
5. jaanuaril toimus õpetajatele 
koolitus „Tuleviku õpetaja: Õpetaja 

digitaalne arengumapp“, mille viis 

läbi pr Anne Rosenberg. 

 

*     *     * 
8. jaanuaril toimus õpetajatele 
koolitus  „Tähelepanuhäiretega 

laps“, mille viis läbi pr Angela 

Jakobson. 

 
 *     *     * 
12. jaanuaril kohtusid 12. klassi 

õpilased direktoriga, kes tutvustas 

õpilastele kooli lõpetamise tingimusi 

ja kooli kodukorda. 

 

 *     *     * 

12. jaanuaril toimus Räpina 

Ühisgümnaasiumis koolikontsert 5.–

8. klassi õpilastele, esines ansambel 

Trio Naturale. 

Kasutusel olid ainult naturaalpillid, 

millele viitab ka ansambli nimi. 

Mängiti erinevate rahvaste laule. 

Nende etteasted olid väga humoorikad 

ning artistid oskasid väga hästi 

publikuga suhelda. 

 

*     *     * 

 

Kuni 25. jaanuarini said Räpina ÜG 

õpetajad osaleda Tallinna 

Ülikooli haridusinnovatsiooni 

keskuse poolt korraldatud 

õpetajauuringus. Uuring asus 

aadressil: 
https://www.surveymonkey.com/r/5857X6L 

 

*     *     * 

 

20. jaanuaril käisid 5.a, 5.b ja 5.c 

klassi õpilased õppereisil Tartus. Nad 

külastasid Vanemuise teatri   etendust 

„Nukitsamees“ ja Paberi-muuseumit. 

 

 *     *     * 

 

Informaatikavõistlusel „Kobras“ 
osales 18  6.–10. klassi õpilast. 

Benjaminide (6.–8. klass) arvestuses 

olid meie kooli parimad Oskar 

Johannes Laht (7.a klass, Põlvamaa 

parim tulemus, 119.–223. koht) 24 

punktiga 30-st, Rasmus Mirma (7.b) 

22 punktiga ning Eric  

Justin Jõks ja Reno Kokmann 

(mõlemad 7.b) 20 punktiga.  

Juunioride (9.–10. klass) arvestuses 

olid meie kooli parimad Andres 

Palusalu (9.b kl, Põlvamaa parim 

tulemus, 88.–106. koht) 21 punktiga, 

Märten Liiske (10. kl) 16 punktiga ja 

Janne Jaago (9.a) 15 punktiga. 

 

*     *     * 

  

19. jaanuaril selgusid Võru 

Spordikeskuses Põlva maakonna 

koolinoorte meistrid sisekerge- 

jõustikus. Oma vanuseklassides 

saavutasid esikohti järgmised 

õpilased: 

Kärt Hüdsi (kaugus- ja kõrgushüpe 

ning kuulitõuge); 

Raul Randma kaugus- ja kõrgushüpe, 

kuulitõuge ja 60 meetri jooks); 

Märten Kala (kõrgushüpe); 

Märten Liiske (kaugushüpe); 

Renet Rämman (kõrgushüpe); 
Taavi Toim (kaugushüpe ja  60 

meetri jooks); 

Silver Varusk (kuulitõuge). 

http://yg.rapina.ee/avaleht/uudised/ 

 
 *     *     * 

 

Algklasside jõulupeol esinesid  

4. klasside õpilased näidendiga 

„Jõulupidu kuningriigis“. Lavastusse 

olid sisse põimitud ilusad laulud ja 

meeleolukad tantsud. 19. jaanuaril 

käisid etendust vaatamas Räpina 

lasteaia Vikerkaar mudilased ning 

21. jaanuaril esineti pensionäride peol. 

 

 *     *     * 

 

22. jaanuaril külastas meie kooli 

Viktoria Ladõnskaja, kes on Eesti 

ajakirjanik, saatejuht ja poliitik, XIII 

Riigikogu liige. Ta kandideeris 2015. 

aasta Riigikogu valimistel IRLi 

nimekirjas  ja on nüüd tegev 

Riigikogu kultuurikomisjonis. 

  

11.–12. klasside õpilastele  rääkis ta 

oma tööst ajakirjanikuna ja nüüd 

riigikogu liikmena. Eriti rõhutas ta, et 

inimeste elu paremaks muutmisel  on 

äärmiselt olulised väärtused, mis on 

seotud ennekõike vene-eesti 

kogukondade lõimumisega. 

 

 *     *     * 

22. jaanuaril esines 1.–4. klassi 

õpilastele nukuteater Nipitiri 

lavastusega „Põrsaproua 

pannkoogipidu“. 

 

*     *     * 

23. jaanuaril toimusid Võru 

Spordihallis C- vanuseklassi Eesti 

noorte MV kergejõustikus. Meie 

kooli 6. klassi õpilane  Raul Randma 

saavutas 60 m tõkkejooksus I koha ja 

jäi napilt ilma  teisest medalist 60 m 

jooksus. 

Tubli oli ka Kärt Hüdsi, kes 30 

tüdruku seas saavutas  60 m 

tõkkejooksus 11. koha  ja 

kõrgushüppes jagas 10.–14. kohta.  

 

*     *     * 

 

23. jaanuaril toimus  koolinoorte 63. 

keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. 

Meie koolist saavutasid auhinnalisi 

kohti: 

Jaanika Piho -   II koht 

Hanna Mathiesen -   I koht 

Andres Palusalu           -   II koht 

Janne Jaago                  -  III-IV koht  

Henri Kübe -   I koht 

Märten Liiske              -   II koht 

Egert Aia  -   III koht 

Kati Heering                -   I koht 

Annali Kruusamägi -   II koht 

Kristo Kärtmann -   I koht 

Vallo Vaherpuu -   II koht 

 

              *     *     * 

 

26. jaanuaril osalesid 7.–9. klassi 

õpilased loodusteaduste ja reaalainete 

võistlusel „Teaduslahing 2016“.  

 

              *     *     * 

28. jaanuaril sooritasid  abituriendid  

esimese  proovieksami 

inglise ja  vene keeles.   

 

             *     *     * 
Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 

Number 6           2. veebruar 2016 

https://www.surveymonkey.com/r/5857X6L
http://yg.rapina.ee/avaleht/uudised/

