
 28. augustil toimus RÜG 

õppenõukogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Protokollija valimine 

2015/2016. õa 

 Tööjuubelid, töölt lahkumine, 

uued töötajad 

 2014/2015. õa lõpetamine, 

kokkuvõte 2014/2015. õa 

õppe- ja kasvatustöö 

tulemustest 

 2015/2016. õa  peamised 

ülesanded, üldtööplaani 

kinnitamine 

 Muudatused kooli õppekavas 

 Esimese koolipäeva aktused 

 Info 

 

*    *     * 

 

2015/2016. 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 43 esimese klassi õpilast. 

Traditsiooniliselt osalesid sellel 

aktusel ka kuldkellalised ning nende 

õpetajad. 2015/2016. õppeaastal õpib 

Räpina ÜG-s 415 õpilast (221 poissi ja 

194 tüdrukut), õpilasi õpetab 50 

pedagoogi ning klassikomplekte on  

23. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 27 

lõpetajast 4 (14,8%), rakendus-

kõrgharidust omandab 3 õpilast 

(11,1%), kutseõppes õpib13 õpilast 

(48,1%), mis kokku moodustab 74,0% 

lõpetanute arvust.       

 

              *     *     * 

Räpina Ühisgümnaasiumi uueks 

õpilasesinduse presidendiks valiti 

Karl Tereping. Karl valiti ka Eesti 

Õpilasesinduste Liidu üldkoosoleku 

korraldusmeeskonda. 

 

   *     *     * 

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilas- 

esinduse asepresident Mikk Tarros 

valiti eesti Õpilasesinduste Liidu 

rahvusvaheliste suhete juhiks. Suvel 

viibis ta noortevahetuses Ameerikas 

ning septembris viibis esimesel 

välislähetusel Belgias. 

 

   *     *     * 

8.–11. septembrini toimusid 

ülemaailmse spordinädala raames 

õpilastele võistlused.  

Pendelteatejooksus: 

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

I koht 5.b     I koht 8.b      I koht 11. kl 

II koht 4.a    II koht 7.b    II koht 12.b  

III koht 5.a   III koht 8.a   III 9.b  

Fotojaht: 

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

I koht 3.b     I koht 8.b      I koht 9.b 

II koht 5.a    II koht 7.a    II koht 10. kl  

III koht 5.b  III koht 7.b   III 9.a klass.  

Jalgpallis olid paremad 6.a, 8.b, 8.a, 

11. klassi, 9.a ja 9.b klassi tüdrukud 

ning 7.b, 8.b, 6.a, 10. klassi, 11. klassi 

ja 12.a klassi noormehed. 

 

   *      *     * 

11. septembril käis 3.a klass 

Meenikunno rabas, kus toimus Peipsi 

Koostöö Keskuse õppeprogramm 

„Inimene ja soo“. 

 

 *     *     * 

 

15. septembril esitlesid 8. klasside 

õpilased oma 2015. aasta kevadel 

valminud loovtöid 7. klasside 

õpilastele. 

 

*     *     * 

 

18. septembril võeti „rebased“ 

ametlikult gümnaasiumisse. 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. 

 *     *     * 

 

18. septembril käis 3.b klass 

Meenikunno rabas, kus toimus Peipsi 

Koostöö Keskuse õppeprogramm 

“Inimene ja soo”. 

 

 *     *     * 

 

22. septembril käisid 8. klasside 

õpilased Tõraveres Tartu 

Observatooriumis aktiivõppepäeval. 

Õpilased lahendasid rühmades 

kaugseirega seotud ülesandeid, 
kasutades erinevaid infoallikaid. 

Ülesanded olid seotud geograafia, 

bioloogia, füüsika, matemaatika ja 

eesti keele õppekavaga. Iga rühm 

uuris lähemalt erinevat kaugseirega 

seotud valdkonda. Uued teadmised 

anti teistele rühmadele edasi 

ettekannete vormis. Päev lõppes 

interaktiivse viktoriiniga. 

 
 *     *     * 
   
22. septembril käis 2.a klass 

Põlvamaa Keskkonnaharidusliku 

(KIK) projekti raames õppematkal 

“Sisalikuretk” Meenikunno rabas. 

Õpiti tundma rabataimi, saadi teadmisi 

sisalikkudest ja nende eluviisist. 

 

 *     *     * 

 

23. septembril toimus 7.b klassile 

Vana-Vastseliinas Piusa jõe ürgoru 

maastikukaitsealal KIK-i 

õppeprogramm „Piusa“. 

 

 *     *     * 

 

23. septembril toimus 1.b klassile 

Meenikunno rabas KIK-i 

õppeprogramm “Sisalikuretk”.  

 

 *     *     * 

 
Räpina Ühisgümnaasiumi I kooliastme 

õpilased võtsid sügise alguse vastu  

näitusega “Sügise sünnipäev”. 

Vaadata sai värvilisi joonistusi ja 

loodusmaterjalidest meisterdusi. 

 

 *     *     * 

24. septembril esitlesid abituriendid 

oma 2015. aasta kevadel kaitstud 

uurimistöid 10. ja 11. klassi 

õpilastele. Ettekannetega esinesid 

Salme Ussanov, Kristo Kärtmann, 

Mari-Liis Older, Kert Hüdsi, Kristin 

Poljakov, Karl Tereping, Mikk Tarros 

ja Henri Võsokovski. 

 

 *     *     * 
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24. septembril  toimus 4. klassidele 

Peipsi Koostöö Keskuse õppe-

programm  „Veeselgrootute 

uurimine“. Esimene tund 

õppepäevast veedeti Võhandu jõe 

ääres, seejärel toimus tegevus 

laborklassis. 

 

 *     *     * 

 

25. septembril käisid 7.–12. klassi 

õpilased ja maakondlikel 

aineolümpiaadidel I ja II kohti 

saavutanud õpilasi juhendanud 

õpetajad kodanikualgatusprogrammi 

“Minu Riik” raames preemiareisil 

Tallinnas. Külastati Presidendi ja 

Toompea lossi, Riigikogu, Tallinki 

laeva. 

 

    *     *     * 

 

25. septembril käisid 6.a klassi 

õpilased Meenikunno rabas, kus 

toimus KIK-i õppeprogramm 

„Uurime raba“. 

 

    *     *     * 

 

28. septembril toimus Euroopa 

keelepäeva viktoriin, kus I koha 

saavutas 12.b klassi I võistkond  

koosseisus Reio Härm, Mikk Tarros ja 

Karl Tereping, II koha saavutas 10. 

klass koosseisus Pilleriin Jäämets, 

Oksana Lõssenko ja Märten Liiske 

ning III kohta jagasid 9.a klass Peeter 

Samoldin, Alina Poduškina ja Piret 

Puurmaa; 12.a klass Vallo Vaherpuu, 

Kristo Kärtmann ja Maksim Rjurikov 

ning 12.b klassi II võistkond Elina 

Kirjuškin, Silver Varusk ja Karoline 

Solovjev. Viktoriini korraldas Aira 

Meitus. 

 

 *     *     * 

 

29. septembril käisid 2.b klassi 

õpilased KIK-i projekti raames 

Meenikunno rabas õppekäigul 

“Sisalikuretk“. 

 

  *     *     * 

 

30. septembril toimus 4.a klassile 

KIK-i õppeprogramm “Sisalikuretk“ 

Meenikunno rabas. 

 

 

    *     *     * 

 

Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


