KILPAILU NETTI-MOPIN KÄYTTÄJILLE LUKUVUONNA 2012-2013

TULOKSET:
Netti-Moppi kilpailun voittajat on arvottu 16.5.2013. Arvonnan suoritti Mikrolinna Oy:ssä
harjoittelujaksoaan suorittava ja keväällä valmistuva Koulutuskeskus Tavastian oppilas Joni Korholin.
1) Pääpalkinto noin 200 euron arvoinen kännykkä.
Pääpalkinnon arvontaan pääsi sarjoittain tekemällä oikein sen luokka-asteen tehtäviä mihin oppilas
kuuluu seuraavasti:
Sarja 1:

Sarja2:

Peruskoulun ala-asteet
Matematiikka luokat 0-6:
Fysiikka-kemia:

700 tehtävää oikein
400 tehtävää oikein

Peruskoulun yläasteet
Matematiikka (luokat 7-9):
Fysiikka (luokat 7-9):
Kemia:

700 tehtävää oikein
400 tehtävää oikein
400 tehtävää oikein

Sarja3:

Ammatilliset oppilaitokset
Ammattimatematiikka
Fysiikka (luokat 7-9):
Kemia:
Lääkelaskut:

700 tehtävää oikein
400 tehtävää oikein
400 tehtävää oikein
200 tehtävää oikein

Rajat osoittautuivat koviksi, varsinkin yläasteen oppiaineissa. Pääpalkinnon arvontaan ylsi yhteensä
56 oppilasta.
Voittajaksi arvottiin Rahkoilan koulun oppilas Niko Hirvenlahti, joka oli tehnyt vaadittavat 712
tehtävää oikein matematiikan ala-asteen tehtävistä. Rahkoilan koulu sijaitsee Hattulassa.
Nikosta kuultua: Niko on urheilullinen 10 -vuotias reipas poika. Harrastuksena jalkapallo, sähly ja
rumpujen soitto. Hän nikkaroi myös mielellään kaiken näköistä. Tällä hetkellä rakentelee omalla
tontilla, itse suunnittelemaansa majaa, jonka ulkomuoto ja tyyli on tullut lintutornista.
Netti-Mopissa on Nikon mukaan kulutettu aikaa ja oppiihan siinä kivasti matematiikkaa.
Palkinnon luovutti Mikrolinnan Veikko Visala koulun kevätjuhlassa 30.5. Kevätjuhla jääkin koulun
historian viimeiseksi, sillä koulu lakkautetaan tänä keväänä.

2) Elämyslahjakortti (arvo 30 euroa)
Tähän arvontaan pääsi jokaisen oppiaineen eniten tehtäviä tehnyt oppilas jokaisesta sarjasta.
Oppilaat tähän arvontaan tulivat seuraavista oppilaitoksista:
Matematiikka luokat 0-6: Metsäkylän koulu (1627 oikein tehtyä tehtävää!)
Fyke luokat 5-6: Rekivaaran koulu (464 tehtävää)
Matematiikka luokat 7-9: Jaakko Ilkan koulu (442 tehtävää)
Fysiikka luokat 7-9: Otanmäen koulu (166 tehtävää)
Kemia luokat 7-9: Savonrannan peruskoulu (275 tehtävää)
Ammatti-Matematiikka: Lapin Ammattiopisto (1333 tehtävää)
Ammatti-Fysiikka: Etelä-Karjalan Ammattiopisto (441 tehtävää)
Ammatti-kemia: Lapin Ammattiopisto (1524 tehtävää)
Lääkelaskut: Jämsän Ammattiopisto (198 tehtävää)
Ruotsinkieliset oppilaitokset:
Matematiikka luokat 0-6: Hirvlax skola (1035 oikein tehtyä tehtävää)
Fyke luokat 5-6: Pjelax skola (65 tehtävää)
Matematiikka luokat 7-9: Närpes Högstadieskola (134 tehtävää)
Voittajaksi arvottiin neljännen luokan oppilas , Hirvlax skolanista, Uusikaarlepyy.

3) Moppi-maskotit arvottiin kaikkien yli 50 oikein vastattua tehtävää tehneiden
kesken.
Voittajaoppilaat tulivat seuraavista kouluista:
Virasojan koulu, Imatra
Komisuon koulu, Salo
Vuoksenniskan koulu, Imatra
Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto, Hamina
Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto, Kotka

Palkinnot on luovutettu voittajille.
Kiitos kaikille ahkerille oppilaille! Vaikka voittoa ei tullutkaan, niin työ ei ole mennyt hukkaan.
Hyvää kesää!
Syksyllä palataan uuden kilpailun merkeissä.

