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Osavõtt olümpiaadidest, võistlustest

Maakondlikel olümpiaadidel osalemine ja tulemused:
2005/06 – kohti esikolmikus 2, osalenud 11 õpilast viiel olümpiaadil – ajaloos I koht (VII kl)
ja ajaloos III koht (VI kl);
2006/07 – kohti esikolmikus 2; matemaatikas  II koht (IV kl), V koht (VI kl); bioloogias I
koht (VIII kl). Osaleti õpioskuste olümpiaadil.
2007/08 – kohti esikolmikus 6; füüsikas I koht (IX kl), matemaatika III koht (IX kl), IV koht
(VI kl), bioloogias I koht (IX kl, VIII kl ja VI kl), ajaloos I koht (VIII kl)  Vabariiklikele
olümpiaadidele kutsutud füüsikas (36. koht) ja bioloogias  (10. koht). Osaleti õpioskuste
olümpiaadil.
2008/2009 – kohti esikolmikus 9; matemaatikas I (5 - 9.klassi meeskond), II (5.kl) ja kaks III
(6. ja 7. kl) kohta, peastarvutamises I koht (V kl), nuputamises II koht (võistkondlik),
bioloogias I (6.kl) ja II koht (9.kl), võru keeles III koht (8.kl);
2009/2010 – kohti esikolmikus 6; peastarvutamises kaks I kohta (7. ja 3. kl), matemaatikas III
koht (4 - 6.kl), bioloogias I koht (7.kl) ja II koht (6.kl), nuputamises II koht (võistkondlik)
2010/2011 – kohti esikolmikus 8; matemaatikas II (4.kl), kolm III kohta (6.kl, 7.kl ja 8.kl),
inimeseõpetuses II koht (5.-9.kl) ja bioloogias kaks II koht (7. kl ja 8 kl);
2011/2012 – kohti esikolmikus

Osavõtt konkurssidest, võistlustest ja tulemused õppeaastate kaupa

2008/2009
Viie kooli  võistlus matemaatikas 5.-9. kl õpilastele .- I koht
Artur Adsoni nimelise võrukeelse loomingu lugemise võistlus – nooremas vanuserühmas II
koht, keskmises vanuserühmas I koht
„Koolitant 15“ lõppkontserdil säästutantsu kategoorias 4.-6. kl - eripreemia
Osaleti IV kl õpioskuste olümpiaadil
Maakondlik peastarvutamise võistlus 5.-6. kl – I koht
Maakondlik matemaatika olümpiaad – II koht (5. klassi õpilane)

- III koht (6. klassi õpilane)
- III – IV koht (7. klassi õpilane)

Maakondlik nuputamisvõistlus – II koht (võistkondlikult)
Võeti osa võrukeelsest näitemängupäevast
Võeti osa Tiigrihüppe võistlustest „Märka matemaatikat enda ümber – jooned“ - eripreemia
Osaleti Playback Show finaalis Võrus
Bioloogiaolümpiaad 6. kl – I koht

9. kl - II-III koht
Noorkotkaste ja Kodutütarde maakondlik suusavõistlus – III koht
Võru keele ja kultuuri olümpiaad 8. kl – III koht
Näitering osales Laste ja noorte näitemängupäeval Vastseliinas
Osaleti maakondlikul õpilastööde näitusel „Minu kodu – Eestimaa“
Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus

- I koht vabariiklikel meistrivõistlustel
Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus

- I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Paides
Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – II koht
Valikorienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – I koht (võistkondlikult)
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- I koht individuaalses arvestuses
- kaks II kohta individuaalses arvestuses
- kolm III kohta individuaalses arvestuses

Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht
Sisekergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – I koht individuaalses arvestuses

- II koht individuaalses arvestuses
- neli III kohta individuaalses arvestuses

Vabariiklikel suusavõistlustel VII koht
Kergejõustiku maakondlikel võistlustel - I koht

2009/2010
Maakondlik matemaatika olümpiaad 4.-6. kl – III koht, 7. kl õpilane V-VI koht
Maakondlik peastarvutamise võistlus 7. kl – I koht
3.kl – I koht

Nuputamisvõistlus 5.-6. kl – II koht
Bioloogiaolümpiaad 6. kl – II koht

7. kl – I koht
Osaleti võrukeelsel näitemängupäeval, nooremas vanuserühmas parima näitleja tiitel meie
kooli õpilasele.
Võeti osa Tiigrihüppe võistlustest „Märka matemaatikat enda ümber – teised õppeained“ .
Võeti osa „Koolitantsu“ maakondlikust tantsupäevast
Rahvatantsurühm osales Võrumaa laulu- ja tantsupeol
Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus

- I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Paides
Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus

- V koht vabariiklikel meistrivõistlustel Paides
Võistlussari „Tähelepanu! Start!“ – VII koht
Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – II koht (sügis)

- II koht (kevad)
- I koht individuaalses arvestuses

Orienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – II koht
Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht
Kergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – II koht (võistkondlikult)

- II koht individuaalses arvestuses
- kaks III kohta individuaalses arvestuses

Maakondlikult koolide arvestuses (III grupp) 2010. aastal spordis - I koht

2010/2011
Kümnele õpilasele omistati jalgratturi luba
Artur Adsoni nimelise võrukeelse loomingu lugemise võistlus 1.-4. kl – eripreemia
Matemaatikaolümpiaad 4. kl ja 6.kl õpilane – II ja III koht
Võeti osa Tiigrihüppe võistlustest „Märka matemaatikat enda ümber –kehad“ - peapreemia
Osaleti Vene laulude festivalil Tartu Forseliuse Gümnaasiumis
Osaleti Stokkeri korraldatud traktoritemudelite ehitamise võistlusel
Veebipõhine inimeseõpetuse viktoriin 5.-9. kl – II-V koht
Bioloogiaolümpiaad 7. kl – II koht

8.kl – II koht
Matemaatikaolümpiaad 7. kl – III koht

8. kl – III-IV koht
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Eesti Rahva Muuseumis toimunud koolidevaheline võistujoonistamine 5.-8. klassidele – I
koht
Lastekoor ja rahvatantsurühm osalesid Võrumaa laulu- ja tantsupeol
Rahvatantsurühm Mürakarud osales XI Noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas
Osaleti ingliskeelsete näidendite festivalil
Maakondlikel jalgpallivõistlustel – VI koht
Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus

- I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Tartus
Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – II koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus

- VII koht vabariiklikel meistrivõistlustel Tartus
Võistlussari „Tähelepanu! Start!“ – V koht
Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – III koht (sügis)

- I koht (kevad)
Orienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – II koht
Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht
Kergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – II koht

2011/2012
Võeti osa „Oskaja 2012“ võistlusest Võrumaa Kutsehariduskeskuses
Rahvatantsurühm osales Võrumaa laulu- ja tantsupeol
Rahvatantsurühm osales Soome-Eesti tantsupeol Tamperes
Stokkeri amfiibautode mudelite meisterdamise võistlus „ Ehita amfiibauto“ – III koht ja
juhendajale eriauhind
Matemaatikaolümpiaad 5. kl – II koht
Parimad peastarvutajad 5.-6. kl – I ja II koht
Sudokude lahendamise võistlus – III koht
Matemaatikaolümpiaad 7. kl – II-III koht

9.kl õpilane – IV-V koht
Bioloogiaolümpiaad 9. kl – II koht

8. kl – I koht
Füüsikaolümpiaad 8.-9. kl – I koht
Keemiaolümpiaad 8. kl – II koht
Ingliskeelsete lauamängude võistlus 9. kl. – I koht
Vabariiklik füüsikaolümpiaad – 13. koht
Vabariiklik loodusainete olümpiaad – 26. koht
Osaleti ingliskeelsete näidendite festivalil (2 näidendit)
Osaleti 7. kl inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusel
Võeti osa „Koolitantsu“ maakondlikust tantsupäevast
Võeti osa vabariiklikust Tiigrihüppe SA võistlusest „Kunst ja matemaatika“, kus märgiti ära 4
tööd.
Osaleti maakondlikul meeskondlikul matemaatikavõistlusel „Kuubik“. Saavutati 3. koht, mis
oli üldarvestuses seitsmes.
Maakondlikel jalgpallivõistlustel – alagrupi III koht
Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus

- I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Tartus
24. Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – V koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus
25. Võistlussari „Tähelepanu! Start!“ – V koht
26. Teatejooksude meistrivõistlused – III koht
27. Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – IV koht (sügis)

- II koht (kevad)
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28. Orienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – II koht
29. Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht

- individuaalses arvestuses kolm III kohta
30. Kergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – I koht
31. Maakondlikult koolide arvestuses (III grupp) 2011. aastal spordis - I koht
32. Teaduskooli lõpetas üks õpilne (8. klass)
33. Märkimist vääris uurimusliku õppe raames tehtud töö „Minu kodukoha veekogu
bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused“
34. MTÜ Murtud Rukkilille Ühing esseevõistlusel märgiti ära kaks tööd.


