Valinnaisaineet 8lk
Seitsemännellä luokalla ollessaan oppilas valitsee 3 vuosiviikkotuntia (vvt) taito- ja
taideaineiden valinnaisainetta ja 4 vvt valinnaisainetta 8 luokalle. Samaa kurssia ei voi
valita kahdesti. Päättötodistuksessa valinnaisaineen arviointi tapahtuu seuraavasti

Taito- ja taideaineiden valinnaiset opinnot (TTVA)
•
•
•

Todistuksessa ei erillistä arvosanaa vaan arvioidaan emoaineen yhteydessä
Numeroarviointi
Otetaan huomioon emoaineen päättöarvioinnissa (VA)

Valinnaisaineet
•
•

•

Todistuksessa oma arviointi
1 vvt
o 1 tunti kasilla tai ysillä
o Hyväksytty – merkinnällä
o Voi vaikuttaa korottavasti emoaineen päättöarviointiin, mikäli kurssi
katsotaan emoaineen syventäviksi opinnoiksi
2 vvt tai enemmän
o 1 tunti kasilla ja ysillä
o Numeroarviointi
o Ei vaikuta päättöarviointiin

Kotitalous
vKO01 Arkea ja juhlaa, syventävä kurssi 2 vvt TTVa tai VA
Syvennetään kotitalouden moninaisia taitoja: Ruoanvalmistus, leipominen ja jälkiruoat.
Suunnittelemme erilaisia juhlia ja herkuttelemme kauniisti katetussa pöydässä
xKO01 Mestarileipuri 1, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Syvennetään leivontataitoja: Kerrataan taikinatyypit, keksitään uusia ideoita toteuttaa
leivonnaisia ja nautitaan lopputuloksesta
Kuvataide
vKU01 Nuorten kuvamaailma, syventävä kurssi 2 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on kulttuurinen osaaminen, kuvailmaisun taitojen kehittäminen, oman
identiteetin kuvallistaminen ja sanallistaminen. Kuvalla kertominen ja vaikuttaminen.
Kurssin sisältönä on nuorisokulttuurin ajankohtaiset teemat ja niiden kuvallistaminen
vaihtelevin tekniikoin. Oman identiteetin tuominen osaksi kuvailmaisua. Vuorovaikutteisuus
nuorisokulttuureissa.
xKU01 Ihminen osana ympäristöä, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on havainnoida ja tuottaa erilaisia rakennetun ympäristön malleja ja
esineiden muotoilua kulttuurin moninaisuus huomioiden.
Kurssin sisältönä on tilarakentelua, ympäristösuunnittelua ja muotoilua. Ympäristön ja
esineiden kuvakulttuurien havainnointia ja mallintamista.
Käsityö

vKS01 Suunnittelua, tuottamista ja teknologiaa, syventävä kurssi 2 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on käsityön erilaisten tekniikoiden ja teknologisten osa-alueiden
hyödyntäminen.
Kurssin tehtävät voivat painottua erilaisten pienesineiden valmistukseen, teknologisten
sovellusten hyödyntämiseen tai kokonaisvaltaisen käsityöprosessin (=ideasta tuotteeksi)
toteuttamiseen.
xKS01 Oma vaate ommellen, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on vahvistaa omaa kiinnostusta käsin tekemiseen. Oppilas
suunnittelee ja valmistaa asukokonaisuuden omien kiinnostuksenkohteiden pohjalta itselle
tai tuttavalle.
Liikunta
vLI01 Kuntoilu 1, syventävä kurssi 2 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on, että oppilas oppii kehittämään ja tarkkailemaan omaa oppimista
sekä ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien merkitystä omassa harjoittelussaan.
Erilaisten kurssilla valittujen suorituskontrollien tehtävänä on toimia kannustimena ja ne
tukevat ja ohjaavat oppilasta oman tasonsa mukaisen henkilökohtaisen harjoittelun
ymmärtämiseen. Kurssi toteutetaan siten, että opetusryhmä valitsee kurssin sisällön
yhdessä opettajan kanssa päätavoitteena kunnon kohottaminen. Kurssilla käsitellään
lihaskunto- ja kestävyysharjoittelua sekä lihashuoltoa eri liikuntalajien avulla. Näitä
liikuntalajeja voivat olla esimerkiksi kuntosaliharjoittelu ja erilaiset pallopelit. Arviointi
perustuu osoitettuun taitoon, aktiivisuuteen ja ryhmässä toimimisen perusperiaatteisiin.
xLI01 Monipuolista liikuntaa 1, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on liikuntataitojen syventäminen ja laajentaminen eri liikuntalajeissa.
Kurssi toteutetaan siten, että opetusryhmä valitsee kurssin sisällön yhdessä opettajan
kanssa. Kurssi sisältää monipuolisesti sekä perinteisiä että uusia koululiikuntalajeja
(palloilu, ulkoliikunta, vesiliikunta). Vuodenajat ja työjärjestyksen jaksot otetaan huomioon.
Arviointi perustuu osoitettuun taitoon, aktiivisuuteen ja perusperiaatteisiin.
Musiikki
xMU01 Musiikin syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Tutustutaan bändisoittimiin (kitara, rummut, basso, koskettimet). Valmistetaan muutama
esityskelpoinen kappale. Harjoitetaan laulutaitoa.
Saksa
vSKB201 Hallo, wer bist du? Möchtest du Deutsch lernen? valittava myös 9. luokalla 2 vvt
VA
Haluatko oppia uutta vierasta kieltä? Ole rohkea ja valitse B2-kieleksi saksa 8. ja 9.
luokalle! Opit kertomaan itsestäsi, perheestäsi, harrastuksistasi, vapaa-ajastasi, koulustasi
ja elämästäsi saksaksi. Lisäksi opit tervehdyksiä, numeroita, erilaisissa arkipäivän
tilanteissa toimimista saksaksi sekä saksan kielen perusasioita kuten verbin taivutusta.
Saksan tunneilla tutustutaan myös saksankielisten maiden Saksan, Itävallan ja Sveitsin
kulttuuriin.
Saksa valitaan 7. luokalla sekä 8. että 9. luokalle. Jos olet rohkea ja valitset saksan,
opiskelet siis saksaa 2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla.

