
                                                                                                      
 
 

                           
   
 
 
 
11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  
 
Majandusõpilaste ja õpetajate 
suvekoolis  „Ise otsustan, ise 
vastutan“, mis toimus Jõulumäe 
Tervisespordikeskuses Pärnumaal 
26.-29. juunini 2012, osalesid meie 
koolist Markkos Ladev, Irmeli 
Kokmann, Tatjana Kruglova ja  
Vladimir Rjurikov. Õpilasi juhendas 
õpetaja Tiina Piho. 
 
               *     *     * 
Bien(Baltic Intercultural 
Ecumenical Network) on 
Baltimaade kultuurilis-oikumeeniline 
võrgustik, mille eesmärk on 
noortekohtumiste korraldamine 
festvalide näol. Sel aastal toimus 
Bien festival 30.07-03.08 Taanis 
Sönderborgis. 5 päeva jooksul õpiti 
ja kogeti uut nii workshoppides (nt 
draama, ikoonimaalimine, gospel, 
energia ja keskkond jt), 
sotsiaalvisiitide käigus (külastati 
erinevaid kirikuid, koole, kohaliku 
tähtsusega objekte) kui ka suheldes. 
Bien mitteametlik suhtluskeel on 
„bad english“, kus  oluline pole 
niivõrd keele tase, kui lihtsalt soov 
suhelda. Räpina ÜG-st osalesid 
festivalil Kristina Tammes, Triinu 
Ruuspõld, Merili Ootsing, Merilin 
Möller, Grete Rõzova ja Siim 
Liiskmann. Õpilastega oli kaasas 
Räpina ÜG vilistlane Kristi Kahu.  
 
              *     *     * 
29.  augustil toimus RÜG 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad: 

• Protokollija valimine 
2012/2013. õa 

• Tööjuubelid, töölt 
lahkumine, uued töötajad 

• 2011/2012. õa lõpetamine 
• Kokkuvõte 2011/2012. õa 

õppe- ja kasvatustöö 
tulemustest 

• 2012/2013. õa  peamised 
ülesanded, üldtööplaani 
kinnitamine 

• 1. septembri aktused 
• Info 

*    *     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. september – tarkusepäev. 
2012/2013. 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  37 esimese  
klassi  õpilast. Traditsiooniliselt 
osalesid sellel aktusel ka 
kuldkellalised ning nende õpetajad. 
2012/2013. õppeaastal õpib Räpina 
ÜG-s  463 õpilast (230 poissi ja 233 
tüdrukut), õpilasi õpetab 53 
pedagoogi ning klassikomplekte on  
25. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 45 
lõpetajast 16 (35,5 %) ning 
rakenduskõrgharidust omandab 6  
õpilast (13,3% ), mis kokku 
moodustab 48,8 % lõpetanute arvust.       
 
              *     *     * 
Eesti Õpilasesinduste Liidu 27. 
üldkoosoleku korraldusmeeskonda 
valiti meie kooli õpilane Hedvig-
Hanna Raud. 
 
              *     *     * 
Maanteeameti Lõuna regiooni 
võistlusel „Vigurvänt“  saavutas 
Matis Erikson 6.b klassist 
üldarvestuses III koha  ja Põlva 
maakonna võistkond, kuhu kuulus ka 
Matis, sai ka III koha. Õpilast 
juhendas õpetaja Madis Punson. 
 
             *     *     * 
8. septembril  toimus Põlvamaal 
Mammaste spordikeskuses sügiskõnd 
„Viimse reliikvia“ radadel. Meie 
koolist osales kokku 42 inimest, 
sealhulgas 32 õpilast ja 10 
täiskasvanud saatjat. Matka pikkus 
oli 6 km ja 12 km. 5.-6. klassi 
õpilased läbisid reipalt lühema raja ja 
kõik ülejäänud alustasid 12 km 
pikkust  teekonda ilusa kuuma 
päiksega, kahjuks lõpetasid aga 
läbimärja, kuid õnnelikena 
paduvihmas. 
             *     *     * 

            
 

 
 
 
12. septembril  toimus 
esmaabikoolitus  2.- 4. kl 
õpilastele, läbiviijaks Kaja Leppoja 
EPR Põlvamaa Seltsist. 
 
               *     *     * 
13.  septembril toimus kuuendat   
aastat järjest  ülevabariigiline 
spordipäev „Reipalt koolipinki“.  
Kavva võeti järgmised alad: 
teatejooks, hoota kaugushüpe, 
topispalli heide ja kullimäng. 
Teatejooksus läks kirja klassi aeg, 
mis jagati osavõtnud õpilaste 
arvuga. Kaugushüppes ja 
palliheites liideti individuaal-
tulemused ja jagati õpilaste arvuga. 
Kullimäng tundus olevat kõige 
kaasahaaravam, siin püüdis ühe 
klassi võistkond  teist klassi 1,5 
min  jooksul piiratud maa-alal. 
Selgusid ka vanuseastmete 
paremad.  Nooremas astmes tuli 
võitjaks 6.a,  keskastmes 9.b  ja 
gümnaasiumis võidutses 12.a 
klass. Kommi jagus kõikidele ja 
väike vihm ei seganud kedagi. 
 
              *     *     * 
14. septembril korraldas Tilsi 
Põhikool maakonna Tervist 
Edendavatele Koolidele 
kooliolümpiamängud, kus  kõik 
oli nagu päris olümpial. 
Võistkonda kuulusid 10  5.-9. kl 
õpilast:  Melani Vosmi, Alina 
Poduškina, Kristel Liblik, Mairit 
Laine, Triin Junson, Magnar-
Markus Lill, Jüri Kants, Tõnis 
Kase, Märt Hüdsi ja  Reio Härm. 
Mängud koosnesid tuletõrjealadest, 
teatejooksust, mälumängust, 
tüdruku kandmisest ja köieveost. 
Sedapuhku oli rõhk asetatud 
võistkondlikele aladele. Meie 
sportlased esinesid väga hästi. 
Kool tuli üldvõitjaks  ja 
auhinnaks saadi olümpia-
akadeemia kuldmedalid. 
 
             *     *     * 
25. laste ja noorte võrukeelsete 
kirjatööde võistlusel "Minu  
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Võrumaa"  saavutas 7.-9. klassi 
vanuserühmas Cindy-Caroly  
Toomas 9.a klassist  I koha ning 
Kristin Ilm 9.a klassist eripreemia. 
Juhendaja Maie Oper. 
 

*    *     * 
 
18. septembril Põlvas toimunud 
maakonna  koolinoorte 
meistrivõistlustel  jalgpallis  
saavutasid meie kooli  10.-12. kl 
neiud  III koha. Võistkonnas 
mängisid Agnes Vois, Merili 
Ootsing, Maarja Orav, Agnes 
Vagase, Olivia Tund, Kadi Torila, 
Kadri Samuel ja  Kristin Aasmaa. 
Õpilasi juhendas õpetaja Karin 
Junson. 
 
              *     *     * 
 
MTÜ Tarbijate Kaitse Ühenduse 
UGANDI  esindaja Erika Paloveer  
esines 5. klasside õpilastele  
toitumise teemal. 
 
              *     *     * 
 
18. septembril Põlvas toimunud 
maakonna koolinoorte 
meistrivõistlustel  jalgpallis  
saavutasid meie kooli  10.-12. kl 
noormehed  4. koha. Võistkonnas 
mängisid Andreas Kirotar, Kristjan 
Kosemäe, Tambet Krasnov, Kert 
Preeden, Olar Tuuling, Kaspar 
Adam Laht,  Märt Tolmusk, Harri 
Park, Eduard Paulson ja Samy 
Tammpere. Õpilasi juhendas 
õpetaja Jaanus Meitus. 
 
            *     *     * 
19.-20.  septembril võeti rebased 
ametlikult gümnaasiumi. 12. klasside 
õpilased said ürituse 
organiseerimisega väga hästi 
hakkama ning väga kenad nägid välja 
ka puidust korvidega ja heledate 
pearätikutega  „rebased“, kes 
kõikidel üritustel (v.a mõned 
kartlikud)  aktiivselt kaasa lõid. 
 
              *     *     * 
27. septembril käisid  Räpina ÜG ja 
Petseri 3.KK õpetajad  ühisprojekti 
"Ühendame koolidevahelised sillad" 
raames tutvumas RMK loodusrajaga 
Meenikunnos. 
 

*    *     * 
Tegevust alustas  loovtantsuring, 
juhendajaks Kalli Pikas. 

27. septembril toimus Põlvas Eesti 
Lastekirjanduse Keskuse  
eestvedamisel  ettelugemiskonkurss 
"Loeme Aino Pervikut." 4.b kl 
õpilane Eric Justin Jõks luges 
raamatust "Dixi ja Xixi" pala " 
Šokolaad ja kartulikrõpsud" ning 
saavutas I koha. Õpilast juhendas 
Räpina Raamatukogu  raamatukogu-
hoidja Maire Jõks.  20. oktoobril 
sõidab Eric esindama Põlva 
maakonda Tallinna. 
 

*    *     * 
27. septembril  toimus Põlvas 
maakondlik kodutütarde ja 
noorkotkaste matkamäng, kus 
osales 34 võistkonda. Räpinast osales 
kaks KT võistkonda. KT II võistkond 
(Adriana Konsing, Elina Nitkin, 
Edda Johanna Punnisk ja Brittany 
Tuul ) saavutas  8. koha ja KT I 
võistkond (Deivi Pihlap, Diana 
Pihlap, Egle Ivanova ja Laura 
Kolsar) saavutas I koha. Nad 
esindavad Põlva maakonda 
vabariiklikul matkamängul Rakveres. 
Kodutütarde juhendaja on 
SilleKingla. 
 
              *     *     * 
29. septembril osales Maarja-Liis 
Rämson Eesti Noorsootöö Keskuse 
koolitusel „Kuidas edukalt tööd 
otsida“. Koolitus toimus Tallinnas 
Oru hotellis ning oli suunatud peagi 
tööturule sisenevatele noortele. 
Koolituse viis läbi OÜ Sirje 
Tammiste Konsultatsioonibüroo ning 
see hõlmas loenguid, arutelusid ja 
videoharjutust. 
 

*    *     * 
 
2011/2012. õa töötab koolis 33 ringi: 
ainealaseid 5,   üldkultuurilisi 25, 
tehnika 1, tasulisi ringe 2 
(võistlustants ja karatee).  
 
                *     *     * 
 
Üritused oktoobrikuus: 

• Teatejooksude päev Oraval 
• Õpetajate päev 
• Lastekirjanduse tund 

raamatukogus 5. kl 
• Sügisjooks Räpina tänavatel 
• Ettelugemispäev 6.- 11. kl 
• Loodusnädal 1.- 4. kl 
• Looduspäev 5.-12. kl 
• Osalemine Eesti 

Õpilasesinduste  Liidu  
üldkoosolekul  Tallinnas 

• Räpina ÜG ja Petseri 3. 
KK ühisprojekt 
„Ühendame 
koolidevahelised sillad“. 

 
 
 
             Kersti Sammelselg 
            RÜG õppealajuhataja 


