
                                                                                                      
 
 

                           
   
 
 
 
11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  
 
III õppeveerandil viimasel nädalal 
toimunud võistlustel saavutasid I 
kohti: 

• 6.-9. kl tüdrukud 
vabariiklikel võrkpalli - 
võistlustel  

• 4.-6. kl tüdrukud maakonna 
minivõrkpalli võistlustel 

• 2.-5. kl  õpilased 
maakondlikul teatevõistlusel 
„Tähelepanu, start!“ 

 
*     *     * 

21-23. märtsini külastasid 
gümnaasiumiõpilased Rootsi 
Kuningriiki. Giidi saatel tutvuti 
Stockholmiga ja külastati Vaasa 
muuseumi. Linnaekskursioonile 
järgnes vaba aeg Stockholmi 
kesklinnas. Õpilastega olid kaasas 
Aira Meitus, Rita Kahu ja Anne-Liis 
Rämson. 
 
              *     *     * 
22.-24. märtsil osalesid  meie kooli 
õpilased ennetusprojektis „Tegijad 
2010“.  Projekti eesmärgiks on 
seadusekuulekuse meeldetuletamine 
ja noorte suunamine õigele teele.  
 
              *     *     * 
25. märtsil külastasid Räpina ÜG 
abituriendid Tallinna Kunsti-
muuseumi. Giid tutvustas õpilastele 
KUMU ajalugu ja näitas  maja ning 
rääkis majas olevatest taiestest. 
Õpilastele meeldis kõige rohkem 
tutvumine Eesti popkunstiga.  
 
              *     *     * 
R. Rohu nimelisel kirjandus-
konkursil  4.-6. klasside arevestuses 
oli äramärgitud  töö  Brittany 
Tuulel. Õpilast  juhendas Anneli 
Huuse. 
 
              *     *     * 
27. märtsil toimunud Känguru 
võistlustel olid meie kooli parimad 
ekolieride arvestuses Märten Liiske, 
Brittany Tuul ja Kaspar Salve, ben- 
jaminide arvestuses Kadi Kaldmäe, 
Triin Junson ja Mairit Laine,  
kadettide arvestuses Märt Konsap,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elis Oja ja Kerttu Volk  ning  
juunioride arvestuses Meelis Kerge, 
Kaspar Adam Laht ja Liina Kuusik. 
 
              *     *     * 
5. aprillil  toimus  algklasside 
õpilastele  Räpina Muusikakooli 
kontsert. 
 
              *     *     * 
7. aprillil Värskas toimunud 
maakondlikul vene keele 
olümpiaadil saavutasid auhinnalisi 
kohti: 
Julia Kljonskaja   -       II koht 
Hristina Parimskaja   - II koht 
Esme Kergand     -       III koht 
Salme Ussanov -    III koht 
Elina Kirjuškin -       III koht 
 
              *    *     * 
Vabariiklikul Nuputa võistlusel 
esinesid edukalt Elina Kirjuškin, 
Kristo Kärtmann, Kati Heering, 
Annali Kruusamägi, Matthias 
Tuuling, Silver Kirotar ja Märt 
Konsap. Õpilasi juhendasid Anu Nael  
ja Külliki Arjokesse. 
 
              *     *     * 
13. aprillil esines gümnaasiumi-
õpilastele põllumajandusminister 
Helir-Valdur Seeder. Loengu 
teemaks oli nälg  ja 
energiaressursside kasutamine. 
 
              *     *     * 
 
14. aprillil esines gümnaasiumi-
õpilastele USA saatkonna esindaja  
Christopher  Mackin ning loeng oli 
NATO teemaline.  
 

*    *     * 
 
15. aprillil oli lahtiste uste päev, kus 
osalesid meie kooli 9.klasside ning 
Mikitamäe PK, Ruusa PK, Kauksi 
PK, Orava PK ja Mehikoorma PK 
õpilased. Külalisi võtsid vastu  
õpilasesinduse liikmed Eleri Kontkar, 
Heleri Huuse, Andrei Svištš, Janno 
Ritsberg. Koolimajaga tutvumise ajal  
käidi erinevates klassides, kus õpe- 
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taja Tarmo Tammes tutvustas 
kreeka keele õppimist, õp Aira 
Meitus rääkis võõrkeeltest, õp 
Karin Junson ja Jaanus Meitus 
tutvustasid spordiklassi ning 
abiturient Andrei Svištš valikainet 
riigikaitset. Direktor Rein Raadla  
tutvustas auditooriumis 
õppimisvõimalusi Räpina ÜG-s. 
 

*    *     * 
 
16.  aprillil lõppes gümnaasiumi- 
õpilastel IV tsükkel. Neljadele ja 
viitele õppis 37 10.-11. klasside  
õpilast, puudulikud hinded  või 
hinne välja panemata oli 7  õpilasel 
ning ainult viitele õppisid Anni 
Noorem,  Mirell Prosa, Vello 
Vaherpuu,  Ingrid Kokmann, 
Karine Kiudorf, Kadri Norring, 
Kairi Songi.  Klassidest oli kõrgem 
keskmine 11A klassil, järgnesid 
11B, 10B ja 10A klass. 
 
            *    *     * 
17. aprillil toimus Viljandis EKSL 
6. – 9. klassi õpilaste rahvaliiga 
võrkpallivõistlus segavõist-
kondadele. Meie kooli võistkond 
saavutas I koha. Võistkonnas  
mängisid Anette Kõiv, Krete 
Junson, Elis Oja, Triin Junson, 
Kristjan Kosemäe ja Märt 
Tolmusk.  Õpilasi juhendas Karin 
Junson. 
 
               *     *     * 
20. aprillil  toimus piirkondlik 
matemaatikaolümpiaad. Meie 
koolist saavutasid auhinnalisi kohti  
Triin Nelk             -  II koht 
Kadi Kaldmäe -  III koht 
Triin Junson  -   II koht 
 

*    *     * 
20. aprillil   toimus RÜG-i 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad: 

� Kuld- ja hõbemedaliga 
tunnustamine 

� XII klassi õppeperioodi 
lõpetamine 
*      *     * 
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20. aprillil  said algklasside õpilased 
vaadata  keskkonnateemalist  
näidendit „Oi-oi,Rafi“ 
 
               *     *     * 
20. aprillil käisid 8A ja 8C  klassi 
õpilased  õppeekskursioonil 
Viljandis. Õpilased vaatasid Ugala 
teatri etendust „Poks”.  Enne 
etenduse algust oli võimalik 
uudistada  Viljandi  lossivaremeid, 
külastada Pärimusmuusika Aita ja 
jalutada  linnas. 
 

*    *     * 
 

21. aprillil oli 12.kl viimase 
koolikella ja hõbekella aktus. Aktusel 
esinesid luuletusega 1.b klassi 
õpilased, 1. ja 2. kl ning 5. ja 6.  kl 
ansamblid ning  Kerli Hüsson. 
Sõnavõttudega tervitasid 
õppealajuhataja Kersti Sammelselg, 
endine õpetaja Aino Mähar, 10. kl 
esindaja Eleri Kontkar, 12.kl esindaja 
Andrei Svištš ja hõbekellaline 
Toomas Heering. Aktuse lõpetasid 
12.klasside õpilased lauluga. 
                     
             *     *     * 
24. aprillil kirjutasid abituriendid 
kirjandit. 
 

*    *     * 
 
25. aprillil Põlvas rahvusvahelist 
tantsupäeva tähistaval uute tantsude 
konkursil anti 2. klassi 
tantsurühmale eripreemia, kes 
tantsisid Evi Tamme loodud tantsu 
„Lumetrall“. 
 

*    *     * 
 
Projekti „Suitsuprii klass“ 
lõpetasid edukalt 4A, 4B, 6B ja  7B 
klass. Maakondlik loosiõnn  naerats 
7B klassile, keda premeeriti 1000 
krooniga. 

 
             *     *     * 
Meie kool osales projektis „Teeme 
ise puidust liikluskasvatuse 
õppevahendeid koolidele“, mille 
käigus valmistasid 5.-6. klasside 
poisid  õpetaja Olav Pihlapuu 
eestvedamisel vigursõiduelemente. 
 
              *     *     * 
Räpina ÜG pälvis Eest Spordiliidu 
tänukirja osalemise eest üleriigilisel 
tervisepäeval „Talvevõlud“ ning 
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsiooni-
keskuse tänukirja Euroopa 

keeleoskusuuringute eeltesti 
läbiviimise eest. 
 
              *     *     * 
 
29. aprillil tähistasid Räpina ÜG 
rahvatantsijad rahvusvahelist 
tantsupäeva. Ürituse organiseeris 
Evi Tamm. 
 
  *     *     * 
29. aprillil esines 9.-11. klasside 
õpilastele pr Katrin Karisma-
Krumm. 
 
  *     *     * 
 
29. aprillil toimus  moeshow. 
Tulemused olid sellised: 
4B – I koht 1.-4.klass 
6B -  I koht 5.-6.klass 
5A -  II koht 
6A  - III koht 
5B -  Ilusad riided suvevaheajaks 
8B -  I koht 7.-9.klass 
7A -  II koht 
8A -  III koht 
11A -  I koht 10.-12.klass 
10B -  II koht 
11B -  III koht 
Peaauhinna, mille pani välja 
Toomas Mastik OÜ FOTOTOM/ 
 Räpina Fotostuudio juhataja, 
võitsid 11A, 8B, 6B ja 4B klass. 
 
 
              *     *     * 
30. aprillil  käis 8.b klass 
õppeekskursioonil Tartus. Õpilased 
olid  abiks ka Tartu Koduta Loomade 
Varjupaigas,  kus  nad puhastasid  
puure ning jalutasid koertega. 
 

*    *     * 

 
30. aprillil käisid meie kooli 6.a, 6.b, 
11.a, 11.b klasside õpilased Tallinnas 
vaatamas etendust „High school 
musical“. 
 
            *     *     * 
 
30. aprillil  võõrustasid algklasside 
õpetajad oma kolleege Jõgeva 
Gümnaasiumist. 
 
              *     *     * 
 
29. aprillil osalesid  8C  kl  
õpilased Räpina Aianduskooli   
poolt korraldatud üritusel „Põnev 
päev“.  
 
              *     *     * 

 
 
 
 
 
 
               


