
                                                                                                      
 
 

                           
   
 
 
 
11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  
 
2.-5. jaanuaril olid meie kooli 
õpilased ekskursioonil Soomes. 
Tutvuti Helsingiga, külastati Lahti 
suusahüppemäge, Oulus käidi 
 Teadus- ja Tehnikamuuseumis ning   
ujuti troopilises ujulas. 
Teisel  päeval külastati maailma 
põhjapoolseimat loomaaeda Ranuas, 
kus oli võimalik sõita ka Husky 
koertega.  
Õpilased said  tunda ka tõelist külma, 
sest termomeeter näitas -27 kraadi. 
Rovaniemi lähedal Pajakülas 
külastati jõuluvana ning lauldi talle 
ka eestikeelseid  jõululaule. 
 
              *     *     * 
 
14.  jaanuaril toimus piirkondlik 
matemaatikaolümpiaad. Meie 
koolist saavutas auhinnalise koha 
Kerttu Volk       -    III koht 
 
              *     *     * 
 
14. jaanuaril osalesid meie kooli 
õpilased Põlva Kultuurikeskuses 
toimunud maakondlikul 
lastekooride proovil. Õpilasi 
juhendas õpetaja Riina Tamm. 
 
              *     *     * 
 
14. jaanuaril käisid 12A ja 10A 
klassi õpilased väljasõidul Kütiorus. 
Õpilasi juhendasid Aira Meitus ja  
Anne-Liis Rämson. 
 
              *     *     * 
14. jaanuaril  esines  meie kooli 
õpilastele  JJ-Street Tänava-
tantsukool.  
 
              *     *     * 
 
19. jaanuaril toimus õppenõukogu 
koosolek, kus olid arutlusel 
järgmised teemad: 

• Kuidas toimida õpilaste 
korrarikkumiste puhul? 

• Õppetöö tulemused I 
poolaastal ning  

       võrdlus(analüüs) võrreldes  

 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 

       eelmise õppeaastaga 
• Rahulolu-uuringute 

kokkuvõte 
• Kursuste materjalide 

tutvustamine 
• Info 

 
               *     *     * 
 
Meie kooli  projekt „Heategevus 
noorte südamesse“ valiti 
 sihtasutuse Archimedes Euroopa 
Noored Eesti büroo poolt üheks 
parimaks  praktika näiteks 
programmi Euroopa Noored raames 
ellu viidud projektidest. Selleks, et 
parimaid projekte kogu Euroopa 
Liidus esile tõsta, on Euroopa 
Komisjon loonud  
andmebaasi EVE, kuhu ka meie 
projekt välja valiti. 
 
              *     *     * 
 
Sel aastal osaleb projektis „Kaitse 
end ja aita teist“ maakonnast 12 
kooli, nende hulka kuulub ka Räpina 
Ühisgümnaasium. Projekt on 
mõeldud 7.klasside õpilastele. 
 
              *     *     * 
20. jaanuariks esitasid gümnaasiumi 
lõpetajad oma soovid 
riigieksamiteks õppealajuhatajale. 
Riigieksamitele registreerus meie 
koolist 88 õpilast. Eksamivalikud 
olid järgmised: 
Eesti keel (kirjand)  - 37 õpilast 
Vene keel (kirjand) - 6 õpilast 
Riigikeel   - 6 õpilast 
Inglise keel  - 23 õpilast 
Saksa keel   - 4 õpilast 
Matemaatika  - 25 õpilast 
Ajalugu    - 1 õpilane 
Bioloogia   - 17 õpilast 
Keemia    - 11 õpilast 
Ühiskonnaõpetus - 13 õpilast 
Geograafia  - 34 õpilast 
Füüsika    - 1 õpilane 
Gümnaasiumi koolieksamina valiti  
vene kirjandust, ühiskonnaõpetust,  
ajalugu, kehalist kasvatust,  
matemaatikat, vene keelt, saksa 

Räpina Ühisgümnaasium
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keelt, kunstiõpetust ja  
muusikaõpetust. Uurimistöö 
lõpueksamina sooritavad 3 õpilast.  
 
              *     *     * 
 
21. jaanuaril toimus piirkondlik 
keemiaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti  
Silver Kirotar      -   I koht 
Märt Konsap      -   II koht 
Eleri Galka           -   III koht 
Kerttu Volk             -  II koht 
Ingo Ignašov     - II koht 
Vello Vaherpuu    -  I koht 
Raiko Kokmann        -  III koht 
 
              *     *     * 
 22. jaanuaril toimus piirkondlik 
eesti keele olümpiaad. Meie 
koolist saavutasid auhinnalisi kohti  
Kati Heering  -   III koht 
Riina Gadjak  -   III koht 
Stella Sulaoja  -    II koht 
Maarja-Liisa Rämson - III koht 
           

*     *     *  
 

23.-24. jaanuaril käisid meie kooli 
9A klassi  õpilased kahepäevasel 
väljasõidul Otepääl. Õpilastega 
olid kaasas Külliki Arjokesse ja 
keskkonnaameti esindaja Veiko 
Maastik. 
 
              *     *     * 

 
26. jaanuaril käisid õpetajad Maie 
Oper ja Marika Ääremaa Petseri 
3.keskkoolis, et arutada veel kord 
läbi Räpina ÜG ja Petseri 3.KK  
10. sõprusaastapäeva üritused. 
 
              *       *       * 
 
28. jaanuaril toimus piirkondlik 
füüsikaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti  
Silver Kirotar         -   III koht 
Kerttu Volk         -   II-III koht 
Vello Vaherpuu         -   I koht 
Raiko Kokmann        -   II koht 
Priit Kukumägi           -   III koht 
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28. jaanuaril toimus piirkondlik 
inglise keele olümpiaad. Meie 
koolist saavutas auhinnalise koha 
Kaur Vasli             -    II-III koht 
 
              *     *     * 
 
Võistlusel ,,Tähelepanu, START!'' 
maakonnavoorus saavutasid meie 
kooli 2.-5. klassi õpilased I koha, 
võistkonda kuulusid: 
Märten Liiske, Tambet Toim, Mari-
Liis Vosmi, Adriana Konsing, Kristel 
Liblik, Mehis-Egert Üllim, 
Oliver Kruusamägi, Martin Vahtra, 
Alina Poduškina, Deini Raudsepp, 
Sander Liiske, Magnar-Markus Lill, 
Anete Gutjuma, Annaly Gutjuma, 
Anna-Leena Rämson, 
Klenn Rahasepp, Erik Justin Jõks,  
Tairi Tolmik ja  Janne Haavistu. 
Õpilasi juhendasid Karin Junson ja 
Evaliis Seiler. 
 
              *     *     * 
31. jaanuaril osalesid  meie kooli 
õpilased Põlvas XI koolinoorte  
tantsupeo ülevaatusel. Õpilasi 
juhendasid Evi Tamm, Merle Kingla  
ja Külliki Arjokesse. 
 
              *     *     * 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


