RUOKOLAHDEN KOULU
VALINNAISAINEET
8. - 9. LUOKILLA
2019-2020

Ruokolahden koulu
Metsolantie 7, 56100 Ruokolahti
puh. 044 4491 241, mail etunimi.sukunimi@ruokolahti.fi

VALINNAISAINEOPPAAN LUKIJALLE:
Kädessäsi on Ruokolahden koulun valinnaisaineopas.
Opettajakunta on laatinut 7. luokan oppilaille 8. ja 9. luokkaa varten valinnaisainetarjonnan, joka esitellään tämän oppaan sivuilla.
Valinnaisaineet on ryhmitelty kahteen koriin (A-KORI ja B-KORI) aineiden sisällön ja tuntimäärän perusteella:
A-KORI: Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla luettavat 2-vuotiset valinnaisaineet taito-ja taideaineet, jotka jatkuvat yhdeksännellä luokalla samoina ilman uutta valintaa. Näitä aineita luetaan kutakin 2
tuntia viikossa kummallakin luokalla.
Tästä korista valitaan 2 ainetta (ja 2 varavalintaa).

B-KORI: Yksivuotinen valinnaisaine, joka voi olla mm. pakollisia aineita tukeva
tai syventävä. B-korin ainetta luetaan määrä, joka vastaa 2 tunti /
viikko vuoden ajan luettuna.
Tästä korista valitaan 1 aine 8. luokalle ja 1 aine 9 luokalle (ja 2
varavalintaa). Paitsi vieraat kielet (8.lk+9.lk)

Kaikkien oppilaiden kaikki valinnat eivät varmastikaan tule toteutumaan, joten
muista varavalintojenkin tärkeysjärjestys. Valinnaisaineryhmien perustaminen riippuu tietenkin valintojen määrästä ja tuntien riittävyydestä.
Valinnat merkitään tärkeysjärjestykseen:
A-korissa numeroilla 1 ja 2 ja varavalinnat A- ja B-korissa numeroilla 1 ja 2 (1
on tärkein valinta).

Valintalomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna opinto-ohjaajalle viimeistään TORSTAI 16.5.2019
Tarvittaessa lisätietoja saa opinto-ohjaaja Katri Joroselta
puh. 044 4491 420

SISÄLTÖ

A-KORI

8.-9. luokalla opiskeltavat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEKNINEN TYÖ
TEKSTIILITYÖ
KOTITALOUS
KUVATAIDE
MUSIIKKI
LIIKUNTA

B-KORI

1 kpl 8. luokalla ja 1 kpl 9. luokalla opiskeltava

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TAI
10.

TNV
TSV
KOV
KUV
MUV
LIV

MATEMATIIKKA
INNOVAATIO
YRITTÄJYYS
ELÄMÄNHALLINTA JA TUNNETAIDOT
MUSIIKKITEATTERI
OMA YMPÄRISTÖ JA HYVINVOINTI
KOHTI LUKIOTA
STUDIO- JA ÄÄNITEKNIIKKA
TAIDE JA TILA
YKSI VIERASKIELI 8. + 9.lk
VIERAAT KIELET:
SAKSA
RANSKA
VENÄJÄ

MAB
INOB
YHB
TEB
MUTB
BIB
AIB
MUSB
TATB

A-KORI Näistä saat valita 2 ainetta (ja lisäksi 2 varavalintaa)
1.

TEKNINEN TYÖ

TNV

Kenelle:

Kaikille kiinnostuneille.

Sisältö:

Puun, metallien ja muovien ominaisuudet, työstäminen,
pintakäsittely ja liitokset. Puuntyöstökoneiden käyttö ja
metallivälineiden käyttö. Elektroniikka-askarteluun tutustuminen.

2.

TEKSTIILITYÖ

Kenelle:

Oppilaille, jotka haluavat oppia jokapäiväisessä elämässä sovellettavia tekstiilityön tietoja ja taitoja sekä oppilaille, jotka suunnittelevat käsityö- ja taidealojen jatko-opintoja.

Sisältö:

Laajennetaan oppilaan aikaisempia tietoja ja taitoja tekstiilityön eri
tekniikoista, työvälineistä ja tekstiilikulttuurista. Oppilasta ohjataan tekemään omaehtoisia ratkaisuja ja työskentelemään itsenäisesti. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatetus- ja
sisustustekstiilejä oppilaan omien mieltymysten ja tarpeiden mukaisesti.

3.

KOTITALOUS

Kenelle:

Oppilaille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kotitaloudesta.

Sisältö:

Käytös- ja pöytätavat, terveellinen ravitsemus, kalenterivuoden ym.
juhlat, erityisruokavaliot, suomalainen ruokakulttuuri, ateriasuunnittelu, kuluttajakasvatus, kansainvälisiä ruokakulttuureja, siivous, puhtaanapito ja pyykinpesu.

4.

KUVATAIDE

Kenelle:

Kaikille, joilla on kiinnostusta ja innostusta kuvallisten taitojensa kehittämiseen.

Sisältö:

Perehdytään oppilaita kiinnostaviin kuvataiteen tekniikoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin. Piirtämisen ja maalauksen ohella muotoilua sekä rakentelua. Tutustumme taiteen historiaan sekä rakennettuun ympäristöön. Myös valo- sekä digikuvausta.

5.

MUSIIKKI

Kenelle:

Kaikille soittamisesta, laulamisesta ja musiikin maailmasta kiinnostuneille.

Sisältö:

Pääpaino yhteismusisoinnissa, soittamisessa ja laulamisessa.
Musiikkia koulun juhliin.

TSV

KOV

KUV

MUV

6.

LIIKUNTA

LIV

Kenelle:

Kaikille liikunnasta innostuneille, ja oppilaille, jotka ovat valmiita tutustumaan ja harjoittelemaan uusiakin liikunnan muotoja.

Sisältö:

Liikkumista, pelaamista, harjoittelua ja tutustumista liikunnan laajaan
kirjoon. Liikkumisen ja terveiden elämäntapojen merkityksen oivaltaminen ja harjoittaminen oman hyvinvoinnin kannalta.

B-KORI Näitä valitaan 1 aine 8.luokalle ja 1.aine 9.luokalle, paitsi vieraat kielet (8.lk+9.lk) ( ja 2 varavalintaa).
1.

B2-KIELI

2.

B2-KIELI

RANSKA

RAV

Kenelle:

Kielten opiskelusta kiinnostuneille.

Sisältö:

Tavoitteena antaa jokapäiväisen elämän tilanteita varten alkeiskielitaito, tutustuttaa ranskankielisten maiden elämänmuotoon ja kulttuuriin
sekä antaa pohja jatko-opintoja varten.

B2-KIELI

SAKSA

Kenelle:

Kielten opiskelusta kiinnostuneille.

Sisältö:

Tavoitteena antaa jokapäiväisen elämän tilanteita varten
alkeiskielitaito, tutustuttaa saksankielisten maiden elämän
muotoon ja kulttuuriin sekä antaa pohja jatko-opintoja varten.

B2-KIELI

VENÄJÄ

Kenelle:

Kielten opiskelusta kiinnostuneille.

Sisältö:

Tavoitteena antaa jokapäiväisen elämän tilanteita varten alkeiskielitaito, tutustuttaa venäjänkielisten maiden elämänmuotoon ja kulttuuriin
sekä antaa pohja jatko-opintoja varten.

SAV

VEV

TOIMINNALLINEN MATEMATIIKKA

MAB

Toiminnallisessa matematiikassa kerrataan ja syvennetään jo opittua. Kurssilla pyritään
ratkomaan matemaattisia ongelmia toiminnallisten tehtävien kautta. Aihealueita mm.
geometria, algebra, tilastomatematiikka. Kurssin sisältöön voivat oppilaat itse vaikuttaa
omin toivein, jotka mahdollisuuksien mukaan sisällytetään kurssin aiheisiin. Opiskelu
kurssilla on niin itsenäistä opiskelua, että pareittain tai pienissä ryhmissä matemaattisia
ongelmia ratkoen ja tehtäviä tehden. Oma raha ja talous.
3.

INNOVAATIOKURSSI

INOB

Kurssilla harjoitellaan oman idean jalostamista valmiiksi tuotteeksi ja perehdytään tuotteen kaupallistamisen vaiheisiin.
Tehdään luovuutta lisääviä harjoituksia, harjaannutaan havaitsemaan ongelmia sekä
ratkomaan niitä luovasti useista lähtökohdista. Kehitellään omia ideoita. Valmistetaan
ideoista prototyyppejä. Tutustutaan yrityksen perustamisen ja pyörittämisen taloudenpi-

toon sekä markkinointiin. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä lähialueen yrittäjien ja muiden oppilaitosten kanssa.
4.

YRITTÄJYYS

YHB

Mitä yrittäjyys, mitä se vaatii, tiedot ja taidot. Tutustutaan monipuolisesti yrittäjyyteen,
niin teoriassa kuin käytännössä. Voidaan perustaa pienimuotoinen yritys. Mietitään
markkinoinnin perusteita mm. kannattavuus, mainostaminen, digimaailman hyödyntäminen.
5.

ELÄMÄNHALLINTA JA TUNNETAIDOT

TEB

Haluatko oppia enemmän itsestäsi ja oman arjen pyörittämisestä? Käydään läpi
aktiivisen kansalaisen taitoja vaikuttajana ja osallistujana omassa elämässään.
Kurssilla tutustutaan toiminnallisten harjoitusten (liikunta, draama ja muu tekeminen) kautta itseemme ja toisiimme. Opitaan erilaisia toimintamalleja, joita voi
hyödyntää tulevaisuudessa. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi on kaikille tärkeää.
6.

MUSIIKKITEATTERI

MUTB

Kaikille, jotka ovat innokkaita esiintyjiä, ilmaisun, musiikki-ilmaisun tai esim. bändisoittamisen saralla. Kurssin aikana valmistetaan musiikkiteatteriesitys.
7.

OMA JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI (9.lk)

BIB

Yhdessä oppilaiden kanssa suunnitellen kurssin sisältö rakentuu arkipäivän valintoihin
oman ja ympäristön hyvinvoinnin näkökulmista. Kantavia teemoja ovat retkeily- ja erätaidot lähiympäristössä, lähiruoka metsästä, pellolta ja vedestä, ekologiset ruokavalinnat, energian- ja vedenkulutus sekä lähiympäristön viihtyisyyden parantaminen.
8.

KOHTI LUKIOTA (9.lk)

AIB

Vahvistetaan opi oppimisen taitoja joita vaaditaan lukiossa mm. esseen kirjoittamista,
matematiikan taitoja, kieltenopiskelun vahvistamista. Kurssi muotoutuu pitkälti oppilaiden omien toiveiden mukaan.
9.

STUDIO-JA ÄÄNITEKNIIKKA
MUSB
Kurssilla opetellaan seuraavia asioita:
- Äänentoistolaitteiden sekä bändisoittimien kytkeminen
- Tutustutaan digitaali- ja analogimiksereihin
- Bändin mikittäminen äänitystä varten
- Ainakin osa kurssin oppilaista harjoittelee soittamaan bändinä jonkun biisin äänitystä
varten (tai käytetään tarvittaessa lainabändiä)
- Biisin äänitys ja miksaus Pro Tools -ohjelmalla

10.

TAIDE JA TILA
TATB
Suunnitellaan ja valmistetaan yhteisöllinen taideteos yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda yhtenäinen kokonaisuus, tilataideteos, oppilaiden valmistamista yksittäisistä moduleista esim. kirjaimista. Kurssilla syvennetään kuvataiteen ja käsityön tietoja ja taitoja
ja tekniikoita. materiaalivalinnat muotoutuvat prosessin edetessä. (KU,TN,TS)

YLEISTÄ
 Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9.luokalla
 7.luokalla taide- ja taitoaineista päättyvät kuvataide, käsityö
(tekn./tekst.), musiikki ja kotitalous, ellet ota niitä itsellesi valinnaisaineiksi. Liikunta jatkuu, mutta voit valita sitä valinnaisaineeksi, jolloin
sitä on sinulla enemmän. Lisäksi sinulla on valittavissa myös sellaisia
valinnaisaineita, mitä et ole opiskellut aiemmin.
 Valinnaisaineiden ”järjestystä” kannattaa harkita. Laita numerolle 1
aina se, mikä valinnaisaine on itsellesi tärkein. Tee samoin myös varavalintojen kohdalla. Mikäli päävalintasi ei toteudu, sinulle katsotaan
valinnaisainetta varavalinnoista toivejärjestyksesi mukaan (1,2)
 Valinnaisainetta ei voi valintahetken jälkeen vaihtaa (ilman erittäin pätevää ja painavaa syytä)
 A-korin ns. pitkän valinnaisaineet arvioidaan todistukseen numeroin
arvosteluasteikolla 4-10
 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus vaikuttaa ko. aineen päättöarvioinnin aikatauluun, eli päättyy 9. luokalla
 B-korin valinnaisaine voi vaikuttaa korottavasti päättöarviointiin niissä
esiintyvien oppiaineiden osalta


Mikään valinnaisaine ei ole suoraan edellytyksenä mihinkään jatkokoulutukseen, mutta taide- ja taitoaineet ovat tärkeitä pyrittäessä
ammatilliseen peruskoulutukseen (opiskelumenestys eräs opiskelijavalintaan vaikuttava tekijä).

VALINNAISAINEIDEN VALINTALOMAKE

8. JA 9. LUOKKAA VARTEN

OPPILAAN NIMI: ___________________________________________

LUOKKA:

_______

A - KORI: PITKÄT, 8. luokalta 9. luokalle ilman uutta valintaa jatkuvat valinnaisaineet.
Näitä valitaan 2 ainetta = 2 x 2 viikkotuntia = 4 viikkotuntia.

Merkitse 2 valintaa (ja 2 varavalintaa).
tärkeysjärjestykseen numeroilla 1,2 (ja 1,2).

Valinta (1,2)

varavalinta (1,2)

1. TEKNINEN TYÖ .............................................................................................. _____............... _____
2. TEKSTIILITYÖ ................................................................................................ _____............... _____
3. KOTITALOUS ................................................................................................. _____............... _____
4. KUVATAIDE …….............................................................................................. _____............... _____
5. MUSIIKKI ........................................................................................................ _____............... _____
6. LIIKUNTA ……………………………………………………………………………. _____............... _____
B - KORI: Syventävä tai täydentävä kurssi, 1 aine 8. luokalle JA 1 aine 9. luokalle TAI vieraskieli (8.lk+9.lk)
Merkitse valintasi numerolla 8 (1 valinta 8.luokalle) ja numerolla 9 (1.valinta 9.luokalle)
(ja 2 varavalintaa tärkeysjärjestykseen 1,2).
Valinta (8/9)

varavalinta (1,2)

1. VIERAAT KIELET
SAKSA…………………………………………………………….

_____

_____

RANSKA…………………………………………………………..

_____

_____

VENÄJÄ…………………………………………………………...

_____

_____

2. TOIMINNALLINEN MATEMATIIKKA …………………………………………

_____

_____

3. INNOVAATIO….….......................................................................................

_____

_____

4. YRITTÄJYYS………....................................................................................

_____

_____

5. .MUSIIKKITEATTERI................................…...............................................

_____

_____

6. ELÄMÄNHALLINTA JA TUNNETAIDOT ..........................................………

_____

_____

7. OMA JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI……………………………………….

_____

_____

8. KOHTI LUKIOTA…………………………………………………………………

_____

_____

9. STUDIO-JA ÄÄNITEKNIIKKA…………………………………………………

_____

_____

10. TAIDE JA TILA………………………………………………………………….

_____

_____

Paikka: _____________________________

Aika: ____/____ 2019

___________________________________

___________________________________

Oppilaan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös

PALAUTETAAN OPINTO-OHJAAJALLE VIIMEISTÄÄN TORSTAINA 16.5.2019.

