
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

Suvel toimus Põlva maakonna 
noorkotkastele „Kotka rännak 
2006”. 4 - liikmelised võistkonnad 
pidid läbima ööpäeva jooksul  üle 30 
km pikkuse kontrollpunktide ja 
ülesannetega raja  kandes kaasas 
varustust ja varjudes pidevalt 
vastuluure eest. Alustanud 5-st 
võistkonnast lõpetas ränga raja 4, 
nendest 2 oli Räpinast. Ühte 
võistkonda kuulusid Kauri Kütt, 
Ermo Avarmaa, Rainer Seli ja Kaimar 
Kütt ning teise Andrei Svištš, Janno 
Ritsberg, Märt Juhanson ja Ainar 
Härm. Õpilasi juhendas Maive 
Tõemäe.

              *     *     *
Augusti lõpus viibis Prantsusmaal 
Euroopa nooraednike 
kutsevõistlustel meie kooli õpilane 
Maria Palusalu. Kuna Maria oli 
sellistest võistlustest juba  osa võtnud, 
oli ta seekord juhendaja ning Eestist 
pärit võistlejatele inglise ja saksa 
keele tõlgiks.

              *     *     *
28. augustil toimus RÜG 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:

• Protokollija valimine 
2006/2007. õ.-a.

• Tööjuubelid, töölt lahkumine
• 2005/2006.õ.-a. lõpetamine
• 2006/2007. õ.-a. peamised 

ülesanded, üldtööplaani 
kinnitamine

• Tunnijaotusplaani 
kinnitamine

• Kursuste materjalide 
tutvustamine

• Info

*     *     *
29. augustil toimus RÜG hoolekogu 
koosolek, kus direktor andis 
hoolekogu liikmetele ülevaate 
algavast 2006/2007. õppeaastast.

              *     *     *

1. september – tarkusepäev.
2006/2007. õ.-a. algas õpilastele kell 
10.00, kui kogu koolipere kogunes 
õppeaasta avaaktusele koolimaja ette. 
Õpilasi ja õpetajaid tervitasid direktor 
Rein Raadla, Räpina vallavanem Teet 
Helm, volikogu esimees Tiit Kala ja 
hoolekogu esinaine Maarika Loodus. 
Pärast avaaktust toimusid 
klassijuhataja-
tunnid. Kell 12.00 toimuval aktusel 
said direktorilt aabitsa 40 esimese 
klassi  õpilast.  2006/2007 õppeaastal 
õpib Räpina ÜG-s  653 õpilast (321 
poissi ja 332 tüdrukut), õpilasi õpetab 
59 pedagoogi ning klassikomplekte 
on 29. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 55. 
lõpetajast 21 (38,1%) ning 
rakenduskõrgharidust omandab 13 
õpilast (23,6%), mis moodustab 
61,7% lõpetanute arvust.      

              *     *     *
8. septembril toimus kolmas 
ülevabariigiline tervisepäev „Reipalt 
koolipinki”, millest võtsid aktiivselt 
osa ka RÜG õpilased ja õpetajad. 
Õpilased said tutvuda Põlvamaa 
Päästeteenistuse Räpina 
Tugikomandoga, anda kannatanutele 
esmaabi Põlvamaa Punase Risti Seltsi 
töötajate valvsa pilgu all, vastata 
liiklusalastele küsimustele, mille 
koostajateks Katrin Satsi ja Romet 
Palmik, pidid ära tundma taimi ning 
Toomas Songi juhendamisel 
õhupüssiga 
katki laskma õhupalle, ületama köie 
abil mäekallaku ning piknikuplatsil 
maitsma tervislikku toitu.Õpilased 
kogusid ülesannete lahendamise eest 
ka punkte ning põhikoolis saavutas I 
koha 8B klass ja gümnaasiumis 12A 
klass.

              *     *     *

21. septembril valmistasid kõikide 
klasside võistkonnad oma kogutud 
materjalist sügiskompositsioone, mis 
pandi näituseks ja kõikidele 
vaatamiseks välja vana maja 
koridoride akendele.

Räpina Ühisgümnaasium
RÜG

21. septembril algas jätkuprojekt 
murdeealistele poistele. Kodukaitse 
Selts viis Toolamaal läbi õppuse 
„Otsi Otti ehk eksinud laps 
metsas”. Õpetajatest aitavad 
projekti ellu viia  Marina Soidla, 
Anne Seim ja Marika Ääremaa.

              *     *     *

22. septembril toimus rebastepidu 
5.-12. klasside õpilastele, millele 
eelnes 10. klassi „ristimine” 
gümnaasiumi õpilasteks. Päev 
algas hommikusöögiga, millele 
järgnesid nägude maalimine, 
sabade külgepanek, kooliümbruse 
koristamine, takistusriba läbimine 
ja vande andmine.

              *     *       *

26. septembril toimus RÜG 
hoolekogu koosolek, kus olid 
arutusel järgmised teemad:

• „Aasta Õpetaja” 
kandidaatide 
premeerimise ettepaneku 
esitamine vallavalitsusele

• Ülevaate oma esimesest 
tööaastast tegi 
sotsiaalpedagoog 
Moonika Ilmas 

• Infot jagas direktor.

*     *     *

26.  ja 27. septembril Põlvas 
toimunud Põlva maakonna koolide 
võistlusel jalgpallis  esines edukalt 
põhikooli poiste võistkond, kes 
saavutas 16. võistkonna hulgas II 
koha. Võistkonda kuulusid Karl 
Junson, Erko Ledjanov, Taso 
Tootsman, Martin Meitus, Janno 
Ritsberg, Ivo Alver, Martti 
Kajasalu, Andrei Svištš, Mihkel 
Saga ja Kauri Kütt. Tüdrukute 
võistkond saavutas 6. koha ja 
gümnaasiumi noormehed esinesid 
veelgi tagasihoidlikumalt. 
Noormehi  juhendas Jaanus Meitus 
ja tüdrukuid Maive Tõemäe.
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              *     *     *

27. septembril esinesid 11.-12. 
klasside õpilastele Aivar Villems ja 
Taivi Raid kindlustusfirmast Anne & 
Co. Nad andsid õpilastele ülevaate 
kohustusliku kogumis-
pensionifondi tegevusest ja lepingute 
sõlmimise tingimustest. Õpilastel oli 
ka võimalus endal lepinguid sõlmida.

28. ja 29. septembril olid 6A, 8B ja 
9B klasside  õpilased koos ETV 
võttegrupiga õppereisil,  mille 
marsruudiks oli  Mihhailovskoje – 
Pihkva – Petseri. Õhtul toimusid 
Petseri 3. Keskkoolis spordi-
võistlused ja  29. septembril 
ühiskontsert.  Saade läheb eetrisse
 23. oktoobril kell 20.00.

              *     *     *

29.  septembril oli 10.-11. klasside 
õpilastel võimalik kohtuda MTÜ 
YFU Eesti Rahvusvahelise 
õpilasvahetuse liikmetega. Meie kooli 
külastuse eesmärk oli, läbi kooli 
presentatsiooni, tutvustada õpilastele 
oma vahetusprogrammi,
mis võimaldab õppida 1 aasta 
välismaal 2007/2008. õppeaastal.
 
               *     *     *

5. – 12. klasside  õpilased osalesid 
kampaanias „Kroon eesti keelele”. 
Olime algatajate hulgas kõrvuti Eesti 
eliitkoolidega. Annetasime 
Wiedemanni fondi 410 krooni.

              *     *     *

1. oktoobril toimus Räpina valla 
õpetajate päeva tähistamine Räpina 
Rahvamajas. Õpetajaid tervitasid 
Põlva maavanem U. Klaas, Räpina 
vallavanem T. Helm, volikogu 
esimees T. Kala ja haridus- ning 
kultuurikomisjoni esimees O. Tuvik. 
Kontserdiga esines ansambel 
Noorkuu. 

                *     *     *

Üritused oktoobrikuus:
• Jätkuprojekt murdeealistele 

poistele. Päev Kuperjanovi 
Üksikjalaväepataljonis

• Õpetajate päev
• Hõimunädal
• Preemiareis Livu Akvaparki
• Sügisjooks Räpina tänavatel

• Osalemine Eesti 
Õpilasomavalitsuse Liidu 
XIII üldkoosolekul Tallinnas

• Klassidevahelised 
rahvastepalli võistlused

*     *     *


