
                                                                                                      

 

 

                           

   

 

 

 

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  

 

Kärt Tagel, Kaidi Galka, Eleri 

Kontkar ja juhendaja Monika Ilmas 

läbisid T.O.R.E.(Tugiõpilaste Oma 

Ring Eestis) koolituse. 

Tugiõpilastegevuse eesmärgiks 

koolis on suurendada selliste õpilaste 

arvu, kes oskavad ning tahavad 

leevendada kaaslaste muresid ning 

parandada kooli õhkkonda. 

Koolitatud õpilased koos juhendajaga 

on  meeskond, kes hakkab koolis 

tugiõpilaste gruppi laiendama ise 

koolitusi läbi viies. 

 

              *     *     * 

 

10. jaanuaril  käis Marika Ääremaa 

Petseri 3. Keskkoolis kolme maa 

suvist noortevahetuse programmi 
kooskõlastamas. Jaanuaris valiti välja 

ka Räpina ÜG õpilased ja õpetajad, 

kes noortevahetuse rahastamise 

korral suvel rahvusvahelisse 

noortevahetusse sõidaksid (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, Carina 

Narusk, Alo-Aerton Kiisla ja 

õpetajad Marina Soidla, Aira Meitus 

ning Marika Ääremaa). 

 

              *     *     *  

10. jaanuaril toimus piirkondlik 

bioloogiaolümpiaad. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti  

Reelika Kosemäe      -  I koht 

Kaspar Adam Laht   -  II koht 

Ingo Ignašov    - III-IV koht 

 

              *     *     *  

14.  jaanuaril toimus RÜG-i 

õppenõukogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Õpilaste ettevalmistamine 

riigieksamiteks ja põhikooli 

lõpueksamiteks 

 Õppe- ja kasvatustöö 

tulemused  I poolaastal  ja 

nende võrdlus  2007/2008 

õa  I  poolaastaga 

 Diferentseeritud õpetamine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              ainetundides 

 Tugisüsteemide 

rakendamise efektiivsus 

 Õpilaste koolist 

väljaheitmise kord 

 Info 9. kl. õpilaste  

               edasiõppimise soovide  

               kohta 

 Info 

 

               *     *     * 

 

Vabariiklikul koolinoorte 

mälumängul „Tunne Euroopat“ 
esindas Põlvamaad meie kooli 9B 

klassi võistkond koosseisus Markus 

Otsus, Dairis Püvi ja Henry 

Kõomägi. Üheksandate klasside 

arvestuses saavutati vabariigis II 

koht. Õpilasi juhendas Aarne Ibrus. 

 

              *     *     * 

 

13. jaanuaril toimusid Võru 

spordihallis Põlva mk koolinoorte 

sisemeistrivõistlused. 

Sisemeistriteks tulid: 

 Silver Ulm- 1. koht kaugushüppes ja 

kuulitõukes ning  2. koht 60m 

jooksus ja kõrgushüppes. 

Liina Matto- 1. koht kõrgushüppes 

ja kuulitõukes ning 2. koht 60m 

jooksus ja kaugushüppes. 

Janno Ritsberg- 1. koht 60m 

jooksus, 2. koht kuulitõukes ja 3. 

koht kõrgushüppes. 

Gert Tarasov- 1. koht 60m jooksus 

ja 2. koht kaugushüppes. 

Raul Kalbus- 1. koht 

kõrgushüppes(tema nimele kuulub 

nüüdsest ka uus kooli rekord 13-14 

aastaste poiste arvestuses tulemusega 

1.75) ja 2. koht kaugushüppes. 

Kert Hüdsi- 1. koht 

kõrgushüppes(tema nimele kuulub 

nüüdsest ka uus kooli rekord 11-12 

aastaste poiste arvestuses tulemusega 

1.50). 

Krete Junson- 1. koht kaugushüppes 

Kauri Kütt- 1. koht 800m jooksus, 

2. koht kaugushüppes ja 3. koht 60m 

jooksus. 

Lisaks nendele esinesid tublilt ka  

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

 
 

 

Anette Kõiv, Siret Kalbus, Carolin 

Kivistik, Grete Rõzova, Karl 

Junson, Vladimir Rjurikov, 

Maksim Rjurikov, Sander Tensing, 

Eleri Kontkar, Liis Punnek ja Eleri 

Galka. Õpilasi juhendas Karin 

Junson. 

 

              *     *     * 

16. jaanuaril  toimus õpetaja 

Virve Tunni eestvedamisel eesti 

keele kursus Petseri 3. KK 

õpilastele ja õpetajatele. 

 

              *     *     * 

17.  jaanuaril toimus piirkondlik 

füüsikaolümpiaad. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti 

Kaspar Adam Laht   -    I koht 

Ilja Balanov              -    II koht 

Markus Otsus   -    II koht 

Andrei Svištš    -    I koht 

Liis Kuusik   -    II koht 

 

               *     *     * 

Ekspresskataloogide AS ja 

telefoniraamat Eesti Ettevõtted 

2009 poolt korraldatud 

joonistuskonkursil esinesid 

edukalt Inessa Kämbre, Marios 

Tammes, Keilit Adson, Brigitta 

Uibo, Brittany Tuul, Edda Johanna 

Punnisk, Tanel Pärnaste, Elis 

Andra Jõks ja Daan Zekker. 

Õpilasi juhendas Anneli Huuse. 

 

              *     *     * 

 

19. jaanuaril kohtusid 12AB 

klasside õpilased Tartu Ülikooli 

haridusteaduskonna 

esindajatega. Kohtumise 

eesmärgiks oli arutleda 

koolilõpetajatega nende edasise 

haridustee üle, tutvustada neile 

kutsevalikuid, Tartu Ülikooli ja 

ühtlasi ka õppimisvõimalusi 

haridusteaduskonnas ning leida 

õpetajakutsest lähemalt huvitatuid. 

 

              *     *     * 

20. jaanuaril oli kõikidel 

soovijatel võimalus käia 

talvemõnusid nautimas Kütiorus. 

Infoleht     
Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

Räpina
Ühisgümnaasium

RÜ

G  

Number  6           5. veebruar  2009 

 



20. jaanuariks esitasid gümnaasiumi 

lõpetajad oma soovid 

riigieksamiteks õppealajuhatajale. 

Riigieksamitele registreerus meie 

koolist 94 õpilast. Eksamivalikud 

olid järgmised: 

Eesti keel (kirjand)  - 47 õpilast 

Vene keel (kirjand) - 5 õpilast 

Inglise keel  - 20 õpilast 

Eesti keel (riigikeel) - 5 õpilast 

Matemaatika  - 17 õpilast 

Vene keel(võõrkeel) - 4 õpilast 

Bioloogia   - 23 õpilast 

Keemia    - 11 õpilast 

Ühiskonnaõpetus - 27 õpilast 

Geograafia  - 33 õpilast 

Füüsika    - 1 õpilane 

Ajalugu    - 1 õpilane 

Gümnaasiumi koolieksamina valiti  

inglise keelt, matemaatikat, 

ühiskonnaõpetust, ajalugu, 

bioloogiat, keemiat, kunstiõpetust, 

muusikaõpetust ja   1 õpilane valis    

lõpueksamiks ka  kehalise  kasvatuse 

eksami. Uurimistöö lõpueksamina 

sooritavad 3 õpilast.  

 

              *     *     * 

 

21. jaanuaril  külastasid Räpina 

Rahvamajas Rakvere Teatri 

noorsooetendust „Creeps” 6A, 6B 

ja 7A klasside õpilased koos 

klassijuhatajatega. Hiljem toimusid 

klassides  arutelud. 

 

              *     *     * 

 

22. jaanuaril  Põlvas toimunud 

maakonna 6.-9. klasside poiste 

meistrivõistlustel korvpallis 
saavutasid meie kooli poisid  Markus 

Otsus, Raul Kalbus, Sven Kallari, 

Karel Küüts, Kristjan Loodus, 

Andero Lusbo, Henri Mäesaar, 

Rommi Parman ja Mihkel Peterson II 

koha. Õpilasi juhendas Ants Järv. 

 

              *     *     * 

 

23. jaanuaril viis Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon MTÜ 
(ETO) 4. klasside õpilastele läbi 

Rohelise Punkti koolituse. 

Koolituse käigus selgitati õpilastele, 

miks on kasulik vähem jäätmeid 

tekitada, miks peab jäätmeid 

sorteerima ja miks peab 

pakendijäätmeid prügist eraldi 

koguma. Koos lastega mängiti 

pakendite sorteerimise mängu ning 

tutvustati tooteid. Igale õpilasele 

kingiti pastapliiats, mille ümbris on 

tehtud maisist. 

 

              *     *     * 

 

23. jaanuaril pälvisid Põlvamaa 

Aktiivse Noore tänukirja meie 

koolist Heleri Huuse ja Eleri 

Kontkar ning Aktiivse Noorte 

Sõbra tänukirja sotsiaalpedagoog 

Monika Ilmas.  

 

              *     *     * 

 

26. jaanuaril toimus 12AB klasside 

õpilastele energeetika alane loeng-

vestlus teemal: „Matemaatika ja 

loodusteaduste rakendamise 

vajalikkusest energeetika-

ettevõtluses, igapäevases elus, 

hariduses ja teaduses”. Esinejaks 

oli Sulev Sepp Tallinnast 

(tuumaenergia kasutamise nõustaja-

nõuandja, uuringud-arendus-

inimressursid Nuclear Power 

Adviser, R &D-HR). Loeng-vestluse 

käigus tutvustati ja selgitati 

võimalusi, kuidas kõrgkoolides 

omandatud reaalharidust saaks 

rakendada kodukoha energia-

majanduses ning millised väljavaated 

on töökoha leidmisel inseneri-

hariduse omandanutel. 

 

              *     *     * 

 

28. jaanuaril esinesid abiturientidele 

Eesti Kaitseressursside Ameti 
esindajad, kes tutvustasid 

õppimisvõimalusi kaitseväes. 

 

              *     *     * 

 

30.-31. jaanuarini osales huvijuht 

Helsingis rahvusvahelise 

noortevahetuse läbirääkimistel. 

 

              *     *     * 

 

Jaanuaris  tehti vahekokkuvõte 

„Suitsuprii klassi „ võistlusest ning 

meie koolist jätkavad 5B ja 6A klass. 

 

               *     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


