
 

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

1. september – tarkusepäev
2005/2006. õ.-a. algas õpilastele kell
10.00, kui kogu koolipere kogunes
õppeaasta avaaktusele koolimaja ette.
Õpilasi ja õpetajaid tervitasid direktor
Rein Raadla, meie kooli vilistlane,
praegune Põlvamaa maavanem Urmas
Klaas ja Räpina vallavanem Inge
Hirmo ning koolimaja renoveerinud
ehitusfirma Tartu Linnaehitus
esindajad. Pärast avaktust toimusid
klassijuhataja-
tunnid. Kell 12.00 toimuval aktusel
said direktorilt aabitsa 36 eesti
õppekeelega ning 2 vene õppekeelega
õpilast. 2005/2006 õppeaastal õpib
Räpina ÜG-s 705 õpilast ja
klassikomplekte on 31. Kõrgkoolis
jätkab õpinguid 61. lõpetajast 17 ning
rakenduskõrgharidust omandab 15
õpilast, mis moodustab 52,4%
lõpetanute arvust.      

              *     *     *
Rahvusarhiivi poolt korraldatud
pärimuse kogumise võistlusel “Võim
Eestis” tuli laureaadiks Merlys Püvi
ning tänukirjad said Agnes Nurme,
Kaia Konsap, Erle Raud ja Kadi
Rõžikov. Nende juhendaja on õpetaja
Tiiu Viljalo

               *     *     *
Jaapani kirjutusvahenditetootja
PENTEL poolt  korraldatud 35.
rahvusvahelisel laste kunstivõistlusel
tunnistas Jaapani žürii auhinna
vääriliseks meie kooli 11A klassi
õpilase Aire Kokmanni. Ta oli
kutsutud Kullo lastegaleriisse
pidulikule vastuvõtule, kus talle
kingiti medal, postrivärvid ja tänukiri.
Tema juhendaja on õpetaja Tea Kaiv.

              *     *       *

9. septembril koolis toimunud
pendelteatejooksuvõistlustel
saavutas 5.-8. klasside arvestuses I
koha 8B klass, II koha 7B klass ja III
koha 8C klass. Võidukasse
võistkonda kuulusid Sten Kallari, 

Ainar Härm, Raivo Salla, Martin
Meitus, Heikki Ohtla, Viljar Piir,
Kerli Hüsson, Stella Saarist, Kaari
Tambets, Karoli Peterson, Johanna
Kukk ja Elis-Kritiin Timberg.
9.-12. klasside arvestuses saavutas I
koha 9B klass, II koha 12A klass ja
III koha 12B klass. Võidukasse
meeskonda kuulusid Taavi Kontkar,
Heiti Hüsson, Ivar Oja, Ailar Puusaar,
Urmas Kolpakov, Liis Tereping,
Maarja Zupsmann, Triinu Tereping,
Reelika Kosemäe ja Kristi Žukov.

               *     *     *
15. septembril Pihkvas  toimunud
projekti “Suured järved” raames
toimunud kohtumisest võtsid osa
Kairi Nagelmaa, Kristin Kasesalu,
Timo Solna, Janno Solna, Ege
Reinson, Kadi Rõžikov, Irina
Zahharova, Marjo Ääremaa, Peeter
Antsov ja Anton Pertsev. Õpetajatest
viibisid läbirääkimistel Valentina
Narruskberg, Marika Ääremaa ja
Svetlana Tund.

               *     *     *
15. septembril Eesti
Maanteemuuseumis Varbusel
toimunud ametipäevast võttis osa
meie koolist 23 noormeest 12A ja
12B klassist. Kagu Teedevalitsuse
insenerid tutvustasid õpilastele
teedeala spetsialisti igapäevatööd,
toimus tehnika demonstratsioon,
Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna
Tehnika Kõrgkooli ja Paide
Kutsekeskkoolide esindajad
tutvustasid oma koole ning tutvuti
Põlva maakonna kõige uuemate tee-
ehitusobjektidega. Õpilastega olid
kaasas õpetajad Anu ja Oskar Tuvik.

               *     *     *
19.  septembril oli 9.-11.klasside
õpilastel võimalik kohtuda MTÜ
YFU Eesti Rahvusvahelise
õpilasvahetuse liikmetega. Meie kooli
külastuse eesmärk oli, läbi kooli
presentatsiooni, tutvustada õpilastele
oma vahetusprogrammi,

Räpina Ühisgümnaasium
RÜG

mis võimaldab õppida ühe aasta
välismaal 2006/2007. õppeaastal
 
                 *     *     *
„ Põlvamaa aasta õpetajaks
2005” sai meie koolist direktor
Rein Raadla. Tiitel antakse 2004/
2005. õppeaasta tulemuste põhjal
ning võistluse eesmärgiks on esile
tõsta ja tunnustada õpetajaid ja
koolijuhte, kelle töö ja isiklik
eeskuju on oluliselt kaasa aidanud
noorte kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning on
positiivselt mõjutanud kooli ja
piirkonna elu.

          *     *     *

Põlvas toimunud Põlva maakonna
koolide võistlustel jalgpallis
põhikoolide vanusegrupis
saavutasid  meie kooli noormehed
IV koha, gümnaasiumide arvestuses
saavutasid IV koha nii noormehed
kui ka neiud.
Nende õpetajad on Jaanus Meitus
ja Maive Tõemäe.

          *     *     *

21. septembril valmistasid kõikide
klasside võistkonnad oma kogutud
materjalist sügiskompositsioone,
mis pandi  kõikidele vaatamiseks
välja vana maja koridoride
aknalaudadele. Kõige
pilkupüüdvam oli kindlasti 7B
klassi õpilaste poolt valmistatud
tammetõrudest loom. Žürii otsusel
saavutas 5.-6. klasside arvestuses I
koha 6B, II koha 5B ja 6C ning III
koha 6A ja 5A klass; 7.-9. klasside
arvestuses  saavutas I koha 7B, II
koha 8B ja 9B ning III koha 8C
klass; gümnaasiumis tuli I kohale
10A, II oli 11B ja III koha saavutas
11A klass.

               *     *     *

Sellel õppeaastast töötab koolis ka
sotsiaalpedagoog  Monika Ilmas.
Tema kabinet asub vana maja IV
korrusel loengusaali kõrval ning
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tema tööaeg on 9.00-12.00 ja 13.00-
17.00.

              *     *     *

30. septembril tähistati koolis
õpetajate päeva ning abiturientidel
oli võimalus ühel päeval olla õpetaja.
Lisaks õpetamisele viisid abituriendid
läbi tunni õpetajatele ja esinesid
aktusel etteastetega. Õpetajad esitasid
aktusel katkendi Oskar Lutsu
“Kevadest”. Päeva lõpul tundsid nii
õpilased kui ka õpetajad end
rahulolevatena.

               *     *     *

Üritused oktoobrikuus:
• “Ahhaa” näituse külastus
• Põlvas toimuv mk krossijooks
• Leivanädal
• Sügisjooks Räpina tänavatel
• Rebaste ristimine ja disko
• Muusikali “Westside Story”

ühiskülastus
• Osalemine Laulukarusselli

eelvoorus
• Livu Akvapargi külastus
• Osalemine ÕOV Liidu XII

üldkoosolekul Tallinnas


