Valinnaiset 8.lk 2022-2023
LYHYET KURSSIT (A-Valinnainen)
A1/A2 Espanja
A1/A2 Ranska
A1/A2 Saksa
Draama 2 (vDR2)
Draaman opetuksen lähtökohtana on oppilaan oman ilmaisun ja draamataitojen sekä draamallisen
ajattelun kehittäminen. Opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan itsetuntemusta ja
ryhmätyötaitoja, kasvattaa esiintymisrohkeutta ja kehittää esiintymistaitoja sekä innostaa
draamalliseen ilmaisuun.

Kansainvälinen keittiö 1 (vKO3)
Tutustutaan pääosin eurooppalaisin keittiöihin valmistamalla niille tyypillisiä ruokia ja leivonnaisia.

Rock/Pop Band 1 (vMU5)
Short music course for half a year. Singing & playing, lots of student requests. Classic songs
anyone can play.

Luova kirjoittaminen 1 (vÄI1)
Luovan kirjoittamisen kursseilla vahvistetaan oppilaan itsetuntemusta ja ilmaisurohkeutta sekä
autetaan löytämään omat ilmaisutapansa ja vahvistamaan niitä. Tavoittena on kehittää oppilaan
persoonallista ilmaisua sekä kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden kirjoittajien kanssa. Kurssi
arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kuntoilu ja palloilu (vLI2)
Kurssilla syvennetään jo ennestään opittuja taitoja eri palloilulajeissa ja tutustutaan palloilulajien
kuntoharjoitteluun. Lajivalikoimaan kuuluvat mm. salibandy, lentopallo, futsal, koripallo ja kuntosali.

Digital art (vKU5)
Millaisia ovat kuvataiteen digitaaliset menetelmät? Kurssilla tehdään visuaalisen kulttuurin
kokeiluja erilaisilla digitaalisilla työvälineillä - käytössä ovat esimerkiksi: piirtopöydät (Wacom
Intuos), green screen, Adoben Photoshop & muut ohjelmistot sekä sinun luovuutesi! Kurssille
tultaessa ei tarvitse osata mitään ennakkoon.
How to do art with digital tools? This optional course introduces various digital tools that you can
use to create stunning visual artworks. The techniques and tools include for example: Wacos
drawing tablets, green screen, Adobe Photoshop & other apps in addition to your creativity! No
previous experience is required.

PITKÄT KURSSIT (b-Valinnainen)
B-Espanja (bEA1-3)
B-Ranska (bRA1-3)
B-Saksa (bSA1-3)
7. luokka: Tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen
8. luokka: Koulusta ja oppiaineista sekä omasta päivärytmistä, vapaa-ajan vietosta ja
harrastuksista kertominen. Harjoitellaan suullista viestintää arkipäivän tilanteissa. Tutustutaan
espanjan-/ranskan-/saksankielisen maailman eri maihin.

Cook and bake (vKO1 ja VKO2)
Kurssilla syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen taitoja ja tietoja. Kurssilla tutustutaan
suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteisiin ja suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä juhla-ateria.
Cook and bake 1 -kurssi kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen
sekä taloudellisuuteen.

Business Studies (vKP1 ja vKP2)
Students will be introduced to the world of business. They will research and present their findings
on well known international businesses. Using their choice they will create and design a shop floor
to sell products. Students will look into branding, logos and presentation material for a variety of
companies and and get familiar with advertising. Course is graded as pass or fail. Passing the
course requires active participation.
Now you have the skills to set up a company can you create a construction company to build me a
new home? Are you good with money? Do you think you could invest it in the Stock Market?
Students will analyze and present reasons why they gained/lost money and follow the ups/downs
of an international company over a 12 week period. Passing the course requires active
participation.

Muodin huipulle 1 (vKS7 ja vKS8)
Kurssilla toteutetaan vaatteita, asusteita tai sisustustekstiilejä omien suunnitelmien pohjalta
ompelemalla, neulomalla tai virkkaamalla. Valinnaisessa käsityössä voit itse valita mieleisesi
projektit, tekniikat sekä materiaalit. 8.luokalla tutustutaan luovaan kierrätysmateriaalin käyttöön
sekä tehdään opintokäynti tekstiilialan yritykseen.

Two dimensions + Three dimensions (VKU1 ja vKU2)
Kurssilla harjoitellaan laajasti perinteisiä kuvataiteen tekniikoita, kuten maalausta, piirtämistä sekä
kolmiulotteista rakentelua.
HUOM! Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla!

Making Music (vMU1-vMU2)
Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 8. luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän
musikkikurssin. Kurssi jatkaa 7.-luokan musikkikurssista, sisältäen mm. soittamista, laulamista,
kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös
esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja, käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien
mukaan.

Palloilu ja kuntoilu (vLI3 ja vLI8)
Monipuolinen, koko lukuvuoden kestävä (kaksi kurssia) palloilukurssi, jossa syvennetään jo
aiemmin opittuja taitoja eri palloilulajeissa. Toteutetaan koulun lähiympäristössä. Kurssilla
syvennetään jo ennestään opittuja taitoja eri palloilulajeissa ja tutustutaan palloilulajien
kuntoharjoitteluun. Lajivalikoimaan kuuluvat muun muassa salibandy, lentopallo, jalkapallo, futsal,
koripallo, jääkiekko ja kuntosali.

Native English 3-4 (AIEN 3-4)
Native English courses 3-4 are elective courses that deepen the student's understanding of novels
and classics. The courses introduce the classic literature essay and deepen the skill of literary
interpretation. Effort, attendance, class participation, creative and classic literature projects and an
end of year book report are all integral parts of these graded courses.

