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Hei 7- luokkalainen! 
 
 

 
Sinulla on edessäsi 8. luokan valinnaisainetarjonta, jossa kerrotaan mitä voit opiskella 8.luokalla ja osittain 
myös 9. luokalla valintasi mukaan. Tärkeä taito on oppia tekemään valintoja, sillä valinnaisaineita ei 
periaatteessa voi vaihtaa kesken lukukauden.  Huoltajan ja oppilaan allekirjoitus kaavakkeessa on sitova. 
 
Mikä muuttuu? 
7. luokan yhteiset aineet kotitalous, kuvataide, käsityö ja musiikki päättyvät ja niitä tarjotaan valinnaisaineina 
8. ja 9. luokilla.   
Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että näiden päättyvien oppiaineiden 7. luokan numerot tulevat 
peruskoulun päättötodistukseen. 
 
Mitä valitaan?  
7. luokalla oppilas valitsee kolme valinnaisainetta 8.luokkaa varten. Poikkeuksena ovat 
liikuntapainotuksen ja matemaattisluonnontieteellisen painotuksen valinneet oppilaat, jotka valitsevat kaksi 
uutta valinnaisainetta.  
9. luokkaa varten valitaan 8. luokan keväällä uudet valinnaisaineet. Poikkeuksena ovat B2- kielet, jotka 
jatkuvat automaattisesti myös 9. luokalla.   
 
Myös varavalinta on tärkeä! 
 
Voit valita opiskeluohjelmaasi taito- ja taideaineita tai aloittaa uuden kielen opiskelun. Valinnaisaineet 
kannattaa valita oman kiinnostuksen, harrastusten tai taipumusten mukaan.  
Kaikissa valinnaisaineissa on numeroarviointi. 
Valinnaisaineet eivät millään tavoin rajoita jatko-opintoihin pääsyäsi, mutta niistä saadut hyvät arvosanat 
voivat parantaa mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi oppilaitokseen.   
Kaikkien aineiden, myös valinnaisaineiden opiskelu vaatii työtä.  Uuden oppiminen antaa kuitenkin palkkioksi 
hyvän mielen. 
 
 
Ulla Juolahti, oppilaanohjaaja 
 
ulla.juolahti@edu.hel.fi 
p. 09/31081471 
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Kotikokit ja jauhopeukalot 
 
Kurssin tavoitteena on antaa monipuolisia valmiuksia oman arjen hallintaan. 
 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään seitsemännellä luokalla opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja. 
Oppitunneilla painotetaan käytännön ruoanvalmistus- ja leivontatehtäviä, joiden avulla käsillä tekemisen 
taidot harjaantuvat. Kurssilla on jakso, jonka aikana oppilaat järjestävät pienimuotoisen juhlan. Kurssilla 
keskustellaan kasvamisesta, vanhemmuudesta ja kodin arjen hallinnasta. 
      

   
                                                                
Kuvapaja   
 
Kurssin aikana tehdään kuvia eri tekniikoilla ja materiaaleilla. Piirretään, maalataan, otetaan valokuvia, 
tehdään savitöitä ja rakennellaan eri materiaaleilla. Työskentelyn apuna ja innostajana käytetään taidekuvia 
eri aikakausilta, median tarjoamia käyttökuvia ja erilaisia tekstejä. Tehdään opintokäyntejä museoihin ja 
näyttelyihin. Kurssin tarkoitus on löytää itselle sopivia ilmaisutapoja, oppia kuvallista ajattelua ja 
itsetuntemusta sekä oppia katsomaan monenlaista taidetta.
    
                                                         

Ilmaisutaito  

Ilmaisutaito valinnaisaineena antaa oppilaalle tilaisuuden kehittää omaa itseilmaisuaan. Erilaisten 
harjoitusten ja mahdollisten esiintymisten avulla pyritään löytämään rohkeutta, luovuutta ja taitoa erityisesti 
suulliseen ilmaisuun. Ilmaisu- ja improvisaatioharjoitusten sekä teatterileikkien myötä oppilaan itsetuntemus 
lisääntyy ja luottamus omiin kykyihin kasvaa.  

Ilmaisutaidon ryhmä voi niin halutessaan osallistua koulun ulkopuoliseen taidekasvatustarjontaan. 
Esimerkiksi teatterikäynti ja siihen kuuluva työpaja, teatterimuseoretki tai vierailu uutisstudiossa ovat 
mahdollisia. 
 
 
Musiikki/Bändisoitto                                   
 
Kurssin aikana keskitytään bändisoittoon. Kurssin sisältöön vaikuttaa tulevat koulun juhlat ja mahdolliset 
musiikkiteatteriesitykset. Kurssin osallistujilta toivotaan uskallusta osallistua esityksiin. soitto- ja 
nuotinlukutaito karttuu kurssin aikana. Mukaan halutaan myös laulajia. 
 
 
 
 
 
 
      
     
Palloilukurssi  
 
Kurssin alussa suunnitellaan ja sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa siitä, mitä palloilulajeja kurssin aikana 
harjoitellaan ja pelataan (esim. jalkapallo, koripallo, lentopallo, salibandy, sulkapallo, pingis, tennis, käsipallo, 
pesäpallo, jenkkifudis, ultimate, jääkiekko, ringette ja kaukalopallo). Sekaryhmät. 
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Kemia  
      

 
Kurssilla  
 tehdään kemiallisia kokeita 
 syvennetään kemian tietoja ja kehitetään laboratoriossa työskentelytaitoja 
 harjoitellaan työselostusten tekoa 

 
Kurssi arvioidaan työskentelyn ja kirjallisten tuotosten perusteella 

 
Kurssilla mm.      
 valmistetaan aspiriinia 
 tutkitaan elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksia 
 tutkitaan hiivan ominaisuuksia    
 valmistetaan liimaa 
 käydään tutustumiskäynneillä 
 valmistetaan estereitä jne. 

 
 
 

 
Tekstiilikäsityö 
    
Tekstiilikäsityön valinnaiskurssilla valmistetaan itse suunniteltuja tuotteita. Aihepiirit sovitaan yhdessä 
kurssille tulevien oppilaiden kanssa. Kukin oppilas pystyy suuntautumaan oman kiinnostuksensa mukaan 
aihepiirin sisällä ja syventämään taitojaan ja tietojaan. 

 

Aihepiireinä on ollut esim.  

 sisustus: sisustussuunnittelua ja yhden tuotteen valmistaminen 

 vaatetus: oman pienen malliston ja tuotemerkin suunnittelu ja siitä  

   yhden tai kahden vaatteen valmistaminen 

 erikoistekniikat: mosaiikkityöt, chenille, kirjontakoneen käyttö, jne. 

 vanhojen vaatteiden tuunaaminen tai kunnostaminen 

 valokuvan tulostaminen kankaalle, kuvan muokkaaminen 

Valinnaiskurssilla on käytettävissä kaikki käsityöluokan laitteet: kangaspuut, neulekoneet, ompelukoneet, 
saumuri, peitetikkikone, kirjontakone, tietokoneet 

Teemme vierailukäyntejä oppilaita kiinnostaviin paikkoihin, esim. yritysvierailuja, näyttelykäyntejä jne.  
 
 

Tekninen työ       
 

Kurssi koostuu pääasiasta puu- ja metalliteknologiasta sekä elektroniikan opinnoista. Kurssi alkaa yhteisellä 
yksilötyöllä, jonka aikana kerrataan työsuojelu ja ns. vaarallisten koneiden käyttö.  

Kurssi jatkuu oppilaan valinnaisilla töillä oppilaan tarpeiden ja kykyjen mukaan. Opiskelussa valmistuneissa 
tuotoksissa on yleensä yhdistelty eri teknologioita.  
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Kielet 8. ja 9. luokka  

   
Espanja B2 

 
Espanjan opiskelu on sekä hyödyllistä että hauskaa. Espanja on yksi maailman puhutuimmista kielistä ja 
toimii samalla avaimena muihin romaanisiin kieliin, kuten ranskaan ja italiaan. Monet tunnetut kulttuuri-, 
viihde- ja urheilualan taitajat kuten Pedro Almodóvar, Juanes ja Lionel Messi ovat espanjankielisiä. 
 
Valinnainen B2-espanja sisältää yhteensä neljä kurssia. Niiden aikana opitaan kielen perusrakenteiden 
lisäksi paljon mielenkiintoisia asioita niin Espanjasta kuin Latinalaisesta Amerikastakin. 
 
Kahdeksannella luokalla opiskellaan kurssit 1-2, joissa opitaan mm. tervehtimään ja esittäytymään sekä 
kertomaan omasta perheestä ja kodista. Lisäksi opitaan asioimaan kahvilassa ja muissa arkipäiväisissä 
tilanteissa sekä kertomaan omista harrastuksista. Tunneilla käsitellään myös Espanjan maantietoa ja 
espanjalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita, mm. juhlaperinteitä, vapaa-ajanviettoa ja koulujärjestelmää. 
 
Yhdeksännen luokan kursseilla opitaan mm. kertomaan säästä, vaatteista ja nähtävyyksistä. Tietoja kielen 
rakenteista syvennetään ja opitaan kertomaan tapahtumista menneessä aikamuodossa. Tunneilla 
käsitellään myös espanjalaista urheilukulttuuria, musiikkia, tyyliä ja pukeutumista, meksikolaista 
ruokakulttuuria sekä matkailua espanjankielisissä maissa. 
 
¡Bienvenidos a estudiar español! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa! 

 
 
Saksan kieli on avain Keski-Euroopan kulttuuriin, tiede-, taide- ja musiikkielämään sekä henkilökohtaiseen 
kanssakäymiseen saksalaisten, sveitsiläisten ja itävaltalaisten kanssa.  
Tunnet ehkä jo joitakin saksalaisia sanoja kuten Volkswagen, BMW, Bratwurst, Schweinsteiger, Bayern 
München, Walzer und Toblerone. Saksan autoteollisuus ja jalkapallo ovat käsitteitä. Pian pystyt 
kommunikoimaan yli 100 miljoonan saksaa äidinkielenään puhuvan ihmisen kanssa! Kielitaito on pääoma, 
josta on hyötyä koko elämän ajan. 
 
Sinulle on hyötyä saksasta matkustaessasi Keski-Euroopassa sekä varmasti tulevaisuudessa töitä 
hakiessasi. Voit myös päästä urheilun tai opiskelun kautta oppilasvaihtoon tai työharjoitteluun Saksaan. 
Saksassa satsataan monipuolisesti. urheiluun. Saksan kielialueella on satoja yliopistoja ja 
ammattikorkeakouluja, joissa opiskelu on paljon edullisempaa kuin esim. Iso-Britanniassa.  
 
Jos osaa englannin lisäksi muutakin kieltä, ulkomaille paikalliseen yritykseen sijoittuminen on mahdollista. 
Suomalaisnuorten kohteena Saksa on maailman toiseksi suosituin. Saksaa äidinkielenään puhuvissa maissa 
taloudellinen tilanne on hyvä ja työttömyysluvut pieniä. Saksa on Euroopan talouden veturi ja Suomen 
viennin pääkohteita. 
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Saksan kielen ja kulttuurin tuntemuksella erotut eduksesi! 
 
Willkommen zum Deutschlernen! 
 

 
 

 

 

Venäjä B2

Olet tervetullut tutustumaan venäjän kielen ja kulttuurin kiehtovaan maailmaan. Venäjä on maailman 
viidenneksi puhutuin kieli ja sitä puhuu äidinkielenään 275 miljoonaa ihmistä. Suomessa venäjää puhuu 
äidinkielenään noin 70 000 ihmistä. Venäjä on myös pinta-alaltaan suurin naapurimaamme ja maassamme 
vierailee vuosittain satoja tuhansia venäläisiä. Tunnettuja venäläisiä maassamme ovat mm. laulaja Alla 
Pugatsova, tyttö pop-ryhmä t.A.T.u ja urheilusta nuori jääkiekkoilija Vladislav Kamenev. 

B2-venäjä sisältää yhteensä kolme kurssia, joiden aikana opit kyrilliset kirjaimet, peruskielenkäyttötilanteet ja 
tutustut venäläiseen kulttuuriin. 

Kahdeksannella luokalla opitaan kyrilliset kirjaimet, tervehtiminen, esittäytyminen ja omasta perheestä 
kertominen. Tutustumme myös venäläiseen nimisysteemiin ja venäläiseen arkeen. Opettelemme perhe- ja 
kaupunkisanastoa sekä asioimme kahvilassa. 

Yhdeksännnellä luokalla opit kertomaan normaalista koulupäivästäsi, harrastuksistasi ja matkoistasi. 
Opettelemme matkailufraaseja ja asioimaan venäjäksi kaupassa. Tutustumme venäläiseen ruokakulttuuriin 
ja sen sanastoon. Jatkamme kulttuuriin tutustumista venäläisellä musiikilla, kirjallisuudella ja urheilulla. 
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Haagan peruskoulu 
Valinnaisaineet 8.luokkaa varten 
VALINTALOMAKE 
 
Oppilaan nimi ja luokka:  
 
______________________________________ 
 
1. Minulla on liikuntapainotus    ____ 
2. Minulla on matemaattis/luonnontieteellinen painotus  ____  
3. Opiskelen yleislinjalla     ____  
   
Liikunta- tai luonnontiedepainotuksen 7. luokalla valinneet oppilaat valitsevat yhteensä 
kaksi valinnaisainetta ja yleislinjan oppilaat kolme valinnaisainetta 8. luokalle. 
 
Kutakin kurssia opetetaan kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Valinnat koskevat 
vain 8. luokkaa. Poikkeuksena ovat B2 -kielet, jotka jatkuvat automaattisesti 9. luokalla. 
 
Merkitse kaksi/kolme valintaasi X:llä. Merkitse kolme varavalintaasi numeroin 1,2 ja 3 
 
 
___ Kotitalous: Kotikokit ja jauhopeukalot 
___ Kuvataide: Kuvapaja 
___ Ilmaisutaito 
___ Musiikki/Bändisoitto 
___ Liikunta: Palloilukurssi  
___ Kemia 
___ Tekninen työ 
___ Tekstiilikäsityö 
___ Espanja (jatkuu 9. luokalla) 
___ Saksa (jatkuu 9. luokalla) 
___ Venäjä (jatkuu 9 luokalla) 
        
   
Tietty valinnaiskurssi toteutuu vain, jos tarpeeksi moni oppilas valitsee sen. Siksi myös 
varavalinnat kannattaa harkita tarkoin. 
 
Lomake palautetaan luokanvalvojalle viimeistään perjantaina 17.3.2017 
 
Oppilaan allekirjoitus:  
 
___________________________________________ 
 
 
Huoltajan allekirjoitus: 
 
____________________________________________ 


