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_________________________________________________________________________

YLEISTÄ
Oppilas valitsee 2 – 3 valinnaisainetta (yht. 6 vuosiviikkotuntia), joita hän
opiskelee 8. ja 9. luokkien ajan. A2-kieli on 5. luokalla tehty valinta, joka jatkuu peruskoulun loppuun asti eikä sen opintoja voi jättää kesken. A2-kielen
lukijat valitsevat vain 2 valinnaisainetta (yht. 4 vkt), sillä A2-kieli vastaa yhtä valinnaisainetta.
Valinnat ovat sitovia eikä valinnaisainetta voi myöhemmin vaihtaa ilman erittäin perusteltua terveydellistä syytä (tarvitaan lääkärin tms. asiantuntijan lausunto). Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole edellytyksenä peruskoulun jälkeisiin opintoihin, mutta jatko-opinnoissa voi olla hyödyksi, jos on opiskellut
alaan liittyvää ainetta.
Valinnaisaineista annetaan numeroarviointi. Valinnaisen A2 ja B2 kielten
arvosana lasketaan mukaan päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon.
Draaman arvosana vaikuttaa äidinkielen päättötodistuksen arvosanaan ammatilliseen koulutukseen haettaessa. Tieto- ja viestintätekniikan arvosanaa ei lasketa lainkaan mukaan yhteishaussa.
Valinnaisaineen valinnan tulisi perustua oppilaan perusteelliseen harkintaan
yhdessä huoltajan kanssa. Valinnan lähtökohtana tulisi olla oppilaan kiinnostus valittavan aineen opintoihin. Valinnaisaineet tuovat koulutyöhön haasteita,
vaihtelua, iloa ja virkistystä.
Valinnaisaineryhmä perustetaan, mikäli riittävä määrä oppilaita valitsee kyseisen aineen. Oppilaan kannattaa miettiä myös varavalinnat tarkkaan, sillä
kaikki valinnaisaineryhmät eivät välttämättä toteudu eivätkä kaikki oppilaat
välttämättä mahdu toivomiinsa ryhmiin.
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________________________________________________________________________

DRAAMA
________________________________________________________________________

Draaman opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan ilmaisukykyä ja valmiuksia toimia ryhmän jäsenenä. Draamatunneilla haetaan erilaisten harjoitusten
kautta keinoja oman ilmaisun laajentamiseen sekä ilmaisun esteiden poistamiseen. Draaman arviointi rakentuu motivoituneesta asenteesta, aktiivisesta
osallistumisesta harjoituksiin sekä ryhmätyöskentelyvalmiudesta.
Keskeisiä sisältöjä:
- Ryhmäytymisleikit
- Lämmittely-, keskittymis- ja rentoutumisharjoitukset
- Improvisaatioharjoitukset
- Pienryhmissä toteutettavat mininäytelmät
- Tekstin tulkinta
- Näytelmien käsikirjoittaminen, valmistelu ja esittäminen
Draamassa valmistetaan esityksiä koulun juhliin (joulu- ja kevätjuhla, itsenäisyyspäivän juhla jne.). Esitysten virikkeenä toimii esimerkiksi teksti (sadut, runot jne.) tai yhdessä valittu teema, jonka pohjalta improvisoiduista kohtauksista
valmistetaan käsikirjoitus ja näytelmä. Koe yhdessä tekemisen riemua ja rentoutusta kouluviikon kevennykseksi!
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________________________________________________________________________

MUSIIKKI
________________________________________________________________________

Musiikin opetuksen tavoitteena on oppia musiikin perustietojen ja –taitojen lisäksi luovaa ilmaisua, yhteistoimintaa ja arviointia. Valinnaisessa musiikissa
korostuu itse tekeminen. Tunneilla laulamme, soitamme ja käytämme ilmaisuun myös improvisointia ja liikuntaa. Musiikin opiskelussa teoria ja käytäntö
yhdistyvät. Musiikki tarjoaa iloa ja virkistystä koulutyöhön. Tunneilla jatketaan
opiskelua soitossa ja laulussa 7. luokalla totuttuun tyyliin. Syvennetään 8. luokan musiikin sisältöä.
Tunneilla opiskellaan seuraavia asioita:
- lauluja
- rumpujen, basson, kitaran ja kosketinsoitinten soittoa
- mikrofonilaulutekniikka, poplaulu
- yhteissoitto
- musiikin arviointia
Syvennetään 8. luokan musiikin tunneilla
olleita musiikkitiedollisia asioita:
pop-, klassisen- ja jazzmusiikin historiaa,
kansanmusiikkia,
Euroopan ulkopuolisia musiikkikulttuureita,
hengellistä musiikkia.
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________________________________________________________________________

KUVATAIDE
________________________________________________________________________

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on innostaa ja ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään kuvallisin keinoin, kehittää hänen valmiuksiaan ymmärtää visuaalista kulttuuria ja kykyä nauttia kuvataiteesta. Töitä tehdään enemmän omista lähtökohdista käsin; aiheita ja välineitä voi valita enemmän oman mielen
mukaan. Yhdeksännen luokan keväällä suunnitellaan ja toteutetaan lopputyö.
Kuvataiteesta voi tehdä 2 vkt:n tai 4 vkt:n valinnan. Valinnainen kuvataide
syventää seitsemännen luokan sisältöjä seuraavasti:
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
- piirretään ja maalataan: etsitään itselle tärkeitä kuvaamisen kohteita, opetellaan uusia tekniikoita ja harjoitellaan maalauspohjan valitsemista ja pohjustamista
- tutustutaan taidegrafiikkaan (mm. lino- ja seripaino)
- muovaillaan savesta, kipsistä ja paperimassasta
- luodaan yhteyksiä eri tekniikoiden ja taidemuotojen välille
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
- etsitään taiteesta tietoja, taitoja ja elämyksiä!
- tarkastellaan taiteen välittämää kuvaa tästä päivästä ja menneistä kulttuureista
- tutkitaan taidekuvia tekemällä niistä kuvallisia tutkielmia (kuva-analyysi)
- käydään taidenäyttelyssä
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
- tutustutaan arkkitehtuurin peruskäsitteisiin
- tarkastellaan esineympäristöämme muotoilijan silmin
- tutustutaan ympäristötaiteeseen
Media ja kuvaviestintä
- tutkitaan arkiympäristön kuvaviestejä
- tarkastellaan kuvaviestinnän osa-alueita
(mm. graafinen suunnittelu, video, valokuva,
dokumentointi, televisio…)
ja harjoitellaan käyttämään viestinnän
välineitä
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________________________________________________________________________

TEKNINEN TYÖ
_______________________________________________________________________

Teknisen työn keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen,
pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon. Konkreettinen tekeminen kehittää
oppilaan kädentaitoja, suunnittelu- ja ajattelukykyä, ongelmanratkaisutaitoa ja
myönteistä asennetta työntekoon. Oppilasta rohkaistaan luottamaan omiin kykyihinsä ja kokemaan tekemisen iloa.
Aineiden oppisisällöt ovat jatkoa seitsemännen luokan teknisen työn kurssille.
Valinta ei kuitenkaan edellytä teknisen työn opintoja seitsemännellä luokalla, joten kaikki voivat valita näitä oppiaineita. Kaikkien kolmen oppiaineen tunneilla suunnitellaan ja rakennetaan erilaisia esineitä ja laitteita. Samalla opitaan teoriaa sekä käyttämään uusia työtapoja ja koneita turvallisesti.
Tekninen työ jakaantuu koulussamme kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat
puu- ja muoviteknologia, metalli- ja koneteknologia sekä sähkö ja elektroniikka. Nämä jokainen ovat omia oppiaineitaan, ja kutakin ainetta opetetaan
2 tuntia viikossa. Näistä kolmesta oppiaineesta voi valita yhden tai kaksi. Voit
siis valita teknistä työtä 2 tai 4 viikkotuntia. Painotettu valinta ei sulje pois
muita teknisen työn sisältöjä. Materiaaleja on myös tarkoitus yhdistellä mahdollisuuksien mukaan.
PUU- ja MUOVITEKNOLOGIA 2 vkt
- kotimaiset puulajit esineiden raaka-aineena
- turvallinen työskentely peruskoneilla (sahat, höylät, hiomakoneet, jne.)
- perustyötapojen syventäminen
- yleisimmät muovilaadut
- muovien työstäminen, muotoilu ja liitostekniikoita
- CNC-jyrsintä, LASER-leikkaus ja 3D-tulostus
- tutustuminen alojen teollisuuteen ja teollisiin työtapoihin
- omien töiden suunnittelu ja rakentaminen
(puusta esim. huonekalut, kaiuttimet, keittiövälineet, perhohaavi. Muovista
esim. valaisimet, hämähäkkiterraario, sähkövene...)
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METALLI- ja KONETEKNOLOGIA 2 vkt
- eri metallien ja metalliseosten käyttö rakenteissa
- turvallinen työskentely peruskoneilla (hiomakoneet, hitsauslaitteet jne.)
- MIG-, puikko- ja kaasuhitsaus, kovajuotto, polttoleikkaus, CNC-jyrsintä
- putki- ja profiilirakenteet
- levyrakenteet, taivutukset ja liitokset
- tutustuminen alan teollisuusautomaatioon
- omien töiden suunnittelu ja rakentaminen
(esim. skeittireili, säbämaali, savustuspönttö, kenttälapio, retkikirves, runkoohjattava pyörä...)
- 2T- ja 4T-moottorin toiminta
- pienmoottoreiden huolto ja korjaus (mopot, ruohonleikkurit, jne.)
- mopon/skootterin sekä auton rakenne ja toiminta
- pienten sähkökoneiden toiminta, käyttö ja huolto (sähkömoottorit yms.)
- omien töiden suunnittelu ja tekeminen
(esim. mopon koneremontti, mekaaniset lelut, savikiekonheitin...)

SÄHKÖ ja ELEKTRONIIKKA 2 vkt
- elektroniikan komponentit, rakenne, toiminta, käyttö ja soveltaminen
- piirilevyn valmistus ja käyttö
- logiikan ja automaation perusteet
- tietokoneen käyttö laiteohjauksessa
- elektronisten laitteiden huolto ja korjaus
- omien töiden suunnittelu ja rakentaminen
( Esim. puhelimen näytön vaihtaminen, stereovahvistin puhelimelle, erilaiset
led-valaisimet, älykäs varashälytin mopoon, yksinkertaiset robotit, RC- pienoismallit...)
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________________________________________________________________________

TEKSTIILITYÖ
_______________________________________________________________________

Tekstiilityössä tavoitteena on omien käsityötaitojen täydentäminen ja syventäminen. 2h ja 4h valinnoissa tavoitteet ja sisällöt ovat pääpiirteiltään samat,
mutta neljän viikkotunnin valitsijat ehtivät perehtyä laajemmin ja monipuolisemmin tekstiilityön eri osa-alueisiin.
Tekstiilityössä opitaan erilaisten materiaalien tuntemusta ja käsittelyä sekä niiden hankintaan, käyttöön ja huoltoon liittyviä kuluttajalle tärkeitä tietoja ja taitoja. Tekstiilityö lisää myös elämänhallintaa: mitä itse voidaan suunnitella, valmistaa, korjailla ja parannella.
Työskentelyssä kehitetään tuotteen suunnittelutaitoa ja valmistusprosessissa
tarvittavia tietoja ja taitoja sekä syvennetään tekstiilityön perustaitoja kokeilemalla uusia tekniikoita ja työmenetelmiä. Tavoitteena on myös ongelmanratkaisutaidon kehittäminen ja vastuun kasvattaminen omassa työskentelyssä.
Lisäksi työskentelyssä kiinnitetään huomiota esteettisiin, eettisiin ja ekologi-siin
näkökulmiin. Työskentelyn aikana pyritään tekemään entistä itsenäisem-min
materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja.
Tehtävissä töissä lähtökohtana on jokaisen oma kiinnostuneisuus, ideointi,
suunnittelu ja tarve. Siksi työskentelyprosessi lähtee liikkeelle omasta suunnitelmasta ja sisältää suunnittelun lisäksi toteutuksen, dokumentoinnin ja arvioinnin. Dokumentointi- ja arviointitaitoja kehitetään portfoliotyöskentelyn
avulla.
Yhdeksännen luokan keväällä suunnitellaan ja toteutetaan lopputyö.
Tekstiilityön alueella materiaalit ja tekniikat sekä niiden erilaiset yhdistämismahdollisuudet antavat lukuisia mahdollisuuksia toteuttaa omia suunnitelmia
persoonallisiksi tuotteiksi!
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______________________________________________________________
KOTITALOUS
________________________________________________________________________

Kotitaloudessa kehitetään käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankkimistaitoja, joita tarvitaan arkielämän tilanteissa. Opetuksessa syvennetään ja laajennetaan 7. luokalla opittuja perustietoja ja -taitoja. Käytännön
työskentelytaitojen lisäksi kotitalouden opiskelussa korostuvat ihmissuhdetaidot sekä eettisyyteen ja esteettisyyteen ohjaavat taidot. Oppilasta ohjataan
omatoimisuuteen, luovuuteen ja vastuullisuuteen sekä omien tarpeidensa ja
arvostustensa tunnistamiseen. Tärkeää on, että oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja innostuu kotitaloustöiden harrastamiseen.
Valinnaisen kotitalouden keskeisiä sisältöjä:
- hyvät tavat ja välittämisen ilmapiiri
- ruokien ja leivonnaisten valmistaminen arkeen ja juhlaan
- ateriasuunnittelu ja ruoan turvallisuus
- suomalainen ja kansainvälinen ruoka- ja tapakulttuuri
- asunnon ja tekstiilien hoito
- kuluttajatietous ja vastuu ympäristöstä
- hyvä ravitsemus
- koneet ja laitteet kotitaloustöissä
Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti sekä käytännön työskentelyn,
kirjallisten tuotosten ja yhteistyötaitojen osalta. Arviointiin voivat kuulua myös
kotona suoritettavat käytännön tehtävät. Itsearviointi, ryhmän sisäinen arviointi
ja henkilökohtainen palaute auttavat oppilasta kehittymään oppijana ja kasvavana ihmisenä.
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________________________________________________________________________

PALLOILUKURSSI, POJAT
________________________________________________________________________

Keskeiset tavoitteet:
- parantaa oppilaan omia palloilun perustaitoja ja oppia/kerrata pelisääntöjä
- suunnitella ja toteuttaa pelitaktiikkaa (4h valinta)
- toimia tuomaritehtävissä
- löytää oma palloilulaji ja sen mukana mahdollinen elinikäinen liikuntaharrastus
- kehittää oppilaan nopeutta, koordinaatiota ja kehonhallintaa (4h valinta)
Sisältö:
- vuodenaikojen mukaan palloilulajeja: jalkapallo, koripallo, kaukalopallo, jääkiekko, lentopallo, pesäpallo, sähly, salibandy, repepallo ja ultimate
- lisänä mailapelejä: sulkapallo, tennis ja pöytätennis
- tekniset ja taktiset harjoitteet sekä peliharjoitteet
- nopeus-, koordinaatio- ja kehonhallintaharjoitteet (4h valinta)
Palloilukurssista voi tehdä 2 vkt:n tai 4 vkt:n valinnan.

_______________________________________________________________________

MONILAJIKURSSI, TYTÖT
________________________________________________________________________

Keskeiset tavoitteet:
- opettaa oppilaalle säännöllisen liikunnan harjoittamisen merkitys terveyden
ylläpitäjänä
- tehdä mahdolliseksi oman kuntoliikuntalajin löytyminen
Sisältö:
- vaihtelee ryhmän kiinnostuksen mukaan
- syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja
- ohjataan oppilaita oman kunto-ohjelman suunnitteluun
- tutustutaan mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin
ja paikkakunnan tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin
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_______________________________________________________________________________________________

B2 - KIELI
_______________________________________________________________________

Yläasteella alkava valinnainen B2-kieli voi koulussamme olla joko saksa tai
ranska. Kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa ja monessa muussa toisen asteen
oppilaitoksessa.
Kielitaitoa tarvitaan, koska
- maailma kansainvälistyy
- kansainväliset yhteydet lisääntyvät kaupan, hallinnon, järjestöjen ja yksilöiden
tasolla
- Suomea kehitetään matkailumaana
- vieraan kielen oppiminen kehittää ajattelukykyä sekä kehittää ihmisen henkistä kasvua
- lisää mahdollisuuksia tutustua vieraisiin kulttuureihin
B2-kielen tavoitteena on alkeiskielitaidon saavuttaminen jokapäiväisen elämän tilanteita varten sekä myönteisen asenteen synnyttäminen kielen opiskelua kohtaan.
B2-kieltä valitessasi mieti seuraavia asioita:
- menestytkö hyvin vieraissa kielissä?
- hallitsetko äidinkielen kieliopin perusasiat?
- haluatko tehdä töitä, lukea sanoja ja tehdä tehtäviä kuten muissakin kielissä?
Saksan kieli
- n.100 miljoonan eurooppalaisen äidinkieli
- tärkein kieli Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä
- myös Itä-Euroopan maissa osataan yleisesti saksaa
- tärkeä EU-kieli
- tekniikan ja teollisuuden kieli
- kaupan ja talouden kieli
Ranskan kieli
- romaaninen kieli, jota puhuu äidinkielenään n. 400 miljoonaa ihmistä
- tieteen, tekniikan ja kaupan kieli
- ääntäminen ja kirjoitusasu poikkeavat paljon toisistaan
- tärkeä EU-kieli
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_______________________________________________________________________

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
_______________________________________________________________________

Kursseissa käsitellään opetusryhmälle sopivia kohtia painottaen seuraavia sisältöjä:
8 lk

Tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa.
Kuvankäsittelyä ja animaatioiden tekoa.
Tiedonhakua ja Internetin ominaisuuksia.

9 lk

Ohjelmoinnin perusperiaatteita ja loogisen ajattelun kehittämistä.
Esitysgrafiikan ja www-sivujen tekoa.
Tietoverkkoihin liittyviä eettisiä ja tekijänoikeuskysymyksiä.

Arvioinnissa kiinnitetään päähuomio aikaansaatuihin tuotoksiin ja testien tuloksiin, mutta merkittävä osuus on myös tuntityöskentelyllä
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MUISTIINPANOJA
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Rajakylän koulu luokat 7-9
TUNTIJAKO
OA
Äi
A-kieli
B-kieli
Matemat.
BG
FK
TT
UE/ET/UO
HY
Mu
Mus.lk
Ku

7

8

9

YHT

3
2
2
3
2
2
1,5
1
2
1
3+1 t ork.
2

3
3
2
4
2
2
1,5
1
2
1
4+2 t ork.

3
3
2
3
3
3

10
8
6
10
7
7
3
3
7
2
16
2
2
3
6

Mus.lk
Käsityö
Liikunta

1
3
4+2 t ork.

2
3
2

2

2

TT-aineita vähintään 13 tuntia.
Ko
3
Opo
0,5
Yht.
30
31
Mu.lk
Valinnaiset aineet vähintään 12 tuntia.

0,5
24
31

1
24
30

Esim.
draama
Ko
Käsityö *
ATK
Ku *
Mu
Liikunta*
Ranska
Saksa
A2-kieli
Yht.
A2-kieli
Mu lk
Mu+A2

6t
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
30
31
33

6t
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
30
30
32

2
30
32
31
33

* mahdolisuus 4 tunnin valintaan
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RAJAKYLÄN KOULUN VALINTAKORTTI 2015 – 2016
Nimi:_____________________________________________ lk:___________
Valitse 8. ja 9. luokkaa varten 6 vkt. Jos opiskelet A2 kieltä, voit valita 4 vkt.
Merkitse valintasi oman kiinnostuksesi mukaisessa MIELUISUUSJÄRJESTYKSESSÄ numeroilla 1-3 ja varavalinnat 4-5. Teknistä työtä voit valita
enimmillään 4 vkt. Koska kaikki teknisen työn ryhmät eivät välttämättä toteudu,
voit halutessasi valita kolmannen ryhmän varavalinnaksi. Valinnat ovat sitovia.

DRAAMA 2 VKT
MUSIIKKI 2 VKT
KUVATAIDE 2 VKT
KUVATAIDE 4 VKT
TEKNINEN TYÖ 2 VKT
puu- ja muoviteknologia
TEKNINEN TYÖ, 2 VKT
metalli- ja koneteknologia
TEKNINEN TYÖ, 2 VKT
sähköteknologia/elektroniikka
TEKSTIILITYÖ 2 VKT
TEKSTIILITYÖ, 4 VKT
KOTITALOUS 2 VKT
PALLOILUKURSSI, POJAT 2 VKT
PALLOILUKURSSI, POJAT 4 VKT
MONILAJIKURSSI, TYTÖT 2 VKT
B2-VALINNAISKIELI SAKSA 2 VKT
B2-VALINNAISKIELI RANSKA 2 VKT
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 2 VKT
.
Palauta valintakortti opinto-ohjaajalle 12.2.2016 mennessä.
___ / ___ 2016

___________________________________
oppilas
___________________________________
huoltaja
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