
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

30. märtsil esinesid loeng-
kontserdiga Räpina ÜG aulas Anti 
Kammiste ja Ivo Linna. Kontserti 
said kuulata nii põhikooli- kui ka 
gümnaasiumiõpilased ja teemaks oli 
estraad, levi ja rock läbi aastate.

               *     *     *

1. – 2. aprillini toimus Tallinnas ja 
Keilas Koolinoorte II Rahva- 
tantsufestival, kus osalesid 11A ja 
11B klasside õpilased õpetaja Helge 
Tootsmani juhendamisel ja 
rahvatantsurühm „Ritsikad” Külliki 
Arjokesse juhendamisel.

               *     *     *

4. aprillil esines 12AB klassi 
õpilastele Katrin Satsi, kes tutvustas 
õppimisvõimalusi Paikuse 
Politseikoolis.

              *     *     *

4. aprillil toimusid  Põlvas 
„Osavaima korvpalluri” võistlused. 
Meie koolist saavutasid oma 
vanuseklassis I koha Karl Junson, 
Kaido Salomon ja Katre Avarmaa 
ning II koha Janno Ritsberg ja Liis 
Käämer. Õpilasi juhendas Jaanus 
Meitus. 

              *     *     *

4. aprillil toimus Räpina ÜG 
hoolekogu koosolek.  Koosolekul 
käsitleti järgmisi teemasid:

• Plaanid 2006/2007 
õppeaastaks

• Toitlustamine koolis
• Kooli maine tõstmine
• Info

*     *     *

5. aprillil esines algklasside 
õpilastele Katrin Satsi, kes rääkis 
õpilastele kevadistest ohtudest.

5. aprillil esines 9A ja 9B klasside 
tüdrukutele dr Aime Laul. Ta 
tutvustas kooliprogrammi „Stopp – 
ainult tüdrukutele.”

              *     *     *

5. aprillil toimus  õppenõukogu 
koosolek. Koosolekul käsitleti 
järgmisi teemasid:

• III õppeveerandi/tsükli 
tulemused

• Õppetöö korraldamisest 
2006/2007. õppeaastal

• 2006. aasta eelarve ja 
pedagoogide töötasustamine

• Kokkuvõtted kursuste 
materjalidest

• Info

*     *     *

7. aprillil tähistasid  Petseri ja 
Räpina õpilased kontserdiga oma 
viiendat ühistegevuse ja 
läbikäimisaastat. Õpetajatega kokku 
saabus Räpinasse 30 inimest Petseri 
3. Keskkoolist.

              *     *     *

11. aprillil toimus Venemaa 
saatkonnas üleriigilise vene keele 
olümpiaadi kuue esimese hulka 
tulnud õpilastele ja nende õpetajatele 
vastuvõtt. Meie koolist olid palutud 
vastuvõtule Nadežda Somova ja 
tema õpetaja Riina Kopli.

              *     *     *

11. – 12. aprillil toimusid Haljalas 
NIKE CUP poolfinaalvõistlused. 
Meie kooli esindasid Mikk Kajasalu, 
Mihkel Peterson, Henri Mäesaar, 
Taso Tootsman, Genet Hindov, Erko 
Ledjanov, Kert Võlli ja Karl Junson. 
Õpilasi juhendab Jaanus Meitus.

              *     *     *

Räpina Ühisgümnaasium
RÜG

12. aprillil toimus piirkondlik 2. 
klasside loodusõpetuse olümpiaad. 
Meie koolist saavutas Joonatan 
Samuel I koha.. Tema õpetaja on 
Evi Tamm.

              *     *     *

12. aprillil oli 12A ja 12B klasside 
õpilastel võimalus kohtuda endise 
narkomaaniga ja tema 
psühholoogiga.

              *     *     *

13. aprillil lõppes 
gümnaasiumiõpilastel IV tsükkel. 
Neljadele ja viitele õppis 46 
õpilast, puudulikud hinded olid 16 
õpilasel ning ainult viitele õppisid 
Maria Palusalu, Anu Mets, Reilika 
Kokmann, Triin Tõemäe, Kaia 
Konsap, Toomas Mets ja Tõnu 
Mets. Klassidest oli kõrgem 
keskmine 11A klassil, järgnesid 
10A ja 12A.

              *     *     *

Põlvamaa Päästeteenistuse poolt 
korraldatud päästeteemalisel 
omaloominguvõistlusel saavutas 
5. – 9. klasside arvestuses I koha 
Ingrid Kokmann. Tema õpetaja on 
Maie Oper.

              *     *     *

Richard Rohu nimelisel 
kirjanduskonkursil 7.-9. klasside 
arvestuses oli auhinnatud töö 
Britt Vaheril ja äramärgitud töö 
Maarja Talvikul. Nende õpetaja 
on Maie Oper.

              *     *     *

20. aprillil toimus piirkondlik 
„Nuputa” võistlus, kus 
individuaalsel võistlusel saavutas 
Krete Junson 4. – 6. koha . Tema 
õpetaja on Marika Aruküla.
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Üleriigilisele konkursile „Eesti 
parim õpilasfirma” kutsuti meie 
kooli  õpilasfirma Tallaalused MPM. 
Firmasse kuuluvad Mari-Liis Must, 
Piret Mäestu, Maria Palusalu ja Ines 
Pira ning nad  pälvisid eripreemia. 
Võistlus koosnes neljast osast: 
kirjalik tegevusaruanne, toote stend ja 
esitlemine žüriile, žürii paneelküsitlus 
ja kõne žüriile ning teistele 
huvilistele. Õpilasi juhendab Ana 
Kivesti.

              *     *     *

26. aprillil toimus koolis lahtiste 
uste päev. Osalesid Orava Põhikooli, 
Mikitamäe Põhikooli, Mehikoorma 
Põhikooli, Viluste Põhikooli ja Ruusa 
Põhikooli 8.-9. klasside õpilased ja 
õpetajad. Kokku oli külalisi 49. 
Päevakava oli järgmine: kontsert 
aulas, esitlus kooli tutvustamiseks, 
ekskursioon paberivabrikusse, 
lõunasöök ja Tõnis Mägi kontsert.

              *     *     *

27. aprillil toimus õppenõukogu 
koosolek.  Koosolekul käsitleti 
järgmisi teemasid:

• Kuld- ja hõbemedaliga 
tunnustamine

• 12. klassi õppeaasta 
lõpetamine.

Kuldmedaliga tunnustatakse ühte 
õpilast ja hõbemedaliga nelja õpilast. 
Täiendavale õppetööle jäi 5 õpilast.

              *     *     *

27. aprillil oli 12AB klasside 
õpilastel võimalus  tutvuda Võrumaa 
Kutsehariduskeskusega ja külastada 
Suure-Munamäe vaatetorni.

              *     *     *

28. aprillil tutvusid 12AB klasside 
õpilased Karilatsi Kalakasvatusega.

              *     *     *

28. aprillil osalesid 35 Räpina ÜG 
õpilast rahvusvahelises PISA- testis.

              *     *     *

28. aprillil toimus 12. klassidel 
viimase koolikella aktus.
Aktusel osalesid ka „hõbekellalised”.

              


