
                                                                                                      

 

 

                           

   

 

 

 

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  

 

28. augustil toimus RÜG 

õppenõukogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Protokollija valimine 

2009/2010. õa 

 Tööjuubelid, töölt 

lahkumine, uued töötajad 

 2008/2009. õa lõpetamine 

 2009/2010. õa  peamised 

ülesanded, üldtööplaani 

kinnitamine 

 Parandusõppes osalevate 

õpilaste nimekirja 

kinnitamine 

 Õppekava muudatuste 

heakskiitmine 

 Kodukorra kinnitamine 

 Info 

 

*     *     * 

 

Rahvusvahelises noortevahetuses 

„Venemaa, Eesti, Soome-ühine 

piir, erinevad kultuurid“, osalesid 

Venemaal 2.-9. augustini  Harri Park, 

Elis Oja, Krete Junson, Olivia Tund, 

Maarja-Liisa Metsla, Vladimir 

Rjurikov, Tambet Krasnov, Kristjan 

Kosemäe, Triin Tuuling, Elsa Nagel, 

Kert Preeden, Kaidi Galka, Anette 

Kõiv ja Siim Konsap. 

Noortejuhendajad olid Marika 

Ääremaa, Marina Soidla ja Aira 

Meitus, kes pälvisid ka 

rahvusvahelise koostöö eest Petseri 

rajooni administratsiooni tänukirjad. 

 

              *     *     * 

 

„Minu Võrumaa 22“ kogumikus on 

avaldatud 6A klassi õpilaste Elisbet 

Pihlapi ja Riina Gadjaki tööd. 

Õpilasi juhendas Maie Oper. 

 

              *     *     * 

 

Põlvamaa perede käsitöö- ja 

kunstipäeval oli käsitöid meie kooli 

kahekümnelt tüdrukult. Ilusate tööde 

eest said auhinnad  Veronika 

Balanova, Piret Jüriöö ja Ehtel 
Hainsoo. Õpilasi juhendas Karin 

Otsus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. september – tarkusepäev. 

2009/2010. 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  40 esimese  

klassi  õpilast. Traditsiooniliselt 

osalesid sellel aktusel ka 

kuldkellalised ning nende õpetajad. 

2009/2010. õppeaastal õpib Räpina 

ÜG-s  514 õpilast (262 poissi ja 252 

tüdrukut), õpilasi õpetab 55 

pedagoogi ning klassikomplekte on  

28. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 50. 

lõpetajast 16 (32,0 %) ning 

rakenduskõrgharidust omandab 19 

õpilast (38,0 % ), mis kokku 

moodustab 70,0 % lõpetanute arvust.       

 

              *     *     * 

 

8. septembril võttis õpilasesindus 

vastu uusi liikmeid. Sel aastal 

ühinesid õpilasesindusega ka 

noormehed. 

 

              *     *     * 

 

11.  septembril toimus neljandat  

aastat järjest  ülevabariigiline 

tervisepäev „Reipalt koolipinki”.  

Sel aastal tutvusid Räpina ÜG 

õpilased Räpina valla vaatamis-

väärsustega ning päästeameti tööga,  

külastasid Otepää seiklusparki ja 

Jaaniraotu talu.  Iga klass esitas 

matkapäeviku koostamiseks  loo 

sihtpunktist ja lisas klassi foto. 

 

              *     *     * 

 

15. septembril toimus õpetaja Madis 

Punsoni eestvedamisel 10AB klassi 

autoõpetust õppivate noormeeste 

õppeekskursioon puidufirmasse 

Astel. 

 

              *     *     * 

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

 
 

 

 

 

17.  ja 22.  septembril Põlvas 

toimunud Põlva maakonna 

koolinoorte meistrivõistlusel 

jalgpallis saavutas gümnaasiumi 

noormeeste I võistkond 4. koha ja 

II võistkond 5. koha, neiud 5. 

koha, põhikooli vanuseklassi 

tüdrukud saavutasid 4. koha  ja  

sama vanuseklassi noormehed  II 

koha. Võistkonnas mängisid Ilja 

Balanov, Kristjan Kosemäe, Kert 

Preeden, Erik Nirk, Marten Huuse, 

Raul Kalbus, Andreas Kirotar, 

Märt Tolmusk ja Kaspar Adam 

Laht. Õpilasi juhendasid Jaanus 

Meitus ja Karin Junson. 

 

              *     *     * 

 

22. septembril viisid 

politseinikud 6. klasside 

õpilastele läbi viktoriini, mille 

tublimad joonistasid koolimaja 

juurde šablooni abil maha 

tähelepanulaused „Peatu!, Kuula!, 

Vaata!“. 

 

              *     *    * 

 

22. septembril osalesid 4. klasside 

õpilased ja 24. septembril 3. 

klasside õpilased RMK 

sügiskampaanias „Rõõmsalt 

rappa“. Lastele tutvustati 

Meenikunno raba ning seal 

kasvavaid taimi. Matka lõpuks pidi 

iga laps täitma töölehe, mille  eest 

premeeriti kommidega. Mängiti ka 

loodusmänge. 

 

              *     *     * 

 

23. septembril esines koolis 

mustkunstnik Rocki. 

 

                *     *     * 

23. septembril vaatasid 8.-9. 

klasside õpilased Võru 

Kultuurimajas Kannel 

noorteetendust „Pööning“. 

 

              *     *     * 

Infoleht     
Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

Räpina
Ühisgümnaasium

RÜ
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24.  septembril oli 10.-11. klasside 

õpilastel võimalik kohtuda MTÜ 

YFU Eesti Rahvusvahelise 
õpilasvahetuse liikmetega. Oma 

kogemusi vahendasid erinevates  

maades õppinud vahetusõpilased. 

Meie kooli külastuse eesmärk oli läbi 

kooli presentatsiooni  tutvustada 

õpilastele oma vahetusprogrammi, 

mis võimaldab õppida  välismaal 

2010/2011. õppeaastal. 

 

              *     *     * 

 

25. septembril külastasid kooli  

Petseri 3. Keskkooli õpetajad ja 
õpilased, kes osalesid suvises 

noortevahetuses. Tehti kokkuvõtteid 

suvest ja peeti plaane edasiseks 

koostööks. 

 

              *     *     * 

 

25.  septembril võeti rebased 

ametlikult gümnaasiumi. 12. 

klasside õpilased said ürituse 

organiseerimisega väga hästi 

hakkama ning väga kenad nägid välja 

ka roosad ja lillad „rebased“, kes 

kõikidel üritustel  aktiivselt kaasa 

lõid. Õhtul toimus disko.  

 

              *     *     * 

 

2009/2010. õa töötab koolis 30 ringi: 

ainealaseid 7,  üldkultuurilisi 20, 

tehnika 1, tasulisi ringe 1 

(võistlustants), noorte-ühingute 

allorganisatsioone  on 1.  

 

                *     *     * 

 

Üritused oktoobrikuus: 

 

 Osalemine riiklikul 

leiutajate konkursil 

 Õpetajate päev 

 Põlva mk murdmaajooks 

 Leivanädal 

 Tantsukonkurss 

 Sügisjooks Räpina tänavatel 

 Lastekirjanduse päev 

raamatukogus 

 Osalemine Õpilasesinduste  

Liidu  üldkoosolekul 

Tallinnas 

 Kaasaegse saksa muusika 

tutvustus 

 Tutvumine Peipsi-äärse 

vene folklooriga 

 „Tagasi kooli“ nädal 

 

*     *     * 

 

 

 


