
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

30. oktoobrist-4. novembrini viibis 
Maare Mõttus Rootsis Stockholm 
Openi karatevõistlustel. Ta saavutas 
juunioride arvestuses katas I koha ja 
täiskavanute arvestuses ühe I koha ja 
ühe II koha. 

              *     *     *

7.  novembril toimus ministaaride 
show. Üritust aitasid organiseerida ja 
läbi viia vilistlased Kairi Nagelmaa, 
Kristin Kasesalu ja Tanel Vahi. 5.-6. 
klasside arvestuses saavutas I koha 
5B, II koha 5A ja III koha 6A klass, 
7.-9. klasside arvestuses saavutas I 
koha 7B, II koha 8A ja III koha 7A ja 
9A klass ning  10.-12. klasside 
arvestuses saavutas I koha 12A, II 
koha 11A ja 11B klass, III koha 12B 
klass.

              *     *     *

10. novembril tähistati kontserdiga 
isadepäeva. Esinesid ministaaride 
peo parimad (7B, 5B, 12A, 12B ja 
11AB),  poistekoor, mudilaskoor, 
ansamblid, rahvatantsijad, 5B 
näitlejad ning duett Heleri Huuse ja 
Kerli Hüsson. Kontserti aitasid läbi 
viia  Marika  Aruküla, Anu Silm, 
Riina Tamm, Külliki Arjokesse, Evi 
Tamm, Merle Kingla ja Marika 
Ääremaa.

              *     *     *

11. novembril Põlvas toimunud 
maakonna koolide 4.-5. klasside 
rahvastepalli meistrivõistlustel 
DUMLE CUP 2008 saavutas meie 
kooli tüdrukute võistkond 7. koha 
ja poiste võistkond I koha. Poiste 
võistkonda kuulusid Rauno Härm, 
Märt Hüdsi, Jaakob Suurmõts, Taavi 
Toim, Kert Hüdsi, Sander Tensing, 
Henri Võsokovski, Deniss Semjonov, 
Vallo Vaherpuu ja Silver Varusk. 
Õpilaste kehalise kasvatuse õpetaja 
on  Ants Järv.

              *     *    *
11. novembril oli õpilastel seoses

 osalemisega integratsiooniprojektis 
„Minu Riik” võimalus külastada 
Presidendi lossi, Toompea lossi ja 
Riigikogu, kohtuda Riigikogu 
liikmetega SDE fraktsioonist ning 
külastada SEB pangahoonet ja osaleda 
vestlusel, kus räägiti pangast ja 
pangadusest ning raha ajaloost. 

              *     *     *

12. novembril  toimus RÜG 
õppenõukogu  koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:

 Hoolekogu võimalused 
koolielu korraldamise 
toetamisel

 Õppetöö tulemused I 
veerandil ja I tsüklis ning 
tugisüsteemide rakendamine

 7A klassi lastevanemate 
avaldus

 Õppekäikude, õppematkade ja 
õppeekskursioonide 
korraldamine

 Koolikohustuse täitmine ja 
meetmed koolikohustuse 
mittetäitjate suhtes

 Õppekava muudatuste 
heakskiitmine(hindamis-
juhendi muudatused)

Koosolekust võtsid osa  ka Kaido 
Palu, Kristi Luik, Teet Helm ja Eva 
Saar.

*     *     *

13. novembril käisid 10A ja 12B 
klassides õppivad vene õpilased 
õppereisil Ida - Virumaal. Külastati 
Kuremäe kloostrit, kus oli võimalik 
näha nunnade hommikust palvetamist, 
viibiti Toilas, Ontikal ning külastati ka 
Narva linnust, Narva Muuseumi ja 
Narva kunstigaleriid. Kõik reisil 
osalenud jäid päevaga väga rahule. 
Õppereisi korraldas õpetaja Virve 
Tund.

              *     *     *

14. novembril toimus naeruteraapia 
kursus 7B ja 9B klasside õpilastele, 
7.-9. klasside tüdrukute projektis 

Räpina Ühisgümnaasium
RÜG

osalejatel oli võimalus kuulata 
loengut positiivsest mõtlemisest 
ja algklasside õpilased said aulas 
vaadata  lasteteater „Sõber” 
etendust „Hiirte pidu”.

              *     *     *

15. novembril toimus koolis 
õpetajatele kursus, mille viis läbi 
SA Tartu  Rahvaülikooli lektor 
ning kursusel räägiti üldetiketist ja 
ametlikust rõivastusest ning 
õpilaste rõivastusest kooli 
lõpuaktusel.

              *     *     *
            
18. ja 19. novembril kohtus 
abiturientidega Terje Paes, kes 
andis tagasisidet õpilastele nende 
poolt tehtud testi kohta. Ta vestles 
kõikide õpilastega eraldi ning andis 
soovitusi ka  lõpueksamite valikute 
ning edasiõppimis-võimaluste 
kohta peale gümnaasiumi 
lõpetamist.

              *     *     *

18. novembril  toimus koolis 
õpetajate Eve Sibula ja Anne-Liis 
Rämsoni eestvedamisel lahe tund 
reaalainetega. 5.-7. klasside 
arvestuses saavutas I koha 7B 
klass, II koha 5B klass ja III koha 
6A klass. 8.-9. klasside arvestuses 
saavutas I koha 9B klass, II koha 
9A klass ja III koha 8A klass. 
Gümnaasiumis saavutas I koha 12B 
klass, II koha 12A klass ja III koha 
10A klass. Kõige paremad 
nuputajad olid Markus Otsus, 
Devon Eerik ja Gert Tarasov. 
Osavamad vooluringi ühendajad 
olid Ingrid Kokmann, Karl Junson 
ja Siret Kalbus ning  kõrgeima 
torni ehitasid 7B, 9A ja 9B klassi 
võistkonnad.

              *     *     *

18. novembril külastasid kooli 
2009. a  1. septembril  1. klassi 
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astuvad lapsed. Koolipäeva aitasid 
sisustada 11. klassi õpilased. Pärast 
lühikest tutvumist mängiti aulas 
ringmänge ning joonistati. Vahetunni 
ajal vaadati algklasside klassiruume 
ja prooviti koolipingis istumist ning 
tahvlile kirjutamist. Päeva lõpus oli 
tulevastel õpilastel võimalus osa võtta 
2B klassi kehalise kasvatuse ning 
12B klassi muusikaõpetuse tunnist.

              *     *     *

19. novembril oli 12AB klasside 
õpilastel võimalus oma laskmisoskusi 
proovida laskeimitaatoril, mis on 
automaadi M-16 koopia. 

              *     *     *

20. novembril oli 11ab ja 12ab 
klasside majandust õppivatel õpilastel 
võimalus osaleda töövarjupäeval. 
Õpilased olid  töövarjud  Räpina 
Linnavalitsuses, Põlva 
Keskkonnateenistuses, Põlva 
Noortekeskuses, Räpina Lasteaias, 
Põlva Väikeloomakliinikus ja 
loomakliinikus Farmax, kaks õpilast 
olid Eesti Televisioonis Anu Välba 
varjutatavad ning üks õpilane oli 
Haridusministeeriumis hr Tõnis 
Lukase varjutatav.

              *     *     *

20. novembril osalesid Räpina ÜG 
õpilased Põlvas toimuval 
noortefoorumil „Paneme koolid 
kinni?” Õpilastele esinesid 
emeriitprofessor Ülo Vooglaid, 
Estonian Business Schooli õppejõud 
Anto Liivat, maavanem Peeter Sibul 
ja tudeng Kadri Pelisaar. Õpilastele 
meeldisid kergesti mõistetavad ja 
mõtlemapanevad ettekanded ning 
kõigil oli soov  ka edaspidi sellistest 
üritustest osa võtta.

              *     *     *
21. novembril Põlva Ühisgüm-
naasiumis toimunud Eesti 
koolinoorte meistrivõistlustel 
mälumängus saavutas põhikoolide 
arvestuses I koha Räpina ÜG 9B 
klassi võistkond, gümnaasiumide 
arvestuses saavutas I koha meie 
kooli 11AB klassi võistkond. 
Võistkondade üldarvestuses 
saavutas I koha meie kooli 9B 
klassi võistkond, kes esindab Põlva 
maakonda vabariigis. II koha 
saavutas üldarvestuses 11B klassi 
võistkond. Võistkondadesse kuulusid: 

Markus Otsus, Henri Kõomägi, Tanel 
Heering, Janno Ritsberg, Andrei Svištš 
ja Kauri Kütt.
Õpilasi juhendas õpetaja Aarne Ibrus.

               *     *     *

22. novembril oli 10B, 11B ja 8. ning 
9. klasside õpilastel võimalus sõita 
Tallinnasse ja vaadata Cole Porteri 
muusikali „Nii on meil moes”. Sõidu 
pealinna organiseerisid  ja õpilastega 
olid kaasas  õpetajad Rita Kahu, Tea 
Kriisa ja Karin Otsus.

              *     *     *

25. novembril  said 12 Räpina ÜG 
õpetajat   sülearvutid, mis olid 
haridusministri poolt koolidele tasuta 
jagatud. 

              *     *     *

25. novembril toimus Petseri 3. 
Keskkoolis projekti „Ühendame 
koolidevahelised sillad” raames 
metoodikapäev, kus osalesid Kaja 
Runthal, Anneli Huuse, Karin Otsus, 
Tiia Aasmaa ja Marika Ääremaa.

                *     *     *

26. novembril toimus maakondlik 
„Nuputa „ võistlus, kus  5.-6. 
klasside arvestuses saavutasid meie 
kooli õpilased III koha, 7. klasside 
arvestuses saavutasid meie kooli 
õpilased II-III koha. Võistkondadesse 
kuulusid Triin Junson, Reio Härm, 
Märt Konsap, Silver Kirotar, Krete 
Junson, Elis Oja ja  Kerttu Volk.
5. klasside peastarvutamises saavutas 
Triin Junson I-III koha.  Õpilasi 
juhendasid  Külliki Arjokesse ja Anu 
Nael.

              *     *     *

27. novembril osalesid 
rahvatantsurühmad tantsupäeval 
Põlvas. Õpilasi juhendasid Külliki 
Arjokesse, Merle Kingla ja Evi Tamm.

              *     *     *

27. novembril  saavutas Räpina ÜG 
võistkond Põlva maakonna koolide 
10.-12. klasside neidude ja 
noormeeste karikavõistlustel 3+3 
segavõrkpallis II koha.  Võistkonda 
kuulusid Siret Kalbus, Liina Matto, 
Maare Mõttus, Cathlin Ritsberg, Janno 
Ritsberg, Andrei Svištš, Karl Junson ja 

Ragnar Lõhmus. Õpilaste treener 
on Karin Junson.

              *     *     *

28. novembril tähistati koolis 
õpetajate Aime Raadla ja Triin 
Laane eestvõtmisel piduliku 
aktusega  Hando Runneli 70. 
sünnipäeva. Hando Runneli senist 
elukäiku tutvustasid Anton Pertsev 
ja Cristin Vija 12A klassist, 
luuletusi lugesid  10. klasside 
õpilased, laulsid 12A klassi ja  9C 
klassi õpilased, Elsa Nagel 8A 
klassist  ja  Artur Nagel 9A 
klassist. Tantsuga esines rahva-
tantsurühm.  Suurelt ekraanilt oli 
võimalik jälgida slaidiprogrammi 
Hando Runneli elu ja loomingu 
kohta. 11. klasside  ja 12A klassi 
õpilastel oli veel lisaks eelnevale 
võimalus osaleda ühisüritusel 
auditooriumis.
Samal päeval tähistasid Hando 
Runneli sünnipäeva ka algklasside 
õpilased. Luuletaja  elust ja 
loomingust tegi ettekande Maire 
Jõks. Õpilased lugesid Hando 
Runneli luuletusi ja kuulati 
luuletaja sõnadele loodud laule.

              *     *     *

            

               

               
     

 


