
                                                                                                      

 

 

                           

   

 

 

 

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  

 

Kõikide tervisepäevast „Reipalt 

koolipinki“ tagasisidet saatnud 

koolide vahel loositi välja auhinnad 

ning Räpina Ühisgümnaasiumist 

saavad 20 õpilast ja 4 õpetajat minna 

veemõnusid nautima Värska 

Veekeskusesse.  
 

              *     *     * 

 

5. novembril  külastasid meie kooli 

4A ja 4B klassi õpilased teatrit 

Vanemuine ja vaatasid lasteetendust 

„Detektiiv Lotte“. 

 

              *     *     * 

 

6.  novembril oli õpilastel seoses 

osalemisega integratsiooniprojektis 

„Minu Riik” võimalus külastada 

Stenbocki maja, Toompea lossi ja 

Riigikogu, kohtuda Riigikogu 

liikmetega IRL fraktsioonist ning 

külastada SEB pangahoonet ja 

osaleda vestlusel, kus räägiti pangast 

ja pangandusest ning raha ajaloost. 

Viktoriini „Minu Riik“ tublimad olid 

Kati Justus, Ehtel Hainsoo, Matthias 

Tuuling, Triinu Ruuspõld, Kristina 

Tammes, Tanel Koido, Kadi Kirotar, 

Marika Midro ja  Marina Dogadova.  

 

              *     *     * 

 

6. novembril toimus gümnaasiumi-

õpilastele lennundustund.  Õpilased 

said teada, kuidas käituda  lennu 

hilinemise  või pagasi kadumise 

korral, kuidas kasutada lennufirmade 

kliendikaarti ning mida teha 

kliendikaardile kogunenud 

punktidega. 

 

              *     *     * 

 

9. novembril toimusid 11A ja 11B 

klassi õpilastele ning 19. novembril 

12A ja 12B klassi õpilastele loengud 

kutsevalikust ja edasiõppimis-

võimalustest. Loengutega esinesid 

karjäärinõustaja Lehari Järg ja 

karjääriinfospetsialist Kertriin 

Paabo Põlvamaa Kutsenõustami-

keskusest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. novembril  oli  õpilastel võimalus 

vaadata meie kooli   aulas Miksteatri  

etendust „Kuidas ta seda teeb?“ 

 

              *     *     *  

 

11. novembril  toimus RÜG 

hoolekogu   koosolek, kus olid  

arutlusel järgmised teemad: 

 2010. aasta eelarve projekt 

 Lastevanemate üldkoosolek 

16. novembril 2009. aastal 

 Hoolekogu 2009. aasta 

tegevuse ülevaade 

 Muud küsimused 

 

*     *     * 

 

13.  novembril toimus ministaaride 

show. Tulemused olid sellised: 

5.-6. klass: 

I koht ja üldvõitja-6B klass 

II koht- 5A klass 

III koht-6A klass 

7.-9. klass: 

I koht- 8B klass 

II koht- 8A klass 

III koht- 7A klass 

10.-12. klass: 

I koht- 11B klass 

Algklassid: 

I-II koht- 2B klass ja 3A klass 

III koht- 4A klass 

Kostüümi eripreemia sai 7B klass ja 

näitlemise eripreemia 8C klass 

 

              *     *     * 

 

13. novembril osalesid meie kooli 

10A klassi tüdrukud  ja 11A klassi 

vene keelt kõnelevad õpilased vene 

keele festivalil, mis toimus Tallinnas 

Linnamäe Gümnaasiumis. Õpilased 

võistlesid vene keele, vene ajaloo- ja 

kultuuriküsimustele vastamises, 

lugesid kiirkõnesid, improviseerisid 

multifilmi teemadel ning esitasid 

muinasjutte. Õpilasi juhendas  õpetaja 

Virve Tund. 

 

              *     *     * 

14. novembril  toimus Viimsis 

Tantsuklubi Mambo vabariiklik 

juubeliturniir, kus osales ka  

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

 
 

 

 

Tantsuklubi Stiil Räpina osakonna 

tantsupaar Mikk Tarros- Kadi 

Kaldmäe, kes saavutasid juuniori 

1 vanusegrupi E-klassi ladina-

ameerika tantsude võistlustel 3. 

koha ja standardtantsude võistlusel 

7. koha. 

 

              *     *     * 

 

16. novembril  toimus Räpina ÜG 

lastevanemate üldkoosolek, kus oli 

järgmine päevakord: 

 Ülevaade RÜG hoolekogu 

tööst üldkoosolekute 

vahelisel ajal 

 Räpina ÜG hoolekogu 

liikmete valimine 

 Õpilaste meditsiiniline 

teenindamine 

 Õppeaasta 2009/2010 

RÜG-s 

 Õpilaste käitumise 

suunamine- HTM 

juhendmaterjal 

Üldkoosolekust võttis osa 81 

lapsevanemat. Enne 

üldkoosolekut toimusid klassides 

lastevanemate koosolekud.  

 

              *     *     * 

 

18. novembril Värskas toimunud 

Põlva maakonna koolide 10.-12. 

klassi noorte segavõrkpalli 3T+3P 

karikavõistlustel, saavutas meie 

kooli võistkond I koha. 

Võistkonda  kuulusid Siret Kalbus, 

Maare Mõttus, Marit Loorits, Eleri 

Kontkar, Janno Ritsberg, Andrei 

Svištš ja Karl Junson. Õpilasi 

juhendas Karin Junson. 

 

              *     *     * 

 

19. novembril oli 10ab ja 11ab 

klasside majandust õppivatel 

õpilastel võimalus osaleda 

töövarjupäeval.  Õpilased olid  

töövarjud  Põlva Väikelooma-

kliinikus ja Michelsoni 

Veterinaarkliinikus, Georg Otsa 

nimelises Muusikakoolis, Tartu 

Maakohtus, SA Tartu Ülikooli 

Infoleht     
Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG
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Kliinikumi patoloogia teenistuses, 

Fotostuudios Fotogeen, Lõuna 

Politseiprefektuuris ja kaks õpilast 

olid Riigikogus hr Urmas Klaasi 

varjutatavad. 

 

               *     *     * 

 

19. novembril  toimus aulas  

Räpina Muusikakooli kontsert. 

 

              *     *     * 

 

23. novembril osales Anne-Liis 

Rämson Nõo Reaalgümnaa-siumis 
toimunud konverentsil Reaalained 

Eestis. Konverents oli pühendatud 

Nõo kooli reaalainete süvaõppe 45. 

aastapäevale ning seal esinesid 

Riigikogu esimees Ene Ergma, 

haridus- ja teadusminister Tõnis 

Lukas, Lembit Nei Tallinna 

Tehnikaülikoolist, Rein Prank Tartu 

Ülikoolist ja Viire Sepp Tartu 

Ülikooli Teaduskoolist. Toimus ka 

diskussioon reaalainete hetkeseisu ja 

tuleviku teemadel. 

 

              *     *     * 

25. novembril toimus koolis 

kontsert kogu perele, kus esinesid 

mudilaskoor,  poistekoor, neidude 

rahvatantsurühm, 12.kl ansambel,  

2.kl ministaarid,  Kadi Kaldmäe,  

4. kl poiste ansambel, 12.kl tantsi-

jad, 6.b kl ansambel, Marike 

Peedosaar, võistlustantsijad,  

2.-3.kl ansambel, 8b kl ministaarid, 

Heleri Huuse, 6.b kl  tantsijad,  

4.kl tüdrukute ansambel, 5.a kl 

ministaarid, 5 -6.kl ansambel,  

6.b kl ministaarid ja 3a kl 

ministaarid. 

 

              *     *     * 

 

25. novembril viidi koolis läbi 

Euroopa keeleoskuse uuringu 
sõeltest. Testi sooritasid 9ABC 

klasside õpilased, kelle A-võõrkeel 

on saksa keel. 

 

              *     *     * 

26. novembril  osales Põlvamaa 

Noortekonverentsil 36 meie kooli 

õpilast. Noortele esinesid Chalice, 

Leo Kunnas ja Anzori Barkalaja. 

Õpilastel oli võimalus osaleda ka 

erinevates töötubades ja oma 

arvamust avaldada moodsa eestluse, 

pärimus- või popkultuuri ja 

põlvkondadevahelise suhtluse kohta. 

 

              *     *     * 

 

27. novembril toimus koolikontsert 

„Päikeseratas“, kus esinesid Hanna-

Liina Võsa, Lembit Saarsalu ja 

Olav Ehala.  

 

              *     *     * 

 

26. novembril osalesid  2A, 2B, 3AB 

ja neidude rahvatantsurühmad 

tantsupäeval Põlvas. Õpilasi 

juhendasid Külliki Arjokesse, Merle 

Kingla ja Evi Tamm. 

 

. 

               *     *     * 

 

Novembrikuu jooksul said RÜG-i 

T.O.R.E`kad kokku neljal korral.  

Kohtumiste teemad olid: 

 Väärtused ja hoiakud 

 Räägi! Kuula! Küsi! 

 Kõik tunded on olulised 

 Probleem, konflikt ja 

kiusamine 

Kokku on toimunud käesoleval 

õppeaastal seitse  kogunemist ning ees 

veel kolm kohtumist. 

 

              *     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                

 

                

      

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 


