LYHYET VALINNAISAINEET
Kahdeksannella luokalla valitaan kaksi lyhyttä valinnaisainetta, joita opiskellaan 9. luokalla.
Ne ovat laajuudeltaan yhden vuosiviikkotunnin mittaisia - käytännössä lukujärjestyksessä
kaksoistuntina joko syys- tai kevätlukukauden ajan (tai joka toisessa jaksossa).
Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty).
Jokainen oppilas valitsee kaksi lyhyttä valinnaisainetta
sekä varavalinnat V1 ja V2. Valinta tehdään sähköiselle valintalomakkeelle.

SARIOLAN KOULUN LYHYET VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2020-2021:
Luontokurssi
Englannin ja ruotsin puhekurssi
Historiaa elokuvan keinoin
Suomen historiaa elokuvan keinoin
Mopo- ja moottorikurssi
Loihdi langasta
Piirustus ja maalaus
Muotoilu ja rakentelu
Tehdään leffa
Sporttikurssi
Tietotekniikka
Bändisoitto
Ilmaisutaito
Nuisku

LUONTOKURSSI
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti luontoon ja syvennetään tietämystä biologiasta ja
ympäristöstä. Työmenetelmät ovat vaihtelevia, ja tutkimusvälineet vaihtelevat kiikareista
mikroskooppiin. Näytteitä haemme lähiympäristöstä itse, ja lajintuntemuksen parantaminen
on olennainen osa opiskelua.
Perehdymme myös lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon, kalastukseen, metsästykseen, sekä
teemme mahdollisuuksien mukaan vierailuja. Kurssin aikana toteutamme mahdollisuuksien
mukaan retken esimerkiksi Laipanmaahan.

RUOTSIN JA ENGLANNIN PUHEKURSSI
Kurssista puolet on englantia, puolet ruotsia.
Tavoitteena on suullisen kielitaidon parantaminen ja sanaston kartuttaminen. Kurssin
pyrkimyksenä on antaa varmuutta arkisiin kielenkäyttötilanteisiin sekä luoda tilaisuuksia,
joissa voi ilmaista mielipiteitä vieraalla kielellä ja saada esiintymisvarmuutta. Oppilailla on
mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön.
Kurssille pääsyyn vaaditaan kielistä arvosana hyvä tai kiitettävä (8-10).
Kurssilla työskennellään yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä tehtävästä riippuen.

HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN
Kurssin tavoitteena on syventää historian tuntemusta elokuvien avulla antiikin ajasta
nykyaikaan. Kurssin pääpaino on Euroopan historiassa, kuitenkin tutustumme myös
kaukaisempien kulttuurien historiaan. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin historiallisen
elokuvan tyylilajeihin. Tunneilla katsotaan elokuva, ja pohditaan millaisen kuvan elokuva
aikakaudesta antoi. Mietitään, vastasiko elokuvan antama kuva todellisuutta.

SUOMEN HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN
Kurssin tavoitteena on syventää Suomen historian tuntemusta elokuvien avulla. Kurssilla
katsotaan mahdollisimman monta elokuvaa, jotka kuvittavat historiaa niin Ruotsin vallan,
Venäjän vallan kuin itsenäisyyden ajalta. Katsotaan aikakauteen liittyvä elokuva ja pohditaan
millaisen kuvan elokuva aikakaudesta antoi. Mietitään myös vastasiko elokuvan antama
kuva todellisuutta.

MOPO- JA MOOTTORIKURSSI
Kurssilla perehdytään erilaisiin moottorityyppeihin sekä opiskellaan käyttämään huoltotöissä
tarvittavia työkaluja. Omat mopot/ruohonleikkurit ovat sopivia kurssiprojekteja joita
korjailemalla tekniikka tulee tutuksi. Käsityökalujen lisäksi muutkin metallintyöstökoneet ovat
käytössä, joten kurssilla voi tehdä tarvittaessa erilaisia korjaustöitä tai muita pieniä
projekteja.

LOIHDI LANGASTA
Kurssi tavoitteena on perehtyä neulontaan/virkkaukseen sekä suunnitella ja valmistaa
neule- tai virkkaustöitä.

PIMA - PIIRUSTUS JA MAALAUS
Tavoitteena on tutustua ja oppia käyttämään erilaisia piirtimiä, värejä sekä valöörejä ja eri
maalaustapoja. Opetellaan hallitsemaan eri materiaalien ja välineiden erityisominaisuuksia
piirustuksessa ja maalauksessa oman luovuuden ehdoilla. Muina tavoitteina on kehittää
ilmaisu- ja havaintokykyä ja löytää itselle sopivin ilmaisumuoto ja -tekniikka. Tarkastellaan
omia tuotoksia sekä asetetaan tavoitteet omalle oppimiselle.
Sisältönä ovat piirtämisen ja maalaamisen perustekniikat, erilaiset piirtimet, akvarelli- ja
akryylimaalauksen perusteet, väline-, materiaali- ja tekniikkaharjoitukset. Tehdään
vapaavalintainen työ/töitä oppilaalle sopivimmalla piirustus- sekä maalaustekniikalla.
Käsitellään maalaustaiteen historiaa soveltuvin osin.

MUOTOILU JA RAKENTELU
Tavoitteena kehittää oppilaan taitoja muotoilun ja rakentelun alueella.
Perehdymme kolmiulotteisten teosten maailmaan.
Materiaalit vaihtelevat savesta ja kipsistä kierrätysmateriaaleihin.
Teemme sekä yksittäisiä teoksia että koulun kokoelmiin jääviä yhteisteoksia.

TEHDÄÄN LEFFA
Kurssilla syvennytään elokuvan kuvakäsikirjoituksen tekemiseen, opiskellaan elokuvan
tekemistä ja tehdään alusta loppuun lyhytelokuva. Kurssille osallistujalta edellytetään aitoa
kiinnostusta elokuvan tekemistä kohtaan, hyviä ryhmätyötaitoja ja pitkäjännitteisyyttä pitkää
prosessia ajatellen.

SPORTTIKURSSI
Tavoitteena on lajitaitojen syventäminen ja perehtyminen eri liikuntalajien perusluonteeseen.
Yleistavoitteena oman kunnon kohottaminen, liikuntataitojen kehittäminen, sosiaaliset taidot
sekä ilo ja virkistys. Tavoitteet pyritään saavuttamaan monipuolisin työtavoin,
oppilaskeskeisyyttä ja omatoimisuutta korostaen.

TIETOTEKNIIKKA
Lyhyt tietotekniikan kurssi sisältää joitakin osia pitkän valinnaisen tietotekniikan sisällöstä.
Kurssi pyritään rakentamaan pitkälti oppilaiden oman kiinnostuksen ja ideoiden mukaan.
Pääpaino lyhytkurssilla on hyödyllisten sovellusten läpikäymisessä sekä tietoteknisten
perustaitojen kertaamisessa ja kehittämisessä.

BÄNDISOITTO
Kurssilla keskitymme kehittämään oppilaiden bändisoittotaitoja. Kurssi ei edellytä aiempaa
soittokokemusta tai omaa soitinta. Hiomme kunkin bändisoittimen vaatimaa soittotekniikkaa.
Kuuntelemme musiikkia ja harjoittelemme löytämään kuulemastamme musiikista ideoita
soittamiimme bändisovituksiin. Harjoittelemme ohjelmistoa esiintymisiä varten (esim. koulun
juhlat).

ILMAISUTAITO
llmaisutaidon lyhytkurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan ilmaisurohkeutta ja luottamusta
omiin taitoihinsa arkielämän esiintymistilanteissa.
Kurssilla tehdään monipuolisia perusharjoituksia keskittymisen, yhteistyön, aistihavaintojen,
tunteiden ja improvisaation parissa. Kokeillaan ja tutkitaan erilaisia puheen, kehon ja liikkeen
tarjoamia ilmaisukeinoja. Harjoituksissa pyritään luomaan rento ja turvallinen ilmapiiri ja
edetään ryhmän valmiuksien tahdissa. Kurssi sopii hyvin myös esiintymistä jännittäville
oppilaille.
Arvioinnissa korostuvat myönteinen opiskeluasenne, yritteliäisyys ja yhteistyötaidot.

NUISKU
NUISKU on nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi. Nuisku-kurssilla harjoitellaan taitoja, joista on
hyötyä kaikkialla, missä nuori liikkuu: kavereiden parissa, koulussa, kotona, työssä ja
harrastuksissa. Kurssin aikana käsitellään tunteita, arvoja, ystävyyttä, perheen ihmissuhteita,
tulevaisuuden suunnittelua, erilaisuuden kohtaamista, itsensä hyväksymistä,
ongelmatilanteiden ratkomista. Kurssin suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

