
Eduka esinemise eest vabariiklikul 

õpilasleiutajate konkursil  said 

aukirja Vallo Vaherpuu,  Maksim 

Rjurikov ja Peeter Samoldin. 

*     *     * 

02. jaanuaril toimus Räpina ÜG 4. 

ja 6. klassi rahvatantsijatel      

 tantsulaager, kus õpiti tantsupeo 

tantse ja viimistleti õpituid tantse. 

 

*     *     * 

03. jaanuaril  käisid rahvatantsijad  

esinemas koos Räpina Helgerite 

rühmaga Värska Sanatooriumis, 

kus anti kontsert teemal 

"Pärimuskultuuri hoidmine ja 

edasikandmine põlvest põlve“. 

 

*     *     * 

14. jaanuaril toimusid Põlva 

maakonna koolinoorte sise-

kergejõustiku meistrivõistlused.  

Meie koolist saavutasid 

auhinnalisi kohti: 

1. Mari-Lii Lume-60 meetri 

jooksus  III koht 

2. Kätlin Jallai -600 meetri jooksus 

III koht  

3. Adriana Konsing –kõrgushüppes 

ja kuulitõukes I koht  

4. Kristel Liblik-kuulitõukes II koht 

5. Mairit Laine- 60 m jooksus ja 

kaugushüppes  I koht, 

kõrgushüppes II koht  

6. Esme Kergand- kõrgushüppes ja 

kuulitõukes  I koht, 60 m jooksus II 

koht, kaugushüppes III koht 

7. Diana Heering-kuulitõukes III 

koht 

8. Kadi Torila-60 meetri jooksus ja 

kaugushüppes  II koht, kuulitõukes 

III koht 

9. Kati Paulson-kaugushüppes III 

koht 

10. Elsi Nemvalts-800m jooksus II 

koht 

11. Raul Randma-60 meetri jooksus 

II koht 

12. Sander Liiske-kõrgushüppes I 

koht, kaugushüppes III koht 

13. Märten Kala-kõrgushüppes ja 

600 meetri jooksus  III koht 

14. Magnar-Markus Lill-600 meetri 

jooksus I koht 

15. Taiger Kala-kaugushüppes II 

koht, kõrgushüppes III koht 

16. Märten Liiske-kõrgushüppes I 

koht, kuulitõukes III koht 

17. Märt Hüdsi-kuulitõukes I koht, 

kaugushüppes ja kõrgushüppes II 

koht 

18. Eduard Paulson-60 meetri 

jooksus II-III koht 

19. Karl Pargas-60 meetri jooksus 

II-III koht, kõrgushüppes III koht 

20. Silver Varusk- kaugushüppes II 

koht 

21. Kert Hüdsi- kaugushüppes III 

koht 

22. Sander Tensing- kõrgushüppes 

I koht. 

 

*     *     * 

15. jaanuaril toimus 3.a ja 3.b 

klassi  õpilastele loeng interneti-

turvalisusest. Loengu viis läbi 

noorsoopolitseinik Riina Rinne. 

 

        *     *     * 

16. jaanuaril  toimus 6.a ja 6.b 

klassi õpilastele loeng "Murdeiga". 

Loengu viis läbi Egle Rohtla, kes 

on Põlva Noortekabineti nõustaja. 

 

       *     *     * 

17. jaanuaril toimus õpilastele  

loeng teemal „Interneti-

turvalisus“, mille viis läbi 

politseinik Maarja Punak. 

 

*     *     * 

18. jaanuaril toimus maakondlik 

emakeeleolümpiaad. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti: 

Triinuliis Sillakivi  -  I koht 

Marike Peedosaar    -         II koht 

Kadi Kaldmäe         -          I koht  

Meelika Kustavus   -  III koht 

 

*     *     * 

„Märka  ja tunnusta 2013“  
laureaadid meie koolist on õpetaja 

Maire Alver ja  õpilased Irmeli 

Kokmann, Kristina Tammes, 

Tatjana Kruglova, Devin Põlluste ja 

Peeter Samoldin.  

*     *     * 

Põlva maakonna koolide 10.-12. kl 

noormeeste korvpalli- 

meistrivõistlused toimusid Räpinas 

22. jaanuaril 2014. aastal. 

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased  

saavutasid   I koha. 

Võistkonnas mängisid Märt 

Tolmusk, Matthias Tuuling, Alvaro 

Krasnov,  Reio Härm, Vallo 

Vaherpuu, Karl Tereping, Sander 

Tensing, Kristian Lillemäe ja Henri 

Võsokovski. Õpilasi juhendas 

kehalise kasvatuse õpetaja Ants 

Järv. 

 *     *     * 

 

25.  jaanuaril toimus maakondlik 

matemaatikaolümpiaad. Meie 

koolist saavutasid auhinnalisi kohti: 

Harri Mähar       -  II koht 

Mai Kirsing        - III koht 

Mart Lume         - II koht 

Janne Jaago        - I koht 

Kadi Kaldmäe    - II koht 

Kert Kask           - III koht 

Reio Härm           - II koht 

Kristo Kärtmann -   III koht 

Märt Konsap       -  II koht 

 

   *     *     *  

 

Meie kooli 7.ab ja 8.ab klasside 

õpilased osalesid Tartu Ülikooli 

Stomatoloogia kliiniku poolt 

teostatud uuringus „Dieetsuhkrute 

roll hambakaariese ennetuses” 
viimati aastal 2011.  Samad lapsed 

viibisid  22. ja 23. jaanuaril  

teistkordselt kontrolluuringul 

Tartus.  

*     *     * 

Põlvamaa Noorteportaal avas  

omanäolise virtuaalse autahvli, 

mille eesmärgiks on tõsta esile  

aktiivseid ning andekaid noori ning 

noorte heaolusse panustavaid 

täiskasvanuid. Autahvli loojad  
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usuvad, et lisaks hinnetele vajavad 

noored positiivset tagasi- 

sidet ka teistes tegevustes nii koolis 

kui ka väljaspool seda.  

 

*     *     * 

28. jaanuaril külastasid kooli Tartu 

Ülikooli arvutiteaduse instituudi 

õppejõud Tauno Palts ja 

üliõpilased. 6.a klassi õpilased said 

osaleda ühes Scratchi töötoas ja 

10.a ning 9.a klassi õpilased 

sissejuhatavas  Pythoni töötoas. 

Üritus toimus programmi 

ProgeTiiger raames, millega 

tahetakse toetada 

programmeerimisringide loomist, 

koostatakse materjale ja  

koolitatakse juhendajaid. 

*     *     * 

30. jaanuaril käis 9. klass Räpina 

Aianduskoolis teatribussi 

keemiateatri etendust vaatamas. 

Etenduse viisid läbi kaks noort 

tudengit ning etendus oli väga 

huvitav ja kaasahaarav. Tehti palju 

katseid erinevate värvimuutvate 

keemiliste ainetega, kus erinevate 

lahuste kokkusegamisel muutsid 

vedelikud värvi. Oli palju tuld ning 

etenduse lõpuks oli terve ruum 

suitsu täis. Katsete läbiviimiseks 

kutsuti ka saalist nö "katse-

jäneseid". Meie kooli kaks 9. klassi 

noormeest (Lars ja Märt) olid 

julged katsetest  osa võtma. 

Viimase katsena tehti "harjavarrest 

pauku" - süüdati (puuork) ning 

pandi põlema õhupallis olev 

paukgaas. Pauk oli võimas ja kõiki 

ehmatav. Õpilastega oli kaasas 

Monika Riba. 

*     *     * 

31. jaanuaril toimusid loengud 

5.ab klasside õpilastele teemal 

„Murdeiga“  ja 7.ab ning 8.ab 

klasside õpilastele teemal 

„Seksuaalkasvatus“.   

*     *     * 

Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


