
                                                                                                      

 

 

                           

   

 

 

 

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  

 

01. novembril  viis Põlva 

Politseiprefektuur 4. kl õpilastele läbi 

helkuri  koolituse " Must nukk ". 

Koolituse käigus tehti katseid 

helkuriga ning helkurita nukuga.  

Igale lapsele kingiti ka  helkur. 

 

 *     *     * 

 

02. novembril  toimus 

integratsiooniprojekti „Minu Riik“ 
raames preemiareis 7.-12. klasside 

õpilastele Tallinna. 

 

*    *     * 

 

2.-4. novembrini osalesid Eesti 

Õpilasesinduste Liidu üld-

koololekul Paides  Liis Konsap, 

Triin Junson ja Hedvig-Hanna Raud, 

kes kuulus ka korraldusmeeskonda. 

 

       *     *     * 

 

06. novembril külastasid kirjanikud 

Juku-Kalle Raid, Hanna Kangro, 

Triin Tasuja ja Kalju Kruusa 
raamatukogutuuri raames Räpina 

Ühisgümnaasiumi ja kohtusid  11.-

12. klasside õpilastega. Kirjanikud 

tutvustasid oma loomingut ja rääkisid 

loovinimese olemisest praeguses 

Eestis.  

              *     *     * 

 

09. novembril toimus Põlvas  

noortekonverents.  
 

              *     *     * 

 

13. novembril Põlvas toimunud 

maakondlikul koolinoorte 

mälumänguvõistlustel saavutas 

põhikooli võistkond  Kristo 

Kärtmann, Triin Junson, Mikk Tarros 

ja Stefan Leon Kaljuvee    I koha 

ning  võimaluse esindada maakonda 

vabariiklikul finaalmängul. 

Gümnaasiumis saavutas 11.a  klassi  

võistkond Markkos Ladev, Georg 

Oskar Peedosaar, Tatjana Kruglova 

ja Kristina Tammes I-II koha, 12.ab 

klassi võistkond Maarja-Liisa 

Rämson, Kristina Uljanova ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Kirotar III-IV koha, 12.b 

klassi võistkond Kaspar Adam Laht, 

Anti Samsonov, Liina Kuusik ja  

Kristina Gladarenko III-IV koha ning 

12.a  klassi võistkond Tambet  

Krasnov ja Olar Tuuling 7. koha.                                               

Õpilasi juhendas Aarne Ibrus. 

 

 *     *     * 

 

09. novembril  toimus ministaaride 

show, mille võitjateks erinevates 

vanuseklassides osutusid  3.a,  6.b, 9.b 

ja 12.b klass. Parim etendus oli 5.b 

klassil, üldvõitjaks tuli 6.a klass. 

 

 *     *     * 

 

12. novembril toimus isadepäeva 

kontsert. 

 

*     *     * 

 

14. novembril  esinesid aulas 

 1.- 4. klassile Räpina Muusikakooli 

õpilased. 

 

              *     *     * 

 

15. novembril  käisid õpilased 

rahvamajas pensionäridele esinemas. 

 

 *     *     * 

 

20. novembril toimus koolis 

matemaatika- ja informaatikaõpetajate 

eestvedamisel  5.-12. klassidele 

nuputamisvõistlus Nupp nokib 

2012. Nooremas vanuserühmas olid 

võitjad 5.b ja 6.a klass, keskmises 

vanuserühmas 8.a ja 8.b klass ning 

vanemas rühmas 11.a, 9.a ja 12.a 

klass.  

 

               *     *     * 

 

20. novembril  osalesid meie kooli 

õpilased Tallinnas konverentsil Lahe 

Koolipäev. 

 

 *     *     * 
 

22. novembril toimus informaatika 

otsimismäng Infojaht. Parimateks  

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

 
 

 

 

 

osutusid 5.b ja 5.a klasside 

võistkonnad, samuti 9.a, 9.b ja 8.a 

klasside võistkonnad ning 11.b ja 

12.b klasside võistkonnad. Suurt 

elevust valmistas õpilastele 

flexagon`i meisterdamine. 

 

               *     *     * 

 

22. novembril Põlva Keskkoolis 

toimunud  maakonnakoolide 

10.-12. kl 3T + 3P 

võrkpalli karikavõistlustel 

saavutasid meie kooli õpilased II 

koha. Võistkonnas mängisid 

Merilin Möller, Kadi Torila, Triinu 

Ruuspõld, Kristin Aasmaa, Märt 

Tolmusk, Kristjan Kosemäe, 

Eduard Paulson ja Karl Pargas. 

Õpilasi juhendas kehalise 

kasvatuse õpetaja Karin Junson. 

 

              *     *     * 

 

22. novembril toimunud 

töövarjupäeval  käisid Räpina 

Ühisgümnaasiumi 23 õpilast 

tutvumas  reaalse tööeluga väga 

erinevates asutustes: Räpina  

Paberivabrikus, teatris  

Vanemuine, Politsei- ja 

Piirivalveameti korrakaitsebüroos,  

Lõuna prefektuuri  Põlva  

Politseijaoskonnas,  Räpina 

lasteaias  Vikerkaar  Naksitrallide 

rühmas, Tallinna Mahtra 

Gümnaasiumis,  Elion Ettevõtted 

AS -IT osakonnas, pubis  Turist, 

Võru  Kuperjanovi pataljoni 

meditsiinikeskuses, Pro-Nor 

Baltics OÜ arhitektuuribüroos, 

Tele 2 juriidilises osakonnas, 

Bellus Furnitur OÜ pehme mööbli 

tootmisettevõttes, Transtar OÜ 

transpordiettevõttes, SA TÜ 

Kliinikumi Stomatoloogia 

kliinikus ja üldkirurgia ja 

plastikkirurgia osakonnas. 

 

               *     *     * 

23.-24. novembrini osalesid 

Marike Peedosaar, Brittany Tuul, 

Meelika Kustavus ja Kadi 

Kaldmäe olümpiaadiks 

Infoleht 
 
 
 
 
 
 
 
ht     

Räpina Ühisgümnaasium
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ettevalmistavas 

matemaatikalaagris.  
Matemaatikalaagris osalevad 

Põlvamaa ja Võrumaa õpilased, 

laager toimus seekord Värskas. 

 

    *     *     * 

 

26. novembril toimus RÜG 

hoolekogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Hoolekogu esimehe 

valimine. 

 Hoolekogu aseesimehe 

valimine 

 Hoolekogu esindaja 

delegeerimine Räpina 

ÜG atesteerimis-

komisjoni koosseisu 

 Hoolekogu esindaja 

delegeerimine Räpina 

ÜG tervisenõukogu 

koosseisu 

 RÜG 100 ja vilistlaste 

kokkutuleku  

ettevalmistamisest 

 Info 

Hoolekogu esimeheks valiti Tarmo 

Rämson, aseesimeheks Ulla Preeden, 

atesteerimiskomisjoni delegeeriti 

Ester Lemats ja tervisenõukogusse 

Ester Tarros. 

 

*    *     * 

 

27. novembril käisid meie kooli 

õpilased esinemas Saverna ja Tilsi 

Põhikoolis. 

 

*    *     * 

 

 29. novembril osalesid meie kooli  

1. klassi, 2. klassi, 5.  klassi ja 

gümnaasiumi  tantsurühma tüdrukud 

Põlvas toimunud maakonna 

koolinoorte tantsupäeval. Õpilasi 

juhendasid Merle Kingla, Külliki 

Arjokesse ja Evi Tamm.   

     

         *     *     * 

 

30. novembril käisid abituriendid 

õppeekskursioonil Tallinnas. 

 

            *      *       *  

 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 

komisjon otsustas  26. novembri 

otsusega eraldada tegevustoetust 

laulu- ja tantsupeo protsessis 

osalevatele järgmistele Räpina 

Ühisgümnaasiumi kollektiividele:  

poistekoor, mudilaskoor, lastekoor, 

neidude rahvatantsurühm ja 5.-6. 

klassi segarühm. 

 

*    *     * 

 

12. ab klasside õpilased osalesid 

Tartu Ülikooli psühholoogia 
instituudi poolt läbiviidavas 

uurimisprojektis. Meie kooli 

õpilased osalesid selles projektis  juba 

10 aasta eest, kui nad õppisid  

2. klassis. 

 

  *     *     * 

 

 

Koostas 

Kersti Sammelselg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

             

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 


