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Tervehdys 8.-luokkalaiset!

Seuraavilla sivuilla esitellään 9.luokan lyhyet valinnaisaineet. Valinta tehdään jo nyt
8.luokan kevään aikana, jotta rehtori ehtii ennakoida ensi lukuvuoden asioita jo

hyvissä ajoin. Lyhyt valinnaisaine toteutetaan 9. luokan kevälukukauden aikana
kaksoistuntina.

Jokainen saa siten yhden uuden lyhyen valinnaisaineen. Pitkät valinnaisaineet
(taide- ja taitoaine sekä syventävä valinnaisaine, ne jotka sinulla nyt on) jatkuvat
normaalisti koko 9.luokan ajan. Pitkiä valinnaisaineita ei voi vaihtaa.

Mieti itsellesi fiksu lyhyt valinta ja sen varavalinnat (1-5). Nyt ollaan jo yläkoulun siinä
vaiheessa, että kannattaa pohtia valintaa jo vähän pidemmälle. Saatat tarvita
vahvistusta ja kertaamista johonkin lukuaineeseen, jos olet suunnitellut jatkavasi
9.luokan jälkeen lukioon. Jos olet hakemassa ammattikouluun, saattaa olla viisasta
valita jotain kädentaitoihin tai muuta ammattikoulun alaan liittyvää. Joku taas saattaa
kaivata lukuaineiden vastapainoksi jotain luovaa ja toiminnallista valinnaista. Kaikki

valinnat ovat hyviä, kunhan on tehnyt homman harkiten.

Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti (hyväksytty / hylätty periaatteella).
Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkun aineen syventäviksi

opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Kaikille mukavaa opiskelukevättä ja harkittuja valintoja!

Juha Tapio, opinto-ohjaaja



OPPILAAN NIMI
 

9.LK:N LYHYT VALINNAISAINE

LUOKKA

VALINTARYHMA D: Lyhyet valinnaisaineet 9.Ik (1 vuosiviikkotunnin valinta, toteutus 2
tuntia viikossa kevätlukukauden ajan)

Valinnoistasi (1-5) toteutuu yksi lyhyt valinta.

Arviointi: lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu
valinnainen aine katsotaan jonkun aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi

korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

VUOSIVIIKKOTUNNIT VALINNAT (1-5) LYHYT VALINNAISAINE
1 Matematiikan kertaus

1 ATK:n perusteet 9.1k
1 Kokeellista biologiaa
1 Ruotsin kielen vahvistava ja

syventävä kurssi

1 Lisää liikettä!
1 Retkeilykurssi

1 Fantasia ja pelimaailma
taiteen keinoin

1 Arjen helpot ja nopeat

1 Leivontakurssi 9.Ik
1 Tekstiilityö 9.Ik, lyhyt

1 Tekninen työ 9.Ik, lyhyt
1 Yrittäjyyskurssi

Päiväys:
 

Oppilaan nimikirjoitus:
 

Huoltajan nimikirjoitus:
 

 



MATEMATIIKAN KERTAUS

Tavoitteet:

 

Tarjota matematiikasta kiinnostuneille laajempaa
tarkastelua mm. polynomilaskentaan kuin yleisen matematiikan tunneilla. Helpottaa
siirtymistä toisen asteen matematiikan opiskeluun ja etenkin lukioon hakeville erittäin
suositeltava kurssi.

Sisältö:

Potenssilaskukaavat tutuiksi ja polynomilaskennan rutiinit haltuun. Tehdään yhdessä
ja yksin tehtäviä ja ajan puitteissa mm. yhtälötehtäviä tai todennäköisyyttä. Materiaali
tulee osittain lukion 1. vuoden oppikirjoista.

Arviointi:

sanallinen/osana matematiikan arviointia

ATK:n PERUSTEET 9-luokalle

Tavoitteet:

Taulukko-ohjelman perustaidot haltuun ja html-koodaus
tutuksi

 

Sisältö:

PC-tietokoneilla Excel-taulukointia lukujärjestyksen tekemisestä aina kuvaajien
piirtämiseen sekä html-ohjelmointia ja kotisivujen luomista. Helppojen tuntitehtävien
kautta herätellään mielenkiinto vaativampienkin urakoiden suorittamiseen.

oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet: koulun
tietokoneluokan tietokoneet käytössä kaikilla tunneilla

vuosiluokka/ vuosiluokat, jolla ainetta tarjotaan: 9 (ei voi valita, jos on ATK
syventävänä)

Arviointi: sanallinen



KOKEELLISTA BIOLOGIAA

9.luokan lyhyt valinnainen kurssi

Kurssin tavoitteena on tutustua eliöiden tutkimusmenetelmiin ja rakenteeseen
tekemällä pienimuotoisia tutkimuksia. Kurssilla tutustutaan myös
tiededokumentteihin ja —aineistoihin.

 

RUOTSIN KIELEN VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. luokka

ruotsin valinnaiskurssi 9. Ik lyhyt valinnainen

Vahvistetaan jatko-opiskeluvalmiuksia syventämällä ruotsin kielen kaikkien osa-
alueiden osaamista monipuolisesti harjoittelemalla.



LYHYET VALINNAISET

Lisää liikettä!

Laajuus: 1 vvt

Vuosiluokka: 9. Ik

Tavoitteet: Lisätä liikunnan määrää päiviin sekä tarjota oppilaille virkistävää ja monipuolista
toimintaa liikunnan parissa sekä tutustua uusiin lajeihin. Pääpaino kurssilla on mukavassa
yhteistoiminnassa, joka tuo hyvää mieltä

Sisältö: Kurssin tarkka sisältö muodostuu osallistujien yhteissuunnittelun tuloksena. Kurssi
voi ryhmän toiveiden mukaan sisältää niin pallopelejä, kuntoliikuntaa, tanssi-ilmaisua tai
esimerkiksi vähemmän koulussa harjoiteltavia lajeja (keilaus, kiipeilyjne).
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet:
Ryhmissä voidaan liikkua myös sekaryhmissä. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan
lähiympäristön liikuntatarjontaan.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista
kurssin sisältöihin.

Retkeilykurssi

Laajuus: 1vvt

Vuosiluokka: 9.1k

Tavoitteet: Herättää oppilaan kiinnostus luontoa ja retkeilyä kohtaan ja kannustaa

luonnossa liikkumiseen. Lisätä oppilaan retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen liittyviä

perustietoja ja -taitoja.

Sisällöt: Retkeilytaitojen opettelu, retken suunnittelu ja toteutus

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet: Hyödynnetään

mahdollisuuksien mukaan lähiseudulta löytyviä luontoliikuntapaikkoja. Tehdään yön yli

kestävä retki esimerkiksi jossain lähiseudun kansallispuistossa.

Arviointi: Hyväksytty/ hylätty. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää demoihin,

suunnitteluun ja retkelle osallistumista.



 

FANTASIA JA PELIMAAILMA TAITEEN KEINOIN

Laajuus: vvt 1

Tavoitteet:

Taru Sormusten Herrasta aina Ihmeotuksiin — fantasiataiteen maailma on

kaikenikäisten mieleen. Fantasia, scifi, anime ja pelimaailma näkyvät arjessa ja
elämässä monin tavoin.

Tällä kurssilla työskennellään fantasiahahmojen, pelihahmojen ja seikkailujen

ympärillä. Kurssilla luodaan niistä omia mielikuvituksellisia hahmoja, taideteoksia,
larppausasuja tai vaikka cosplay muotia.

Opintojen pohjana on tutkiva, kekseliäs ja kokeileva toiminta.

Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaiden käsitystä kuvataiteen moninaisuudesta ja

vaikutuksesta kulttuuriin. Pyritään myös oman mielikuvituksen, visualisuuden ja
digitaalisen kuvakulttuurin ymmärtämiseen ja rikastuttamiseen.

Sisältö:

- vapaat tekniikat - hybridit, hirviöt, lohikäärmeet ja oliot

- digitaalinen taide 3D - voimat ja kyvyt

- fantasia, scifi, anime - sankarit, soturit, keijutja haltijat

- pelimaailma - kuviot, symbolit, toteemit ja naamiot

- keihäät, miekat, tikaritjahaarniskat - mikä vaan mitä keksit

Vuosiluokka, jolle ainetta tarjotaan: 9



9 Ik LYHYTKURSSIT KOTITALOUS

Arjen helpot ja nopeat Lyhytkurssi 9.1k

Arjen helpot ja nopeat -kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.
Kurssilla leivotaan ja valmistetaan arkiruokia, joita on helppo valmistaa kotona.
Tavoitteena saada arjen perustaidot hallintaan.

Arviointi: Näytöt annetaan oppitunneilla. Aktiivinen osallistuminen tunneilla ja

yhteistyötaidot.

Hyväksytty/ hylätty

LEIVONNAN VALINNAISKURSSI 9LK LYHYT VALINTA

SISÄLTÖ: Tarkoituksena on tutustua erityyppisiin taikinoihin. Valmistamme niin arkisia kuin juhlavampiakin

leivonnaisia, suolaista ja makeaa. Oppilaat saavat osaltaan vaikuttaa kurssin sisältöön. Kurssilla
valmistetaan eri leivonnaisia kuin 8 luokan valinnaisissa, joten voit valita kurssin vaikka olisit ollut jo 8

luokan leivontakurssilla.

ARVIOINTI: Näytöt annetaan oppitunneilla. Aktiivinen osallistuminen ja yhteistyötaidot.

Hyväksytty/ Hylätty



Lyhyet valinnaiset 9Ik

TEKSTIILITYÖ (LYHYT)

Käsityön soveltava lyhytkurssi. Tällä kurssilla ehdit toteuttaa pieniä projekteja, esim.
ajakohtaisia lahjavalmisteluja, kodin koristeita, koreja, pussukoita, kangaskasseja,
vaatteiden tuunauksia ja korjauksia tai suunnittelemasi rooliasun.

Kurssi arvioidaan sanallisesti.

TEKNINEN TYÖ (LYHYT)

Käsityön soveltava lyhytkurssi. Teknisen työn lyhytkurssilla oppilas voi huoltaa ja
korjata polkupyöriä, mopoja ja mopoautoja. Kurssilla opetellaan esim. rikkoutuneiden
muoviosien korjausta, maalipintojen pesua ja vahausta sekä sisätilojen
puhdistusta.

Kurssi arvioidaan sanallisesti.



Yrittäjyyskurssi (lyhyt valinnaisaine, 9.1k)

Yrittäjyyden ABC

Yrittäjyysopinnoissa saat perustietoa yrittäjyydestä sekä yrittäjäksi ryhtymisestä. Tutustut

yrittäjyyden eri vaiheisiin aina ideoinnista käytännön toteutukseen saakka. Kuulet tosielämän

esimerkkejä yrittäjyydestä vierailijoiden ja mahdollisten yritysvierailujen kautta. Tutustut

myös vastuulliseen yrittäjyyteen.
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