillä tai laajemmalla omavalintaisella projektilla.


