
                                                                                                      
 
 

                           
   
 
 
 
 
11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  
 
30. augustil toimus RÜG 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad: 

• Protokollija valimine 
2010/2011. õa 

• Tööjuubelid, töölt 
lahkumine, uued töötajad 

• 2009/2010. õa lõpetamine 
• 2010/2011. õa  peamised 

ülesanded, üldtööplaani 
kinnitamine 

• Parandusõppes osalevate 
õpilaste nimekirja 
kinnitamine 

• Õppekava muudatuste 
heakskiitmine 

• Kodukorra  muutmine 
• Info 

 
*     *     * 

 
1. september – tarkusepäev. 
2010/2011. 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. 
2010/2011. õppeaastal õpib Räpina 
ÜG-s  510 õpilast (253 poissi ja 257 
tüdrukut), õpilasi õpetab 55 
pedagoogi ning klassikomplekte on  
28. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 25. 
lõpetajast 13 (52,0 %) ning 
rakenduskõrgharidust omandab 4 
õpilast (16,0 % ), mis kokku 
moodustab 68,0 % lõpetanute arvust.       
 
              *     *     * 
 
9. septembril toimus RÜG 
hoolekogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad: 

• Aasta õpetaja kandidaadi 
    esitamine maakondlikule  
    žüriile 

• Hoolekogu töö korraldamine  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
alanud õppeaastal. 
 
              *     *     * 
 
11. septembril Varbusel toimunud  
jalgrattavõistlustel „Vigurvänt“,  kus 
osalesid  Jõgeva, Tartu,  Põlva,  
Valga ja Võru maakonna õpilased, 
saavutasid  individuaalarvestuses 
meie kooli õpilased Mairit Laine 
kiirendusvõistluses I  koha ja Märt 
Hüdsi võistlusalade üldarvestuses I 
koha. Maakondade üldarvestuses 
saavutas Põlva  maakonna  võist-
kond, kuhu kuulusid ka Mairit ja 
Märt,  I koha. Õpilasi juhendas 
Madis Punson. 
 
              *     *     * 
 

15.  septembril toimus viiendat  
aastat järjest  ülevabariigiline 
tervisepäev „Reipalt koolipinki”. 
Eesmärgiks oli : 
1. Avardada noorte silmaringi, et nad 
oskaksid märgata enda ümber 
abivajajaid ja mõistaksid heategevuse 
tähtsust ning selle raames abistati  
Tartu Koduta Loomade Varjupaika, 
tehti abitöid Ridali lennuväljal, 
korrastati kiriku ja koolimaja  
ümbrust.  
2. Õpilaste ja õpetajate kehalise 
aktiivsuse tõstmine, mille raames 
viidi läbi seiklusmatk 9.-12.klassi 
õpilastele.  Marsruut: staadion – 
taimeaed - Ristipalo - kooli 
autosõiduväljak – korvpalliplats 
(kokku 6 km). Igas kontrollpunktis 
tuli ülesandega hakkama saada 
etteantud aja jooksul: 
1.Rivistus (kõik klassid pidid 
rivistuma tähestiku järjekorras) 
2.Täpsusjooks (1 staadioniring) 
3.Hoonööri ületamine hüppega 
4.Tanagrammi kokkupanek 
5.Püramiidi ehitamine 
6.Päikeseratas 
7.Korvpalli vabavisked 
8.Päevakohane etteaste räpi-, laulu- 
või luulevormis.  Pingelises 
võistluses  saavutas I koha 10B klass,  

II koha 12B klass ja III koha 11A 
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klass. Algklasside   õpilased  käisid 
matkal. 
 
              *     *     * 
 
 17. septembril tähistati koolis 
kirjanik Bernhard Kangro 100. 
sünniaastapäeva. Ürituse  raames 
korraldati kirjaniku elulugu ja 
loomingut tutvustav tund 
auditooriumis, mille viis läbi 10B 
klass õpetaja Aime Raadla 
juhendamisel. 
 
              *     *     * 
 
21. ja 23.  septembril Põlvas 
toimunud Põlva maakonna 
koolinoorte meistrivõistlusel  
jalgpallis saavutas gümnaasiumi 
noormeeste  võistkond III koha,  
neidude võistkond  5. koha, 
põhikooli vanuseklassi tüdrukud 
saavutasid I koha  ja  sama 
vanuseklassi noormehed  5. koha. 
Võidukas võistkonnas mängisid  
Triin Junson, Krete Junson, Mairit 
Laine, Eleri Galka, Elis Oja, Esme 
Kergand, Kadi Torila ja Diana 
Heering. Õpilasi juhendas Evaliis 
Seiler. III koha saavutanud 
võistkonnas mängisid Kristjan 
Kosemäe, Olar Tuuling, Tanel 
Heering, Mihkel Kase, Raiko 
Kokmann, Gert Tarasov, Karl 
Junson ja  Kaimar Kütt. Õpilasi 
juhendas Jaanus Meitus. 
 
              *     *    * 
 
23. septembril toimus koolis 
tuleohutusalane õppus. 
 
              *     *     * 
 
Lugemisaasta ürituste raames 
toimus 22. ja 24. septembril 
koostöös  lasteraamatukoguga 
 5. klassi õpilastele rühmatöö. 
Maksimumpunktid said  5A klassis  
kaks  rühma, kuhu kuulusid 
järgmised õpilased: Märten Liiske, 
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Tambet Toim, Taavi Ruuspõld, Egert 
Aia, Pilleriin Jäämets, Meriliis 
Varbola, Marike Peedosaar ja Maarja 
Lurich. 5. B tublimad olid: Victoria 
Piirimets, Elina Nikitin, Edda-
Johanna Punnisk ja Tiiu Tilgand. 
Õpilasi juhendas  Maire Alver. 
 
              *     *     *   
 
23.  septembril võeti rebased 
ametlikult gümnaasiumi. 12. 
klasside õpilased said ürituse 
organiseerimisega väga hästi 
hakkama ning väga kenad nägid välja 
ka punased ja rohelised  „rebased“, 
kes kõikidel üritustel  aktiivselt kaasa 
lõid. Õhtul toimus disko.  
 
              *     *     * 
 
28.  septembril oli  9.-10. 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 
2011/2012. õppeaastal. 
 
              *     *     * 
 
29. septembril käisid 5. klasside 
õpilased RMK Ilumetsa 
looduskeskuses. Sõit sai teoks tänu 
osalemisele  loodusõppeprogrammis 
"Jahimehega metsas". Jahimees 
õpetas õpilastele leidma loomade 
jälgi, tutvustas seeni, samblikke ja 
samblaid, näitas mägra koobast ja 
lindude pesakaste. Õpilased said  
katsuda loomade nahku ja ära arvata, 
milliste loomade omad need on. 
Õppekäigu lõpetas teejoomine lõkke 
ääres. Õpilasi juhendasid Karin Tuul 
ja Kätlin Neimann. 
 
              *     *     * 
 
30. septembril toimus õpetaja Madis 
Punsoni eestvedamisel 10AB klassi 
autoõpetust õppivate noormeeste 
õppeekskursioon puidufirmasse 
Varola. 
 
              *     *     * 
30. septembril külastasid meie kooli 
Alatskivi Keskkooli direktsiooni-
liikmed ja õpilasesindus. Sel ajal, kui 
õpilasesinduse liikmed oma 

kogemusi vahetasid, tegid seda ka 
õpetajad.  
 
              *     *     * 
 
2010/2011. õa töötab koolis 33 ringi: 
ainealaseid 7,  üldkultuurilisi 22, 
tehnika 1, tasulisi ringe 2 
(võistlustants ja showtants), noorte-
ühingute allorganisatsioone  on 1.  
 
                *     *     * 
 
Üritused oktoobrikuus: 

• Õpetajate päev 
• Põlva mk murdmaajooks 
• Lugemissoovitus sõbrale 
• Sügisjooks Räpina tänavatel 
• Omaloomingukonkurss 
• Osalemine Eesti Õpilas-

omavalitsuse  Liidu 
üldkoosolekul  Tallinnas 

• Kassipesade meisterdamine 
Tartu Koduta Loomade 
Varjupaigale 

•  „Tagasi kooli“ nädal 
 

*     *     * 
 
 
 


