
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

26. oktoobrist– 28. oktoobrini 
toimus Räpina ÜG õpilastele laager, 
mille korraldas Põlvamaa Punase 
Risti Selts. Laagris osales 25 õpilast 
ning neile toimusid õppekäigud 
politseisse, paberivabrikusse ja 
päästeteenistusse. Koolimajas tehti 
sporti, vaadati õppefilme, räägiti 
esmaabist ning joonistati  ja 
meisterdati.

               *     *     *

28. oktoobrist – 29. oktoobrini 
toimus õppelaager, millest võtsid osa 
Räpina ÜG ja Värska G kodutütred 
ja noorkotkad. Laagris mängiti 
korvpalli, toimusid seltskonna- ja 
tutvumismängud ning orienteerumis-
võistlus Räpina mõisapargis ja 
sooritati järgukatseid.

               *     *     *

3. novembril Põlvas toimunud 
Rucanori võrkpallifestivali 
alagrupiturniiril saavutasid 
gümnaasiumiastme noormehed 
I koha, võistkonnas mängisid Juri 
Moltsar, Allan Arjokesse, Ainar 
Vätsing, Siim Suleng, Kait Koppel, 
Indrek Ulm, Priidu Adrijan ning 
Tarmo Narrusk. Õpilasi juhendas 
õpetaja  Maive Tõemäe.

               *     *     *

3. novembril ja 18. novembril 
toimusid vetelpäästeloengud 6a, 6c, 
7a ja 8b klassi õpilastele. Loenguid 
viis läbi hr Heino Saarist Põlva 
vetelpäästeühingust.   

               *     *     *

4. novembril Põlvas toimunud noorte 
konverentsist, mille peateemaks oli 
“Pidu peo otsa”  võtsid osa Helerin 
Võikar, Katerin Rämmar, Ulvi Oper, 
Helen Sulaoja, Karen Runthal, Karen 
Palu, Gerly Sillaste, Mari-Liis Lusbo, 
Helina 

Rämmar ja Juhani Laanelind. 
Õpilastele esinesid  erinevate elualade 
inimesed ning  õpilastel oli võimalik 
osa võtta erinevatest vestlusringidest.

               *     *     *

4. novembril ja 5. novembril  toimus 
Lähtel ühisgümnaasiumide 
õpilasesinduste õppepäev, kus meie 
kooli esindasid Maria Palusalu, Kairi 
Nagelmaa, Marjo Ääremaa. Koos 
arutati, kuidas viia läbi ühiseid 
suvepäevi ja abiturientide balli. 
Mälumänguturniirist võtsid osa 
Toomas Mets, Tõnu Mets, Tõnis 
Ignašov ja Triin Tõemäe. Õpetajana oli 
kaasas  Marika Ääremaa.

               *     *     *

8. novembrist – 10. novembrini 
viibisid Belgia pealinnas Brüsselis 
Maarja Kuusik ja Kristin Kasesalu. 
Maarja võitis reisi Reformierakonna 
Noortekogu suvepäevadel ja Kristin on 
Räpina reforminoorte klubi juht. 
Brüsselis kohtusid nad hr Toomas 
Saviga ning hr Siim Kallasega ja 
külastasid Euroopa Parlamenti. 

               *     *     *

11. novembril toimus koolis 
ministaaride show. Üritusele olid 
tulnud kaasa elama endised vilistlased 
ja paljud lapsevanemad. Algklassides 
saavutas I koha 4b, II koha 3a ja III 
koha 4c klass. 5. – 6. klasside 
arvestuses saavutasid  I koha 5b ja 6c, 
II koha 6b “Neiokõsõ” ja III koha 6a ja 
6b klass. 7. – 9. klasside arvestuses 
saavutas I koha 9a, II koha 7b ja III 
koha 9b ja 8c klass. Gümnaasiumis 
saavutas I koha 12ab, II koha 11ja 12 
klassi poisid ning III koha 11b klass.
Eriauhinnad anti Kristin Kasesalule, 
Kaidi Käämerile, Eveli Eltermaale ja 
Kaari Tambetsile.

               *     *     *

12. novembril Põlvas toimunud 
maakonna 4. – 5. klassi 
meistrivõistlustel rahvastepallis 
Dumle Cup 2005 tulid võitjateks 
meie kooli tüdrukud. Võistkonda 
kuulusid Kadi Torila, Krete Junson, 
Anette Kõiv, Elis Oja, Karina 
Telling, Carolin Kivistik, Sandra 
Vahala, Triin Junson, Kristiina 
Lašmanova ja Merilin Möller.
Õpilasi juhendas õpetaja Karin 
Junson.

               *     *     *

13. novembril tähistati koolis 
isadepäeva. Õpilasesindus andis 
kolmele isale aktiivsema isa tiitli. 
Nendeks olid Toomas Heering, 
Uno Nagelmaa ja Mart Kukk. 
Kontserdil esinesid poistekoor ja 
lastekoor, 5b klassi ja 12. klassi 
ministaaride show võitjad, 
võistlustantsijad, ansamblid, 
rahvatantsijad, flamenkotantsi-
jad ning luuletust luges Karl 
Tereping. Õpilasi juhendasid 
õpetajad Anu Silm, Marika 
Aruküla, Riina Tamm, Evi Tamm, 
Külliki Arjokesse, Hele Siilak ja 
Marika Ääremaa.

               *     *     *

17. novembril esinesid rahvamajas 
pensonäride peol võistlustantsi-
jad, ansamblid, rahvatantsijad, 
flamenkotantsijad, 7b klassi 
ministaarid ning Karl Tereping ja 
Olesja Jumaševa  3a klassist. 
Õpilasi juhendasid  õpetajad Anu 
Silm, Marika Aruküla, Riina 
Tamm, Evi Tamm, Külliki 
Arjokesse, Hele Siilak ja Marika 
Ääremaa.
               *     *     *
17. novembril oli 12a ja 12b klassi 
õpilastel võimalus kohtuda 
Ameerika saatkonna 
Infokeskuses töötavate pr Aita 
Iljaga ja pr Anni Valmega. Nad 
rääkisid oma tööst, õpingutest  ja 
elust erinevates riikides.
               *     *     *
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23. novembril Mustvees toimunud 
eesti Koolispordi Liidu Rahvaliiga 
võrkpallifestivalist Rucanor 2006 
poolfinaalvõistlustest võtsid osa 
gümnaasiumi neiud ja noormehed. 
Mõlemad saavutasid oma grupis 
5. koha. Õpilasi juhendas õpetaja 
Maive Tõemäe.

               *     *     *

24. novembril Põlvas toimunud 
rahvatantsupäevast võtsid osa 2a, 
3b, 4b, 8b ja vene klasside tantsijad.
Õpilastega olid kaasas õpetajad 
Külliki Arjokesse, Evi Tamm, Merle 
Kingla ja Irina Somova.

               *     *     *

24. novembril oli 10ab ja 11ab 
klasside majandust õppivatel õpilastel 
võimalus osaleda töövarjupäeval. 
Paljud õpilased olid töövarjud Räpina 
erinevates asutustes, kuid kaks õpilast 
said olla töövarjud ka kommivabrikus 
Kalev, kaks õpilast raadios Marta, üks 
õpilane Mehikoorma Põhikoolis, üks 
Mikitamäe Postkontoris ning üks 
õpilane Tartus Emajõe tervise- ja 
ilukliinikus.

               *     *     *

28. novembril käisid Pähni 
looduskeskuses preemiareisil 7b 
klassi õpilased, kes esinesid edukalt 
metsakonkursil “Ühe metsa lugu”. 
Nad tutvusid talvise metsaeluga, 
nautisid lõkketule valgust, 
meisterdasid looduslikust materjalist 
jõulukaunistusi ja tutvusid 
looduskeskuse tegemistega. 
Õpilastega oli kaasas õpetaja Marika 
Ääremaa.

               *     *     *

28. novembril toimus Räpina ÜG 
hoolekogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:
• Räpina ÜG  2006.a. eelarve 

eelnõu
• Arenguvestluste läbiviimisest 

Räpina ÜG-s
• Lastevanemate üldkoosoleku 

ettevalmistamisest
• Hoolekogu töö kokkuvõte

               *     *     *

30. novembril viibisid Tallinnas 
 seoses projektiga “Minu Riik” 
ekskursioonil vene 9. klassi ja eesti   7. 
– 12. klasside aktiivsemad õpilased.
Külastati  Stenbocki maja ja Vabariigi 
Valitsust, Toompea lossi ja Riigikogu, 
Premia jäähalli ja SEB Eesti 
Ühispanka. Õpilastega olid kaasas 
õpetajad Svetlana Tund, Kurmet 
Karsna ja Marika Ääremaa.

               *     *     *

30. novembril toimus Räpina 
Ühisgümnaasiumi lastevanemate 
üldkoosolek, kus oli järgmine 
päevakord:
• Kokkuvõte kooli hoolekogu tööst
• Hoolekogu uute liikmete 

valimine
• Räpina valla hetkeseis ja plaanid 

edaspidiseks
• Kokkuvõte 2004/2005. õa tööst ja 

2005/2006. õa eesmärkidest
• Sotsiaalpedagoogi töö 

tutvustamine

               *     *     *

Fotokonkurss “Minu lemmikloom” 
võitjad olid Henri Aruküla, Irmeli 
Kokmann, Marjo Ääremaa, Katre 
Kliimann, Ahto Kingla, Kerttu Volk ja 
Kert Preeden. Õpetajatest esitasid 
paremad tööd Tea Kriisa ja Marika 
Aruküla.

               *     *     *

Novembris õppisid koos 5c, 7b ja 8a 
klassi õpilastega ühes klassis õpilased 
Narvast, kes elasid eesti peredes ja 
tahtsid praktiseerida ning arendada 
eesti keele oskust.

               *     *     *

Noorte fotokonkursil “Maal on 
mõnus” tuli nooremas vanuserühmas 
võitjaks meie kooli 8b klassi õpilane 
Kadriliis Rämmann tööga, mis 
kujutas pisikesest ämbrist seale vett 
kallavat last. Kadriliisile andis auhinna 
üle põllumajandusminister Ester 
Tuiksoo.
Kadriliisi foto sai ka Maaelu 
Edendamise Sihtasutuse eriauhinna.

               *     *     *

Jõuluüritused Räpina ÜG – s:
• 16. detsembril toimub 

jõululaat kell 9.00-13.00

• 19. detsembril toimub 4. 
klassi jõuluetendus 
algusega kell 18.00

• 22. detsembril kell 8.30 
1.-4. klasside jõulupidu, 
kell 12.00 vene 
õppekeelega põhikooli 
õpilaste jõulupidu, kell 
18.00-22.45 5.-12. 
klasside jõulupidu

• 23. detsembril toimuvad 
jõulukontserdid 1.-6. 
klasside ning vene 
põhikooli õpilastele kell 
9.00 ja 7.-12. klasside 
õpilastele kell 10.30

             *     *      *

Soovime  kõikidele 
meeldivat jõuluaega!    

            

               

               
     

 

 


