
 30.  jaanuaril toimus piirkondlik 

inglise keele olümpiaad 9. klassi 

õpilastele.  Meie koolist saavutas I–II   

koha Anett-Kristin Palmar. 

 

*     *     * 

2. veebruaril  toimusid  Põlva 

maakonna  3x3 võistlused korvpallis.  

Meie kooli õpilased saavutasid 

järgmised tulemused: 

4.–5. kl poisid III koht- Harri Mähar, 

Martis Ladev, Ken-Marten Puusaar, 

Rasmus Freirich. 

6. –7. kl poiste I võistkond 4. koht-

Glenn Rahasepp, Raiko Belausev, 

Eric-Justin Jõks;  

8. –9. kl  noormehed I koht- Egert Aia, 

Risto Lillemäe, Marthin Vahtra, 

Mehis Egert Üllim. 

10.–12. kl noormeeste II võistkond  I 

koht-  Sander Tensing, Kristian 

Lillemäe, Henri Võsokovski ja I 

võistkond II koht-  Reio Härm, Vallo 

Vaherpuu, Matthias Tuuling, Karl 

Tereping.  

Õpilasi juhendasid Ants Järv ja Jaanus 

Meitus. 

 

 *     *     * 

 

4. veebruaril tutvustasid Räpina ÜG 

vilistlane Kristjan Timmusk ja Merle 

Juur abiturientidele töö- ja 

karjäärivõimalusi vanglateenistuses. 

Õpilastele tundus valik ahvatlev ja 

põnev,  sest töökoht võimaldab 

kaasaegset väljaõpet Sisekaitse-

akadeemias, motiveerivat töötasu ning 

arenguvõimalusi. 

 

*     *     * 

 

5. veebruaril külastasid kooli Räpina 

valla koostööpartnerid Soomest. 

 

 *     *     * 

 

6. veebruaril sai esimeste  klasside 

õpilastel koolis käidud 100 päeva. 

Selle puhul toimus pidu, kuhu olid 

kutsutud järgmisel aastal kooliteed 

alustavad lapsed. Kõige oodatumad 

külalised olid praeguste koolilaste  

lasteaiaõpetajad. Peol näitasid 

esimeste klasside õpilased, mida nad 

on 100 päeva jooksul õppinud. Pärast 

mängiti koos külalistega ringmänge. 

Seejärel läksid koolieelikud 

koolimajaga tutvuma. Esimeste 

klasside õpilasi ootasid klassides 

uhked medalid ja tordid. 

 

*     *     * 

 

6. veebruaril toimus  koolinoorte 

emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. 

Meie koolist saavutas auhinnalise 

koha: 

Evelin Konsap      -   III koht. 

 

 *     *     * 

7. veebruaril avati Räpina linna 

keskväljakul Peipsi- äärsete 

omavalitsuste XXXVII talimängud. 

Poiste-  ja mudilaskoor esines 

ühislauluga „Suusalumi“ ning lõpuks 

laulsid poisid  sportlaste innustuseks 

veel ühe laulu. Õpilasi juhendasid 

Marika Aruküla ja Anu Silm 

 

*     *     * 

 

7. veebruaril toimus piirkondlik 

matemaatikaolümpiaad. Meie 

koolist saavutasid auhinnalisi kohti: 

Andres Palusalu    -  III  koht 

Mart Lume    -    III-V koht 

Kati Heering    - II koht 

 

 *     *     * 

 

 9. veebruaril toimus Räpina ÜG 

hoolekogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Ülevaade koolitoidust ja 

toitlustamisest 

  Hoolekogu arvamuse 

andmine töötasustamise korra 

muutmise eelnõule 

  Ülevaade hoolekogu 

kohtumisest RÜG 

õpilasesindusega 

 Muud küsimused 

 

*     *     * 

Eesti Teaduslahingu eelvoorus 

saavutas meie kooli võistkond 

Desperaado III koha ja võistkond 

Krahh 6. koha. Õpilasi juhendasid 

Karin Tuul, Eve Sibul ja Kersti 

Sammelselg. 

*     *     * 

10. veebruaril osalesid 8.b  ja 9.a 

klassi õpilased rahvusvahelises 

ESPAD-uuringus. 

 *     *     * 

Põlva maakonna koolide  võistlusel 

„Tähelepanu, start!“ saavutas  I 

koha Räpina ÜG I võistkond 
koosseisus Kärt Hüdsi, Trinity Talas, 

Erolyn Palu, Mirtel Must, Raul 

Randma, Robert Rauba,  

Rihhard Poltan ja Georg Sulaoja. 

Õpilaste juhendaja  oli  Karin Junson. 

 

*     *     * 

13. veebruaril toimus piirkondlik  

vene keele olümpiaad gümnaasiumi-

astmele. Olümpiaadi üldteemaks oli 

„Vene kirjandusteosed ekraanil“ . 45 

minuti jooksul tuli  kirjutada  200 - 

sõnaline essee ja eelnevalt koostatud 

10-minutiline esitlus. I koha saavutas 

11.b klassi õpilane  Hristina 

Parimskaja  (teema „ A. S. Puškini 

jutustus  „Preili-talutüdruk“ kui  

samanimelise mängufilmi allikas“). 

Juhendas õpetaja Anne Seim. 

*     *     * 

13. veebruaril toimus Räpina ÜG 

õpilasesinduse eestvedamisel 12. 

maakondlik sõbrapäev. Ürituse avas 

Põlva maavanem proua Ulla Preeden. 

Meeleolukate kavadega esinesid JJ-

Street tantsijad, show-tantsijad ja 

ministaaride parimad. Külalisesinejaks 

oli ansambel Shanon.  

 

*     *     * 

 

13. veebruaril lõppes gümnaasiumi-  

õpilastel III tsükkel. “4-5” õppis 20 

õpilast (24,0%), ainult “5” õppis 3 

õpilast (4,0%).  “4-5” õppis kokku  23 

õpilast (28,0%), puudulikud hinded 

või hinne välja panemata oli 18  

õpilasel (22,0%). 

 

 *     *     * 

15. veebruaril toimus Räpinas 

Kaitseliidu Põlva maleva Räpina  

Number 7           06. märts  2015 



üksikkompanii kodu avamine, kus 

osalesid ka Räpina kodutütred: Diana 

Pihlap, Deivi Pihlap, Egle Ivanova, 

Inessa Kämbre, Adriana Konsing, 

Triin Nelk, Karoline Solovjev, 

Brittany Tuul ja Bianca Tuul. 

 

*    *     * 

16. veebruaril esines loenguga  

Räpina Ühisgümnaasiumi 

abiturientidele Tartu Ülikooli 

usuteaduskonna lektor dr Kaido 

Soom teemal „Religioon 

tänapäevases maailmas“. Loengu 

raames said kuulajad ülevaate 

erinevatest usunditest, nende levikust 

maailmas ja Eestis ning esmase 

ettekujutuse, kuidas usundid 

mõjutavad ühiskonda, kultuuri ja 

poliitikat. Hiljutiste Prantsusmaa ja 

Taani sündmuste taustal on nimetatud 

teema eriti aktuaalne. Loengut 

koordineeris õpetaja Tarmo Tammes. 
 
 *     *     * 
17. veebruaril kohtusid 12. klassi 

õpilased Võrumaa osakonna 

karjääriinfo spetsialisti  ja Räpina ÜG 

vilistlase Kristi Randlaga. 

 

*     *     * 

Põlva maakonna koolide 4. –6. kl  

võrkpalli miniliiga Põlvamaa etapil 

saavutasid poisid  II koha. 

 Võistkonda kuulusid  Quayre 

Afanasjev, Reijo Sõukand, Glenn 

Rahasepp, Kevin Zirna, Andreas 

Närep ja Raiko Belausev.  Kehalise 

kasvatuse õpetaja on Jaanus Meitus. 

Tüdrukud saavutasid 4. koha.  

 

*     *     * 

18.–19. veebruaril toimus Põlva 

maakonna kodutütarde ja 

noorkotkaste laskevõistlus, millest 

võtsid osa ka Räpina kodutütred. 
Võisteldi kolmes võistlusklassis: 

Kõige nooremas astmes (10–11 a) 

saavutas õhkpüssist lastes Bianca Tuul 

176 silmaga individuaalselt II koha. 

Keskmises vanuseklassis (12–14 a) 

saavutas sportpüssist lastes Egle 

Ivanova 177 silmaga individuaalselt 4. 

koha. Kõige vanemas vanuseklassis 

(15–18 a) saavutasid sportpüssist 

lastes Inessa Kämbre I koha ja   

Adriana Konsing III koha.  

Võistkondlikult saavutasid Adriana  

Konsing ja Edda Johanna Punnisk 359 

silmaga III koha. Inessa Kämbre ja 

Triin Nelk 357 silmaga 4. koha. Laura 

Kolsar ja Diana Pihlap 352 silmaga 6. 

koha. 

 *     *     * 

19. veebruaril Põlvas toimunud 

koolinoorte sporditeemalise 

mälumängu "Bumerang" 
maakondlikul  etapil saavutas I koha 

8.a klassi võistkond  koosseisus 

Indrek Arumets, Taiger Kala, Stefan 

Leon Kaljuvee ja  Peeter Samoldin. II 

koha saavutas 11.b klassi võistkond  

Reio Härm, Mikk Tarros ja Karl 

Tereping ning III koha 9.a klassi 

võistkond Egert Aia, Märten Liiske, 

Renet Rämman ja Tambet Toim. 

 Õpilasi juhendas  Aarne Ibrus. 

 

*     *     * 

19. veebruaril külastasid kuuendate 

klasside õpilased Võrumaal asuvat 

Metsavenna talu, kus võeti osa 

programmist „Metsavenna retk“. 

 

*     *     * 

23. veebruaril käisid Räpina ÜG 

lauljad 7., 8. ja 9. klassist Räpina 

Lasteaias Vikerkaar, kus esineti EV 

97. aastapäeva pidulikul aktusel. 

Esitati kaks laulu: “Meil on elu keset 

metsa” ja “Õhtul, kui jõuan ma koju”. 

Pärast aktust külastasid õpilased 

maketinäitust „Räpina – minu kodu“. 

Õpilasi juhendas Riina Tamm. 

 

 *     *     * 

23. veebruaril toimunud Eesti 

Vabariigi 97. aastapäeva  kontsert-  

aktusel esinesid sõnavõttudega 

Räpina ÜG direktor hr Rein Raadla ja 

vallavanem hr Teet Helm ja volikogu 

esimees hr Kaido Palu. Õpilastest 

tunnustati järgmisi väga hästi õppivad 

ja väljaspool kooli aktiivselt 

tegutsevad õpilasi: 

Maris Neeno 

Kristo Kärtmann 

Karoline Solovjev 

Maarja-Ly Maastik 

Kati Justus 

Katre Kriiskütt 

Joel-Markus Noorem 

Koit Kõrvel 

Märt Konsap 

Matthias Tuuling 

Marike Peedosaar 

Märten Liiske 

Taavi Toim 

Esme Kergand 

Jakob Täht. 

Õpetajatest tunnustati Marina Soidlat 

ja Kersti Sammelselga. 

Muusikalist külakosti pakkusid Tõrva 

Gümnaasiumi noormehed. 

 

   *     *     * 

26. veebruaril toimus 10.–12. klassi  

õpilastele Tartu Ülikooli Molekulaar- 

ja Rakubioloogia Instituudi projekt 

“Rändav bioklass”, millest võttis osa 

19 õpilast. Projekti eesmärgiks on 

 tutvustada koolinoortele eluteadusi 

ning suurendada nende huvi 

biotehnoloogia valdkonna vastu. 

 Projektis õpetati õpilasi tänapäevaste 

molekulaarbioloogia ja geenitehno-

loogia labori töövahenditega töötama 

ning viidi läbi erinevaid eksperimente 

pärilikkusaine ehk DNA-ga. Samuti 

tutvustati õpilastele ka õpingute 

jätkamise võimalusi Tartu Ülikoolis. 

 

 *     *     * 

27. veebruaril toimus Põlva 

muusikakoolis Eesti Meestelaulu 

Seltsi IX poiste-solistide 

võistulaulmise Põlva maakonna 
vahevoor. Meie kooli esindasid 1.a 

klassi õpilane Remon Ainson ja 5.a 

klassi õpilane Mathias Kaljas. Õpilasi 

juhendas Marika Aruküla. 

 

 *     *     * 

5.a klassi õpilased osalesid Räpina 

ÜG ja Petseri 3. KK ühisprojektis 

„Ühendame koolidevahelised 

sillad“. Projekti raames vahetasid 

õpilased kirju ja joonistusi teemal 

„Minu lemmikud“. Kirjavahetus 

toimus inglise keeles. Kuus Petseri 

rajooni Mitkovitsa kooli õpilast 

astusid kirjavahetusse meie kooli 3. 

klassi õpilastega sooviga praktiseerida 

eesti keelt.  

 *     *     * 

27. veebruaril toimus Räpina 

Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse 

eestvedamisel tugipäev. Räägiti 

järgmistel teemadel: 

• suhted õpetajate ja 

  klassijuhatajaga; 

• koolikiusamine ja -vägivald; 

• toitlustamine; 

• tunniväline töö; 

• keskkond ja olme; 

• õppimine, õpetamine ja   

  tunniosalus. 

 

*     *     * 

28. veebruaril toimus piirkondlik 

füüsikaolümpiaad. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti: 

Andres Palusalu    -  I  koht 

Janne Jaago    -    III koht 

Brittany Tuul    - III koht 

Kristo Kärtmann  - I koht 

Diana Heering  - II-III koht 

Karoline Solovjev  - II-III koht 

Märt Konsap  - I-II koht 

 

 

 

 

 
Kersti Sammelselg, 
Räpina ÜG õppealajuhataja 


