
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

28. augustil toimus RÜG 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:

• Protokollija valimine 
2008/2009. õa

• Tööjuubelid, töölt 
lahkumine, kõrgkooli 
lõpetamine

• 2007/2008. õa lõpetamine
• 2008/2009. õa  peamised 

ülesanded, üldtööplaani 
kinnitamine

• Õpilase määramine 
koduõppele

• Õppekava muudatuste 
heakskiitmine

• Parandusõppes osalevate 
õpilaste nimekirja 
kinnitamine

• Info

*     *     *

1. september – tarkusepäev.
2008/2009. 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 
klassijuhataja-tunnid. Kell 12.00 
toimuval aktusel said direktorilt 
aabitsa  28 esimese 
klassi  õpilast.  2008/2009. õppe-
aastal õpib Räpina ÜG-s  549 õpilast 
(276 poissi ja 273 tüdrukut), õpilasi 
õpetab 55 pedagoogi ning 
klassikomplekte on 27. Kõrgkoolis 
jätkab õpinguid 45. lõpetajast 16 
(35,6 %) ning rakenduskõrgharidust 
omandab 11 õpilast (24,4% ), mis 
kokku moodustab 60,0% lõpetanute 
arvust.      

              *     *     *

12.  septembril toimus kolmandat 
aastat järjest  ülevabariigiline 
tervisepäev „Reipalt koolipinki”. 
Algklassid külastasid päästeametit, 
käisid Räpina Aianduskoolis 
sügisnäitusel, tutvusid keskkonna-
ameti ja politseitööga. 

5AB, 6AB ja 8AB klass käisid 
Meenikunnos  rabamatkal, 7A ja 7B 
klass käis Värska Veepargis,
 9A, 9B ja 9C klassi poisid mängisid 
tänavakorvpalli, mille võitis 9C klass, 
9A, 9B ja 9C klassi tüdrukuid 
õpetasid naiskodukaitse instruktorid, 
gümnaasiumi noormehed mängisid 
minijalgpalli, mille võitis 11A klass 
ja gümnaasiumi tüdrukutele toimus 
kolme tunni pikkune aeroobika- 
maraton Triin Arundi juhendamisel.

              *     *     *

17.-19. septembrini osalesid Artur 
Nagel, Kadriliis Rämmann ja Teele 
Tuuling  Räpina Muusikakooli 
bigbandiga rahvusvahelisel 
bigbandide festivalil „Alma Jazz 
2008“ Itaalias Bologna linnas. 
Festivalil osalesid veel ansamblid 
Inglismaalt, Prantsusmaalt, 
Saksamaalt ja Itaaliast. Toimusid 
arvukad esinemised ning festivali 
lõpetas  ühiskontsert Bologna 
Ülikoolis.

              *     *     *

10B klassis õpib sellest õppeaastast 
alates Maare Mõttus, kes kuulub 
Karateklubisse Keiko, mille 
juhendajaks on Marge Koort. 
7. septembril saavutas Maare 
Soomes toimunud võistlustel II koha 
ja Pärnus toimunud võistlustel  kaks I 
kohta, ühe katas ja teise kumites. 
Lisaks sellele on ta Eesti 
Karatekoondise liige  ning võtab 
aktiivselt osa Eesti koondise 
laagritest.

              *     *     *

19. septembril võeti rebased 
ametlikult gümnaasiumi. Selle auks 
pidid  kümnendikud läbima raske 
teekonna. Päeva alustati 
sõjamaalingutega,  hommiku-
võimlemise ja kapsapüree söömisega. 
Järgmiste vahetundide ajal pidid 
rebased sööma maitsvaid 

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

komme, mis koosnesid lumivalgest 
searasvast ning möllama jahuga, et 
viinamari kätte saada. Reedene 
päev sisaldas veel palju erinevaid 
võistlusi. Rebased andsid vande, 
maitsesid peojooki ja olid 
gümnaasiumi vastu võetud. Õhtul 
toimus disko, kus rahvusvahelises 
noortevahetuses Räpina-
Helsinki/Helsinki-Räpina osalejad 
rääkisid ühendusest  Euroopa 
Noored, tutvustasid noortevahetust 
ja jagasid Euroopa Noorte logoga 
meeneid.

              *     *     *

22. septembril  pidas Terje Paes 
abituuriumile erialasid ja erinevaid 
koole tutvustava loengu. Õpilased 
said ülevaate populaarsetest 
koolidest, sisseastumistingimustest 
ja edasiõppimisvõimalustest. 
Järgmine kohtumine toimub 
14. oktoobril.

              *     *     *

24.  ja 25.  septembril Põlvas 
toimunud Põlva maakonna 
koolinoorte meistrivõistlusel 
jalgpallis saavutasid gümnaasiumi 
noormehed 7. koha ja neiud 6. 
koha, põhikooli vanuseklassi 
tüdrukud saavutasid 4. koha  ja 
sama vanuseklassi noormehed  II 
koha. Võistkonnas mängisid Henry 
Kõomägi, Gert Tarassov,  Raiko 
Kokmann, Marek Kristoving, 
Mihkel Peterson, Andero Lusbo, 
Kristjan Kosemäe ja Henri 
Mäesaar. Õpilasi juhendasid Jaanus 
Meitus ja Karin Junson.

              *     *     *

26.  septembril oli 9.-11. klasside 
õpilastel võimalik kohtuda MTÜ 
YFU Eesti Rahvusvahelise 
õpilasvahetuse liikmetega. Oma 
kogemusi vahendasid erinevates 
maades õppinud vahetusõpilased. 
Meie kooli külastuse eesmärk oli 
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läbi kooli presentatsiooni  tutvustada 
õpilastele oma vahetusprogrammi,
mis võimaldab õppida  välismaal 
2009/2010. õppeaastal.

              *     *     *

26. septembril oli 10A ja 10B klassi 
õpilastel võimalik  külastada näitust 
„AHHAA, KAITSEMÜS-
TEERIUM“ ning teadustelki. 
Õppeekskursioon oli seotud füüsika 
ja keemia ainekava omandamisega. 
Sõidu Tartusse organiseeris Eve 
Sibul.

               *     *     *

Põlva  Noorte Kotkaste võistkond, 
kuhu kuulus ka meie kooli 11B klassi 
õpilane Kauri Kütt, saavutas 
vabariiklikul orienteerumise 
esivõistlustel III koha.

              *     *     *
27. septembril osalesid Markus 
Otsus ja Dairis Püvi  vabariiklikul 
loodusteaduste olümpiaadil. Neil 
tuli 5 tundi kestvas eksperimentaal-
voorus võistelda vabariigi eliitkoolide 
õpilastega, kellel on olnud võimalus 
pidevalt TÜ ja TTÜ laborites katseid 
läbi viia. Väiksematest koolidest olid 
esindatud 5 maakooli õpilased, 
nendest 2 õpilast Räpina 
Ühisgümnaasiumist.

                *     *     *

Räpina Ühisgümnaasiumi 
õpilasesinduse projekti „Heategevus 
noorte südamesse“ raames 
valmistavad 5.-12.kl  poisid 
koerakuute  ning 5.-12. kl  tüdrukud 
koovad villaseid sokke, salle ja 
kindaid. Projekt viiakse ellu Euroopa 
Ühenduse programmi Euroopa 
Noored toetuse abil.

              *     *     *

Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 
3. Keskkooli ühisprojekti 
„Ühendame koolidevahelised 
sillad“ raames kuulutati välja 
konkurss „Sügisvärvid“. 

              *     *     *
 26. septembril külastasid meie kooli 
Petseri 3. Keskkooli õpetajad, kes 
valisid välja konkursi parimad tööd. 
Petseri 3. Keskkooli tänukirja 

pälvisid Mari-Liis Vosmi, Mairit 
Laine, Triin Nelk, Jüri Kants, Kristel 
Liblik, Kristjan Rohtmets, Kristi 
Kanarik, Kristin Poljakov, Anneli 
Ruusak, Anni Noorem, Kirke Narusk, 
Andri Võsokovski, Magnar Lill, 
Anna-Leena Rämson, Mailis-Helen 
Mastik, Martin Lodi, Eleri Varjund, 
Hedvig-Hanna Raud, Stefan Leon 
Kaljuvee, Merili Pastak ja Deivi 
Pihlap.
Algklassides andsid näidistunni 
kunsti- ja tööõpetusest Lilia Pillak, 
Evi Tamm ja Tiia Aasmaa.

              *     *     *

2008/2009. õa töötab koolis 34 ringi: 
ainealaseid 5,  üldkultuurilisi 21, 
loodus ja keskkonnateemalisi 1, 
tehnika 1, spordiringe 1, tasulisi ringe 
3 (võistlustants, karate, aeroobika), 
noorteühingute allorganisatsioone  
on 2. 

                *     *     *

Üritused oktoobrikuus:

• Krossijooks
• Õpetajate päev
• Leivanädal
• Hõimunädal
• Räpina ÜG õpetajate 

osalemine seminaril Petseris
• Rahvusvaheline ühisprojekt 

„Ühendame  koolide-
vahelised sillad” Petseri 3. 
Keskkooliga

• Sügisjooks Räpina tänavatel
• Osalemine Eesti 

Õpilasesinduste  Liidu 
üldkoosolekul Tallinnas

• Stiilipidu
• Põlva mk koolide 

murdmaateatejooks
• Projekt 7.-9. kl  tüdrukutele
• Projekt „Heategevus noorte 

südamesse“
• Tartu Koduta Loomade 

Varjupaiga külastamine

*     *     *


