
 

 

 

 

 

31. märtsil käisid esimesed ja 

teised klassid ning 4.a klass Räpina 

lasteaias Vikerkaar vaatamas 

etendust “Tare-tareke”, mille 

esitasid lasteaiaõpetajad. 

 

 *     *     * 

 

31. märtsil toimus Põlvamaa 

koolide ühisprojekt “Teater 

maale”. Üheskoos käidi Tallinnas 

Estonia ooperiteatris vaatamas 

haridusprojekti etendust “Aken 

ooperi- ja balletimaailma” ning 

pärast teatrietendust külastati Eesti 

Teatri- ja Muusikamuuseumi, kus 

muuseumi kuraator andis huvitava 

ülevaate muuseumi tegevusest ning 

eksponaatidest. Meie koolist osales 

neli õpilast 8.b klassist koos 

muusikaõpetaja Riina Tammega. 

 

*     *     * 

 

9. aprillil toimus Orava Põhikoolis 

Põlvamaa võistkondlik 

SUDOKUDE lahendamine. Meie 

kooli esindas kaks võistkonda:   

II võistkond - Aleksandra Kukk 

 (4. kl), Harri Mähar (5. kl) Eric 

Justin Jõks (6. kl), Melani Vosmi 

(7. kl), Algmar Erik (8. kl), Mariliis 

Vosmi (9. kl) - saavutas III koha. 

I võistkond - Kerttu Galka (4. kl), 

Kaarel Volk (5. kl), Irina 

Solujazikova (6. kl), Mariliis 

Leppik (7. kl), Mihkel Sillakivi (8. 

kl), Edda Johanna Punnisk (9. kl) 

saavutas 6.-7. koha. 

 

 *     *     * 

 

10. aprillil toimus Räpina 

Aianduskooli eestvedamisel  

maakondlik loodusainete päev. 

 

 *     *     * 

 

10.–12. aprillini toimus Türi 

Ühisgümnaasiumis multimeedia-

laager, millest võttis osa Brittany 

Tuul. 

 *     *     * 

 

15. aprillil toimus piirkondlik vene 

keele olümpiaad 6. klasside 

õpilastele. Meie koolist saavutasid  

rühmas, kus õpilaste  kodune keel 

on vene keel Agnes Leek ja 

Mariin Tikka I koha.      

 

 *     *     *            

 

Põlva mk  koolinoorte „Osavaim 

korvpallur 2015“ võistlustel  
saavutasid Räpina ÜG õpilased 

häid tulemusi: 

4.–5. kl  poiste arvestuses saavutas 

III koha  Harri Mähar. 

4.–5. kl  tüdrukute arvestuses 

saavutas II koha  Mari-Lii Lume. 

6.–7. kl  poiste arvestuses saavutas 

II koha Toomas Kilk ja III koha 

Glenn Rahasepp. 

8.–9. kl poiste arvestuses saavutas I 

koha Marthin Vahtra ja II koha 

Risto Lillemäe.  

10.–12. kl  noormeeste arvestuses 

saavutas I koha Kert Hüdsi, II koha 

Sander Tensing  ja III koha Alvaro 

Krasnov. 

Õpilastega oli kaasas kehalise 

kasvatuse õpetaja Ants Järv. 

 

 *     *     * 

 

15. aprillil külastas Põlvamaa 

patrioodi nädala raames Räpina 

Ühisgümnaasiumi vilistlane, 

aktsiaseltsi Lõuna Pagarid juht Uno 

Kaldmäe, kes pidas 9. ja 10. klassi 

õpilastele huvitava loengu teemal 

„Põlvamaa patrioot“. Kaldmäe tõi 

külakostiks kaasa Eesti parima 

pagaritoote 2015, milleks osutus 

Lõuna Pagarite Krõmpsuv Leib 

kanepiseemnetega.  Üritust kajastas 

ka ETV. 

 

 *     *    * 

 

16. aprillil oli  koolis lahtiste uste 

päev, kus osalesid meie kooli 9. 

klasside ning Orava Kooli, 

Mehikoorma PK, Ruusa PK ja üks 

Tartu Kivilinna Kooli õpilane.  

Direktor Rein Raadla  tutvustas  

õppimisvõimalusi Räpina ÜG-s 

ning Helmer Hallik tutvustas 

õpilastele sisejulgeoleku 

eelkutseõppe tingimusi. Oma ainet 

tutvustasid õpetajad Aira Meitus, 

Valentina Narruskberg, Merle 

Randla ja Madis Punson ning  

õpilastel oli võimalus kuulata Ott 

Leplandi kontserti. 

 

 *     *     * 

16. aprillil tähistas kogu koolipere  

Räpina Ühisgümnaasiumi 102. 

sünnipäeva. Üllatuskülaliseks oli 

esinema kutsutud Ott Lepland. 

Õhtul said meeleolukat kontserti 

nautida lasteaialapsed, kes sügisest 

meie kooli õppima asuvad, ning 

nende vanemad ja õed-vennad 

 

 *     *     * 

22. aprillil esinesid 11. klasside 

õpilastele abipolitseinike tegevust 

tutvustava ja propageeriva 

loenguga Põlvamaa  

abipolitseinikud Rudolf Tigasing 

ja Toomas Songi. Õpilased said 

teadmisi abipolitseinike 

igapäevastest tegevustest ning neile 

tutvustati võimalusi, kuidas töötada 

abipolitseinikena. Loeng toimus 

abipolitseinike tööd tutvustava 

nädala raames. 

 

 *     *     * 

 

17. aprillil ja 23. aprillil esinesid  

11.ab ja 12. klasside õpilastele 

kohtinguvägivalla loengutega 

politseitöötajad. 

 

 *     *     * 

 

Üleriigilisel gümnaasiumiõpilaste 

Hardi Tiiduse nimelisel 

mälumängus „Uus hõbe“ 2015 
esines edukalt Räpina ÜG 

võistkond koosseisus Mikk Tarros, 

Reio Härm, Karoliine Solovjev ja 

Karl Tereping, kes pälvisid Gustav 

Adolfi Gümnaasiumi tänukirja. 

 

 

 *     *     * 

 

29. aprillil käis Põlva 

politseijaoskonna ennetus- ja 

menetlustalituse juht Andres 

Kirsing rääkimas 5. ja 6. klasside 

õpilastele virtuaalmaailma 

reeglitest ja ohtudest. Õpilastele  
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selgitati internetimängudes ja 

suhtlusvõrgustikes tegutsemise 

seaduslikku poolt ja ettenähtud 

karistusi reeglite rikkumise korral. 

Loengu pidaja tõi konkreetseid 

näiteid elust ja politsei praktikast. 

 

 *     *     * 

 

Märtsis toimus Räpina ÜG, Räpina 

Loomemaja ja Põlvamaa kunsti  

ainesektsiooni koostöös 

joonistuskonkurss “Muusikat 

kuuled?”, mis oli pühendatud 

muusika-aastale 2015. 
Gümnaasiumis saavutas  Salme 

Ussanov I koha. Äramärgitud tööd  

joonistasid Karl Robert Härm 1.b , 

Amalia Belaš 5.b ja  Mailis-Heleen 

Maastik 7.b klassist. 

 

*     *     * 

 

Räpina Ühisgümnaasiumi 10. klassi 

õpilased võtsid osa VAT Teatri 

ideekonkursist „VEEB”, kus tuli 

jagada oma kogemusi, lugusid või 

ideid internetimaailmast. Konkursi 

eesmärgiks oli koguda ideid ja 

tähelepanekuid järgneva nelja aasta 

jooksul loodavate lavastuste tarvis. 

Žürii sõnul oli rõõmustav, et noored 

näevad internetis nii võimalusi kui 

ka ohte ning soovivad end selles 

keskkonnas põhjalikumalt 

mõtestada. Räpina Ühisgüm-

naasiumi  tõsteti esile,  kui üht 

võistlusel aktiivsemalt osalenud 

kooli. 

 

 *     *     * 

 

 

Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


