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Valinnaisaineiden valinta yhdeksännelle luokalle

Valitset itsellesi 9. luokan ajaksi kaksi lyhyttä valinnaisainetta. Tässä esitteessä esitellään Sompion koulussa
kevätlukukautena 2018 valittavanasi olevat lyhyet valinnaisaineet seuraavaa lukuvuotta 2018–2019 varten. Kaikki lyhyet valinnaisaineet arvioidaan merkinnällä hyväksytty (H) tai ei hyväksytty (E).
Jos opiskelet musiikkipainotusluokalla (F-luokka), on musikaalikurssi yksi lyhyt valinnaisaine ja valitset siten
vain yhden lyhyen valinnaisaineen.
Jos Sinun kotikielesi on muu kuin suomi ja käyt oman äidinkielen opetuksessa, voit halutessasi valita oman
äidinkielen yhdeksi lyhytkurssiksi.
Sinulle esitellään valinnaisaineet oppilaanohjauksen tunneilla. Esittelyn jälkeen Sinulla on viikon verran
aikaa miettiä omia valinnaisainevalintoja. Valinnat teet Wilman kautta opotunnilla. Harkitse valintojasi
huolellisesti, sillä valintojen tekemisen nopeus ei ole ratkaisevaa.
Koulun käytettävissä olevat opetustilat, henkilöstömäärä ja tuntikehys muodostavat opetuksen järjestämisen raamit, jotka vaikuttavat myös valinnaisaineryhmien muodostamiseen. Ryhmien tulee olla mm. oppilasmäärältään tarkoituksenmukaisia. Tämän vuoksi Sinulta kysytään kolme valinnaisainetoivetta, joiden
perusteella valinnaisaineryhmät muodostetaan. Valinnaisainetoiveesi voi siis toteutua ilmoitettujen toiveiden välillä, mutta ei välttämättä automaattisesti ensimmäisen toiveen mukaan.
Tarjottavat lyhyet valinnaisaineet löytyvät kootusti taulukoista ja kurssien sisällöt niiden alta selostuksista.
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Lyhyt valinnaisaine
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Kauhalla ja kaulimella
Kuvataiteen harrastajakurssi
Liikunnan harrastajakurssi
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Kaupalliset aineet
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Äidinkieli  Elokuvakurssi

AIE

Elokuvakurssilla pääset katsomaan monipuolisesti eri tyyppisiä
elokuvia ja luonnollisesti Teidän oppilaiden toiveita ja ehdotuksia
kuunnellen. Valikoimassa on mm. historiallisia elokuvia, eri tyylilajien elokuvia (fantasia, sota, toiminta, romantiikka jne.), elokuvan
historian merkkielokuvia, elokuvia eri kulttuureista, erilaisilla kerronta- tai kuvausratkaisuilla laadittuja elokuvia.
Kurssin teema ja katsottavat elokuvat vaihtelevat riippuen vuodesta (Suomi 100, sisällissodan muistovuosi ym.) ja ryhmän kiinnostuksen kohteista. Jokaisen elokuvan jälkeen tehdään noin yhden kaksoistunnin verran tehtäviä katsotun elokuvan pohjalta joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Tehtävät puretaan keskustellen.

Biologia  Eräkurssi

ERÄ

Eräkurssilla pääset tutustumaan käytännönläheisesti eräilyyn. Saat tietoa jokamiehenoikeuksista, metsästyksestä, kalastuksesta, saaliin käsittelystä ja luonnonsuojelusta. Opit tarpeellisia perustaitoja ja niksejä, joilla maastossa kulkeminen ja yöpyminen onnistuvat mukavasti vaikeissakin olosuhteissa. Pääset valmistamaan
nuotioherkkuja hyvässä seurassa iltahämärän laskeutuessa hiljenevään metsään.
Eräkurssiin kuuluu opetusta koululla ja pieniä retkiä. Kurssin kohokohta on noin
vuorokauden kestävä vaellus- ja telttaretki sopivaan eräkohteeseen.

Englanti  Englannin suullinen kurssi

ENS

Tervetuloa oppimaan lisää englantia suullisen kurssin parissa! Sanavarastosi kasvaa, kun
harjoittelemme erilaisia arkielämän viestintätilanteita keskustelujen, roolipelien ja muiden suullisten harjoitusten avulla. Aihepiireinä mm. small talk, matkailu, kulttuuri sekä
nuorten vapaa-aika. Tule rohkeasti mukaan. Let’s speak English!

Kotitalous  Kauhalla ja kaulimella

KOB

Kauhalla ja kaulimella -kurssilla pääset kertaamaan ja ennen kaikkea syventämään ja kohentamaan ruuanvalmistus- ja leivontataitojasi. Pääset näyttämään sisäisen keittiömestariutesi, kun suunnittelet ja valmistat ateriakokonaisuuksia. Tämän lisäksi pääset testaamaan jauhopeukaloasi leivonnaisten
parissa, ja kenties Sinulle varmistuukin, että olet synnynnäinen leipuri tai
kondiittori.

Käsityö  Kaiutin ja vahvistin

TNK

Kaiutin- ja vahvistin -kurssilla rakennat 2 x 35 -wattisen vahvistimen esim.
puhelimesta tulevalle musiikille niin että voit kuunnella musiikkia tavallisista
kotistereokaiuttimista.
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Käsityö  Tekstiilityön työpaja

TSH

Pääset suunnittelemaan ja valmistamaan pieniä vaatetustekstiilejä. Käytät valmistuksessa eri tekniikoita, kuten neulontaa, koneompelua, huovutusta, ristipistokirjontaa ja virkkausta. Kurssilla saat myös muodistaa ja
korjata v aatteita. Kurssin sisältö muotoutuu ryhmän mukaan. Kurssilla
voit tehdä esim. lapaset, ristipistotaulun, hupparin, collegehousut ja -paidan, haalarit tai kaventaa farkut.

Käsityö  Lemmikkien asuja ja tarvikkeita

TSL

Kurssilla suunnittelet ja valmistat varusteita ja asuja lemmikeille. Koirakaverillesi voit
valmistaa esim. sadeasun, neuleen, pannan ja leluja tai vastaavasti kissaystävällesi voit
tehdä esim. leluja, peiton ja patjan. Jos lemmikkisi onkin fretti tai rotta, voit tehdä sille
riippukeinun. Lähin eläinystäväsi voi olla myös hevonen tai poni, jolle voit valmistaa
korvahuppuja, otsapannan tai satulahuovan. Tekniikat ovat pääasiassa ompelua, neulontaa ja virkkausta.

Kuvataide
 Kuvataiteen harrastajakurssi – maalaus, keramiikka & valokuvaus

KUH

Perehdyt erilaisiin savityöskentely- ja maalaustekniikkoihin. Harjoittelet valokuvauksen ja
kuvasommittelun perusteita. Harjaannu t rakentamaan kuvaa kaksiulotteiselle pinnalle
maalaamalla ja valokuvaamalla sekä hahmottamaan ja työstämään kolmiulotteisia esineitä. Kurssilla voidaan painottaa eri osa-alueita ryhmän toiveiden mukaisesti.

Musiikki  Musiikin harrastajakurssi

MUB

Musiikin harrastajakurssilla tutustut musiikkiin monipuolisesti soittamalla ja kuuntelemalla. Sinulla on mah dollisuus bändisoittoon sekä esimeriksi kitaran-, basson- tai rumpujensoittotaidon harjoittamiseen. Voit esittää toiveita kurssin sisällöstä. Aiempi soittokokemus ei ole tarpeen, mutta myös musiikinharrastajat ovat tervetulleita.

Liikunta  Liikunnan harrastajakurssi

LIH

Kurssi antaa Sinulle virikkeitä uusille harrastuksille sekä uusia elämyksiä liikunnasta. Kurssilla käytetään
koulun sekä lähiympäristön monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ryhmän toiveiden mukaan.

Liikunta  Kuntokurssi

LIK

Kurssin tavoitteena on fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoittaminen. Kurssi sisältää erilaisia kuntoliikuntamuotoja esim. aerobic, step aerobic, HIIT sekä circuit.
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Tieto- ja viestintäteknologia  Sähköinen julkaisu

TVK

Kurssin tavoitteena on antaa Sinulle perustiedot kotisivujen ja sähköisten julkaisujen
tekemisestä. Kurssin aikana jokainen tekee omat (pienimuotoiset) kotisivut ja tutustuu myös joihinkin valmiisiin kotisivupalveluihin. Lisäksi pohditaan sähköiseen julkaisemiseen liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Mahdollisuuksien mukaan voidaan myös
tutustua muihin oppilaita kiinnostaviin asioihin (esim. avoimien sisällönhallintajärjestelmien käyttöön ja ohjelmointiin).

Tieto- ja viestintäteknologia  Peliohjelmointikurssi

TVP

Peliohjelmointikurssin tavoitteena on, että opit ohjelmoinnin perusteet. Tähän tavoitteeseen pyritään tekemällä pieniä ohjelmia ja pelejä. Ohjelmointikielenä on
oikea ammattilaistenkin käyttämä Python. Lisäksi käytetään Scratch-ohjelmointiympäristöä. Kurssin sisällössä painotutaan ohjelmointikielen perusrakenteiden
ymmärtämiseen ja niiden käyttöön. Oppilaiden kiinnostuksen ja mahdollisuuksien
mukaan kurssille voidaan myös sisällyttää muita osa-alueita.

Muut  Kaupalliset aineet

KPH

Kaupallisten aineiden kurssilla pääset tekemään tehtäviä tietokoneilla. Saat tutustua mm. sijoittamiseen, yrittämiseen ja yrittäjyyteen sekä mainontaan ja pääset tekemään erilaisia ajankohtaisia talouteen liittyviä kiinnostavia tehtäviä.
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