
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

Räpina Ühisgümnaasiumis on 
2005/2006. õ.-a. registreeritud 
järgmised õpilasfirmad:
• Tallaalused MPM ja nad 

valmistavad tatratallaga sokke;
• Plast-Palli-Plikad ja nad 

valmistavad plastist nukke;
• Sürpriis ja nende tooteks on 

kaunistatud pastakad.
Kõik firmad osalesid Võrus 
õpilasfirmade laadal, kus oli 
esindatud kokku 29 õpilasfirmat üle 
Eesti. Plast-Palli-Plikad teenisid seal 
auhinna parima müügistrateegia eest 
ning Tallaalused MPM said Võrumaa 
Arenguagentuuri eriauhinna kõige 
innovaatilisema toote eest.

               *     *     *

13. jaanuaril toimus piirkondlik 
keemiaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti
Ainar Härm - II koht
Andrei Svištš - III koht
Lauri Kasvand - I koht
Joel Lumpre - II koht
Maria Palusalu - I koht
Mari-Liis Must - II koht

               *     *     *

18. jaanuaril viidi 11. klasside 
õpilaste seas läbi test, mille 
eesmärgiks oli astronoomiaalaste 
huvide ning teadmiste 
väljaselgitamine õpilaste hulgas. 
Küsimustiku olid välja töötanud 
Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
õpilased Liisa Randvoo ja Yoko Tees. 
See test viidi läbi erinevates Eesti 
Vabariigi koolides (gümnaasiumis, 
kutsekoolis, õhtukoolis jt.). 

               *     *     *

20. jaanuaril toimus piirkondlik 
füüsikaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti
Ainar Härm - I koht
Andrei Svišts - II koht
Tõnu Mets - III koht

20. jaanuariks esitasid gümnaasiumi 
lõpetajad oma soovid riigieksamiteks 
õppealajuhatajale. Riigieksamitele 
registreerus meie koolist 100 õpilast. 
Eksamivalikud olid järgmised:
Eesti keel (kirjand) - 50 õpilast
Vene keel (kirjand) - 5 õpilast
Inglise keel - 21 õpilast
Saksa keel - 19 õpilast
Vene keel (võõrkeel)- 5 õpilast
Eesti keel (riigikeel) - 5 õpilast
Matemaatika - 35 õpilast
Ajalugu - 6 õpilast
Bioloogia - 20 õpilast
Keemia - 17 õpilast
Füüsika - 1 õpilane
Ühiskonnaõpetus - 7 õpilast
Geograafia - 28 õpilast
Gümnaasiumi koolieksamina valiti 
kõige rohkem ühiskonnaõpetust ning 
5 noormeest valisid sellel õppeaastal 
ka lõpueksamiks kehalise kasvatuse 
eksami.

               *     *     *

22. jaanuaril toimus Tallinnas, 
Estonia  Kontserdisaalis Kooriühingu 
aastapreemiate jagamine. Muuhulgas 
sai Eesti Noorte Puhkpilliorkester 
(ENPO) aasta orkestri auhinna. 
Räpina Ühisgümnaasiumist kuuluvad 
ENPO-sse 2 õpilast – Merlin Oja ja 
Marilin Erikson. Aasta dirigendiks 
valiti üks ENPO dirigentidest – Harry 
Illak.

               *     *     *

23. jaanuaril toimus Räpina 
Ühisgümnaasiumi hoolekogu 
koosolek, kus oli järgmine päevakord:
• Hoolekogu esimehe valimine
• Hoolekogu aseesimehe valimine
• Tervisenõukogu valimine
• Direktori informatsioon
Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu 
esimeheks valiti Maarika Loodus ja 
aseesimeheks Jaanus Meitus. Kooli 
tervisenõukogu liikmeks valiti 
Maarika Loodus. Direktor jagas 

Räpina Ühisgümnaasium
RÜG

I
informatsiooni kooli hetkeolukorra 
kohta.

               *     *     *

27. jaanuaril toimusid Põlva 
maakonna meistrivõistlused 
korvpallis A-vkl noormeestele. 
Osa võttis kolm võistkonda ning
I koha saavutas Räpina ÜG 
võistkond koosseisus Siim Suleng, 
Priit Pekarev, Kait Koppel, Kaido 
Salomon, Lauri Matto, Priit 
Kirotar, Kaarel Kahu, Priit Pedosk 
ja Janno Ritsbeg. Õpilasi juhendas 
Jaanus Meitus.

               *     *     *

27. jaanuaril toimus Räpina 
Ühisgümnaasiumis kodutütarde 
aastapäeva tähistamine. 
Kodutütarde ridadesse võeti vastu 5 
uut liiget ning nüüd on meie koolis 
17 kodutütart. Külalisena esines 
omaaegne kodutütar Virve Narusk. 
Peale esinemist mängiti 
seltskonnamänge ning söödi torti.

               *     *     *

27. jaanuaril avati kooli fuajees 
koera-aastale pühendatud 
isevalmistatud koerte näitus. 
Koeri hindas ka žürii ning 
tulemused olid järgmised:
5. – 6. kl. I koht 6B ja 6C kl.

II koht 5B kl.
III koht 6A kl.

7. – 9. kl. I koht 7A kl.
II koht 7B kl.
III koht 8B kl.

10.-12.kl. I koht 10B kl.
II koht 12A ja 12B kl
III koht 11B kl.

               *     *     *

27. jaanuaril käis 7B klass koos 
klassijuhatajaga RMK poolt 
korraldatud  „Metsasemu 
matkamängu” võidu eest 
preemiareisil Kiidjärvel ja 
Voorepalu kelgumäel, kus õpilased 
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said veeta toreda sportliku 
talvepäeva.

               *     *     *

28. jaanuaril toimus piirkondlik 
matemaatikaolümpiaad. Meie 
koolist saavutasid auhinnalisi kohti
Kaidi Galka - I koht
Dairis Püvi - II koht
Markus Otsus - III koht
Kristi Kaldmäe - I koht
Juri Moltsar - II-III koht
Triin Tõemäe - II koht
Toomas Mets - III koht

               *     *     *

28. jaanuaril Eesti noorte 
meistrivõistlustel kergejõustikus 
esinesid edukalt meie kooli õpilased. 
Siret Kalbus saavutas kolmikhüppes 
5. koha ja kõrgushüppes 6. koha. Karl 
Junson saavutas kolmikhüppes 7. 
koha ja Janely Hänman kõrgushüppes 
8. koha. Õpilasi juhendas Karin 
Junson.

               *     *     *

31. jaanuaril viis Põlva 
Politseiprefektuuri konstaabel Rainer 
Rahassepp 8B, 9A, 10B ja 11B 
klassi õpilaste hulgas läbi  testi ning 
esines lühiloenguga õpilastele.

               *     *     *

31. jaanuaril Põlvas toimunud 
maakonna meistrivõistlustel 
korvpallis 6. – 9. klasside poistele 
saavutas meie kooli võistkond kümne 
võistkonna hulgas II koha ning 
võistkonnas mängisid Karl Junson, 
Kert Võlli, Erko Ledjanov, Janno 
Ritsberg, Taso Tootsman, Olver 
Kaljuvee, Ragnar Lõhmus, Mihkel 
Saga ja Taavi Leppoja. Õpilasi 
juhendas Jaanus Meitus.

               *     *     *

Alates 1. veebruarist on võimalus 
kõikidel soovijatel sööklas janu 
kustutada tervistava (koos 
sidrunilõiguga) puhta joogiveega. 
Joogivesi asub kannudes ning on 
kõikidele tasuta.

               *     *     *


