
                                                                                                      

 

 

                           

   

 

 

 

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  

 

02. veebruaril toimus  piirkondlik 

bioloogiaolümpiaad. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti: 

Hanna Mathiesen - I koht 

Alina Poduškina - III koht 

Brittany Tuul - III koht 

Kert Kask - III koht 

Kristo Kärtmann - III koht 

Anett Saksing - III koht 

Ingvar  Ignašov - I-II koht 

Kristina Uljanova - III koht 

 

                 *     *     * 

28. jaanuarist 1. veebruarini käisid 

meie kooli abituriendid Kristina 

Uljanova, Kert Preeden, Keidi 

Punnek, Merilin Möller, Sixtyn-

Gloria Toomas ja Maarja-Liisa 

Rämson õpilasvahetuse raames 

Petseri 3. Keskkoolis. Õpilased 

võtsid osa koolitundidest, elasid 

kohalikus peres, veetsid koos vene 

sõpradega vaba aega ning said 

keelepraktikat. Saadud kogemus oli 

väga positiivne ning ootame tänavu 

märtsis külla meid võõrustanud 

õpilasi. 

 

 *     *     * 

01. veebruaril Räpina Aianduskooli 

saalis toimunud Räpina valla 

tunnustamisüritusel „Märka ja 

tunnusta 2012”  anti  hõbedased 

tänumärgid Maarja-Liisa 

Rämsonile ja Sirli Aiale.  

 

 *     *     * 

09. veebruaril toimus piirkondlik 

eesti keele olümpiaad. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti: 

Hanna  Mathiesen        -    II  koht 

Meelika Kustavus        -    III koht 

Stella Sulaoja               -    I koht 

 

  *     *     * 

 

10. veebruaril  toimus Ungari 

projekti raames 5. klassi tantsurühma 

ühisüritus Helgerite tantsurühmaga.  

Õpilasi juhendas õpetaja Evi Tamm. 

 

 *     *     * 

 

12. veebruaril tähistati Helmimäel  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. veebruaril tähistati Helmimäel  

 

vastlapäeva. Toimusid erinevad 

võistlused, mille viisid läbi meie 

kooli kehalise kasvatuse õpetajad. 

 

  *     *     * 

13. veebruaril osales 8.a klassi 

õpilane Hedvig-Hanna Raud Võrus 

toimunud võro keele olümpiaadil. 

Õpilast juhendas õpetaja Maire 

Alver. 

 

 *     *     * 

14. veebruaril tähistati koolis 

sõbrapäeva. Oli avatud sõbrapäeva  

postkast ja õpilased said osaleda 

sõbrapäeva õnneloosis. 

 

 *     *     * 

14. veebruaril osalesid Räpina 

Aianduskooli omaloomingu-

konkursil ja saavutasid auhinnalised 

kohad Helena Sokk, Merily Pastak, 

Alina Poduškina, Deiny Raudsepp, 

Vello Vaherpuu ja Maksim 

Rjurikov. Klassikaaslaste töid 

esitasid Diana Pihlap, Egle Ivanova 

ja Matis Erikson. 

 Õpilasi juhendasid õpetajad  M. 

Alver, M. Ääremaa ja O. Pihlapuu. 

 

  *     *     * 

Põlva maakonna koolide 6.-9. kl 

tüdrukute võrkpalli KOOLILIIGA 
Põlvamaa etapil saavutasid meie 

kooli õpilased Triin Junson (parim 

mängija), Esme Kergand, Diana 

Heering, Mairit Laine, Kristin Ilm, 

Annali Kruusamägi ja  Alina 

Poduškina I koha. Õpilasi juhendas 

Karin Junson. 

 

 *     *     * 

 

Põlva maakonna koolide 6.-9.kl 

poiste võrkpalli meistrivõistlustel 
saavutasid meie kooli noormehed   

Märt Hüdsi, Kert Hüdsi, Deniss 

Semjonov, Gunnar Kallari, Mikk 

Tarros, Taavi Ruuspõld, 

Stefan Leon Kaljuvee, Devin Põlluste 

(parim mängija) I koha. Õpilasi  

treenib  Heini Lumpre. 

 

 *     *     * 

 

 
 

 

15. veebruaril toimus maakondlik 

sõbrapäev koos ansambliga Põhja-

Tallinn.  

 

*     *     * 
15. veebruaril lõppes gümnaasiumi-

õpilastel  III tsükkel. Neljadele ja 

viitele õppis 39 õpilast ning 

puudulikud hinded või hinne välja 

panemata oli  22 õpilasel.  

Gümnaasiumiklassides õpib kokku 

118 õpilast. 

 

     *     *     * 

15. veebruaril külastasid kooli 

haridusministeeriumi esindajad, Põlva 

Maavalitsuse haridus- ja 

sotsiaalosakonna juhataja hr Peeter 

Aas, riigikogu liige hr Urmas Klaas, 

vallavanem hr Teet Helm, volikogu  

esimees hr Kaido Palu ning valla 

haridus- ja kultuurispetsialist  Eva 

Saar. Külalised tutvusid kooliga ja 

arutasid kooliga seotud  probleeme.  

 

  *     *     * 

15. veebruaril toimus  Põlva 

maakonna vene keele olümpiaad 

gümnaasiumiklasside õpilastele. 

Osalesid Räpina ÜG,  Põlva ÜG ja 

Värska Gümnaasiumi õpilased. 

Olümpiaadi üldteemaks oli „Vene 

traditsiooniline kultuur“. Osalejatel    

tuli  kirjutada  essee ja esineda 

eelnevalt koostatud esitlusega. 

Üldarvestuses otsustati :  

I koht Anti Samsonov  

II koht Olivia Tund  

Teises rühmas osalejate arvestuses 

otsustati anda II koht Julia 

Kljonskajale.  

 

              *     *     * 

19. veebruaril  osalesid  Räpina ÜG 

õpilased  koolinoorte X 

Spordimälumängu "Bumerang" 
Põlvamaa koolide võistlusel, kus 

saavutati  I koht  ning edasipääs 

märtsis Tartus toimuvale 

piirkondlikule võistlusele.  Võistkonda 

kuulusid  Andreas Kirotar, Georg 

Oskar Peedosaar, Matthias Tuuling ja 

Stefan Leon Kaljuvee. Õpilasi 
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autasustati diplomiga, 

mälestusesemetega 

(teemakohased märgid ) ja 

väärtkirjandusega.  

Õpilasi juhendas õpetaja Aarne Ibrus. 

 

 *     *     * 

19. veebruaril saavutasid meie kooli 

õpilased Põlva maakonna koolide 1.-

3.kl tüdrukute Dumle rahvastepalli 

Põlvamaa alagrupi võistlustel II 

koha, võistkonnas mängisid Kärt 
Hüdsi, Mari-Lii Lume, Mai Kirsing, 

Kaisa Pilv, Caroli Raudsepp, Kristin-

Johanna Silla, Kerttu Galka ja Sandra 

Poltan. Ka meie kooli poisid 

saavutasid II koha. Võistkonnas 

mängisid  Harri Mähar, Markus 

Kriisküttt, Rasmus Freirich, Mathias 

Kaljas, Raul Randma, Robin-Marten 

Murre, Martis Ladev ja  Kaarel Volk. 

Õpilasi juhendas õpetaja Karin 

Junson. 

 

 *     *     * 

19. veebruaril  kohtusid algklasside 

õpilased Räpina Keskkooli  endiste 

algklasside õpetajatega. Kooli 

külastasid õppealajuhataja Meeta 

Kristel, õpetajad  Helju Sakson, Liivi 

Viimsalu, Elvi Nael ning  Liivi 

Teelaht. Külalised rääkisid lastele, 

milline oli meie kool siis, kui nemad 

olid õpetajad. Kontserdil käisid 12. 

klassi õpilased tervitamas  Liivi 

Teelahte  ning  Elvi Naela. 

 

*     *     * 

 

Põlvamaa ÕNK  karjäärikeskuse 

nõustaja  Eha Raav  ja infospetsialist 

Kadri Pelisaar  tutvustasid  

üheksandate klasside õpilastele 

ning   abiturientidele 

õppimisvõimalusi peale põhikooli või 

gümnaasiumi lõpetamist.  

   

*     *     * 

22. veebruaril toimusid Eesti 

vabariigi 95.  aastapäevale 

pühendatud  aktused. Aktustel 

esinesid sõnavõtuga direktor Rein 

Raadla ja õpetaja Aarne Ibrus. 

Direktorilt said tänukirja ja meene 

piirkondlikel aineolümpiaadidel 

auhinnalistele kohtadele tulnud 
õpilased ning  õpetajad  Aira Meitus, 

Valentina  Narruskberg, Reet Ladva, 

Anne-Liis Rämson, Anu Silm ning 

koristaja Maie Talvik. 

 

 *     *     * 

24. veebruaril toimunud Eesti 

Vabariigi 95. aastapäeva  kontsert- 

aktusele olid kutsutud meie koolist 

järgmised väga hästi õppivad ja 

väljaspool kooli aktiivselt tegutsevad 

õpilased: 

Stella Sulaoja 

Kristjan Kosemäe 

Merili Ootsing 

Merilin Möller 

Sanna Vako 

Raul Mastik 

Anti Samsonov 

Tambet Krasnov 

Kristina Uljanova 

Julia Kljonskaja 

Triin Junson 

Liis Konsap 

Õpetajatest olid  palutud pidulikule 

vastuvõtule Kaja Runthal ja 

Monika Ilmas. 

 

  *     *     * 

 

26. veebruaril käisid 11.a ja 11.b 

klassi õpilased  RMK pilootprojekti 

kolmandal (ühtlasi ka viimasel) 

õppepäeval. Õpilastele tutvustati 

metsa lõppfaasis tehtavaid töid. Käidi 

kahel langil, millest ühel (2,1 ha) oli 

raie teostatud ning teisel teostati 

raiet. Praaker selgitas metsaraide 

vajalikkust ning raiderahu aega. Raiet 

ostetakse RMK-s sisse vähempak-

kumise teel. Hetkel teostati raiet 

harvesteriga. Õpilased jälgisid puude 

langetamist suure huviga ja said 

harvesteri operaatorile esitada 

teemakohaseid küsimusi. Kuigi RMK 

aladel tehakse palju raietöid 

harvesteriga, oli hea kuulda, et ka 

saemehi on hädasti vaja. Puud, mida 

masinaga langetada ei saa, on vaja 

võtta maha saemeestel. Päev lõppes 

väikese piknikuga metsas. 

Pilootprogramm lõpeb koolipoolse 

tagasiside andmisega. 

Õpilasi juhendasid Külliki Arjokesse 

ja Kristi Kurg. 

 

*     *     * 

Räpina Ühisgümnaasium osaleb 

projektis Finantstarkus 2013, mille 

eesmärgiks on parendada 2014.  aasta 

detsembriks 150 gümnaasiumiõpilase 

äriplaani koostamise oskust ja 

ettevõtlusteadmisi läbi 

finantskirjaoskuse ning faktilise ja 

arvulise esitusviisi oskuse 

arendamise. Õpetatakse ka 

digitaalsete materjalide haldamist 

pilvelahenduste abil  ning täienda-

takse  õpilaste kontaktide-

võrgustikku, mille liikmed on 

ettevõtlusega otseselt seotud või 

sellest huvitatud.   

Räpina Ühisgümnaasium osaleb 
õpilasvahetusprogrammis Veni Vidi 

Vici, mis  korraldab Eesti- sisest 

õpilasvahetust 7.-9. ja 10.-12. klassi 

õpilastele kestvusega üks või kaks 

nädalat. Programmi eesmärgiks on 

elavdada ning rikastada õpilaste 

koolielu ning suurendada nende 

kogemustepagasit. 

 

  *     *    * 

 

                         Kersti Sammelselg 

                        RÜG õppealajuhataja 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

                

 

 

 

 


