
VALINNAISKURSSIT (9.LK) 2022-2023

PITKÄT KURSSIT:

bEA = espanja, 7.-luokalla alkanut
bRA = ranska, 7.-luokalla alkanut JOS SINULLA ON JOKU NÄISTÄ, ET VALITSE PITKÄÄ KURSSIA
bSA = saksa, 7.-luokalla alkanut

Native English 5-6  AIEN 5-6
Continuation and expansion of the themes taught in 8th grade, more in depth analysis of the moral universe
of characters, the symbolism and the universality of themes in the world of literature as a mirror to reality
past and present.
Examples- The Great Gatsby F.Scott Fitzgerald, Shakespeare,  Poetry (examples:William Ernest Henley,
William Blake, Emily Dickinson, Maya Angelou)
Film studies:storytelling in film.

Cook and bake 2  vKO7 ja VKO8
Kurssilla syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen taitoja ja tietoja. Opiskelijat pääsevät tutustumaan
säilöntään, erityisruokavalioihin, kansainväliseen ruokakulttuuriin, juhlien suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Cook and bake 2 -kurssin kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen,
vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen.

Muodin huipulle 2  vKS9 ja vKS10
Kurssilla valmistetaan vaatteita ja asusteita omien suunnitelmien mukaan. Valmiit kurssityöt esitellään
esimerkiksi näyttelyssä tai muotinäytöksessä.

Photography  vKU3 + Cinema vKU4
On this course you will learn how to take amazing portraits, street photos and how to edit them with
Photoshop and Lightroom. You will learn to use the professional level cameras (DSLR) that we have in the
classroom. We will experiment with light, black and white photos, plus other cool techniques like green
screen. On the other half of the course, we will watch movies from different genres and learn cinema tricks
from the professionals. You will form movie production crews that plan and produce a short film. All the
crews have professional level equipment (cameras, lights  and mics) plus Adobe Premiere editing software.

Tällä kurssilla opit ottamaan upeita muotokuvia, timanttisia katukuvia sekä muokkaamaan niitä
ammattilaisohjelmistoilla, eli Photarilla ja Lightroomilla. Kurssilla leikittelemme niin valolla,
musta-valkokuvauksella, kuin green screen -tekniikalla. Opit käyttämään luokassa olevia
järjestelmäkameroita ja ottamaan niillä laadukkaita kuvia. Kurssin toisella puoliskolla keskitymme elokuviin.
Katsomme leffoja eri genreistä ja opimme alan ammattilaisilta parhaat keinot kertoa tarinaa liikkuvalla
kuvalla. Kursilla mudostetaan kuvausryhmä (voi tehdä myös yksin), jonka kanssa suunnitellaan ja kuvataan
lyhytelokuva. Käytössä on ammattilaisvälineitä (kamerat, valot ja mikit) sekä Adoben editointiohjelma
Premiere.

Palloilu  vLI9 + Fitnesskurssi  vLI5
Kurssin aikana perehdytään erilaisiin kuntoliikuntamuotoihin. Tunneilla testataan ja kehitetään kunnon
osa-alueita. Oppilaan on mahdollista suunnitella oma harjoitusohjelma sekä toteuttaa sitä ajoittain. Kurssi
arvioidaan suoritusmerkinnällä. Palloilukurssilla syvennetään jo opittuja taitoja sekä kokeillaan uusia lajeja
oppilaan toiveita kuunnellen. Osa oppitunneista pidetään koulualueen ulkopuolella tutustuen uusiin
palloilulajeihin (esimerkiksi golf, squash, padel). Mahdollisesti vähäisiä kustannuksia. 



Making Music 3-4  vMU3+vMU4
Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 9.-luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän
musikkikurssin. Kurssi sisältää mm. soittamista, laulamista, kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä.
Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja,
käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan.

Robotiikka 3-4 vTT3+vTT4
Lego League - robotiikka

Kurssilla valmistaudutaan kansainväliseen Lego League kisaan.

Oppilaat työskentelevät ryhmissä, joiden tavoitteena on

1) luoda robotti, joka ratkoo tehtäviä itsenäisesti

2) keksiä uusi, innovatiivinen ratkaisu johonkin ajankohtaiseen, tieteelliseen ongelmaan

3) oppia ryhmätyöskentelyn taitoja ja pitää hauskaa

LYHYET KURSSIT:

a1EA, a2EA =  espanja
a1RA, a2RA = ranska
a1SA, a2SA = saksa
a1RU, a2RU = ruotsi

Jos sinulla on joku näistä, saat vain yhden
lyhyen kurssin kielen lisäksi.
Muut saavat kaksi kurssia.

Kansainvälinen keittiö 2  (vKO9)
Tutustumme erityisesti Euroopan ulkopuolella olevien maiden ruokakulttuureihin ja niihin
vaikuttaviin asioihin valmistamalla eri maanosille tyypillisiä ruokia.

Everyday Gourmet 2 (vKO10)
Kurssilla toteutetaan arjen monipuolisia, nopeita ja helppoja aterioita. Ruoissa hyödynnetään
satokauden antimia.

Hygieniapassi  (vKO13)
Kurssilla suoritetaan Eviran hygieniapassi. Kurssin suoritettuaan oppilailla on paremmat
mahdollisuudet ja valmiudet työllistyä elintarvikealalla.

Business Studies 3 (vKP3)
No previous experience required.
Students will look into what makes a company run successfully. The students will take an in depth
look into: types of organisations, PLC and Ltd, costs, revenues and profits, capital, loans and equity,
book keeping, marketing and advertising, production and location. Course is graded as pass or fail.
Passing the course requires active participation.

DIY – Do it yourself  (vKS11)
Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan omia käsityöprojekteja joko itsenäisesti tai tiimeissä. 

Palloilu  (vLI7)
Palloilukurssilla syvennetään jo opittuja taitoja sekä kokeillaan uusia lajeja oppilaan toiveita
kuunnellen. Osa oppitunneista pidetään koulualueen ulkopuolella tutustuen uusiin palloilulajeihin
(esimerkiksi golf, squash, padel). Mahdollisesti vähäisiä kustannuksia. Kurssi arvioidaan arvosanalla.



Rock/Pop Band 2  (vMU6)
Musiikin jatkokurssi niille, jotka haluavat edelleen edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja kehittää
ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa
soveltuvin osin. Kurssi jatkuu Rock/Pop Band 2 -kurssista mutta ei vaadi aiempaa kokemusta.

Arkipäivän psykologiaa (vPS1)
Kurssi on johdatus ihmisen toiminnan, tunne-elämän ja ajattelun perusteisiin. Oppilas aktivoituu
pohtimaan toimintansa ja ajattelunsa psykologisia perusteita. Lähtökohtana on psykologinen arkitieto,
josta oppilaalla itsellään on jo runsaasti kokemusta. Oppilas tutustuu tiettyjen psykologian
ydinkäsitteiden merkitykseen. Oppilas motivoituu tietoisesti arvioimaan, ohjaamaan ja
suunnittelemaan toimintaansa ja ajatusprosessejaan: soveltamaan psykologiaa arkipäivän eri
tilanteissa. Oppilas tuntee ja osaa arvioida erilaisia teorioita, selitystapoja ja näkemyksiä ihmisen
toiminnan perusluonteesta. Työtavoissa painottuu avoin, keskusteleva, vuorovaikutteinen,
elämän-läheinen lähestymistapa.

Hyppy lukioon - B-ruotsin perusopintoja täydentävä kurssi (vRU2)

Tämä B-ruotsin valinnaiskurssi on oiva valinta sinulle, joka jatkat opintojasi lukiossa. Kurssilla
kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja niin yläkoulun ruotsin kieliopista kuin sanastosta.
Kurssilla keskitytään myös enemmän harjoittelemaan kirjoittamista ja kuullunymmärtämistä.


