
                                                                                                      

 

 

                           

   

 

 

 

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  

 

Märt Konsap saavutas maakondlikul 

inglise keele olümpiaadil I koha ja 

ta esindas kooli vabariiklikul inglise 

keele olümpiaadil. Õpilast juhendas 

Aira Meitus. 

 

                 *     *     * 

29.  augustil toimus RÜG 

õppenõukogu koosolek , kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Protokollija valimine 

2013/2014. õa 

 Tööjuubelid, töölt 

lahkumine, uued töötajad 

 2012/2013. õa lõpetamine, 

kokkuvõte 2012/2013. õa 

õppe- ja kasvatustöö 

tulemustest 

 2013/2014. õa  peamised 

ülesanded, üldtööplaani 

kinnitamine 

 Esimese koolipäeva  aktused 

 Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse 

muudatused   

 Info 

 

*    *     * 

 

2013/2014. õa algas õpilastele kell 

10.00, kui kogu koolipere kogunes  

õppeaasta avaaktusele koolimaja ette. 

Õpilasi ja õpetajaid tervitasid 

direktor Rein Raadla ja  Räpina  

vallavanem Teet Helm.  Pärast 

avaaktust toimusid klassijuhataja-

tunnid. Kell 12.00 toimuval aktusel 

said direktorilt aabitsa  44 esimese  

klassi  õpilast. Traditsiooniliselt 

osalesid sellel aktusel ka 

kuldkellalised ning nende õpetajad. 

2013/2014. õppeaastal õpib Räpina 

ÜG-s  435 õpilast (215 poissi ja 220 

tüdrukut), õpilasi õpetab 53 

pedagoogi ning klassikomplekte on  

25. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 47 

lõpetajast 17 (36,2 %) ning 

rakenduskõrgharidust omandab 8 

õpilast (17,0% ), mis kokku 

moodustab 53,2% lõpetanute arvust.       

 

              *     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. septembril toimus  „Reipalt 

koolipinki“ raames õpilastele 

orienteerumine. 

12. ab klassi õpilased käisid sellel 

päeval piknikul. Koos veedeti 

lõbusalt aega, tehti lõket ja söödi 

suppi. 

 

   *      *     * 

13.  septembril võeti rebased 

ametlikult gümnaasiumi. Üritus 

koosnes paljudest võistkondlikest 

mängudest ning sellel päeval pandi 

alus Räpina Ühisgümnaasiumi 

autoõpetuse ühe sõiduki 

korrashoiule.12. klasside õpilased 

said ürituse organiseerimisega väga 

hästi hakkama ning väga kenad nägid 

välja ka puidust korvide ja heledate 

pearätikutega  „rebased“, kes 

kõikidel üritustel (v.a mõned 

kartlikud)  aktiivselt kaasa lõid. 

 

    *     *     * 

 

Tänavune „Sööme ära!" keskendus 

nädalate kaupa kolmele viljale: 16.–

22. septembrini toimus 

porgandinädal, sealt edasi jätkus  

õunanädal ja seejärel tuli sibulanädal.  

Meie kooli söökla osales selles 

kampaanias ja pakkus vastavaid toite. 

 

    *     *     * 

 

17. septembril kohtusid 12.ab klassi 

õpilased Eesti  Rahvusraamatukogu 

töötajaga. Õpilastele tutvustati e-

raamatute innovatiivseid võimalusi 

ning e-lugerit. Seminari lõpus 

moodustati rühmad ning paluti välja 

mõelda ja esitleda oma ideid seoses 

tuleviku raamatukoguga. Selgus, et 

paljud õpilaste välja pakutud ideed 

kattusid ka koolitajate 

tulevikuplaanidega. 

 

    *     *     * 

17. septembril Põlvas toimunud  

maakonna koolide 6.-9.kl poiste 

jalgpallimeistrivõistlustel 

saavutasid meie kooli poisid II koha.  

 

 
 

 

 

 

Võistkonnas mängisid Märt Hüdsi, 

Gunnar Kallari, Taavi Näks, Egert 

Aia,Tambet Toim, Märten Liiske,  

Peeter Samoldin ja Marthin 

Vahtra. Õpilasi juhendas  õpetaja 

Jaanus Meitus.  
 

    *     *     * 

18. septembril Põlvas toimunud  

maakonna koolide 10.-12.kl   

noormeeste jalgpalli- 

meistrivõistlustel saavutasid  

noormehed 4. koha ja tüdrukud  

III koha. Võistkonnas mängisid 

Olivia Tund, Kadi Torila, Kadri 

Samuel, Kristin Aasmaa, Kati 

Paulson, Margot Koppel, Diana 

Heering, Annika Härmaste ja Esme 

Kergand. Õpilasi juhendasid 

Jaanus Meitus ja Karin Junson. 

 

                 *     *      * 

20. septembril külastasid 8.a ja 

8.b klassi õpilased Otepää 

seiklusparki. Õpilasi juhendasid 

Maire Alver ja Karin Tuul. 

 

    *     *     * 

25. septembril toimus Räpina 

ÜG hoolekogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Arvamuse andmine 

Räpina ÜG põhimääruse 

muudatustele 

 Arvamuse andmine 

Räpina ÜG töötajate 

töötasustamise korra 

eelnõule 

 Ülevaade kooli tegevusest 

 Muud küsimused 

 

    *     *     * 

26. septembril käisid 11. klassi 

õpilased õppereisil Tartus . 

Õpilasi juhendasid Eve Sibul ja 

Ene Järve. 

 

    *     *     * 

26. septembril tähistati Räpina 

Ühisgümnaasiumis Euroopa 

keeltepäeva. Sellel päeval 

tutvustati õpilastele nelja 

võõrkeelt: kreeka, hollandi,  soome 

Infoleht     
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ja prantsuse keelt, põhilisi fraase 

nendes keeltes ja  riike, kus neid 

keeli kõneldakse. Ürituse lõpus 

toimus viktoriin. Keeltepäeva 

õpetajateks olid Kristina Tammes  

(prantsuse), Tarmo Tammes (kreeka), 

Aira Meitus (soome) ja hollandlane 

Ritsaart  Bocke (hollandi). Päeva 

lõpus sai iga osaleja endale Hollandi 

ja Hispaania saatkonnast saadetud 

brošüüri. 

 

   *     *     *  

27. septembril toimusid 9. ja  11. 

klassi õpilastele karjääriteemalised 

loengud „Kuidas olla hea sõber?“. 

Õpilased lahendasid erinevaid teste 

saamaks teada rohkem enda iseloomu 

ja käitumise kohta. Neile anti ka 

informatsiooni erinevate õppimis-

võimaluste kohta erinevates 

kõrgkoolides ja kutsekoolides. 

Õpilastele esinesid  Põlvamaa  

Õppenõustamiskeskuse spetsialistid 

Eha Raav ja Kadri Pelisaar.   

               

*    *     * 

 

2013/2014. õa töötab koolis 32 ringi: 

ainealaseid 5,   üldkultuurilisi 24, 

tehnika 1, tasulisi ringe 2 

(võistlustants ja karate).  

 

                *     *     * 

 

Üritused oktoobrikuus: 

 Projekti "Tagasi kooli" 

raames loeng 12. klassile 

 Murdmaateatejooks Värskas  

 Õpetajate päev 

 Lastekirjanduse tund 

raamatukogus 5. kl 

 Hõimupäevade tähistamine  

 Sügisjooks  

 Looduspäev 1.-12. kl ja 

DISKO  

 Räpina ÜG 4.-5. kl T ja P 

rahvastepall 

  Räpina ÜG ja Petseri 3. KK 

ühisprojekti „Ühendame 

koolidevahelised sillad“ 

raames Räpina ÜG ja Petseri 

3. KK ÕE kohtumine 

Petseris ja õpilaste 

osalemine õpilaslaadal 

Petseris. 

 

 

             Kersti Sammelselg 

            RÜG õppealajuhataja 


