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Tämän kirjasen
tarkoitus on kertoa Seinäjoen Yhteiskoulusta ja sen yhdeksännelle luokalle
valittavasta oppitunnista.

VIISAITA VALINTOJA
Uuden opetussuunnitelman mukaan yhdeksännelle luokalle valitaan yksi valinnaiskurssi.
Käytännössä opetus tapahtuu niin, että
kurssia opiskellaan yksi kaksoistunti joka
toisessa jaksossa. Samaan tapaan kuin kahdeksannen luokan 2-korin valintaa.
Kahdeksannelle luokalle valitut 1-korin
kurssit/oppiaineet jatkuvat yhdeksännellä
luokalla samaan tapaan: kaksi kaksoistuntia joka viikko molemmissa jaksoissa. Valinnaisten tuntien yhteismäärä on yhdeksännellä luokalla viisi tuntia.
Tämä tiedote ja kurssikuvaukset löytyvät
koulun kotisivuilta. Oppilaille jaetaan valintalomake, joka tulee täyttää yhdessä
huoltajien kanssa kotona.
Lomake palautetaan omalle luokanohjaajalle ja koululla valinnat siirretään Helmeen.
Koululla on omat kotisivut osoitteessa
www.seinajoki.fi/syk.

Kuinka valitsen?


Valitse seuraavilla sivuilla olevista kursseista itsellesi yksi kurssi. Tämän lisäksi tee
kaksi varavalintaa, koska joissakin aineissa
on rajoitettu oppilasmäärä tai jokin kurssi
voi jäädä toteutumatta, jos ryhmään ei tule
riittävästi oppilaita.
Mieti valintasi ja varavalintasi tarkkaan,
sillä ryhmien muodostamisen jälkeen valinnaisten vaihto ei ole mahdollista muuta
kuin erittäin perustelluista syistä.

9. luokalle valittavan valinnaisaineen arviointi


Kaikki nyt yhdeksännelle luokalle tehtävät
arvioidaan hyväksymismerkinnällä.

Jos haluatte kysyä


Meidät tavoitatte seuraavista puhelinnumeroista:
Jari Noponen, rehtori

p. 06-416 2340

Maaret Ojaluoma
koulusihteeri

p. 06-416 2341

Heidi Joensuu
opinto-ohjaaja

p. 06-416 2344

Raimo Sysilampi
opinto-ohjaaja

p. 06-416 2413

Opettajainhuoneet

p. 06-416 2342
p. 06-416 2343

Kaikkien sähköposti on muotoa
nimi.sukunimi@seinajoki.fi

etu-
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Tuntijako

VALINNAISKURSSIEN
ESITTELYT:



KAIKILLE YHTEISET AINEET

Oppiaine

Tunteja

keskimää-

Nyt näyttelemään II


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
Teatterista, esiintymisestä ja
näyttelemisestä kiinnostuneille.

rin/vko

Äidinkieli

3

Uskonto

1

Yhteiskuntaoppi

3

Englanti

3

Tavoite
Totutetaan esiintymään yleisön edessä,
rohkaistaan itseilmaisuun, tarjotaan teatterielämyksiä.

Ruotsi

2

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Matematiikka

4

Fysiikka/kemia3
Biologia/maantiede

3

Kuvataide

-

Musiikki

-

Liikunta

2

Kotitalous

-

Tekninen työ /tekstiilityö

-

Oppilaanohjaus

0,5

Terveystieto

0,5

_____________________________

Kaikille yhteisiä tunteja 25
Valinnaisia tunteja 5

Romaanikurssi
tosilukijoille


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille, jotka lukevat mielellään
kirjoja ja katsovat hyviä elokuvia.
Tavoite
Pyritään lukemaan mahdollisimman paljon
erilaisia romaaneja.
Sisältö
Tehdään elokuva-, teatteri ja/tai kirjastokäyntejä. Luetaan ja esitellään kirjoja.
Arviointi Hyväksytty/hylätty
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Let’s talk!


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille, jotka haluavat
parantaa suullista englannin taitoa.
Sisältö
Kurssilla puhutaan englantia ja harjoitellaan erilaisia käytännön tilanteita. Mahdollisuuksien mukaan oppitunneille kutsutaan kansainvälisiä vierailijoita.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Let’s listen and write!


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille, jotka haluavat parantaa
englannin kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Sisältö
Kurssilla tehdään erilaisia kuullun ymmärtämisharjoituksia ja kirjoitetaan erilaisia
tekstejä. Sopii hyvin esimerkiksi lukioon
jatkaville.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Mera svenska
Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille, jotka haluavat parantaa
ruotsin kielen taitoaan.

Sisältö
Kurssilla käydään läpi kieliopin perusasiat,
kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan ruotsia.
Sopii hyvin esimerkiksi lukioon jatkaville.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Kurkistus ranskan kieleen


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille kielistä kiinnostuneille.
Tavoite
Herättää kiinnostus ranskan kieleen ja
kulttuuriin.
Sisältö
Kurssilla tutustutaan ranskan kieleen ja
opetellaan arjen kielenkäyttötilanteisiin
hyödyllistä sanastoa sekä käymään pieniä
keskusteluja ranskaksi. Annetaan tietoa
ranskan kielen rakenteesta ja ääntämisestä.
Lisäksi tutustutaan ranskankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Kurkistus venäjän kieleen


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille kielistä kiinnostuneille.
Tavoite
Herättää kiinnostus venäjän kieleen ja
kulttuuriin.
Sisältö
Kurssilla opetellaan venäjän kielen aakkoset (kyrilliset kirjaimet) ja saadaan tietoa venäjän kielen rakenteesta ja ääntämisestä.
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Opitaan tervehtimään venäjäksi ja käymään pieniä keskusteluja venäjän kielellä.
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

¡Hola Amigos!
Kulttuuri- ja oppilasvaihtoa Gironaan



Laajuus
1 viikkotunti (kurssin suoritus osittain kouluaikana,
osittain matkalla sekä espanjalaisten vieraiden Suomen vierailun aikana)
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille. Kurssille on mahdollista
ottaa n. 20 oppilaan ryhmä. Englannin arvosana on hyvä olla vähintään 7.
Tavoite
Tutustuminen Espanjan kieleen ja kulttuuriin sekä vierailu yhteistyökouluun Gironaan. Kurssilla harjaannutetaan englannin kielen ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista.
Sisältö
Kurssin aikana tutustumme Espanjaan, erityisesti Katalonian alueeseen, Espanjan
kulttuuriin ja kieleen. Syyslukukaudella
vierailemme viikon ajan Gironassa. Sekä
ennen matkaa että matkan jälkeen olemme
yhteydessä sikäläisen Montessori-koulun
oppilaiden kanssa. Kevätlukukaudella gironalaiset tekevät vastavierailun Seinäjoelle.
Hyvä tietää
Kurssille voidaan ottaa enintään 20 oppilasta. Oppilaat maksavat itse edestakaisen
matkan Seinäjoki–Barcelona–Seinäjoki.
Oppilaan perhe sitoutuu toimimaan isäntäperheenä espanjalaiselle nuorelle. Isäntä-

perheet tarjoavat ruoan, asumisen ja vapaa-ajan ohjelman niin Seinäjoella kuin Gironassa. Huoltaja voi tarvittaessa anoa
koululta stipendiä osittaisiin matkakustannuksiin taloudellisen tilanteen vuoksi.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Matematiikan
syventävä kurssi


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille
Tavoite
Syventää taitoja ja rutiineja algebrassa.
Sisältö
Sisällön painoalueet tarkentuvat oppilaiden kiinnostuksen mukaan.
 potenssilausekkeet
 polynomilausekkeet
 murtolausekkeet
 yhtälöt
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Kemian työkurssi



Laajuus
1 viikkotuntia
Tutustutaan kemian (ja osin myös fysiikan)
ilmiöihin sekä vuorovaikutuksiin syvällisemmin ja monipuolisemmin laboratoriotöiden ja mittausten avulla. Töiden teon lisäksi harjoitellaan mittaustulosten käsittelyä, arviointia ja virhetarkastelua. Yhteisiä
kemian tunteja laajemmalla kokonaisuudella pyritään parantamaan oppilaiden menestymistä oppiaineen jatko-opinnoissa.
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Tehdään kemian laborointitöitä ja mittauksia. Harjoitellaan myös kirjallisten raporttien tekoa. Mahdollinen vierailu / opintokäynti alan tutkimuslaitokseen, yritykseen
tai oppilaitokseen.
Arviointi
Hyväksytty/hylätty.

Kuvataide ja valokuvaus


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille.
Tavoite:
Oppilas pystyy itsenäiseen työskentelyyn
kameran kanssa ja tekemään vedoksen
/printin kuvastaan. Pystyy kuvataiteessa
itsenäiseen työskentelyyn eri tekniikoilla.
Sisältö:
Opitaan perusteita kameran käytöstä, kameran ja valokuvan historiasta, kuvasommittelusta ja valojen käytöstä. Oma kamera
auttaa ja nopeuttaa jonkin verran työskentelyä. (Huom! Koululla ei ole vakuutusta
oppilaiden omille kameroille.) Oppilaitten
valokuvista kootaan oma näyttely koululle
keväällä.
Kuvataiteessa syvennetään jo opittuja tekniikkoja.
Työtavat
Ohjattua kuvausharjoittelua ja kuvankäsittelyä tietokoneella.
Mahdollisesti vierailu valokuvanäyttelyssä
tai taidenäyttelyssä.
Arviointi Hyväksytty/hylätty.
(Max. 16 oppilasta / ryhmä.)

Bändikurssi



Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille.
Tavoite:
Kurssilla syvennämme bändisoittimien
soittotaitoa ja opettelemme rentoa ja luonnollista äänenkäyttöä sekä mikrofonilaulutekniikkaa. Biisiohjelmisto muodostuu
ryhmän kiinnostuksen mukaan. Halutessaan on mahdollisuus päästä esiintymään
koulun tilaisuuksiin.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Tietotekniikka lyhyt



Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille
Ei oppilaille, joilla on Tietotekniikan 1.
korista! Kursseilla samoja sisältöjä.
Tavoite
Käytännön perustietoa tietotekniikasta.
Sisältö
Tutustutaan toimisto-ohjelmistoihin Word,
Excel ja Power Point ja ilmaisohjelmiin.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

8

Tuunaus ja stailaus


Laajuus
1 viikkotunti

Eläinten käyttäytyminen


Laajuus
1 viikkotunti

Tarkoitettu
9.-luokkalaisille
Tavoitteet ja sisältö
Tällä kurssilla saat käyttää mielikuvitustasi
ja luovuuttasi! Suunnittelet ja valmistat valitsemistasi kierrätysmateriaaleista uuden
tuotteen tai vaihtoehtoisesti voit uudistaa jo
olemassa olevia tuotteita. Mitä keksisit
vaikkapa käytöstä poistetusta korkokengästä, farkuista tai fillarin sisäkumista?
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Tekninen työ Pro 1


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
9.-luokkalaisille.
Tavoitteet
 pystyy turvalliseen itsenäiseen työskentelyyn
 osaa käyttää koneita tarkoituksenmukaisesti ja työturvallisesti
 ymmärtää tuotteen valmistusprosessin vaiheet
 osaa arvostaa käsityön perinnettä
Sisältö
Kerrataan opittuja ja opetellaan uusia käsityötekniikoita. Työskentelyn lähtökohtana
on pääasiallisesti oppilaan oma tarve tuotteeseen ja omien laitteiden huoltamiseen.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Tarkoitettu
Eläimistä, ja niiden käyttäytymisestä kiinnostuneille
Tavoite
Opitaan ymmärtämään eläinten käyttäytymistä, ja samalla lisätään lukiovalmiuksia
biologiassa.
Sisältö
Kurssilla tutkitaan eläinten käyttäytymistä
luokassa, maastossa ja laboratoriossa. Samalla pohditaan niiden käyttäytymisen
taustoja. Kurssilla käytetään myös sähköisiä oppimisympäristöjä.
Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Ilmastonmuutos


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
Ajankohtaisista teemoista ja ympäristöasioista kiinnostuneille
Tavoite
Opitaan ymmärtämään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Samalla opitaan
keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja
samalla parannetaan lukiovalmiuksia.
Sisältö
Kurssilla pohditaan ilmastonmuutoksen
syitä ja seurauksia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Aihesisältöinä ovat mm.
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energia, ruoka, kuluttaminen, meret, lajistomuutokset ja väestö. Kurssilla käytetään
myös sähköisiä oppimisympäristöjä.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Sisältö
Tunnit pääosin koulun salissa. Tavoitteena
tehdä myös retki Kuortaneen urheiluopistolle ja jääkiekon SM-liigaotteluun.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Kuntokurssi

Sykin Fit





Laajuus
1 viikkotunti

Laajuus
1 viikkotunti

Tarkoitettu
Oman kunnon kehittämisestä kiinnostuneille tytöille ja pojille.

Tarkoitettu
9-luokan jumpasta kiinnostuneille oppilaille.

Tavoite
Oppia kuntosaliharjoittelun perusteet sekä
säännöllisen kuntoilun merkitys.

Tavoite
Kehittää fyysistä kuntoa ja piristää mieltä
erilaisilla ryhmäliikuntamuodoilla. Antaa
virikkeitä oman kunnon hoitamiseen ja tutustuttaa uusiin ryhmäliikuntalajeihin.

Sisältö
Puolet tunneista on kuntosaliharjoittelua ja
puolet salibandyn sekä muiden pallopelien
pelaamista.
Arviointi Hyväksytty/hylätty

Liikuntaa monipuolisesti


Laajuus
1 viikkotunti
Tarkoitettu
Valmennuksesta, ohjaamisesta ja organisoinnista sekä monipuolisemmista lajitaidoista kiinnostuneille.
Tavoite
Oppia valmennuksen, ohjaamisen ja organisoinnin perusteita. Syventää oman lajin
sekä mm. telinevoimistelun, temppuilun ja
akrobatian taitoja. Nauttia uusien taitojen ja
temppujen oppimisesta ja opittujen taitojen
onnistumisen fiiliksestä.

Sisältö
Kurssi toteutetaan toiveiden mukaan esimerkiksi seuraavilla lajeilla: aerobic, stepaerobic, zumba, vatsa-pakara, pumppi,
compact, crosstraining, kahvakuula, kuntosaliharjoittelu, kuntonyrkkeily, spinning,
piloxing, pilates, chiball, jättipallojumppa,
vesiliikunta, yoga, syvävenyttely, rentoutus. Kurssin tunnit saattavat olla muualla
kuin omalla koululla ja sisäänpääsymaksu
on mahdollinen jollain tunnilla.
Arviointi Hyväksytty/hylätty
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Urheiluakatemia-kurssi



Laajuus
1 viikkotuntia
Tarkoitettu
Aktiivisesti kilpaurheilua harrastaville oppilaille, jotka urheiluseura on valinnut
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian valmennusryhmiin.
Tavoite
Saada päämäärätietoisille urheilijoille
mahdollisuus yhteen aamuharjoitukseen
Akatemian mukana.
Sisältö
Harjoittelu tapahtuu lajivalmentajien johdolla Akatemian harjoituksissa.
Kurssille valittavien tulee toimittaa tämän esitteen mukana:
seuran suositus /ilmoitus siitä, että oppilas
tulee kuulumaan Akatemian valmennusryhmään sekä huoltajan allekirjoittama
suostumus. Hakemus on noudettavissa
koulun kansliasta tai opoilta.
Kouluajan puitteissa oppilaat osallistuvat
yhteen akatemian aamuharjoitukseen joka
toisessa jaksossa. Muissa jaksoissa oppilaiden lukujärjestykset pyritään laatimaan
niin, että harjoittelu on mahdollista ennen
koulun alkua.
Arviointi Hyväksytty/hylätty.
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Valintataulukko KORI II (9-luokka)
Merkitse rastilla (X) oheisista kursseista valintasi niin, että sarakkeeseen A tulee varsinainen
valintasi ja sarakkeeseen B kolme varavalintaa (1., 2. ja 3.)

Mieti jokainen valintasi ja varavalintasi tarkkaan. Ryhmien muodostamisen jälkeen valinnaisten vaihto ei ole
mahdollista.

Oppiaine

Kurssi

Äidinkieli
Äidinkieli
Englanti
Englanti
Ranska
Venäjä
¡Hola Amigos!
Ruotsi
Matematiikka
Kemia
Kuvataide
Musiikki
Tietotekniikka
Tekstiilityö
Tekninen työ
Biologia
Maantiede
Liikunta
Liikunta
Liikunta
Liikunta

Nyt näyttelemään II
Romaanikurssi tosilukijoille
Let’s talk!
Let’s listen and write!
Kurkistus ranskan kieleen
Kurkistus venäjän kieleen
Kulttuuri- ja oppilasvaihtoa Gironaan
Mera svenska
Matematiikan syventävä kurssi
Kemian työkurssi
Kuvataide ja valokuvaus
Bändikurssi
Tietotekniikka lyhyt
Tuunaus ja stailaus
PRO 1
Eläinten käyttäytyminen
Ilmastonmuutos
Kuntokurssi
Liikuntaa monipuolisesti
Sykin FIT
Urheiluakatemia-kurssi 1. *

h/
vko
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A

B

* = hakeminen Urheiluakatemia-kurssille tapahtuu erillisellä hakemuksella

Sukunimi
Luokka______________

Etunimi
Puh._______________________________

Seinäjoella ___/___ 2019
_________________________________
Oppilaan allekirjoitus

___________________________________
Huoltajan allekirjoitus

Palauta lomake viimeistään perjantaina 1.2.2019 luokanohjaajallesi.

