
PAKILAN YLÄASTEEN KOULU  

SISÄISET PAINOTUKSET JA 

VALINNAISAINEET 7. LUOKALLE 

Musiikkipainotus 7.-9. luokalle 

Opinnot muodostavat yläasteen aikana kokonaisuuden, jossa syvennetään musiikki oppiaineen 
sisältöalueita. Oppitunneilla oppilaille tarjotaan musiikillista kehitystään vastaavaa opetusta ja 
säilyttämään harjoittelun ja etenemisen keskinäisen suhteen mielekkyys ja mielenkiinto. Tärkeä painopiste 
on esiintyminen, jolloin oppilas voi näyttää taitojaan haluamallaan osa-alueella, saada kannustavaa 
palautetta sekä seurata omaa kehitystään sekä asettaa haasteita itselleen. Painotettua opetusta 
järjestetään 2 viikkotuntia per lukuvuosi.  

Kuvataidepainotus 7.-9. luokalle 

Opinnot muodostavat yläasteen aikana kokonaisuuden, jossa syvennetään kuvataide oppiaineen 
sisältöalueita. Kurssilla tutustutaan kuvallisen ilmaisun ilmenemismuotoihin eri aikakausina ja sitä kautta 
työstetään omia näkemyksiä esillä oleviin aiheisiin ja ilmiöihin. Oppilas tutustuu laaja-alaisemmin mm. 
sommitteluun, erilaisiin työskentelytekniikoihin ja -materiaaleihin. Oppilaan omaa ilmaisua pyritään 
kehittämään vähitellen yhä yksilöllisempään suuntaan. Painotettua opetusta järjestetään 2 viikkotuntia per 
lukuvuosi. 

LUMA-painotus 7.-9. luokalle  

Luonnontieteellis-matemaattisen painotuksen tavoitteena on innostaa oppilasta luonnontieteelliseen 
ajatteluun viiden alla olevan pienkurssin avulla. Työskentely on kokeellista ja toiminnallista.  Töitä tehdään 
ryhmissä tai yksin. 
 
Oppilaalta toivotaan kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan. LUMA-painotettuun opetukseen voi ilmoittautua 
koulun oppilaaksi hyväksytty oppilas.  LUMA-painotus lisää oppilaan kokonaistuntimäärää 1 
vuosiviikkotunnilla kaikilla vuosiluokilla.  Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
 

7. luokka   
Toiminnallista matematiikkaa (1/3 vvt)  
kurssi tarjoaa mahdollisuuksia syventyä matematiikan saloihin ja soveltaa aikaisemmin opittuja 
tietoja ja taitoja. Kurssin tavoitteena on kehittää loogista ja luovaa ajattelua. Lisäksi 
harjoitellaan matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja. Työskentely pohjautuu toiminnalliseen 
matematiikkaan.   

  
Luonnon tutkimusta ja havainnointia (2/3 vvt)  
Kurssilla harjoitellaan ympäristön havainnointia ja tutkitaan siellä tapahtuvia ilmiöitä. 
Havaintomateriaaleja kerätään lähiympäristön luonnosta. Lisäksi laaditaan käytännön 
tutkimuksia ja tehdään päätelmiä saatujen tulosten perusteella.   

  
8. luokka  
Syventävää matematiikkaa (1/3 vvt)  
Kurssilla syvennetään matematiikan taitoja kirjainlaskennassa. Lisäksi tutustutaan 
tilastotieteen peruskäsitteisiin sekä opetellaan piirtämään ja tulkitsemaan tilastollisia kuvaajia 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. 

  
Fysiikan ja kemian erikoiskurssi (2/3 vvt)   



Kurssilla harjoitellaan kokeellista työskentelyä, mittaamista ja tulosten raportointia valituista 
fysiikan ja kemian aihepiireistä. Lisäksi perehdytään ajankohtaisiin uutisiin ja ilmiöihin fysiikan 
ja kemian alalta. Kurssin aikana pyritään järjestämään vierailu fysiikan tai kemian alan 
kohteeseen.   

  
9. luokka   
Tutkijakurssi (1 vvt)   
Kurssilla opetellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheet ja rakenne. Lopuksi oppilas tekee oman 
tutkielman itse valitsemastaan aiheesta. Tutkimusraportilla on mahdollisuus osallistua 
valtakunnalliseen Tutki-Kokeile-Kehitä -kisaan.   

 
Kuvataide valinnainen 7.lk 

Kuvataiteen valinnaisella kurssilla 7. luokalla keskitytään rakenteluun. Kurssilla tutustutaan muotoilun, 
arkkitehtuurin ja kuvanveiston ratkaisuihin ja esitystapoihin. Kurssilla kokeillaan ennakkoluulottomasti 
erilaisia materiaaleja tietyn muodon aikaansaamiseksi. Kurssilla hyödynnetään oppilaitten omia ideoita ja 
luovia ratkaisuja. Töitä valmistetaan sekä yksin että ryhmätöinä. 

Retkeily 

Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita retkeilemään lähiluonnossa sekä opettaa heille 
perusretkeilytaitoja, kuten kartanlukua, ensiaputaitoja, ruuan valmistusta ja yöpymistä maastossa. 
Sosiaalisen kanssakäymisen harjoittelu sekä vastuun kantaminen itsestä ja ryhmän muista jäsenistä ovat 
myös keskeinen osa kurssia.  

Kielikaruselli 

Kielikarusellissa tutustutaan useampaan eurooppalaiseen vieraaseen kieleen (saksa, ranska ja espanja) 
sekä kulttuuriin. Kurssin tarkoituksena on rohkaista ja innostaa valitsemaan uusi kieli kahdeksannella 
luokalla. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.  
Opiskelu on ainerajat ylittävää (mahdollinen yhteistyöaine on esim. kotitalous, kuvataide). Kurssi 
arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Ihmissuhdetaidot 

Kiinnostaako sinua tuntea itseäsi paremmin, toimia ryhmässä taitavasti ja ymmärtää erilaisuutta? 
Ihmissuhdetaitojen kurssilla käsitellään minäkuvaan ja ryhmän toimintaan liittyviä asioita. Kurssin 
harjoituksilla vahvistetaan itsetuntoa, opetellaan asettumaan toisen asemaan ja tulemaan toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Kaikki nämä ovat tärkeitä taitoja, joita tarvitaan kanssakäymisessä muiden 
ihmisten kanssa. Sanat minä, sinä, hän, me, te ja he saavat uudenlaista sisältöä ihmissuhdetaitojen 
kurssilla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Kotitalouden ABC 

Kurssilla edistetään kädentaitoja leipomalla ja ruokaa valmistamalla. Opetuksessa tutustumme keittiöön ja 
harjoittelemme itsenäistä toimintaa erilaisissa kotiin liittyvissä tehtävissä. 

Ilmaisutaito - Tanssi- ja liikeilmaisu 

Tanssi- ja liikeilmaisun kurssin tavoitteena on kehittää omaa liikeilmaisua ja tutustua erilaisiin tapoihin 
liikkua ja tuottaa liikettä. Kurssilla mm. kokeillaan liikeimprovisaatiota ja tehdään omia koreografioita. 
Kurssin aikana on tarkoitus valmistaa lyhyt tanssillinen esitys, joka voi olla myös tanssivideo tai flashmob. 
Kurssi sopii niin aloittelijalle kuin edistyneemmällekin tanssinharrastajalle. 

Musiikki ja ilmaisutaito - Musiikkiteatteri 



Tällä kurssilla pääset tutustumaan musikaalin tekemiseen! Kurssin aikana teemme ilmaisu- ja 
improvisaatioharjoitteita laulaen, puhuen ja liikkuen. Tavoitteena on, että kurssin lopussa olisi valmiina 
pienoismusikaali tai musikaalikohtaus, jonka voisi esittää joko koulun juhlissa tai välituntiesityksenä. 

Musiikki – Lauluyhtye 

Kurssilla tutustumme laulutekniikkaan, äänenhuoltoon ja moniääniseen laulumateriaaliin. Oppilaat saavat 
ehdottaa laulettavia kappaleita. Tutkimme eri kappaleiden harmonioita, ja tavoitteena on, että oppilaat 
voisivat itse keksiä stemmoja melodioihin. Pyrimme esiintymään koulun juhlissa tai välitunneilla. 

Musiikki – Bändityöskentely 

Kurssilla kehitetään bändityöskentelytaitoja, tutustutaan bändisoittimiin, soittotekniikoihin ja soitinten 
huoltoon. Oppilaat saavat tuoda tunneille omia lempikappaleitaan soitettavaksi. Tavoitteena on, että 
oppilaat kokeilevat kaikkia soittimia ja laulamista. Pyrimme tutustumaan kurssin aikana mahdollisimman 
laajasti eri musiikkigenreihin. 

Äidinkieli ja kirjallisuus - Luova kirjoittaminen 

Tuntuuko siltä, että kirjoittaminen on pelkkää asiakirjoittamista? Haluatko kehittyä tarinan kirjoittajana? 
Luovan kirjoittamisen kurssilla käytetään mielikuvitusta ja kirjoitetaan tarinoita monin eri tavoin.  Kurssi 
sopii sellaisille, jotka haluavat kehittyä kirjoittamisessa – olet sitten aloittelija tai jo sujuvampi kirjoittaja.   

Äidinkieli ja kirjallisuus – Kirjallisuuskurssi 

Onko kirjojen lukeminen sinusta tylsää ja vaikeaa? Vai onko se kivaa ja helppoa? Kumpikin on yhtä hyvä syy 

valita kirjallisuuskurssi! Pääasia, että lukeminen herättää sinussa tunteita: 😀😠😲😭😚😨😋 . Tai jos ei 
herätä, niin tällä kurssilla viimeistään herättää. Kirjallisuuskurssilla tutkitaan nimittäin SINUN TUNTEITASI 
JA AJATUKSIASI! Tämä kurssi on matka toiseen maailmaan – ja sinun matkasi itseesi. Tällä matkalla opit, 
mitä kirjat kertovat sinusta ja muista ihmisistä. Ja mitä muut kertovat kirjoista. Ja mitä sinä voit kertoa 
muille.  

Lähde mukaan seikkailuun – tule sellaisena kuin olet!  

Äidinkieli ja kirjallisuus - Elokuvakurssi 

Kiinnostaako elokuva? Elokuvakurssilla pääset tutustumaan elokuvan tekemisen eri vaiheisiin, sillä kurssilla 
tehdään oma lyhytelokuva. Tehtäviä riittää laidasta laitaan: voit olla ohjaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja, 
kuvaaja tai leikkaaja.  

Äidinkieli ja kirjallisuus - Koulun lehti 

Tule mukaan tekemään PYA:n omaa lehteä! Kurssin aikana ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä lehden 
sisältö ja ulkoasu sekä toteutetaan se verkko-ohjelman avulla. Kurssilla kehität niin kirjoittamistaitojasi kuin 
yhteistyö- ja tvt-taitojasikin. Valokuvatakin saa.  

Teknisen käsityön soveltava kurssi 

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan oppilaiden ideoista syntyneitä tai projektin mukaisia tuotteita. 
Oppilas voi painottaa työskentelyään oman kiinnostuksensa mukaisesti. Tuotteiden valmistamisessa 
käytetään teknisen käsityön työtapoja, koneita, laitteita, materiaaleja ja tekniikoita sekä syvennetään 
tietämystä materiaaleille ominaisista aineliitos- ja työstötekniikoista. Projektin voi toteuttaa yksin, 
pareittain tai pienissä ryhmissä. 

Tekstiilikäsityön soveltava kurssi  

Kurssilla toteutetaan kokeilevaa käsityötä, jossa suunnitellaan ja valmistetaan oppilaan omasta ideoinnista 
syntyneitä tai yhteisen projektin mukaisia tuotteita. Syvennetään kankaankuvioinnin, värjäyksen tai 
erilaisten punonta- ja solmutekniikoiden osaamista oppilaan kiinnostuksen mukaan. Kokeillaan yllättäviä 
materiaaleja kuten oksia ja havuja, metallilankoja, syötävää lakritsinauhaa tai kierrätysmateriaaleja. 



Liikunta - Fairplaykurssi 

Kurssin tavoitteena on perehtyä monipuolisesti eri palloilulajeihin, esimerkiksi lentopalloon, koripalloon, 
salibandyyn, käsipalloon, sulkapalloon, tennikseen, jalkapalloon ja pesäpalloon. Kurssi toteutetaan 
sekaryhmissä. Ilon kautta pelailu, kuntoilu ja sosiaalisuus ovat tärkeitä asioita kurssin toteutuksessa.  

Liikunta - Fitnesskurssi 

Kaipaako kuntosi kohennusta? Kurssin tavoitteena on parantaa kunnon eri osa-alueita monipuolisen 
liikunnan avulla. Kurssi sisältää lihaskuntoharjoittelua esim. kahvakuulatreeniä ja kuntopiiriä, 
kehonhallintaa ja joogaa, kestävyysliikuntaa kuten juoksua ja pyöräilyä, nopeusharjoittelua erilaisten 
leikkien ja pelien muodossa sekä liikkuvuusharjoittelua. Kurssi toteutetaan sekaryhmissä ja se sopii kaiken 
tasoisille liikkujille. 

 


