
 

 

 

 

 

5. aprillil Viimsis toimunud XI 

koolinoorte mälumängu 

finaalvõistlustel saavutas Räpina 

ÜG põhikooli võistkond Napster 

koosseisus Kadi Kaldmäe, Kert 

Kask ja Hedvig-Hanna Raud 

põhikoolide arvestuses 37 

võistkonna hulgas 13. koha.  

Õpilasi juhendas Aarne Ibrus. 

 

 *     *     * 

 

9. aprillil oli  koolis lahtiste uste 

päev, kus osalesid meie kooli 9. 

klasside ning Mikitamäe Kooli, 

Viluste PK  ja Ruusa PK õpilased. 

Õpilasi võtsid vastu 10.a ja 10.b  

klassi õpilased. Direktor Rein 

Raadla  tutvustas auditooriumis 

õppimisvõimalusi Räpina ÜG-s, 

Mikk Tarros tutvustas õpilastele 

õpilasesinduse tööd,  oma ainet 

tutvustasid õpetajad Aira Meitus, 

Anne-Liis Rämson ja Madis 

Punson ning lühikese kontserdiga 

esinesid meie kooli õpilased. 

 *     *     * 

10. aprillil korraldas Räpina 

Aianduskool koostöös Räpina 

Ühisgümnaasiumiga   maakondliku 

matemaatikaürituse 

gümnaasiumiõpilastele "Elu(s) 

matemaatika(s)". Meie koolist 

osalesid Reio Härm, Karl Tereping 

(võistkond saavutas III koha), Kert 

Hüdsi, Oliver Kaldoja (võistkond 

saavutas II koha) ja Kristian 

Lillemäe (võistkond saavutas I 

koha). Osalesid õpilased, kellele 

meeldib matemaatika, kuid kes 

ei pea lugu niivõrd teoreetilistest 

arutlustest, kuivõrd eelistavad 

praktilisi tegevusi. Ülesanded olid 

seotud Räpinas tegutsevate 

ettevõtete igapäevaste 

tööülesannetega. Õpilasi juhendasid 

Anne-Liis Rämson, Külliki 

Arjokesse, Rein Raadla ja Kätlin 

Neimann. 

 *     *     * 

4. a klassi õpilane Härri Mähar 

osales Põlvas pranglimise Põlva- 

ja Võrumaa finaalvõistlusel ja  

saavutas 14. koha. Ta võistles 4.-6. 

klassi õpilaste vanuserühmas. 

Juhendaja on õpetaja Marika 

Aruküla. 

 

 *     *     * 

Inglise keele olümpiaadil Tilsis 

saavutas Piret Puurmaa III koha. 

 

 *     *     * 

11. aprillil esinesid 2. ja 4. klassi 

õpilased Räpina valla lusikapeol.  

Õpilasi juhendasid õpetajad Anu 

Silm ja Marika Aruküla. 

 

 *     *     * 

11.  aprillil lõppes gümnaasiumi- 

õpilastel IV tsükkel. Neljadele ja 

viitele õppis 17  10.-11. klasside  

õpilast ja ainult viitele 5 õpilast,  

puudulikud hinded  või hinne välja 

panemata oli 7 õpilasel. 

 

   *     *     * 

 

12. aprillil esines edukalt 

vabariiklikul füüsikaolümpiaadil 
Kert Kask. Õpetaja Eve Sibul. 

 

 *     *     * 

Põlva mk  koolinoorte „Osavaim 

korvpallur 2014“ võistlustel  
saavutasid Räpina ÜG õpilased 

häid tulemusi: 

4.-5. kl  poiste arvestuses saavutas 

II koha Glenn Rahasepp ja III koha 

Andreas Närep.  

6.-7. kl  poiste arvestuses saavutas I 

koha Risto Lillemäe. 

8.-9. kl  tüdrukute arvestuses 

saavutas II koha Mairit Laine ja III 

koha Kristel Liblik. 

8.-9. kl poiste arvestuses saavutas I 

koha Egert Aia. 

10.-12. kl neidude arvestuses 

saavutas II koha Esme Kergand. 

10.-12. kl  noormeeste arvestuses 

saavutas I koha Reio Härm ja III 

koha Vallo Vaherpuu. 

Õpilasi juhendas kehalise kasvatuse 

õpetaja  Ants Järv. 

 

 *      *     * 

 

Põlva mk koolide 1.-5.kl. poiste 

jalgpallivõistlustel saavutas 

Räpina ÜG võistkond  4. koha  

(kokku osales 10 võistkonda). 

Võistkonnas mängisid  Kevin 

Zirna, Eric-Justin Jõks, Glenn 

Rahasepp, Raiko Belausev, 

Andreas Närep, Harri Mähar, Raul 

Randma ja Rasmus Freirich. 

Õpilasi juhendas kehalise kasvatuse 

õpetaja  Ants Järv. 

 

 *     *     * 

 

21. aprillil osales poistekoor  

üldlaulupeo "Aja puudutus"  

2. eelproovil ja ettelaulmisel. Poisse 

juhendas Marika Aruküla. 

 

 *     *     * 

 

23. aprillil tähistati koolis Räpina 

ÜG 101. sünnipäeva kontserdiga, 

kus esinejaks oli Getter Jaani. 

Õhtul olid koolimajja kutsutud kõik 

sügisel meie kooli 1. klassi tulevad 

õpilased koos vanematega. Ka neile 

esines kontserdiga Getter Jaani. 

   *     *     * 

24. aprillil osales Räpina ÜG 

võistkond maakondlikul 

sudokude lahendamise võistlusel 

ning saavutas II  koha. Võistkonda 

kuulusid Kadi Kaldmäe, Mari-Liis 

Vosmi, Mihkel Sillakivi, Melani 

Vosmi, Mai Kirsing ja  Harri 

Mähar.   

 

 *     *     * 

24. aprillil toimus RÜG-i 

õppenõukogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Kuld- ja hõbemedaliga 

tunnustamine 

 XII klassi õppeperioodi 

lõpetamine 

 Info 

 

  *     *     * 

 

24. aprillil käisid 5.a ja 5.b klassi 

õpilased õppepäeval Meenikunno 

rabas. 

 

  *     *     * 

6. klassi õpilaste maakondlikul 
vene keele olümpiaadil saavutas 

Philip Hrabrov I koha ja Anna 

Zahharova II koha.  

Number 9           06. mai 2014 



 

Eesti Ajalooõpetajate ja 

Ühiskonnaõpetajate Seltsi 

ajalooalaste uurimistööde 

võistluse lõppkonverentsile, mis 

toimus Tartus Haridus- ja 

Teadusministeeriumi saalis, olid 

kutsutud meie koolist Kadri  

Samuel ja Olivia Tund ning  nende 

juhendajad Tiia Aasmaa, Svetlana 

Tund ja Tiiu Viljalo. 

 

 *     *     * 

25. aprillil  toimus viimase 

koolikella ja hõbekella aktus. 

Esinesid 1. klasside ja  11. klasside 

õpilased.  Sõnavõtuga esines 

õppealajuhataja, 12. klassi õpilased 

esitasid  päevakohase  laulu. Väga 

ilusa aktuse korraldamise eest 

kuuluvad suured tänud 10. klassi 

õpilastele.  

 

   *      *     * 

25. aprillil osales lastekoor  

üldlaulupeo "Aja puudutus"  

2. eelproovil ja ettelaulmisel. 

Õpilasi  juhendas Riina Tamm. 

 

 *     *     * 

 

27. aprillil toimus Põlva 

kultuurikeskuses Põlvamaa 

"Lauluvanker 2014" konkurss- 

kontsert, milles osalesid Räpina ÜG 

õpilased Merilin Tolmusk, 

Andry Must ja Angelika Apuhtin.  

 

  *     *     * 

  

Dorel Donner võitis Eesti 

Tervishoiu Muuseumi 

meditsiinialaste teadustööde 

konkursil oma uurimistööga 

“Õpilaste teadlikkus e-ainetest ja 

karastusjookides olevad e-

ained” ergutusauhinna. Auhinnaks 

sai ta ajakirja  Imeline Teadus 

tasuta aastakäigu. Uurimistöö 

juhendaja oli  Karin Tuul. 

 

*     *     * 

 

28. aprillil toimus algklasside 

õpilaste kevadkontsert.  

*     *     * 

28. aprillil toimus 9. ja 10. kl 

õpilastele  liikumisaasta  loeng       

"Tervislik toitumine",  mis tuletas 

meelde õpitut ja andis  teavet uutest 

seisukohtadest. Osalejad said 

vahepalaks  krõbistada ka 

aedvilja.  Lektor oli Põlva Haigla 

ülemarst Margit Rikka. 

 

 *     *     * 

 

29. aprillil esinesid 8.b, 10.ab ja 

11. klasside õpilastele Koidula ja 

Luhamaa piiripunktide töötajad, 

kes rääkisid   õppimisvõimalustest 

Sisekaitseakadeemias, Maksu-ja 

Tolliameti eesmärkidest ja 

piirangutest piiriületusel, 

salakaubaveost  ja avastatud 

salakaubast ning levinumatest 

narkootikumidest. Õpilastele 

meeldis ka väga narkokoer, kes 

otsis ja leidis ärapeidetud 

narkootikume. 

 

*     *     * 

29. aprillil esines 8.a ja 8.b 

klasside õpilastele Veljo Kütt SA 

Erametsakeskusest.  

 

*     *     * 

30. aprillil  osales meie kooli 

võistkond koosseisus Brigitta Uibo, 

Liina Konsap ja Kätlin Jallai Tartu 

Ülikooli Loodusmuuseumi 

linnuviktoriinil. 

 

 *     *     * 

RMK Metsaviktoriinist võtsid 

meie koolist osa 6.-8. klasside 

õpilased. Parima tulemuse sai sel 

aastal 8.b klass. 

 

 

   *     *     * 

 

 

Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


