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SEINÄJOEN YHTEISKOULU

7.1.2019

Hyvät 7. – luokkalaiset vanhempineen!

SYK-MESSUT
Koulun toiminnan ja opetuksen esittelyä
Seinäjoen Yhteiskoululla (os. Tuomikatu 6)
torstaina 24.1 klo 18.00–20.00

Illan aikana opettajat esittelevät luokissa oman oppiaineen opetusta sekä valinnaisaineita ja valinnaiskursseja. He kertovat aineen opiskelusta ja vastaavat mielellään
kaikkiin koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin.
Koulun henkilökunnalta voi illan aikana kysellä mitä tahansa koulun toiminnasta ja
tavoista. Oppilaanohjaajat opastavat tarvittaessa ainevalinnoissa ja urasuunnittelussa.
Seinäjoen Yhteiskoulun pihapiirissä sijaitsevat päärakennus, Honkavaaraksi kutsuttu kiinteistö
ja Kivistön koulun kanssa yhteinen erillinen teknisen työn rakennus. Päärakennuksen sisääntuloaulassa on INFOPISTE, josta saat koulumme kartan suunnistuksen helpottamiseksi. Paikalla on myös koulumme tukioppilaita, jotka auttavat teitä mielellään.
Pysäköintipaikkoja on koulun pihassa ja koulun Tuomikadun puolella.
Sisäänkäynti on sisäpihan puolelta.

HUOM !
RUOKALASSA on liikuntaluokkien varainhankintapuffee:
3 € kahvi / mehu / tee ja pulla / kakunpala

Osoite
Tuomikatu 6
60100 Seinäjoki

Puhelin
(06) 416 2344 opo Joensuu ja (06) 416 2413 opo Sysilampi
(06) 416 2340 rehtori Noponen
(06) 416 2341 kanslia
(06) 416 2342 opettajainhuone

Telefax
(06) 416 2995
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Valinnaisaineet Seinäjoen Yhteiskoulussa
Tämän kirjasen tarkoitus on kertoa kahdeksannelle luokalle valittavista oppitunneista.
Kahdeksannelle luokalle valitaan aineita kahdesta eri ”korista”.
 Kori I:ssa olevista oppiaineista on tehtävä kaksi eri valintaa. Tästä korista
valitut oppiaineet jatkuvat myös yhdeksännellä luokalla.
 Kori II:sta valitaan kaksi kurssia. Tästä korista valitut kurssit valitaan vain
kahdeksatta luokkaa varten.

Viisaita valintoja
Omat valinnat kannattaa miettiä tarkasti. Tärkeintä on oma innostus ja mahdolliset tulevaisuuden haaveet. Äläkä anna kavereiden vaikuttaa liikaa valintoihisi.
Vanhempien kannattaa tuoda mielipiteensä julki mutta antaa nuoren itse päättää.
Valinnat ovat sitovia. Mieti tarkkaan myös varavalinnat, sillä joskus niihin joudutaan turvautumaan. Lähinnä silloin jos jollekin kurssille ei tule riittävästi valintoja ja kurssia ei voida toteuttaa.

Kysy neuvoa
Koulun henkilökunta auttaa kaikissa valinnaisiin liittyvissä asioissa. Aina voit
kysyä kyseisen oppiaineen opettajilta, luokanohjaajalta, rehtorilta tai omalta
opoltasi. Lisätietoa on myös saatavilla SYK-messuilta, joihin kutsu on tämän
esitteen etusivulla. Sinne ovat myös huoltajasi tervetulleita.
Koulun toiminnasta löytyy paljon tietoa koulun kotisivuilta: www.seinajoki.fi/syk
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Seinäjoen Yhteiskoulun opetuksen tuntijako

Taulukosta selviää kuinka monta oppituntia kyseistä oppiainetta on viikossa keskimäärin (eri jaksoissa voi olla eri tuntimäärä).

Oppiaine

8. luokka

9. luokka

Äidinkieli

4

3

Uskonto

1

1

Historia/yhteiskuntaoppi

2

3

Englanti

2

3

Ruotsi

2

2

Matematiikka

4

4

Fysiikka/kemia

2

3

Biologia/maantiede

2

3

Kuvataide

-

-

Musiikki

-

-

Liikunta

2

2

Kotitalous

-

-

Käsityö

1

-

Oppilaanohjaus

1

0,5

Terveystieto

2

0,5

Kaikille yhteisiä tunteja

25

25

Valinnaisia tunteja

5

5

5

Valinnaisaineet ja valitseminen
7-luokan oppilas valitsee:
KORI I

=

valinnat tehdään kahdeksi vuodeksi.

 Jokainen oppilas valitsee yhden pitkän taito- ja taideaineen T & T –aineiden listasta.
Ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa sekä 8-, että 9-luokilla.
*) Huomioikaa: Liikuntaluokkalaisilla tämä valinta on automaattisesti
Liikuntaluokkakurssi.
 Yhden pitkän valinnaisaineen VAL-aineiden listasta. Tästä on mahdollisuus valita muitakin aineita kuin taito- ja taideaineita.
Ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa sekä 8-, että 9-luokilla.
*) Huomioikaa: Alakoulussa A2-kielen (saksa, ranska, espanja, venäjä) valinneilla tämä valinta on automaattisesti kyseinen kieli.
Korista I jokainen oppilas tekee siis yhteensä kaksi valintaa, joita hän sitoutuu opiskelemaan seuraavat kaksi lukuvuotta.
! Oppilas ei voi valita saman nimistä oppiainetta molemmista valinnaisryhmistä !
Eli esimerkiksi ei voi valita Kotitaloutta molemmista ryhmistä. Sen sijaan esimerkiksi Teknisen työn valinta T&T-ryhmästä ja Kone- ja sähköoppi VAL-ryhmästä onnistuu.
KORI 2

=

valinta tehdään vain kahdeksatta luokkaa varten.

 Jokainen oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen keltaisesta VAL-aineiden listasta.
Ainetta on yksi kaksoistunti joka toisessa jaksossa 8-luokalla. 9-luokalle oppilaat
tekevät uuden valinnan seuraavana keväänä.
! Katso kaavio seuraavalla sivulla !
Valinnaisaineiden arviointi

Taito- ja taideaineiden arviointi. Käsityö, kuvaamataito, musiikki, kotitalous ja liikunta:
 Kyseisen oppiaineen numeerista arviointia jatketaan 7-luokan numeron pohjalta.
Päättötodistuksessa otetaan siis huomioon 7-luokan kaikille yhteisten tuntien
sekä 8- ja 9-luokan valinnaisten tuntien suoritukset.
 Ne taito- ja taideaineet, joita oppilas ei valitse/ei opiskele 8- tai 9-luokalle, päättötodistuksen arvosana on hänen 7-luokan arvosanansa.
Muut valinnaisaineet (VAL-listasta).
 Arvioidaan omana oppiaineena. Oppilas saa näistä erillisen numeron päättötodistukseen.
 KORI II (yhden vuoden valinnat) valinnaiskurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty. Jos kyseessä on taito- ja taideainevalinta., nämä syventävät opinnot voivat korottaa ko. oppiaineen päättöarvosanaa.
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Valinnaisaineiden kaavio
KORI I (8.-9.luokka)
KORI II
(8.luokka)
T & T (2vvt)
Kotitalous

VAL (2vvt)

VAL (1vvt)

A2-kieli* (saksa, ranska
tai espanja)

Englanti; need some extra
help?

B2-kieli (saksa, ranska,
espanja, venäjä)

Englanti; want some extra
challenge?

Äidinkieli, mediakurssi

Käsityö; tekninen työ

Kotitalous

Käsityö; kone- ja sähköoppi

Kuvataide

Käsityö; tekninen työ

Liikuntakurssi

Käsityö; kone- ja sähköoppi

Käsityö; tekstiilityö; lempivaate

Käsityö; tekninen pain.
Käsityö; kone- ja sähköoppi
Käsityö; tekstiili pain.,
handmade

Liikuntaluokkakurssi*
Musiikki

Arviointi 4-10
vaikuttaen aineen päättöarviointiin

Käsityö; tekstiilityö, muoti
ja pukeutuminen

Kuvataidekurssi
Kemia; kemian työkurssi
Hasardimaantieto

Kuvataide; kuvataiteen
kuntokurssi

Tietotekniikka

Liikunta; SYKin FIT 1

Äidinkieli:Nyt näyttelemään I

Tietotekniikka

Palloilukurssi

Yrittäjyyskasvatus

Tanssikurssi
Oppilaskuntatoiminta

Arviointi 4-10

Arviointi HYV/HYL. Syventävissä aineissa vaikuttaen
päättöarviointiin.

* Poikkeukset:
 Liikuntaluokalle valinta T&T-ryhmästä on automaattisesti Liikunta.
 A2-kieltä lukeneille valinta keskimmäisestä ryhmästä (VAL) on automaattisesti A2kieli.
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Kori I
Taito- ja Taideaineet (T&T)
Liikuntaluokkakurssi

Liikuntakurssi

════════════════════

══════════════

Liikunnasta monipuolisesti kiinnostuneille tytöille ja pojille. Oppilaille,
jotka haluavat parantaa monipuolisesti liikuntataitojaan. Tavallisille liikunnan
harrastajille
sekä kilpaurheilijoille ja oppilaille, jotka ajattelevat hakeutuvansa liikunnalliselle
uralle.

Liikuntataitojen parantaminen ja uusien virikkeiden saanti. Syvennetään
tuttujen urheilulajien taitoja sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin.

Tekninen työ

Kone- ja sähköoppi

════════════

═════════════════

Puu- ja metallityö: Kerrataan opittuja ja opetellaan uusia käsityötekniikoita.
Työskentelyn lähtökohtana pääasiallisesti oppilaan oma tarve tuotteeseen. Valmistetaan esim.puukko,
lautanen, cd-teline, tv-taso, kynttilätelineet, takkavälineet tai penkkipunnerruspenkki.

Erilaiset polttomoottorit sekä voimansiirtolaitteet. Moottoreiden korjausta ja huoltoa. Omien kulkuneuvojen huoltoa ja pieniä korjauksia
(polkupyörä, mopo ja moottoripyörät).
Elektroniikkarakentelua. Kodin sähkölaitteiden sallittua huoltoa.
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Kuvataide

Handmade (tekstiilityö)

══════════

══════════════════════

Tavoitteena perusasioina opittujen
tietojen ja taitojen syventäminen.
Oppilaan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin harjoittelua. Sisältönä harjoitustöitä eri tekniikoilla ja erilaisilla
välineillä. Esim. Grafiikan vedos ja
savityöskentelyä. Sommitteluharjoittelua eri tekniikoilla ja valokuvausta.
Kouluntiloihin somistustyö ja käynti
taidenäyttelyssä.

Kurssilla suunnittelet ja valmistat
käsitöitä yksin tai pienryhmässä.
Voit tehdä työt omaan käyttöön tai
kokeilla käsityöyrittäjyyttä tuotesuunnittelusta tuotteen myyntiin sopivassa tapahtumassa. (Esim. joulumarkkinat).

Musiikki

Kotitalous

══════════

═══════════

Kurssilla sukelletaan musiikin maailmaan monipuolisin työtavoin. Soitamme, laulamme, liikumme ja kuuntelemme musiikkia. Bändisoitto ja
laulu ovat musisoinnin keskeiset
elementit. Mahdollisuuksien mukaan
tutustutaan myös musiikkiteknologiaan mm. tekemällä biisin. Kurssilla
on mahdollisuus halutessaan päästä
esiintymään koulun tilaisuuksiin.
Kurssin lopullinen sisältö sekä biisiohjelmisto muodostuvat ryhmän
kiinnostuksen mukaan.

Syventää ruoanvalmistus-, leipomisja muita kodinhoitoon liittyviä taitoja
sekä perehdyttää ruoka- ja tapakulttuuriin.
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Kori I
Muut valinnaisaineet (VAL)
Yrittäjyyskasvatus
═════════════════

8.- ja 9.-luokkalaisille.
Kurssin "MOTTONA" on käytännönläheisyys sekä vuorovaikutus työelämän kanssa – itse tekemällä ja kokemalla oppii parhaiten.

8. Luokka

Yrittäjämäinen toimintatapa ja
tietojenkäsittely
Pyrkimyksenä antaa oppilaille tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jokapäiväisessä elämässä eteen tulevia taloudellisia ratkaisuja varten. Oppilaille opetetaan kriittistä kuluttamista ja järkevää
rahankäyttöä. Vuoden aikana oppilaille
annetaan myös elinkeinoelämän perustietoja, jotta yritystoiminta ja talouselämässä tapahtuvat muutokset tulisivat tutuiksi. Oppilaat osaavat käyttää
tietokonetta sanallisessa ja kuvallisessa ilmaisussa sekä oppivat hyödyntämään sitä opiskelun apuna. He osaavat itsenäisesti ja ennakkoluulottomasti käyttää erilaisia laitteistoja ja ohjelmistoja oikeaan tarkoitukseen. Kurssilla opitaan Word-tekstinkäsittelyn perusteet sekä tutustutaan erilaisiin kuvankäsittelyohjelmiin.
Syvennetään
O365 paketin osaamista. Ennakkoosaamista ei vaadita.

9. Luokka

NY-kurssi
Kurssin aikana oppilaat perustavat
oman miniyrityksen (vähintään 2
hengen ryhmissä). Miniyritykset toimivat lukuvuoden ajan oikealla rahalla. Mahdollinen ”voitto” jää nuorelle itselleen käytettäväksi hänen
haluamallaan tavalla. Kurssin puitteissa
nuoret
saavat
omaaloitteisesti suunnitella yrityksensä
liikeidean sekä toteuttaa sen mukaista yritystoimintaa käytännössä.
Se on oppimista oman toiminnan
kautta. Keväällä miniyritys lopetetaan. Kurssin aikana ollaan mukana
kansallisessa Nuori Yrittäjyys opinto-ohjelmassa. Osa oppilaista
mahdollisesti pääsee keväällä järjestettäville valtakunnallisille NYmessuille.
NY-toiminnassa saavutettavia tärkeimpiä taitoja ovat yhteistyökyky,
luovuus, vastuunotto, hyvä itsetunto,
kommunikointi ja markkinointiosaaminen. Vuoden aikana pyritään tu-
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tustumaan erilaisiin seinäjokisiin yrityksiin ja niiden toimintaan.

Tekninen työ
════════════

Mediakurssi
════════════

Tällä kurssilla toimitetaan ja päivitetään koulun lehteä tai sosiaalista
mediaa. Luetaan ja jutellaan kirjoista. Analysoidaan elokuvia sekä opetellaan elokuvan tekemistä.

Puu- ja metallityö: Kerrataan opittuja
ja ope-tellaan uusia käsityötekniikoita. Työskentelyn lähtökohtana on
pääasiallisesti oppilaan oma tarve
tuotteeseen. Valmistetaan esim.
puukko, lautanen, cd-teline, tv-taso,
kynttilätelineet, takkavälineet tai
penkki-punnerruspenkki.

Kone- ja sähköoppi
══════════════════

Kotitalous
═══════════

Syventää ruoanvalmistus-, leipomisja muita kodinhoitoon liittyviä taitoja
sekä perehdyttää ruoka- ja tapakulttuuriin.

Erilaiset polttomoottorit sekä voimansiirto-laitteet. Moottoreiden korjausta ja huoltoa. Omien kulkuneuvojen huoltoa ja pieniä korjauksia
(polkupyörä, mopo ja moottoripyörät). Elektroniikkarakentelua. Kodin
sähkölaitteiden sallittua huoltoa.

Tietotekniikka
═════════════

SYKin FIT I
Kehittää fyysistä kuntoa ja piristää
mieltä erilaisilla ryhmäliikuntamuodoilla. Antaa virikkeitä oman kunnon
hoitamiseen ja tutustuttaa uusiin
ryhmäliikuntalajeihin. Kurssi toteutetaan toiveiden mukaan monipuolisesti eri lajeilla.

Kurssin tavoitteena on oppia koneen
sujuvaa hyötykäyttöä. Kurssilla tutustutaan
eri
käyttöjärjestelmiin
(Windows ja muut) ja opetellaan
toimisto-ohjelmien käyttöä, kuten
tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa. Lisäksi perehdytään ohjelmoinnin perusrakenteisiin ja kuvankäsittelyn alkeisiin.

Espanja B2-kielenä
═══════════════════
8.− 9.-luokkalaisille, kielistä kiinnostuneille. Tavoitteena on antaa hyvä
pohja käyttökelpoiselle espanjan kielen taidolle niin suullisesti kuin kirjallisestikin sekä luoda myönteinen suhtautuminen kielen jatko-opiskelua
kohtaan. Kurssilla opetellaan tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa hyödyllistä kieltä, mm. esittäytyminen,
tervehdykset sekä itsestä, perheestä
ja harrastuksista kertominen. Tutustutaan ostoksiin, erilaisissa paikoissa
asioimiseen, ruokailuun ja matkustamiseen liittyvää sanastoon ja ilmauksiin. Annetaan tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja tavoista.

Ranska B2-kielenä
═════════════════
Tavoitteena on antaa hyvä pohja
käyttökelpoiselle ranskan kielen taidolle niin suullisesti kuin kirjallisestikin sekä luoda myönteinen suhtautuminen kielen jatko-opiskelua kohtaan. Kurssilla opetellaan tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa hyödyllistä kieltä, mm. esittäytyminen, tervehdykset sekä itsestä, perheestä ja harrastuksista kertominen. Ostoksiin,
erilaisissa paikoissa asioimiseen,
ruokailuun ja matkustamiseen liittyvää sanastoa ja ilmauksia. Annetaan
tietoa ranskankielisten maiden kulttuurista ja tavoista.

Venäjä B2-kielenä 
Tavoitteena on herättää oppilaissa kiinnostus venäjän kieleen sekä luoda
myönteinen suhtautuminen venäjän kielen opiskelua kohtaan. Saada oppilaat
ymmärtämään maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta. Antaa rakennusaineita monikielisen ja monikulttuurisen identiteetin muodostumiselle.
Kurssilla opetellaan ääntämistä, intonaatiota ja kirjaimistoa. Opitaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan perheestä, ystävistä ja harrastuksista. Lisäksi tutustutaan venäläiseen kulttuuriin.

11

Saksa B2-kielenä
══════════════════
Tavoitteena on antaa hyvä pohja
käyttökelpoiselle saksan kielen taidolle niin suullisesti kuin kirjallisestikin sekä luoda myönteinen suhtautuminen kielen jatko-opiskelua kohtaan. Kurssilla opetellaan tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa hyödyllistä kieltä, mm. esittäytyminen, tervehdykset sekä itsestä, perheestä ja harrastuksista kertominen. Ostoksiin,
erilaisissa paikoissa asioimiseen,
ruokailuun ja matkustamiseen liittyvää sanastoa ja ilmauksia. Annetaan
tietoa saksankielisten maiden kulttuurista ja tavoista.

Muuta:
9. luokalla mahdollisuus 5 päivän
oppilasvaihtoon Saksaan Oldenburgissa sijaitsevaan Liebfrauenschuleen.

Kuvataiteen kuntokurssi
═══════════════════════
Tavoitteena, että oppilas oppii hakemaan itse tietoa
taiteesta ja taiteen tekijöistä. Syventää oppilaan käsitystä taiteen ja taiteilijoitten suhteesta ympäröivään maailmaan. Harjoittaa itse- ja vertaisarviointia
sekä ryhmätyötaitoja. Sisältönä monipuolinen kattaus eri taiteenlajeista. Niin piirustus-, maalaus-,
kuin aina valokuva-, ja POP-taiteesta. Unohtamatta
perinteistä kansantaidetta. Joitain taidehistorian
keskeisiä asioita käydään läpi yleissivistävällä tasolla. Internet oppimisvälineenä tulee tutuksi. Yksilö- ja
ryhmätyöskentelyä eri tekniikoilla. Mahdollinen
käynti taidenäyttelyssä.

Muoti ja pukeutuminen
═════════════
Kurssilla suunnittelet ja valmistat erilaisia vaatteita, asusteita ja asukokonaisuuksia. Töiden lähtökohtana on
pääsääntäisesti oma tarpeesi tuotteisiin. Voit valmistaa esimerkiksi juhlamekon, asukokonaisuuden arkeen
tai harrastukseen. Kurssilla syvennetään jo opittuja kaavoituksen ja vaatetuksen taitoja sekä opitaan uusia
työtapoja.
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Kori II
Valinnaisaineet
Nyt näyttelemään I

Need some extra help?

════════════════

══════════════════════

Teatterista, esiintymisestä ja näyttelemisestä kiinnostuneille tarkoitettu
kurssi, jossa totutetaan esiintymään
yleisön edessä, rohkaistaan itseilmaisuun, tarjotaan teatterielämyksiä.

Tarkoitettu 8-luokkalaisille, joilla
englannin arvosana on 7 tai sen alle,
ja jotka tuntevat tarvitsevansa lisätukea englannin rakenteissa ja sanastossa.

Hasardimaantieto

Want some extra
challenge?

═════════════════

═════════════════

8. luokkalaisille tarkoitettu maantiedon syventävä kurssi, jossa tarkoituksena on oppia ymmärtämään erityisesti luonnonkatastrofien syntymekanismeja, todennäköisyyksiä ja
esiintymisalueita. Pohditaan myös,
miten hasardeja voidaan ennakoida
ja millaisia pelastumismahdollisuuksia on. Kurssi toteutetaan yksilö- ja
ryhmätöinä, käyttäen apuna sähköisiä alustoja.

Tarkoitettu 8-luokkalaisille, joilla
englannin arvosana on 8 tai enemmän, ja jotka haluavat lisähaastetta
englannin kielen opiskeluun.
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Kemian työkurssi

Tietotekniikka lyhyt

════════════════

═══════════════════

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.

Kurssin tavoitteena on oppia koneen
sujuvaa hyötykäyttöä. Kurssilla tutustutaan
eri
käyttöjärjestelmiin
(Windows ja muut) ja opetellaan
toimisto-ohjelmien käyttöä, kuten
tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa. Kurssilla opiskellaan samoja sisältöjä kuin tietotekniikan pitkällä
kurssilla.

Tehdään kemian laborointitöitä ja
mittauksia. Harjoitellaan myös kirjallisten raporttien tekoa. Mahdollinen
vierailu / opintokäynti alan tutkimuslaitokseen, yritykseen tai oppilaitokseen.

Tekninen työ

Kone- ja sähköoppi

════════════

══════════════════

Puu- ja metallityö: Kerrataan opittuja ja opetellaan uusia käsityötekniikoita.
Työskentelyn lähtökohtana pääasiallisesti oppilaan oma tarve tuotteeseen. Valmistetaan esim.puukko,
lautanen, cd-teline, tv-taso, kynttilätelineet, takkavälineet.

Erilaiset polttomoottorit sekä voimansiirtolaitteet. Moottoreiden korjausta ja huoltoa. Omien kulkuneuvojen huoltoa ja pieniä korjauksia
(polkupyörä, mopo ja moottoripyörät).
Elektroniikkarakentelua. Kodin sähkölaitteiden sallittua huoltoa.
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Lempivaate (tekstiilityö)

Tanssikurssi

══════════════════════

═════════════

Tarkoitettu 8.-luokkalaisille. Kurssilla
suunnittelet ja valmistat vaatteita tai
asusteita esimerkiksi itselle tai lemmikillesi. Työt voi toteuttaa ompelemalla, virkkaamalla, neulomalla,
huovuttamalla jne. Lopuksi esittelet
valmiit työsi koululla, mahdollisella
vierailukäynnillä (lemmikki) tai virtuaalisesti.

Oman tanssitaidon ja rytmiikan harjaannuttaminen ja eri tanssilajeihin
tutustuminen.Rytminen kokonaiskasvatus ja ilmaisu. Tekniikan ja ilmaisun harjaannuttaminen
jazz-tanssin ja improvisoinnin
avulla. Tutustuminen eri tanssilajeihin (esim. nykytanssi, hip
hop, show-tanssi). Tanssien
suunnittelua ja esitystä.

Kuvataidekurssi
═══════════════

Tarkoitettu 8.-luokkalaisille. Tavoitteena tutustuttaa oppilaita erilaisiin
kuvataiteen tekniikoihin ja innostetaan heitä itsenäiseen työskentelyyn. Nuori saadaan kiinnostumaan
taiteen tekemisestä. Sisältö: Tehdään harjoitustöitä erilaisilla tekniikoilla. Suurehko ryhmätyö koulun tiloihin. Digikuvauksen harjoittelua
kuvasommittelun ja rajauksen kautta. Digikuvista arvio ja pieni näyttely
koulun tiloihin.

Palloilukurssi
═══════════════

Tavoitteena harjoittaa taitoja eri pallopeleissä. Harrastetaan eri joukkuepelejä ( jalkapalloa, pesäpalloa,
lentopalloa, koripalloa, salibandya ja
jääpelejä) sekä mailapelejä (squash,
sulkapallo, tennis)
Oppilaskuntatoiminta
Kurssin tarkoituksena on luoda oppilaille mahdollisuudet vaikuttamiseen
koulun asioissa. Suunnitellaan ja
järjestetään koulussa erilaisia tapahtumia. Opetellaan kokoustekniikkaa
ja yhteistoimintaa vaikuttamisen välineenä.
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Valintataulukko – KORI

I

Valitse molemmista ryhmistä yksi varsinainen valinta merkitsemällä rasti (X) ruutuun
”Varsinainen valintasi.”
Tee lisäksi kolme varavalinta numeroilla 1-3 ruutuun ”Varavalintasi”. Merkitse mieluisin varavalinta numerolla 1 jne.
Huomioi. Et voi valita saman nimistä oppiainetta molemmista valinnaisryhmistä.
Eli esimerkiksi et voi valita Kotitaloutta molemmista ryhmistä. Sen sijaan esimerkiksi Teknisen työn valinta T&T-ryhmästä ja Kone- ja sähköoppi VAL-ryhmästä onnistuu.

Taito- ja taideaineet (T&T)
Varsinainen
Varavalintasi
valintasi

Oppiaine

Muut valinnaisaineet (VAL)
Valinnaisaine/kurssi
Saksa B2

Kotitalous

Ranska B2

Tekninen työ
Kone- ja sähköoppi
Tekstiilityö, handmade

Espanja B2
Venäjä B2

Kuvataide

Mediakurssi

Liikuntakurssi

Kotitalous

Liikuntaluokkakurssi*

Tekninen työ

Musiikki

Kone- ja sähköoppi
Tekstiilityö, muoti
ja pukeutuminen
Kuvataiteen kuntokurssi

_____________________________________

SYKin FIT 1

Oppilaan nimi

Tietotekniikka
__________________
Luokka

Yrittäjyyskasvatus
Ranska A2*
Saksa A2*
Espanja A2*

Varsinainen
valintasi

Varavalintasi
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II

Valitse tästä taulukosta yksi varsinainen valinta merkitsemällä rasti (X) ruutuun ”Varsinainen valintasi.”
Tee lisäksi kolme varavalinta numeroilla 1-3 ruutuun ”Varavalintasi”. Merkitse mieluisin varavalinta numerolla 1 jne.

Valinnaisaine/-kurssi

Varsinainen
Varavalintasi
valintasi

Englanti: Need some extra help?
Englanti: Want some extra challenge?
Tekninen työ
Kone- ja sähköoppi
Tekstiilityö, lempivaate
Kuvataidekurssi
Kemian työkurssi
Hasardimaantieto
Tietotekniikka
Nyt näyttelemään I
Palloilukurssi
Tanssikurssi
Oppilaskuntatoiminta

Oppilaan sukunimi

Etunimi

Luokka

Puh.

Seinäjoella ____ / ____ 2019

Oppilaan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus
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