
 
 

2. novembril tähistataval rahapäeval 

esines  9. ja 12. klasside õpilastele  

loenguga SEB panga krediidi-

spetsialist pr Inge Joonas. Ta andis 

ülevaate erinevatest statistilistest 

tulemustest  ning raha  säästmise 

vajalikkusest. Õpilased  koostasid 

eelarve, millega nad peaksid  ise 

pärast  kooli lõpetamist  hakkama 

saama. Loeng oli väga huvitav ja 

informatiivne, paljude näidetega 

elust enesest. 

 

*    *     * 

 

5. novembril toimunud Põlvamaa 

noortekonverentsil „Mis vaevab 

noorte südant?” tunnustati 

Põlvamaa noorsootöö valdkonna 

2015. aasta parimaid. Põlvamaa 

aasta osaluskogu aunimetuse pälvis 

Räpina Ühisgümnaasiumi 

õpilasesindus.  

 
  *     *     * 

 

5. novembril osalesid 10. klassi 

ettevõtlust- ja majandusõpetust 

õppivad õpilased ettevõtlus-

konverentsil  “Äri teevad 

inimesed”.  

 

 *     *     * 

5. novembril kohtusid õpilastega 

kirjandustuuri "Eesti kirjanikud 

Eesti raamatukogudes" raames 

Sveta Grigorjeva, Ingrid Velbaum-

Staub, Teet Kallas ning Kaur 

Riismaa.  

 

 *     *     * 

3.–6. novembrini viibisid neli  

Petseri 3. Keskkooli õpilast Euroopa 

Liidu õpilasvahetuse projekti „ELi 

ja Venemaa suhted läbi õpilas-

vahetuse ja keeleõpe” raames 

Räpina Ühisgümnaasiumis. 

 

*     *     * 

Korp! Sakala seitsmendast 

abiturientidele suunatud 

esseekonkursist teemal “Kas 

massiimmigratsioon rikastab või 

ohustab Euroopat?” võttis osa  

 

 

Räpina ÜG abiturient Vallo 

Vaherpuu, kelle essee pälvis III 

koha. Õpilast juhendas Kadriliis 

Rämmann. 

  

 *     *     * 

6. novembril toimus Räpina ÜG-s 

ministaaride pidu, kus esines 160 

 

 

õpilast. Üllatuskülalisteks olid Põlva 

ÜG ja Põlva Noortekeskus, Põlva 

politsei, JJ-Street tantsukool, Räpina 

ÜG nais- ja meesõpetajad. 

Tulemused: 

1.–4. kl  5.–6. kl   7.–9. kl  10.-12.kl 
 

7.–9.klass 

I 2.b       I 5.b           I 9.b     I 12.b 
 

I 9.b 

II 4.a      II 6.a          II 7.a    II 12.a 
 

II 7.a 

III 2.a     III 5.a, 6.b III 9.b   III 12.b 
 

III 9.a 

 

 *     *     * 

 
9. novembril Otepääl  toimunud 

üle-eestilisel Eesti Õpilasesinduste 

Liidu regionaalkoolitusel oli 

koolitajaks meie kooli õpilane  Mikk 

Tarros. 

 

 *     *     * 
9. novembril toimus isadepäeva 

kontsert, kus esinesid poistekoor, 

mudilaskoor, 2., 5., 6. klassi ja 

gümnaasiumi rahvatantsijad, 1., 2., 

3., 5., 8., 9. klassi ansamblid, 5.b, 

9.b, 12.b, 2.b, 7.a, 4.a ministaarid, 

showtantsijad, solistid Kätryn Liblik, 

Sandra Puurmaa ja  Meribel Toim. 

 

  *     *     * 

 

9. novembril toimus Räpina ÜG 

hoolekogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Tutvumine haridusasutustega 

Soomes-Toomas Heering, Rein 

Raadla 

  Hoolekogu 2014/2015 aasta 

töö aruanne-Tarmo Rämson 

 Muud küsimused 

 

   *     *     * 

 
11. novembril Räpina Ühisgümnaa- 

 

 

 

siumi õpilaste vanemate 

üldkoosolek, kus olid arutlusel 

järgmised teemad: 

 Noored ja uimastid - politsei 

esindaja 

  Õpilaste vanemate uuringu 

kokkuvõte – K. Sammelselg 

 Kooli hoolekogu eelmise 

õppeaasta töö aruanne –  

Tarmo Rämson 

  

 

 

 Ülevaade kooli tegevusest - 

direktor Rein Raadla 

Pärast üldkoosolekut oli 

lastevanematel võimalik 

individuaalselt vestelda õpetajate ja 

klassijuhatajatega. 

 

 *     *     * 

 

12. novembril esines 11. klasside 

õpilastele loenguga „Kohtingu-

vägivald“  noorsoopolitseinik  Silja 

Usin. 

 

*     *     * 

12. novembril külastasid meie kooli 

ERMi direktor Tõnis Lukas, giid-

muuseumipedagoog Natalja Pyllu, 

näituse kuraator Tiit Sibul ja 

käimasoleva projekti juht Sirje 

Madisson. Hr Lukas rääkis 11. klassi 

õpilastele Eesti Rahva Muuseumi 

lugu ja udmurditarist giid–pedagoog 

tutvustas 8.b klassile ja ajalooringi 

õpilastele soome-ugri kultuuri. 

Kooli tutvustas külalistele direktor 

Rein Raadla. 

 

*     *     * 

13.–15. novembrini toimus Võru 

Gümnaasiumis Noorte Meediaklubi 

korraldatud meedialaager, kus 

osalesid kaks õpilasesinduse liiget  

Brittany Tuul ja Laura Kolsar. 

 
  *     *     * 

 

18. novembril toimus Räpina 

Ühisgümnaasiumis metoodikapäev 

koos Petseri 3. Keskkooli 

õpetajatega.  
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19. novembril toimus Tallinnas 

noortekonverents Lahe Koolipäev, 

kus osales 1000 noort. Meie koolist 

võtsid osa õpilasesinduse liikmed. 

 

  *     *     * 

 

19. novembril toimunud 

töövarjupäeval  käisid Räpina 

Ühisgümnaasiumi  õpilased  

tutvumas  reaalse tööeluga 

erinevates asutustes. 

 *     *     * 

19.–20. novembrini  toimus Võru- 

ja Põlvamaa XV matemaatika-

laager 7.–9. klasside matemaatika-

huvilistele õpilastele. 

 

 *     *     * 

 

21. novembril, II rahvusvahelisel 

piiriäärsete  õpilasfirmade laadal 

“Üle piiri turundus”, osales meie 

kooli esindus koosseisus Inessa 

Kämbre, Kristel Liblik, Oksana 

Lõssenko, Triin Nelk ja Pilleriin 

Jäämets. Laadal olid firmad Lätist, 

Udmurtiast, Venemaalt. Üks 

raskemaid ülesandeid oli ÕF esitlus 

eesti ja inglise keeles, millega meie 

neiud said hästi hakkama. Võistlus-

laada žüriile meeldis meie õpilaste 

esinemisjulgus, särava  naeratusega 

suhtlemine, ühtne laada boksi ja 

esinduse kujundus. Õpilasi juhendas 

Tiina Piho. 

 

 *     *     * 

 

23. novembril esines 10. klasside 

õpilastele loenguga „Kohtingu-

vägivald“  noorsoopolitseinik  Silja 

Usin. 

 

 *     *     * 

 

24. novembril  toimus projekti 

„Teater maale“ raames Põlvamaa 

koolide väljasõit Pärnu Endla 

teatrisse. Ühiselt käidi vaatamas 

muusikalist lavastust „Peeter Paan“. 

Pärast etendust toimus põnev 

ringkäik teatrimaja lavatagustes 

ruumides, kus tutvustati näitlejate 

ruume ja kostümeerijate ning 

paljude teiste lavatööliste 

töötubasid. Meie koolist osales kuus 

viienda klassi õpilast. 

 

 *     *     * 

 

25. novembril toimus XIII Eesti 

koolinoorte mälumängu 

meistrivõistluste Põlvamaa voor, kus 

meie kooli õpilased saavutasid I 

kohad.  

Põhikooli võistkonda kuulusid   

Stefan-Leon Kaljuvee, Taiger Kala, 

Peeter Samoldin ja Indrek Arumets. 

Gümnaasiumit esindasid Mikk 

Tarros, Karoline Solovjov, Karl 

Tereping ja Kristo Kärtmann. 

Õpilasi juhendas Aarne Ibrus. 

 

 *     *     * 

25. novembril toimus Põlvas 

Keskkonnaameti korraldatud 

jäätmetekke vähendamise nädala 
viktoriin 6.–7. klasside õpilastele. 

Viktoriinil panid õpilased proovile 

oma jäätmealased teadmised. 

Osalemine andis õpilastele 

motivatsiooni tuletada meelde 

jäätmete vähendamise põhitõed ning 

viia end kurssi uute teadmistega 

sortimise ja taaskasutuse vallast. 

Viktoriiniks ettevalmistudes tuli 

tutvuda erinevate jäätmeteemaliste 

õppematerjalidega. 

Räpina ÜG I võistkond saavutas 15. 

koha (Märten Kala, Triinuliis 

Sillakivi, Angelo Raoul Lombardo, 

Jaanika Rõbakova) ja Räpina ÜG II 

võistkond saavutas 7. koha (Reno 

Kokmann, Evelin Konsap, Angelika 

Apuhtin, Harri Mähar). 

 

*     *    *  

 

26. novembril toimus 5. klassidele 

õppepäev “Peipsi järv seljakotis”, 

mille korraldas Peipsi Koostöö 

Keskus. Algul said õpilased 

ülevaate, kui suur on Peipsi valgala 

ning kui tähtis see veekogu on Eesti 

jaoks. Edasi jaotati õpilased 

rühmadesse ning nad läbisid seitse 

töötuba, kus nad õppisid järgmist: 

nahkade abil imetajaid määrama, 

kirjeldama linnulaulu ja järve 

selgrootuid, määrama kalade vanust 

soomuste järgi, õppisid tundma 

kalade siseehitust ja kalaliike ning 

järvede taimi. 

 

 *     *     * 

 

26. novembril osalesid meie kooli 

õpilased Põlvamaa koolinoorte 

tantsupäeval. Õpilasi juhendasid 

Evi Tamm, Külliki Arjokesse ja 

Merle Kingla. 

 

 *     *     * 

26. novembril toimus Põlva 

Maavalitsuses SA Põlvamaa 

Arenduskeskuse kodanikuühiskonna 

tunnustamisüritus.  Kategoorias 

"Vabatahtlik 2015"  on aasta 

vabatahtlik  meie kooli õpetaja 

Tarmo Tammes ja nominent 12.a 

klassi õpilane  Salme Ussanov.  

 

 *     *     * 

Abiturient Mikk Tarros läbis edukalt 

rahvusvahelise keeleeksami 

Cambridge Advanced English C1 

tasemel, mis annab võimaluse 

lõpetada gümnaasium ilma inglise 

keele riigieksami soorituseta koolis. 

Õpilast juhendas Aira Meitus. 

 

*      *     * 

 

Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 
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