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Helsingin kaupunki —

VALINNAISET OPINNOT
8. ja 9. luokalla
Taito- ja taideaineiden syventävät opinnot
8. luokalla valitset alla olevista oppiaineista kaksi
valinnaisainetta. Yhden pitkän kurssin (2 tuntia viikossa
koko lukuvuoden) ja yhden puolen vuoden mittaisen
valinnaisaineen (2 tuntia viikossa puoli lukuvuotta).

9. luokalla valitset yhden koko vuoden mittaisen pitkän
kurssin.
Valittavissa ovat seuraavat aineet:

KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI,
TEKNINEN TYÖ ja TEKSTIILIKÄSITYÖ.

Monialaiset kokonaisuudet
8. ja 9. luokalla valitset yhden monialaisen valinnaisaineen,
joka on 3 vuosiviikkotunnin mittainen.
Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös ilmiöopinnot.
8. luokalle valittavissa olevat kokonaisuudet:

ILMAISU (Tähän on haettu jo kuudennella
luokalla soveltuvuuskokeen kautta),
KIELILINJA (B2), KANSAINVÄLISYYTTÄ!, OSALLISUUTTA!,
TUTKI JA MIETI! ja MEDIAA!

9.luokalla valittavissa olevat kokonaisuudet:

(ILMAISU), KIELILINJA (B2), KANSAINVÄLISYYTTÄ!,
OSALLISUUTTA!, TUTKI JA MIETI!, MEDIAA! ja YRITÄ!
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Taito- ja taideaineet

Syventävä kotitalous luokilla 8-9
Valinnainen kotitalous perustuu niille taidoille, joita jo
osaat. Opittavat uudet taidot laajentavat ja syventävät
kotitalouden taitojasi ja tietojasi. Kotitalous-oppiaine on
hyödyllinen sekä tätä päivää, että tulevaa elämää varten.
Tunneilla työskennellään suunnitelmallisesti, itsenäisesti ja
huolellisesti, jotta opetuskerran urakkaluonteisesta työstä
saadaan onnistunut lopputulos. Kotitaloudessa teoria ja
toiminta liittyvät toisiinsa. Itsenäinen tiedonhaku ja tiedon
soveltaminen käytännön toimintaan kuuluvat myös
opiskeluun. Tunneilla voit myös soveltaa muissa
oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja.
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Syventävä kuvataide
Pitkä kuvataide
Kurssilla vahvistat ja syvennät kuvallista ajatteluasi ja
osaamistasi. Harjoittelet erilaisia kuvataiteen tekniikoita
kuten piirustus, maalaus, muotoilu, grafiikka, valokuvaus ja
kuvankäsittely. Harjoitellaan kuvan tulkintaa, käydään
näyttelyissä ja tutkitaan kuvantekemisen prosessia alkaen
ideasta päättyen näyttelyn avajaisiin.
Lähtökohtana on koko kuvallinen ympäristömme:
ympäristö, muotoilu, eri mediat, omat kokemukset ja
mielikuvitus. Aiheet valitaan oppilaiden kiinnostuksen
mukaan. Kuvataidevalinnainen tarjoaa syventymistä
omaan kuvalliseen työskentelyyn ja antaa mahdollisuuden
myös tehdä kuvataiteen päättötyön 9. luokan keväällä.
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Lyhyt kuvataide
”Liikkuva kuva”
Lyhytkurssilla tutustutaan liikkuvan kuvan
tekemisen prosessiin kuten kuvakerrontaan,
editointiin ja oppilaiden kiinnostusten mukaan
vaikkapa animaatioon. Tutustumme elokuvan
tekemisen keinoihin tehden kuvaus- ja
editointiharjoituksia.
Tarkka sisältö ja tekniikat suunnitellaan kurssille
osallistuvien kanssa. Tuotokset kootaan
yhteiseen näytökseen. Tutustutaan alaan liittyviin
ammatteihin mahdollisesti vierailuja tehden.
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Syventävä liikunta
Pitkä liikunta
Valinnaisen liikunnan tunneilla pääset syventämään jo
aiemmin opittuja liikuntataitoja ja kokeilemaan
monipuolisesti eri liikuntalajeja. Liikuntamuodot valitaan
eri vuodenaikojen ja oppilaiden toiveiden mukaan koulun
resurssit ja mahdollisuudet huomioiden.
Kurssilla tutustutaan myös oppilasryhmän toiveiden
mukaisesti koulussa vähemmän harjoiteltaviin
liikuntalajeihin. Opintojen tavoitteena on parantaa oman
kehon hallintaa ja liikkumistaitoja soveltaen niitä eri
taitolajeihin.
Syventävä kurssi tarjoaa taito-oppimisen rinnalla rentoa
yhdessäoloa, iloa ja virkistystä. Kurssi soveltuu kaikille
liikunnasta kiinnostuneille, ja erinomaisesti myös
kilpaurheilijoille harjoittelun monipuolistamiseksi.
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Lyhyt liikunta

Kurssilla perehdytään
erityisesti fyysisten
ominaisuuksien
kehittämiseen
monipuolisella
harjoittelulla unohtamatta
yhdessä tekemisen riemua
uusia lajeja kokeillen,
pelaillen ja kisaillen.

Opinnoissa tutustutaan terveysliikunnan suosituksiin ja
henkilökohtaisen kunto-ohjelman perusteisiin keskittyen
kuntosaliharjoitteluun, kehonhuoltoon,
liikkuvuusharjoitteluun ja kestävyysliikuntaan ja
stressinhallintaan.
Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat pitää itsestään
hyvää huolta ja syventää tietotaitojaan kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista.
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Syventävä musiikki
Pitkä musiikki
”Kamat pystyyn ja nupit kaakkoon!” ja ”Keikkaa pukkaa!”
Bändipassi 1:n ja 2:n suorittaminen kahdeksannen ja
yhdeksännen luokan pitkässä musiikin valinnaisessa
syventää soitto – ja laulutaitoja. Oppilaalla on
mahdollisuus ajan kanssa keskittyä itselleen läheisempään
instrumenttiin. Tavoitteena on esiintyminen erilaisissa
kokoonpanoissa ja omien biisien tekeminen. Tavoitteeseen
päästään yhdessä treenaamalla edelleen erityylisten
kappaleiden nuotinnoksia ja tulkintaa. Kurssilla opitaan
vastuunottoa sekä omasta soitosta että bändin yhteisestä
hyvästä meiningistä. Laulutekniikan opettelu, stemmalaulu
ja erityyppisten laulutekstien persoonallinen tulkinta
kuuluvat kurssien sisältöihin. Kurssi antaa mahdollisuuden
erilaisten produktioiden toteuttamiselle muiden
oppiaineiden kanssa sekä tutustumisia helsinkiläiseen
konserttitarjontaan.
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Lyhyt musiikki / ”Yy-kaa-koo-nee!”

Musapassin suorittaminen kurssilla tähtää
bändisoittotaitojen vakiinnuttamiseen. Kurssilla otetaan
haltuun soittimien perusmerkintätavat, soittotekniikat,
mikkilaulutekniikka ja erilaiset soundit. Perehdytään
populaarimusiikin kenttään meillä ja muualla soittaen,
laulaen ja kuunnellen. Kurssi tarjoaa
esiintymismahdollisuuksia ja konserttikäyntejä.
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Syventävä tekninen työ
Pitkä ja lyhyt valinnainen
Kurssilla harjaannutetaan ja syvennetään aiemmin opittuja
tietoja ja taitoja kaikilla teknisen työn osa-alueilla. Oppilas
asettaa itselleen mielekkäitä haasteita ja tavoitteita
tuotteen ideointi-, suunnittelu-, valmistus- sekä
arviointivaiheessa. Ts. oppilaan on mahdollista suunnitella
itselleen mielekkäitä projekteja omien innostuksen alueiden
piiristä.
Käsillä tekeminen kehittää luovuutta ja
ongelmanratkaisukykyä. Käytettävät materiaalit ja töiden
kolmiulotteisuus stimuloivat aivoja ja kehittävät näin
kolmiulotteista hahmottamiskykyä. Luova toiminta aktivoi
ja mahdollistaa haastavien kokonaisuuksien oppimisen.
Käsillä tekeminen nostaa itsetuntoa, rakentaa
kokonaisempaa minäkuvaa ja aikaansaa positiivisen kuvan
omasta pystyvyydestä.
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Syventävä tekstiilikäsityö
Pitkä tekstiilikäsityö "Tekstiilistudio"
Tavoitteena on syventää ja vahvistaa
oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen,
herättää uteliaisuutta kokeilevaan ja keksivään
käsityöhön. Vahvistaa oppilaan
suunnittelua alkuideoinnin lisäksi kehittäen visuaalista ja
teknistä suunnittelua. Ideointia, innovointia ja
tekemistä rikastetaan eri tutustumiskäynneillä.
Kokeillaan monipuolisesti eri tekstiilikäsityön
materiaaleja, tekniikoita ja työvälinetä sekä opitaan
valitsemaan opettajan
avulla niistä omaan ideointiin ja työskentelyyn sopivat.
Valmistaa itse suunniteltuja tuotteita tai teoksia
esimerkiksi vaatteita, asusteita, sisustustuotteita,
taidetekstiilejä.
Hyödynnetään tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia
käsityöprosessin eri vaiheissa. Arvioidaan ja
muokataan suunnitelmia oman ryhmän sekä opettajan
pohdinnan avulla.
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Lyhyt tekstiilikäsityö "Luovaa, kokeilevaa tekstiilityötä"

Kurssin tavoitteena on innostaa ennakkoluulottomasti
kokeilemaan tekstiilityötä uudella tavalla.
Etsiä uusia ratkaisuja tehdä tuotteita, värjäyksiä, painataa,
kuvansiirtoa jne. Syventää tekstiilityön osaamista
tekemällä luovia monimateriaalisia ja eri oppiaineiden
tietoja soveltavia teoksia. Ideointia ja innovointia
rikastetaan eri tutustumiskäynneillä.
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Monialaiset kokonaisuudet
2020-2021
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Ilmaisu
Tähän kokonaisuuteen on haettu jo kuudennella luokalla
soveltuvuuskokeen kautta.

Kielilinja (B2)
(espanja/ranska/saksa/venäjä)

Kielilinja sisältää B2-kielen opiskelua ja opiskeltavan kielen
kielialueen kulttuurintuntemusta.
B2-ryhmässä opit kieltä yhdessä toisten kanssa luontevasti
ja mukavassa ilmapiirissä. Saat kielilinjalta taitoja toimia
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti monikulttuurisessa
maailmassa. Voit valita koulussamme B2-kieleksi joko
espanjan, ranskan, saksan tai venäjän.
Kielen oppimisen lisäksi tutustut kielialueen kulttuuriin.
Voit itse vaikuttaa siihen, millä tavalla kulttuuriin
tutustutaan (esim. erilaiset projektit ja opintoretket).
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Kansainvälisyyttä!
”Maailma on meidän!”
Tähän kokonaisuuteen osallistuvat oppilaat valitsevat
lukuvuosi kerrallaan mihin kulttuurisiin ajankohtaisiin
projekteihin ryhmä keskittyy. Saat tietoa ja osaamista
esimerkiksi seuraavista osa-alueista ja teemoista:
1. Kulttuurien monet kasvot
2. Ekotekoja ja välittämistä
3. Matkailijana maailmalla
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Osallisuutta!
Oletko luonteeltasi innostuva? Onko pääsi täynnä hyviä
ideoita, joita haluaisit viedä eteenpäin? Tykkäätkö toimia
ryhmässä ja oppia tekemisen kautta? Onko toisten
auttaminen sinun juttusi? Jos kyllä, Osallisuutta!kokonaisuus sopii sinulle!
Osallisuutta!-kurssilla:
 teet asioita joilla on merkitystä
 vaikutat koulumme ilmapiiriin ja yhteishenkeen
 kehität välituntitoimintaa
 opit ohjaamaan oppilasryhmiä
 suunnittelet ja järjestät tapahtumia ja teemaviikkoja
 pääset vaikuttamaan sinua koskeviin asioihin myös
koulun ulkopuolella.
Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia,
opetustuokioita ja teemapäiviä sekä kehittävät koulua
viihtyisämmäksi ja toimivammaksi. Koulun ulkopuolisista
tapahtumista ja vierailuista oppilaat saavat lisää
kokemuksia. Opinnot suoritettuaan oppilaat saavat
kurssitodistukset mm. tukioppilastoiminnasta ja
vertaissovittelusta, joista on etua mm. työnhaussa ja jatkoopinnoissa
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Mediaa!
Luolamaalauksista aina mukana kulkevaan älykännykkään miten tämä muutos on tapahtunut? Media suorastaan
vyöryy elämäämme. Miten se vaikuttaa sinun
maailmankuvaasi? Miten sinä voit vaikuttaa maailmaan
median välityksellä?
Tässä kokonaisuudessa tutkitaan mediakulttuuria ja
erilaisia median käytön tapoja. Opit tarkastelemaan
mediaa tiedonhaun, yhteydenpidon ja itseilmaisun
näkökulmasta. Tutkit ja harjoittelet erilaisten
viestintätapojen ja välineiden käyttöä. Kehität sekä
kirjallisia että kuvallisia viestintätaitojasi. Opit
tarkaksi ja kriittiseksi median käyttäjäksi.
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Tutki ja mieti!
Tämä kokonaisuus sisältää matematiikkaa, luonnontieteitä
ja tietotekniikkaa. Tavoitteena on syventää kahdeksannen
ja yhdeksännen vuosiluokkien tietoja ja taitoja.
Kokonaisuudessa rohkaistut soveltamaan luonnontieteitä
ympäröivässä yhteiskunnassa, kehität loogista ja luovaa
ajatteluasi vaativien ongelmien ratkaisemisessa ja siinä
tarvittavien taitojen kehittämisessä. Tutustut
tiedonhallinta- ja analysointitaitoihin sekä tiedon
kriittiseen tarkasteluun. Tutustut myös tieto- ja
viestintäteknologian soveltamiseen luonnontieteiden
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa.
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Yritä!
Kiinnostaako yrittäminen? Haluatko vierailla yrityksissä?
Onko sinulla unelmia, jotka haluaisit toteuttaa? Haluatko
kehittää työelämätaitojasi? Miten haen työpaikkaa?
Tunnista omat yrittäjätaitosi ja vahvuutesi! Tällä kurssilla
saat olla luova! Tule suunnittelemaan, millainen olisi
unelmien työpaikkasi ja yrityksesi. Kurssilla pohditaan sekä
paikallisia että maailmanlaajuisia haasteita. Opit
parantamaan vuorovaikutustaitojasi ja hahmottamaan
laajempia kokonaisuuksia. Teet paljon yhteistyötä muiden
kanssa. Tutustut johtajuuteen ja ymmärrät, mitä kriittinen
ajattelu tarkoittaa. Opit laatimaan budjetteja ja
huolehtimaan ympäristöstäsi. Pääset tutustumaan
yrityksiin. Täältä saat avaimet työelämään!
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