
                                                                                                      
 
 

                           
   
 
 
 
11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  
 
16. märtsil  Põlva Kultuuri- ja 
huvikeskuses toimunud Põlvamaa 
Kooliteatrite festivalil pälvis 
etenduses “Breemeni linna 
moosekandid“ parima meesosatäitja 
preemia  Rasmus Freirich. 
Näiteringi  juhendavad Marika 
Aruküla ja Anneli Huuse. 

 
              *     *     * 
28. märtsil osalesid 5A ja 6B klassi 
õpilased üritusel „Jaan Rannap-80“. 
 
              *     *     * 
28. märtsil Põlva maakonna  
koolinoorte võistlusel „Osavaim 
korvpallur 2012“  saavutasid 
auhinnalisi kohti:  
Marthin Vahtra –      I koht 
Egert Aia –                I koht 
Mairit Laine –           II koht 
Kaarel Laar –            II koht 
Märt Tolmusk –        II koht 
Kadi Torila –             II-III koht 
Mehis-Egert Üllim – III koht 
Rain Loodus –           III koht 
Õpilasi juhendas õpetaja Ants Järv. 
 
              *     *     * 
31. märtsil oli Räpina ÜG 
poistekoor palutud esinema  Räpina 
meeskoori 60. aastapäeva 
juubelikontserdile. Poistekoor esitas 
tervituseks kaks laulu. Eriti uhkelt 
kõlas laul "Tublid isad" Andri 
Võsokovski ja Andry Musta esituses. 
Poistekoori juhendab õpetaja  Marika 
Aruküla. 
 
              *     *     * 
03. aprillil  oli õpilastel võimalus  
vaadata  Lasteteater Sõber  etendust 
„Metsamuinasjutt“ 
 
              *     *     * 
04. aprillil  oli lahtiste uste päev, 
kus osalesid meie kooli 9. klasside 
ning Mikitamäe Kooli, Viluste PK ja 
Kauksi PK õpilased. Külalisi võtsid 
vastu 9A klassi õpilased. Direktor 
Rein Raadla  tutvustas auditooriumis 
õppimisvõimalusi Räpina ÜG-s,  
lahtised tunnid viisid läbi õpetajad 
Aira Meitus, Karin Otsus, Jane Raud,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valentina Narruskberg, Evaliis Seiler 
ja Madis Punson ning lühikese 
kontserdiga esinesid meie kooli 
õpilased. 
 
              *     *     * 
05. aprillil   toimus projekti „Kaitse 
end ja aita teist“ raames 7. klasside 
õpilastele päästealane loeng. 
 
              *     *     * 
05. aprillil  esitas algklasside 
näitering  lasteaialastele ja 
algklasside õpilastele näidendi 
„Breemeni linna moosekandid“. 
Õpilasi juhendasid õpetajad Anneli 
Huuse ja Marika Aruküla. 
 
              *     *     *  
05. aprillil osalesid Valentina 
Narruskberg ja Karin Tuul 
õppepäeval, kus õpiti linde eristama 
neile iseloomuliku laulu järgi.  
 
              *     *     *   
09. aprillil  toimus  projekti „Kaitse 
end ja aita teist“ raames  7. klasside 
õpilastele politsei  loeng teemal 
„Meelemürgid“. 
 
              *     *     * 
 
 15. aprillil  esindas Räpina 
Ühisgümnaasiumi maakondlikul 
lauluvõistlusel "Lauluvanker 2012"  
2. a klassi õpilane Angelika Apuhtin. 
Juhendaja Marika Aruküla. 
 
              *     *     * 
 
17.- 19. aprill tähistati  koolis 
südamenädalat üritusega 
„Värviliste puu- ja juurviljade 
päevad“,  mille raames pakuti  
kollaseid, oranže ja punaseid 
köögivilju. 
 
              *     *     * 
 
18. aprillil   toimus koolis 
võõrkeelepäev, kus õpilased esitasid 
vene- ja inglisekeelseid laule, 
luuletusi ja rahvuslikke tantse. 
Õpilasi juhendasid õpetajad Marika  

Räpina Ühisgümnaasium
RÜ G

 
 
 
 
Aruküla, Rita Kahu, Virve Tund ja 
Anne Seim. 
 
              *     *     *  
             
13.  aprillil lõppes gümnaasiumi- 
õpilastel IV tsükkel. Neljadele ja 
viitele õppis 49  10.-11. klasside  
õpilast, puudulikud hinded  või 
hinne välja panemata oli 10  
õpilasel ning ainult viitele õppisid 
Maarja-Liisa Rämson, Sanna 
Vako, Stella Sulaoja, Kristina 
Uljanova, Anett Saksing, Irmeli 
Kokmann, Tatjana Kruglova, 
Maaja-Liis Maastik, Kadri Samuel, 
Kristina Tammes ja Ketty 
Rohtmets.  
 
              *     *     * 
13. aprillil toimus MTÜ Räpina 
Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu  
üldkogu esimene koosolek. 
Juhatus esimeheks valiti Uno 
Kaldmäe ja aseesimeheks Ulla 
Preeden,  revisjonikomisjoni 
esimeheks valiti Eve Sibul.  
 
              *     *     * 
 
20. aprillil  edastasid 9.a, 9.b, 12.a 
ja 12.b klassi klassijuhatajad 
materjalid aktsiaseltsile Ühinenud 
Ajalehed, kes  annab sel aastal 
esimest korda välja kolme 
maakonna ühise põhikooli- ja 
gümnaasiumilõpetajate kogumiku 
Koolilõpp 2012 Põlva-, Valga- ja 
Võrumaa. 
 
 
23. aprillil   toimus RÜG-i 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad: 

� Kuld- ja hõbemedaliga 
tunnustamine 

� XII klassi õppeperioodi 
lõpetamine 

� Info 
 

*     *     * 
 

24. aprillil  toimus viimase 
koolikella ja hõbekella aktus. 
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Esinesid 1. klasside ja  10. klasside 
õpilased.  Sõnavõttudega tervitasid 
õppealajuhataja Kersti Sammelselg, 
Anneli Huuse ja  hõbekellaline 
Margus Zupsmann. 12. klassi 
õpilased esitasid  lustaka laulu. Väga 
ilusa aktuse korraldamise eest 
kuuluvad suured tänud 10. a ja 10. b 
klassi õpilastele ja Külliki 
Arjokessele ning Kristi Kurele. 
 
              *     *     * 
24. aprillil  toimus  projekti „Kaitse 
end ja aita teist“ raames  7.klasside 
õpilastele loeng matkatarkustest.  
 
              *     *     * 
25. aprillil osalesid 8. – 9. klassi 
õpilased rahvusvahelises PISA 
uuringus. 
 
               *     *     * 
26. aprillil käisid 8. a ja 8. b klassi 
õpilased õppeekskursioonil 
Viljandis  ja vaatasid teatris etendust 
„Inetu“. Õpilasi juhendasid Riina 
Kopli ja Marika Ääremaa. 
 
              *     *     * 
 
26. aprillil  toimus tantsupäev. 
Algklasside õpilased tantsisid  ümber 
koolimaja. Õpetaja Evi Tamme 
juhendamisel õppisid lapsed eelneval 
nädalal vahetundides rahvatantsude 
põhisamme. 
 
              *     *     * 
 
27. aprillil  osalesid 8.b klassi 
õpilased Liis Konsap, Vallo 
Vaherpuu ja Elmo Kergand ning 
õpetaja Valentina Narruskberg 
uurimuslikku õppeprojekti "Minu 
kodukoha veekogu bioloogilised, 
kultuurilised ja majanduslikud  
väärtused" lõppkonverentsil Tartus. 
 
              *     *     * 
R. Rohu nimelisel 
kirjanduskonkursil oli Meriliis  
Varbolal 4. – 6. klasside arvestuses 
autasustatud töö.  Õpilast juhendas 
Maire Alver. 
 
              *     *     * 
 
30. aprillil kirjutasid abituriendid 
kirjandit.  
 
 
 
 Kersti  Sammelselg 
RÜG õppealajuhataja 

 
 
 
 
               


