
 

 

 

 

 

1. aprillil käisid maakonna vene 

keele õpetajad ja õpilased Pärnus 

õppereisil.  Meie koolist osalesid 

õpetaja Riina Kopli ja õpilased 

Vallo Vaherpuu, Maksim Rjurikov 

ning  Egle Ivanova. Kavas oli vene 

talu külastus,  Pärnu linna-

ekskursioon ja teatris etenduse 

„Meie aja kangelane“  vaatamine. 

 

 *     *     * 

4. aprillil toimus piirkondlik 

inglise keele olümpiaad 7. klassi 

õpilastele.  Meie koolist saavutas 

Reno Kokmann I koha.  

 

 *     *     * 

 

5. aprillil kohtus 12.ab klasside 

õpilastega „Tagasi kooli” raames 

hr Margus Pala. Ta on töötanud 

seitse aastat Eesti suurimas IT-

firmas Playtech programmeerijana. 

M. Pala rääkis lühidalt 

infotehnoloogia olemusest, tõi 

näiteid, kuidas infotehnoloogia abil 

saada edukaks ning tutvustas ka 

idufirma tegemise võimalusi. 

Loeng oli väga huvitav ja 

informeeriv ning tekitas nii 

mõneski huvi tulevikus selle 

valdkonnaga tegelema hakata. 

 

 *     *     * 

6. aprillil toimus 10. klassi 

õpilastele loeng veeohutusest.  

 

 *     *     * 

Räpina Ühisgümnaasiumi 11. klassi 

õpilased osalesid Euroscola 

videokonkursil „Meil on 

lahendus!“. Sügisel 2016 avaneb 

11. klassi õpilastel ja kahel õpetajal 

võimalus külastada Euroopa 

Parlamenti Strasbourgis. 

Tulemused ja õpilaste video. 

 

 *     *     * 

 

6. aprillil osalesid 10.–12. klassi 15 

õpilast sotsiaalpedagoogikaalases 

uuringus. Uuringu viis läbi Tartu 

Ülikooli Pärnu kolledži 3. kursuse 

sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni 

korralduse eriala tudeng Liis 

Seeme. 

 

 *     *     * 

8. aprillil toimus Orava koolis 

sudokude lahendamise võistlus. 
Räpina Ühisgümnaasiumist võttis 

osa kaks 4.–9. klassi võistkonda. 

Meie kooli I võistkond saavutas 

III koha, võistkonda kuulusid 

Pilleriin Sillakivi, Jakob Täht, Kerli 

Kaarna, Irina Solujazikova, Melani 

Vosmi ja Algmar Erik. Teine 

võistkond saavutas 5. koha. 

 

 *     *     * 

7.–8. aprillil  toimus Jaan 

Poska Gümnaasiumi poolt 

korraldatud konverents Poska 

Akadeemia III, kus gümnaasiumi-

õpilased tutvustasid oma 

uurimistöid.  Meie koolist 

esinesid  Kert Hüdsi ettekandega 

„Kerdi talu marjakasvatus“ ja 

Annali Kruusamägi ettekandega 

„Kodumesilased“.  Annali 

Kruusamägi ettekanne pälvis žürii 

tunnustuse ja auhinna. 

 

 *     *     * 

18. märtsil ja 8. aprillil tutvustas 

Räpina Avatud Noortekeskuse 

juhataja Ene Pikner 6. klasside 

õpilastele keskuse tegevust. 

4. aprillil rääkis Ene Pikner  8. 

klassidele ühiskonna jaotumisest 

sektoriteks ja täpsemalt MTÜ-dest. 

 

*     *     * 

 

8. aprillil külastas Räpina 

Ühisgümnaasiumit Kangasala 

valla delegatsioon. Külalisi võttis 

vastu direktor Rein Raadla, kes 

tutvustas koolimaja. Seejärel 

kuulasid külalised aulas õpilaste 

kontserti. 

 

 *     *     * 

 

12. aprillil esines heategevus-

kampaania «Anname au!» raames  

gümnaasiumiõpilastele kaitseväes 

ja kaitseliidus reaalset elu kogenud 

veteran Aaro Hallap, kes rääkis 

õpilastele oma elust ja valikutest 

elus. Ta on osalenud rahvus-

vahelistel sõjalistel operatsioonidel.  

 

*     *     * 

12. aprillil käisid 2.a ja 2.b klassi  

õpilased keskkonnamajas ja 

osalesid õppeprogrammis „Sipel-

gas Ferda vähendab prügi“. 

Keskkonnamajas võttis õpilasi 

vastu keskkonnahariduse spetsialist 

Mari Kala, kes tutvustas maja, 

rääkis õpilastele, kuidas prügi 

sorteerida, näitas õppefilme ja 

lõpuks täideti teadmiste kontrolliks 

tööleht. 

 

 *     *     * 

 

13. aprillil oli  koolis lahtiste uste  

päev, kus osalesid meie kooli 9. 

klasside ning Viluste Põhikooli 

õpilased. Direktor Rein Raadla  

tutvustas õppimisvõimalusi Räpina 

ÜG-s, lapsevanem Reet Palusalu 

rääkis õpilastele enda  ja oma laste 

õpingutest meie koolis ning  nende 

kordaminekutest pärast Räpina ÜG 

lõpetamist, Mari-Liis Vosmi ja 

Kristel Liblik  tutvustasid õpilastele 

politseiõppe kogemusi. Oma ainet 

tutvustas õpetaja  Aira Meitus ning 

oma tegemistest kõnelesid Reio 

Härm, Karl Tereping ja Mikk 

Tarros. Teise lahtise tunni ajal oli 

võimalik õpilastel külastada ja 

vaadata erinevate õpetajate tunde. 

Päeva lõpetas Grete Paia kontsert.  

 

 *     *     * 

14. aprillil toimus Räpina 

Aianduskooli  õpetaja Irmen 

Nagelmaa eestvedamisel  

maakondlik ajaloopäev. 

 

 

 *     *     * 

 

14. aprillil käisid 4.a ja 4.b klassi 

õpilased Eesti Põllumajandus-

muuseumis, kus osaleti haridus-

programmis “Mesi- tervise hoidja”.  

 

*     *     * 

 

15. aprillil toimus 12.a ja 12.b 

klasside  õppereis Tallinnasse 

KUMUSSE. Õpilased osalesid  

uues programmis „Nagu päris! 

Justkui foto! Nii hüper!“. Õpilased 

jaotati gruppidesse ja  neil tuli 

koostada jutustus ühe antud maali 

kohta. Hiljem said nad töötoas  
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šablooni järgi joonistada. Õpilasi  

saatsid Anne Seim ja Riina Kopli. 

 

 *     *     * 

 

15.–17. aprillini toimus Rakvere 

Reaalgümnaasiumis Noorte 

Meediaklubi poolt korraldatud 

multimeedialaager, kus meie 

koolist osalesid Brittany Tuul ning 

Merily Pastak. Laagrisse olid 

oodatud 8.–12. klassi õpilased, kes 

olid Rakverre tulnud üle kogu 

Eesti. Õpetajateks olid Tartu 

Ülikooli ajakirjanduse ja 

kommunikatsiooni instituudi 

üliõpilased. Nagu tavaliselt, oli ka 

seekord laagris kaks kuulsat 

külalist: endine raadio- ja 

teleajakirjanik Heidy Purga ning 

„Seitsmeste uudiste“ reporter Keili 

Sükijainen. Nad mõlemad jagasid 

huvitavaid tarkuseterasid ja väärt 

nõuandeid selle kohta, mida eetris 

teha ja mida mitte. Lisaks rääkisid 

nad ka uudiste valmimisest ja 

toimetuste tööst. 

 

 *     *     * 

16. aprillil toimus Eesti 

koolinoorte mälumängusarja 
finaalmäng. Osa võttis  40 

meeskonda üle vabariigi.  

Põhikoolivõistkond saavutas  12. 

koha ning  gümnaasiumivõistkond 

40. koha.  

*     *     * 

 

14.–16. aprillini käisid Räpina 

Ühisgümnaasiumi õpetajad Poolas 

Suwalki linnas kohtumas sealse 

vallavanema, vallavalitsuse 

liikmete ja valla kooli direktori 

ning õpetajatega. 

 

 *     *     * 

 17. aprillil toimus Põlvamaa 

„Laulukarusselli“ maakondlik 

eelvoor. Meie kooli esindas 2.a 

klassi õpilane Remon Ainson. 8–

10 aastaste lauljate grupis esines 

seitse lauljat. Remon esindab meie 

maakonda „Laulukarusselli“ saates. 

Juhendaja õpetaja on Marika 

Aruküla. 

 

 *     *     * 

20. aprillil toimus piirkondlik 

vene keele konkurss  6. ja 7. 

klasside õpilastele. Meie koolist 

osalesid  Mariin Tikka  ja  Agnes 

Leek 7. klassist (õpetaja Galina 

Kvetkovskaja)   Kärt Talumees ja 

Triinuliis Sillakivi 7. klassist  

(õpetaja Riina Kopli), Angelika 

Apuhtin ja Janika Rõbakova  

 

 

 6. klassist (õpetaja Anne Seim). 

Õpilased jaotati  loosiga 

gruppidesse ja  neil tuli   teha 

erinevaid ülesandeid. 

I koha saavutanud grupis oli  Agnes 

Leek, II koha grupis  Angelika 

Apuhtin ja III koha grupis Kärt 

Talumees ja Janika Rõbakova. 
Õpilastega oli kaasas Anne Seim. 

 

 *     *     *            

 

Põlva mk  koolinoorte „Osavaim 

korvpallur 2016“ võistlustel  
saavutasid Räpina ÜG õpilased 

häid tulemusi: 

4.–5. kl  poiste arvestuses saavutas  

Jakob Täht I koha. 

4.–5. kl  tüdrukute arvestuses 

saavutas I–II koha  Karina 

Kolosova ja III koha Kati-Karoli 

Silla. 

6.–7. kl tüdrukute arvestuses 

saavutas III koha Mari-Lii Lume. 

6.–7. kl poiste arvestuses saavutas I  

koha Glenn Rahasepp, II koha   

Andreas Närep ja III koha Reijo 

Sõukand. 

8.–9. kl poiste arvestuses saavutas  

II koha Mehis-Egert Üllim.  

10.–12. kl  noormeeste arvestuses 

saavutas II koha Kert Hüdsi ja III 

koha Kristian Lillemäe.  

Kehalise kasvatuse õpetajad on 

Ants Järv ja Jaanus Meitus. 

 

 *     *     * 

 

21. aprillil käisid 10. klassi 

õpilased riigikaitse õppe raames 

õppeekskursioonil Tallinnas, kus 

külastasid Sõjamuuseumi. 

 

 *     *     * 

R. Rohu nimelisel kirjandus-

konkursil oli 7.–9. klassi 

arvestuses äramärgitud töö autoriks  

Anna-Leena Rämson 8.a klassist.  

Juhendas õpetaja Maie Oper. 

 

  *     *     * 

 

28. aprillil Vana-Võidus toimunud  

Eesti I meistri- ja karikavõistlustel 

Nuti-Mati matemaatikas  saavutas 

meie kooli 3.a klassi õpilane 

Romio Tikka 2.–3. klassi 

arvestuses 36 793 punktiga III 

koha. Juhendas õpetaja Sirje 

Ladev. 

 

 *     *     * 

 

28. aprillil toimus 9. klassi 

õpilastele liiklusohutusalane 

riskivältimise koolitus „Georgi ja  

 

Kaspari lugu“, mille viis läbi 

Märt Treier.  Koolituse 

eesmärgiks oli aidata kaasa 

vigasaanute ja hukkunute arvu 

vähendamisele koolinoorte seas 

ning toetada õppekava elluviimisel 

läbivat teemat „Tervis ja ohutus“.  

 

 

 

 

 

 

 
Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


