
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

25. oktoobril toimus Räpina teedel ja 
tänavatel õp Velmo Liiva mälestuseks 
korraldatud sügisteatejooks juba 29. 
aastat järjest. 9.-12. klasside 
arvestuses saavutas I koha 12A klass, 
teine oli 12B klass ja kolmas 11AB 
klassi ühendvõistkond. 5.-8. klasside 
arvestuses saavutas I koha 8B klass, 
järgnesid 7C, 6B, 5A, 6A, 5B, vene 
klasside ühendvõistkond ja 7A klass.

               *     *     *

30. oktoobril toimus Räpina ÜG 
hoolekogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:

 2007. aasta eelarve eelnõu 
kooskõlastamine

 Lastevanemate üldkoosolek 
15. novembril 2006

 Hoolekogu 2006. aasta 
tegevuse ülevaade 
lastevanemate 
üldkoosolekule

 Jooksvad küsimused.

                *     *     *

2. novembril arutasid RÜG-i 
direktsiooni liikmed ja 
ainekomisjonide esimehed kooli uut 
sisehindamise korda.

              *     *     *

4. novembril oli huvilistel võimalus 
käia Tallinnas vaatamas muusikali 
„Fame”.

              *     *     *

4.-5. novembril  saavutas Räpina 
Noorkotkaste rühm koosseisus Ainar 
Härm, Märt Juhanson, Kauri Kütt ja 
Andrei Svištš  Põlvamaa 
Kotkarännakul I koha. Kokku 
võistles viis mees- ja üks naiskond.
Õpilasi juhendas Toomas Songi.

              *     *     *

              

8. novembril toimus RÜG 
õppenõukogu  koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:

 Õppetöö tulemused I 
veerandil ja I tsüklis ning 
tugisüsteemide rakendamine

 Koolikohustuse täitmine ja 
meetmed koolikohustuse 
mittetäitjate suhtes

 Kooli sisehindamise kord
 Kursuste materjalid
 Info

*     *     *
8. novembril esines võru keele 
nädala raames põhikooli ja 
gümnaasiumi õpilastele hr Urmas 
Kalla. Ta rääkis õpilastele Räpina 
kihelkonnast ja siin kõneldavatest 
keeltest.

              *     *     *
9. novembril toimunud Põlva 
maakonna 10.-12. klasside neidude ja 
noormeeste karikavõistlustel 
võrkpallis saavutasid nii neiud kui ka 
noormehed II koha. Neidudest 
mängisid Katre Avarmaa, Triin 
Avarmaa, Dairi Kase, Kristi Seim, 
Katerina Uljanova, Žanna Šljupkina 
ning Maria Palusalu ja noormeestest 
Juri Moltsar, Tanel Vahi, Indrek Ulm, 
Allan Lilles, Vahur Loodus, Ragnar 
Lõhmus ja Siim Seim. 
Õpilasi juhendas Maive Tõemäe.

              *     *     *
10. novembril toimus koolisisene 
„Nuputa „ võistlus, kus häid tulemusi 
saavutasid  Kaidi Galka, Siim Konsap, 
Hanno Narvik, Krete Junson ja Ingvar 
Ignašov. Õpilasi juhendasid Kätlin 
Neimann ja Külliki Arjokesse. 
Maakondlikul võistlusel saavutas 7. 
klasside  esimene võistkond 
koossesisus Dairis Püvi, Marit Loorits 
ja Markus Otsus II koha ning teine 
võistkond  koosseisus Mikk Kajasalu, 
Raiko Lind ja Vello Vaherpuu III 
koha. Õpilasi juhendasid  Kätlin 
Neimann ja Anne-Liis Rämson.

              *     *     *

Räpina Ühisgümnaasium
RÜG

10. novembril toimus 
ministaaride show. 5.-6. klasside 
arvestuses saavutas I koha 6B, II 
koha 5B ja III koha 5A klass. 7.-9. 
klasside arvestuses saavutas I koha 
8B, II koha 9B ja III koha 7C klass. 
10.-12. klasside arvestuses saavutas 
I koha 11B klass, II koha 12B klass 
ja III koha 11A klass. 

              *     *     *

13. novembril tähistati kontserdiga 
isadepäeva. Esinesid poistekoor, 
võistlustantsijad, ansamblid, 2A 
klassi rahvatantsijad, Artur  Nagel, 
Kristin Poljakov, Karl Tereping, 
rahvatantsurühm „Ritsikad”, solist 
Kadi Kaldmäe ja ministaaride peo 
võitjad. Kontserti aitasid läbi viia 
Marika Aruküla, Sirje Peterson, 
Anu Silm, Riina Tamm, Külliki 
Arjokesse, Evi Tamm ja Marika 
Ääremaa.

              *     *     *

14. novembril esines 12AB klassi 
õpilastele Terje Paes Põlvamaa 
Kutsesuunitluskeskusest.

              *     *     *

14. novembril Põlvas toimunud 
Põlva maakonna koolide 4.-5. 
klasside õpilaste rahvastepalli 
meistrivõistlustel DUMLE CUP 
2006 saavutasid meie kooli 
tüdrukud II koha. Võistkonda 
kuulusid Kadi Torila, Krete Junson, 
Anette Kõiv, Elis Oja, Karina 
Telling, Sandra Vahala. Triin 
Junson, Kristin Aasmaa, Liis 
Punnek ja Alina Tsetshladze. 
Õpilasi juhendas Karin Junson.

              *     *     *

15. novembril toimus Räpina ÜG 
lastevanemate üldkoosolek, kus 
olid arutlusel järgmised teemad:

 Narkootiliste ainete 
kasutamisest (kuidas ära 
tunda narkootiliste ainete 
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kasutaja, mida teha, kui 
selgub, et laps kasutab 
narkootilisi aineid)  rääkis 
Katrin Satsi

 Ülevaate hoolekogu tööst 
tegi Maarika Loodus

 Räpina ÜG 2005/2006. 
õppeaasta tulemustest ja 
edasistest plaanidest rääkis 
direktor Rein Raadla

 Klassi- ja koolivälisest 
tegevusest tegi ülevaate 
Marika Ääremaa.

*     *     *

16. novembril osalesid 
õpilasesinduse liikmed Kairi 
Nagelmaa, Kristin Kasesalu, Ulvi 
Oper, Katerin Rämmar, Helerin 
Võikar, Maria Palusalu, Mari-Liis 
Lusbo, Helina Rämmar, Erich 
Noorem, Heleri Huuse, Kadriliis 
Rämmann ja Kati Tsirk Põlvas 
rahvusvahelisel noortekonverentsil 
„Virtuaalmaailm meie ümber”.   

              *     *     *

16. novembril esines 12AB klassi 
õpilastele Alge Lechtmets Tallinna 
Tehnikaülikoolist. Ta andis ülevaate 
erinevatest teaduskondadest ning seal 
õpetatavatest erialadest, tutvustas 
2007. a. vastuvõtutingimusi ning 
jagas infot eelõppekursuste kohta ja 
tutvustas lõpetanute hilisemaid 
töövaldkondi ning tööandjate 
hinnanguid lõpetanutele. 

              *     *     *

17. novembril  oli algklasside 
õpilastel võimalus vaadata 
keskkonnateemalist etendust 
„Metsavana lood”.

              *     *     *

Põlvamaal tervislike eluviiside ja 
liikumisharrastuse väärtustamiseks 
sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli 
raames valiti juba teist aastat 
sportlikem kool ja sellel aastal 
saavutas selle tiitli Räpina 
Ühisgümnaasium.

              *     *     *

23. novembril oli 10ab ja 11ab 
klasside majandust õppivatel õpilastel 
võimalus osaleda töövarjupäeval. 
Paljud õpilased olid töövarjud Räpina 
erinevates asutustes, kolm õpilast olid 

töövarjud Põlvas, kaks õpilast Tartus 
ning  kaks õpilast said olla töövarjud 
ajakirja Kroonika toimetuses pr. Ingrid 
Tähismaa juures.

              *     *     *

24. novembril tähistati  õpetaja Aime 
Raadla eestvedamisel koolis luuletaja 
Betti Alveri sajandat 
sünniaastapäeva.Toimus 
kirjandushommik, kus õpilased 
esitasid B. Alveri loomingut ning 
rääkisid tema eluloost. 
Kirjandushommik kulmineerus 
viktoriini ja ristsõnaga, mis pidid välja 
selgitama, kui palju ettekannetest 
meelde jäi. 

              *     *     *

Räpina Ühisgümnaasiumi tüdrukute 
võistkond saavutas DUMLE 4.-5. kl. 
rahvastepalli piirkonnavõistlustel 
III koha, jäädes napilt välja vabariigi 
finaalist. Võistkonda kuulusid Kadi 
Torila, Krete Junson, Anette Kõiv, Elis 
Oja, Karina Telling, Liis Punnek, 
Sandra Vahala, Eleri Galka, Alina 
Tsetshladze ja Raina Narvik. Õpilasi 
juhendas Karin Junson.

              *     *     *

29. novembril oli algklasside õpilastel 
võimalus kuulata Räpina 
Muusikakooli õpilaste  kontserti.

              *     *     *

30. novembril külastasid 
murdeealiste poiste projektis 
osalejad Lõuna Politseiprefektuuri, kus 
räägiti neile seadusandlusest ning 
politseitööst.

              *     *     *

            

               

               
     

 

 


