Lyhyet kurssikuvaukset (kielet)
ops 2016
Ruotsi, A-kieli
Pakolliset 1-6, syventävät 7-8
Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen.

RUA01
RUA02
RUA03
RUA04
RUA05
RUA06

Ruotsinkielinen maailmani
Ihminen verkostoissa
Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Tiede ja tulevaisuus
Opiskelu, työ ja toimeentulo

RUA7 Kestävä elämäntapa
Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. Jatketaan pakollisten kurssien aihepiirien
käsittelyä kestävän elämäntavan eri näkökulmista. Kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua.
RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen
Vahvistetaan puhumisen sujuvuutta tuttujen aihepiirien ja puheen tuottamista harjoittavien tehtävien avulla. Harjoitellaan jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita. Kerrataan ja
täydennetään pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. Kurssilla pidetään suullinen
esitelmä. Harjoitellaan päättökoetta varten sekä valmistaudutaan valtakunnalliseen
suulliseen kokeeseen.
Kurssin arviointi perustuu kurssin aikaisiin suorituksiin sekä valtakunnalliseen suulliseen
kokeeseen. Kurssi sekä suullinen koe arvioidaan numeroin 4-10. Kurssia ei voi suorittaa
itsenäisesti.

Ruotsi, B1-kieli

Pakolliset 1-5, syventävät 6-7 ja soveltavat 8Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssin suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen.

RUB11
RUB12
RUB13
RUB14
RUB15

Minun ruotsini
Hyvinvointi ja ihmissuhteet
Kulttuuri ja mediat
Monenlaiset elinympäristömme
Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
Vahvistetaan puhumisen sujuvuutta tuttujen aihepiirien ja puheen tuottamista harjoittavien tehtävien avulla. Harjoitellaan jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita.
Kurssin arviointi perustuu kurssin aikaisiin suorituksiin sekä valtakunnalliseen suulliseen
kokeeseen. Kurssi sekä suullinen koe arvioidaan numeroin 4-10. Kurssia ei voi suorittaa
itsenäisesti.

RUB17 Kestävä elämätapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä,
kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia
tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
Valmistaudutaan päättökokeeseen harjoittelemalla monipuolisesti kokeen eri tehtävätyyppejä. Kerrataan kielen rakenteita ja sanastoa.
RUB18 Kertauskurssi abiturienteille
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan ja täydennetään lukion oppimäärää. Kurssimerkinnän saanti edellyttää sekä kurssitehtävien suorittamista että
aktiivista osallistumista.
RUB110 Johdantokurssi lukion aloittaville (kurssi ei ole esivalinnassa)
Kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärää. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla
peruskoulun ruotsin päättöarvosana on 7 tai alle.
RUB111 Tukikurssi 1
Kurssilla keskitytään ruotsin kielen ensimmäisen vuosikurssin kielioppiasioiden ja sanaston kertaamiseen. Opiskelijan on mahdollista korottaa RUB11- tai RUB12-kurssin
hylättyä arvosanaa tai arvosanaa 5.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, koska se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat sellaista jatkuvaa opettajan tukea ja ohjausta opiskelussaan, jota ei ole mahdollisuutta saada itsenäisessä opiskelussa. Kurssimerkinnän saanti edellyttää sekä kurssitehtävien suorittamista että aktiivista osallistumista.
RUB112 Tukikurssi 2
Kurssilla keskitytään ruotsin kielen toisen vuosikurssin kielioppiasioiden ja sanaston
kertaamiseen. Opiskelijan on mahdollista korottaa RUB13-, RUB14- tai RUB15-kurssin
hylättyä arvosanaa tai arvosanaa 5.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, koska se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat sellaista jatkuvaa opettajan tukea ja ohjausta opiskelussaan, jota ei ole mahdollisuutta saada itsenäisessä opiskelussa. Kurssimerkinnän saanti edellyttää sekä kurssitehtävien suorittamista että aktiivista osallistumista.

Englanti, A-kieli

Pakolliset 1-6, syventävät 7-8 ja soveltavat 9-10

Kurssit 1-3 suoritetaan numerojärjestyksessä ennen kursseja 4, 5, 6 ja 7. Suullisen kielitaidon kurssi 8
suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Järjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä.

ENA01
ENA02
ENA03
ENA04
ENA05
ENA06

Englannin kieli ja maailmani
Ihminen verkostoissa
Kulttuuri-ilmiöitä
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Tiede ja tulevaisuus
Opiskelu, työ ja toimeentulo

ENA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen,
taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.
Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien kielioppia ja valmistaudutaan yo-kirjoituksiin
harjoittelemalla yo-kokeen eri tehtävätyyppejä.
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan
valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.
Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä
täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, koska koko kurssin toiminta on suullista
vuorovaikutusta toisten kanssa. Kurssilla annettavat tehtävät ja näytöt ovat suullisia,
jotka tehdään yhdessä paikan päällä. Kurssi arvioidaan näiden suullisten näyttöjen ja
vuorovaikutuksen perusteella.
Kurssilla suoritetaan valtakunnallinen englannin suullisen kielitaidon koe.
ENA09 Kertauskurssi abiturienteille
Kurssi käsittää lukion oppimäärän kertausta ja täydennystä abiturienteille.
ENA10 Tukikurssi 1
Kurssilla kerrataan kurssin 1 kielioppiasioita ja sanastoa. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka ovat saaneet hylätyn tai heikon arvosanan kyseisestä kurssista. Kurssilla voi yrittää korottaa kurssiarvosanaa.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, koska se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat sellaista jatkuvaa opettajan tukea ja ohjausta, jota ei ole mahdollisuutta saada itsenäisessä opiskelussa.

Ranska, A-kieli
Pakolliset 1-6, syventävät 7-8

Kurssit 1-3 suoritetaan numerojärjestyksessä ennen kursseja 4, 5 ja 6. Suullisen kielitaidon kurssi 8 suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Järjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä.

RAA01
RAA02
RAA03
RAA04
RAA05
RAA06

Kieli ja maailmani
Ihminen verkostoissa
Kulttuuri-ilmiöitä
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Tiede ja tulevaisuus
Opiskelu, työ ja toimeentulo

RAA07 Kestävä elämäntapa
Kurssin aiheisiin kuuluvat esimerkiksi ekologisuus, talous ja kestävä elämäntapa. Tutustutaan eri tekstityyppeihin ja jatketaan pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä.
RAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Harjoitetaan suullista tuottamista, ymmärtämistä ja dialogin rakentamista. Syvennetään aiempien kurssien aihepiirejä suullisten harjoitusten avulla.

Saksa, A-kieli

Pakolliset 1-6, syventävät 7-8, soveltava 9
Kurssit 1-3 suoritetaan numerojärjestyksessä ennen kursseja 4, 5 ja 6. Suullisen kielitaidon kurssi 8 suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Järjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä.

SAA01
SAA02
SAA03
SAA04
SAA05
SAA06

Kieli ja maailmani
Ihminen verkostoissa
Kulttuuri-ilmiöitä
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Tiede ja tulevaisuus
Opiskelu, työ ja toimeentulo

SAA07 Kestävä elämäntapa
Kurssin aiheisiin kuuluvat esimerkiksi ekologisuus, talous ja kestävä elämäntapa. Tutustutaan eri tekstityyppeihin ja jatketaan pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä.
SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Syvennetään aiempien kurssien aihepiirejä suullisten harjoitusten avulla. Vahvistetaan
puhumisen sujuvuutta tuttujen aihepiirien ja puheen tuottamista harjoittavien tehtävien
avulla. Harjoitellaan jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita.

Kurssin arviointi perustuu kurssin aikaisiin suorituksiin sekä valtakunnalliseen suulliseen
kokeeseen. Kurssi sekä suullinen koe arvioidaan numeroin 4-10. Kurssia ei voi suorittaa
itsenäisesti.
SAA09 Kertauskurssi abiturienteille
Harjoitetaan erilaisia yo-koetehtävätyyppejä ja harjoitellaan sanastoa ja kielioppia. Kerrataan aiempien kurssien sisältöjä ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

Venäjä, A-kieli
Pakolliset 1-6, syventävät 7-8

Kurssit 1-3 suoritetaan numerojärjestyksessä ennen kursseja 4, 5 ja 6. Suullisen kielitaidon kurssi 8 suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Järjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä.

VEA01
VEA02
VEA03
VEA04
VEA05
VEA06

Kieli ja maailmani
Ihminen verkostoissa
Kulttuuri-ilmiöitä
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Tiede ja tulevaisuus
Opiskelu, työ ja toimeentulo

VEA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla harjoitellaan taitoa tulkita ja tuottaa venäjän kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten
fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä.
VEA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja osallistua vuoropuhelun rakentamiseen. Syvennetään taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Vankennetaan puhumisen
sujuvuutta ja harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä ja täydennetään niitä opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, sillä arviointi perustuu suulliseen työskentelyyn.

Espanja, B3-kieli
Syventävät 1-8

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, paitsi jos opiskelija pystyy osoittamaan riittävän
kielitaidon (esim. vaihto-opiskelu, pidempiaikainen oleskelu kohdekielen maassa tai jos hänellä on ko. vieras kieli kotikielenä).
Mikäli opiskelijalla on B2-kielen opintoja perusasteella, voi opiskelun aloittaa kurssita 2 (kertaus) tai 3.

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla opetellaan ääntämisen perusteet ja harjoitellaan selviytymään arkielämän tilanteista, viestintästrategioita ja vuorovaikutusta: opitaan mm. kertomaan itsestä ja
muista ihmisistä ja kysymään peruskuulumisia, nimeä ja ikää toisilta.
EAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla käsitellään vuorovaikutusta espanjan kielellä erilaisissa asiointitilanteissa, liittyen esimerkiksi matkailuun. Opitaan uusia kompensaatiokeinoja ja muita viestintästrategioita. Arkielämän tilanteiden harjoittelu on edelleen keskeisellä sijalla.
EAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta espanjaksi muun muassa vapaa-ajan tilanteisiin
liittyvien harjoitusten avulla. Opetellaan ilmaisemaan itseään espanjaksi aiemmin opittua monipuolisemmin, käyttämällä eri viestintäkanavia ja kielitaidon osa-alueita.
EAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla käsitellään muun muassa sosiaalisia koodeja ja niiden merkitystä espanjankielisessä vuorovaikutuksessa. Tutustutaan kirjalliseen viestintään, erityisesti kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Opitaan ymmärtämään laajemmin oman ja espanjankielisen kulttuurin suhdetta sekä niiden yhtäläisyyksiä ja eroja.
EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla käytetään erilaisia viestintäkanavia ja harjoitellaan lisää vuorovaikutusta espanjan kielellä. Harjoitellaan kertomaan oma mielipide ja keskustelemaan luontevasti
espanjaksi kurssin aihepiireisiin liittyvissä tilanteissa.
EAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla syvennetään opiskelijan monilukutaitoa tutustumalla muun muassa espanjankielisiin medioihin ja kulttuuri-ilmiöihin. Aiheet ovat ajankohtaisia ja niitä käsitellään
nuorten näkökulmasta.
EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Aihepiirejä ovat työ, opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat. Kurssilla opetellaan viestimään opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä tilanteissa espanjan kielellä, esimerkiksi
harjoittelemalla työnhaussa tarvittavien asiakirjojen tuottamista.
EAB38 Yhteinen maapallomme
Kurssilla keskitytään aiempaa haastavampiin ja laajempiin aiheisiin. Keskustelua espanjaksi harjoitellaan runsaasti. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin aihepiirejä ovat esimerkiksi luonto, ympäristö, kestävä elämäntapa ja kansainvälinen yhteistyö. Merkittävä osa kurssin teksteistä, harjoituksista ja vuorovaikutuksesta
liittyy espanjan kielen lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeeseen, johon tällä kurssilla valmistaudutaan. Lisäksi syvennetään erityisesti suullista kielitaitoa.

Ranska, B3-kieli

Syventävät 1-8

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, paitsi jos opiskelija pystyy osoittamaan riittävän
kielitaidon (esim. vaihto-opiskelu, pidempiaikainen oleskelu kohdekielen maassa tai jos hänellä on ko. vieras kieli kotikielenä).
Mikäli opiskelijalla on B2-kielen opintoja perusasteella, voi opiskelun aloittaa kurssista 2 (kertaus) tai 3.

RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Tutustutaan ranskalaiseen tapakulttuuriin. Opitaan arkipäivän viestintää, kuten esittäytymistä ja tervehtimistä. Käydään läpi ääntämisen perusperiaatteet, kuten myös merkistön erityispiirteitä. Painotetaan suullisen ilmaisun harjoittelua. Opetellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään samaa toiselta.
RAB32 Matkalla maailmassa
Harjoitellaan kielenkäyttöä erilaisissa asiointitilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti
suullisia harjoituksia ja kartutetaan sanavarastoa. Harjoitellaan viestintää matkustamiseen liittyvissä tilanteissa kuten ostoksilla, ravintolassa tai lipunmyyntipisteellä.
RAB33 Elämän tärkeitä asioita
Käsitellään jokapäiväisen elämän aiheita, kuten harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita.
Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita.
RAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla tutustutaan ranskankieliseen maailmaan sekä kulttuurien monimuotoisuuteen. Käsitellään Suomen ja eri ranskankielisten maiden kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä harjoittaen kaikkia kielen osa-alueita.
RAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssien teemoina ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja vuorovaikutustilanteita. Tutustutaan aihepiiriin liittyviin teksteihin.
Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.
RAB36 Kulttuuri ja mediat
Tutustutaan ranskankielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Suullisten ja
kirjallisten harjoitusten lisäksi opiskelijat valmistelevat erilaisia teemaan liittyviä tuotoksia.
RAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Harjoitellaan opiskeluun ja työelämään liittyvää sanastoa sekä vuorovaikutustilanteita.
Aloitetaan valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin.
RAB38 Yhteinen maapallomme
Kurssilla perehdytään luontoon, kestävään elämäntapaan ja yhteiskuntaan liittyviin
teksteihin sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Teemojen käsittelyn lisäksi tehdään harjoituskuunteluita, vanhoja ylioppilaskoevihkoja, kirjoitelmia ja kerrataan kielioppia.

Saksa, B3-kieli
Syventävät 1-8

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, paitsi jos opiskelija pystyy osoittamaan riittävän
kielitaidon (esim. vaihto-opiskelu, pidempiaikainen oleskelu kohdekielen maassa tai jos hänellä on ko. vieras kieli kotikielenä).
Mikäli opiskelijalla on B2-kielen opintoja perusasteella, voi opiskelun aloittaa kurssista 2 (kertaus) tai 3.

SAB31Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä
opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
SAB32 Matkalla maailmassa
Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Saksankieliseen kulttuuriin ja tapoihin tutustutaan eri viestintäkeinoja ja autenttista materiaalia hyväksi käyttäen.
SAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja hyödynnetään opiskelussa eri viestintäkanavia. Kurssin ihmissuhteisiin, verkostoihin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyviä aihepiirejä tarkastellaan eri viestintäkanavien kautta.

SAB34 Monenlaista elämää
Tutustutaan elämään Suomessa ja saksankielisissä maissa. Laajennetaan aihepiirin sanavarastoa ja rakenteiden tuntemusta. Verrataan elämää ja viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisissä maissa.
SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssin aihepiirejä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet, elämänvaiheet sekä teknologian ja
digitalisaation tuomat muutokset ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
SAB36 Kulttuuri ja mediat
Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Harjoitellaan tulkitsemaan ja tuottamaan eri tekstilajeja.
SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Aiheita käsitellään ottaen huomioon opiskelijan omat valinnat.
SAB38 Yhteinen maapallomme
Syvennetään luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa tarvittavia suullisia ja kirjallisia taitoja. Kerrataan kielen

rakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä.

Venäjä, B3-kieli
Syventävät 1-8

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, paitsi jos opiskelija pystyy osoittamaan riittävän
kielitaidon (esim. vaihto-opiskelu, pidempiaikainen oleskelu kohdekielen maassa tai jos hänellä on ko. vieras kieli kotikielenä).
Mikäli opiskelijalla on B2-kielen opintoja perusasteella, voi opiskelun aloittaa kurssista 2 (kertaus) tai 3.

VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla opetellaan venäläiset aakkoset ja harjoitellaan ääntämistä. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita.
Itsenäinen suoritus vain erityistilanteissa, koska kurssin pääpaino on ääntämisen ja
suullisen kielitaidon harjoittelussa.
VEB32 Matkalla maailmassa
Harjoitellaan kielenkäyttöä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja muissa
asiointitilanteissa. Tutustutaan venäjänkieliseen kulttuuriin ja tapoihin eri viestintäkeinoja ja autenttista materiaalia hyväksi käyttäen.
VEB33 Elämän tärkeitä asioita
Laajennetaan omasta elämänpiiristä kertomiseen liittyvää sanastoa ja rakenteita.
VEB34 Monenlaista elämää
Tutustutaan elämään Suomessa ja Venäjällä sekä laajennetaan aihepiirin sanavarastoa
ja rakenteiden tuntemusta.
VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin sekä harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.
VEB36 Kulttuuri ja mediat
Vahvistetaan opiskelijoiden monilukutaitoja. Tutustutaan venäjänkielisten alueiden
ajankohtaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin opiskelijoita kiinnostavasta näkökulmasta. Opiskelijat voivat laatia aiheeseen liittyvän esityksen.
VEB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Laajennetaan suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja sekä harjoitellaan opiskeluun,
työhön sekä tulevaisuuteen liittyviä aihepiirejä. Tutustutaan ylioppilaskoetehtäviin.
VEB38 Yhteinen maapallomme
Syvennetään luontoon, erilaisiin asumisympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan
liittyvissä kielenkäyttötilanteissa tarvittavia suullisia ja kirjallisia taitoja. Laajennetaan

sanavarastoa, kerrataan kielitietoa ja harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä.

