
 29.  augustil toimus RÜG 

õppenõukogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Protokollija valimine 

2014/2015. õa 

 Tööjuubelid, töölt lahkumine, 

uued töötajad 

 2013/2014. õa lõpetamine, 

kokkuvõte 2013/2014. õa 

õppe- ja kasvatustöö 

tulemustest 

 2014/2015. õa  peamised 

ülesanded, üldtööplaani 

kinnitamine 

 Muudatused kooli 

arengukavas 

 Muudatused kooli õppekavas 

 Esimese koolipäeva  aktused 

 Info 

 

*    *     * 

 

2014/2015. õa algas õpilastele kell 

10.00, kui kogu koolipere kogunes  

õppeaasta avaaktusele koolimaja ette. 

Õpilasi ja õpetajaid tervitasid direktor 

Rein Raadla ja Räpina  vallavanem 

Teet Helm. Pärast avaaktust toimusid 

klassijuhatajatunnid. Kell 12.00 

toimuval aktusel said direktorilt 

aabitsa  48 esimese klassi  õpilast. 

Traditsiooniliselt osalesid sellel 

aktusel ka kuldkellalised ning nende 

õpetajad.  2014/2015. õppeaastal õpib 

Räpina ÜG-s  422 õpilast (223 poissi 

ja 199 tüdrukut), õpilasi õpetab 49 

pedagoogi ning klassikomplekte on  

23. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 40 

lõpetajast 12 (30,0 %), rakendus-

kõrgharidust omandab 10 õpilast 

(25,0%), mis kokku moodustab 55,0% 

lõpetanute arvust.       

 

              *     *     * 

 

3. septembril sõitsid üheksandate ja 

kümnenda klassi õpilased Jõmmuga  

Laaksaare sadamast Piirissaare 

sadamasse ning sealt edasi Räpina 

sadamasse. Laeval  sai viibida nii 

ülemistes  kui ka alumistes ruumides. 

Õpilased said tutvuda nii   Piirissaare 

kohaliku eluga kui ka näha praami, 

mis sõidab marsruudil  Laaksaare- 

Piirissaare. Õpilastega olid kaasas 

klassijuhatajad Maire Alver, Karin 

Tuul ja Aira Meitus. 

 

   *     *     * 

 

9. septembril, ESF teabepäeval, 

esines 11. ja 12. klasside õpilastele 

loenguga "Tööga seotud terviseriskide 

vähendamine ja töösuhete kvaliteedi 

parandamine“ Tööinspektsiooni 

jurist- inspektor Marika Liiv. 

 

*     *     * 

10. septembril esinesid meie kooli 

aulas JJ-Street tantsijad, kes esinesid 

õpilastele 3- minutilise kavaga.   

 
   *     *     * 
Räpina ÜG õpilasesinduse liige Maris 

Neeno valiti 300 kandidaadi seast 

Eesti Õpilasesinduse Liidu XXXI 

üldkoosoleku korraldusmeeskonda. 

 

  *     *     * 

12. septembril toimusid „Reipalt 

koolipinki“ raames õpilastele 

võistlused.  

Pendelteatejooksus: 

3.–5. kl;     6.–8. kl;      9.–12. kl           

I koht 4.b   I koht 8.a    I koht 10. kl 

II koht 5.a    II koht 7.b   II koht 9.a  

III koht 3.a  III koht 6.b IIIkoht  9.b  

Harjutused jaamades: 

3.–5. kl;     6.–8. kl;      9.–12. kl           

I koht 4.b   I koht 8.a      I koht 11.a 

II koht 5.b II koht 7.a    II koht 12. kl  

III koht 4.a  III koht 7.b  III koht 10. kl  

 

   *      *     * 

15. septembril kohtusid 9. – 12. 

klasside õpilased eakaaslastega, kes 

tutvustasid  väitlust ning väitlusseltsi 

tegevust ja viisid läbi näidisväitluse. 

 *     *     * 

18. septembril toimunud Põlva 

maakonna koolide 10. –12. kl  

noormeeste jalgpallimeistri-

võistlustel saavutasid meie kooli 

noormehed III koha. Võistkonnas 

mängisid Kristian Lillemäe, Eduard 

Paulson, Sander Tensing, Aleks 

Mõttus, Kert Hüdsi, Vallo Vaherpuu, 

Henri Võsokovski, Taavi Näks ja  

Alvaro Krasnov. Kehalise kasvatuse 

õpetaja on  Jaanus Meitus. 

 

   *     *     * 

Räpina Ühisgümnaasium osaleb juba 

mitmendat aastat Tervise Arengu 

Instituudi puu- ja köögiviljade 

kampaanias. Käesoleval aastal 

toimub kampaania 15.09-05.10.2014. 

Kampaania käigus pakub kooli söökla 

lisaks koolitoidule õpilastele erinevaid 

puu- ja köögivilju. 

 

   *     *     * 

Võistlusel „Suitsuprii klass“ osalevad 

Räpina Ühisgümnaasiumist  järgmised 

klassid: 9.b, 7.b, 5.a, 7.a, 4.b, 8.a, 4.a, 

5.b, 6.b, 6.a, 11.b ja 9.a. 

 
  *     *     * 

17. ja 18.  septembril külastasid meie 

kooli õpilased Räpina Aianduskooli, 

kus peeti ulukipäeva. Ürituse 

läbiviijaks oli hr Arvi Lepisk, kes 

rääkis õpilastele inimese ja looduse 

suhetest, jahindusest, trofeedest ja 

liikide käitumisest ning elupaikadest. 

Näituse hitiks olid loomade sarved ja 

kihvad.  

 

   *     *     * 

 

19.  septembril võeti rebased 

ametlikult gümnaasiumi. Üritus 

koosnes paljudest võistkondlikest 

mängudest. 12. klasside õpilased said 

ürituse organiseerimisega väga hästi 

hakkama ning väga kenad nägid välja 

ka  „rebased“, kes kõikidel üritustel 

(v.a mõned kartlikud)  aktiivselt kaasa 

lõid. 

 *     *     * 

 

20. septembril Kiilis toimunud  

karikavõistlustel saavutasid Räpina 

võistlustantsijad finaalides järgmised 

kohad: Eric Justin Jõks- Agnes Leek 

JUN 1 D klassis Ladina-Ameerika 

tantsudes  III koha ja  Keir Rämson- 

Gerli Konsap JUN 2 C klassis Ladina-

Ameerika tantsudes  4. koha. 

 

 *     *     * 

23. septembril toimus 

tuleohutusõppus, mis koosnes 
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kolmest osast: 

1. evakuatsiooniõppus; 

2. kokkuvõte evakuatsioonist ja  

    tuleohutusnõuete loeng  

   auditooriumis; 

3. praktiline õppus vahtkustuti  

   kasutamiseks. 

 

  *     *     * 

 

26. septembril  toimus Euroopa 

keelepäeva viktoriin, kus I koha 

saavutas 11.b klass koosseisus Reio 

Härm, Mikk Tarros ja Karl Tereping, 

II koha saavutas 9.a klass koosseisus  

Pilleriin Jäämets, Oksana Lõssenko ja 

Märten Liiske ning III koha 10. klass 

koosseisus Anita Härm, Elis Andra 

Jõks ja Polina Kasyanova. Viktoriini 

viis läbi Aira Meitus. 

 

 *     *     * 

 

„Minu Riik“ raames külastasid 

Räpina ÜG õpilased 26. septembril 

Kadrioru  lossi, Toompea lossi, 

Riigikogu ja Tallinna Teletorni.  

 

 *     *     * 

 

29. septembril toimus  koolis 

loovtööde päev.  8. ja 9. klasside 

õpilased tutvustasid 6. ja 7. klasside 

õpilastele, missugused olid nende 

loovtööd. 

 

  *     *     * 

 

Ülemaailmset  muusikapäeva 
tähistati Räpina ÜG aulas 30. 

septembril etendusega  „Reis 

muusikamaale“. 
Osalesid algklasside õpilased ja 

lasteaed Vikerkaar  2015. aasta  

sügisel kooliminejad  lapsed.  

 

 

 

Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


