
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

30. oktoobril  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

 Õuesõppimine
 RÜG-i arengukava 

muutmine ja tegevuskava 
koostamine

Meetmetest koolikohustuse 
mittetäitjate suhtest rääkis Kirsti 
Luik. Koosolekust võttis osa ka 
haridus- ja kultuurispetsialist  Eva 
Saar.

*     *     *
30. oktoobril  arutlesid Räpina ÜG 
õpetajad viies töörühmas  kooli 
arengukavasse muudatuste, 
paranduste ja ettepanekute 
sisseviimise üle. Vaadati läbi ja 
koostati tegevuskava kolmeks 
aastaks.

              *     *     *

Seoses Soomes Jokela koolis 
toimunud tapmisega vaatasid meie 
kooli 10AB ja 12AB klassi õpilased 
õpetaja Aime Raadla eestvedamisel 
filmi „Klass“ ning arutlesid  ja 
võrdlesid hiljem filmis nähtut hetkel 
maailmas ning Eestis toimuvaga. 

              *     *     *

6.  novembril Põlva mk koolide
 4.-5. klasside tüdrukute 
rahvastepalli meistrivõistlustel 
DUMLE CUP 2007 saavutasid 
Räpina ÜG tüdrukud I koha. 
Võistkonda kuulusid Triin Junson, 
Eleri Galka, Alina Tsetshladze, 
Agnes Kostin, Raina Narvik, Emeri 
Roots, Esme Kergand, Diana 
Heering, Olesja Jumaševa ja Liis 
Punnek. Õpilasi juhendas Kurmet 
Karsna.
             

7. novembril Põlvas toimunud 
maakonna 10.-12. klasside noormeeste 
karikavõistlustel võrkpallis 
saavutasid  noormehed I koha. 
Võistkonda kuulusid Juri Moltsar, 
Andrei Svištš, Tanel Mälton, Janno 
Ritsberg, Anton Pertsev, Aksel 
Mõttus, Siim Seim ja Ragnar Lõhmus.
Õpilasi juhendas Maive Tõemäe.

              *     *     *

9. novembril toimus ministaaride 
show. 4.-6. klasside arvestuses 
saavutas I koha 4B,  7.-9. klasside 
arvestuses saavutas I koha 8C ja 
10.-12. klasside arvestuses saavutas I 
koha 12B klass.

              *     *     *

10. ja 11. novembril osalesid Euroopa 
Noorte poolt korraldatud 
noortevahetuse ja noortealgatuse 
analüüsikoolitusel suvises 
noorsoovahetusprojektis osalenutest 
Marit Loorits, Ingrid Kokmann ja Eleri 
Kontkar. 

              *     *     * 

10. novembril  viidi Räpina 
Ühisgümnaasiumis Helge Tootsmani 
juhendamisel läbi esimene eesti keele 
kursus Petseri 3. Keskkooli 
õpetajatele ja õpilastele.

              *     *     *

12. novembril tähistati kontserdiga 
isadepäeva. Esinesid poistekoor, 
mudilaskoor, võistlustantsijad, 
ansamblid, rahvatantsijad, Karl 
Tereping ja Kristin Poljakov ning 
ministaaride peo võitjad. Kontserti 
aitasid läbi Marika  Aruküla, Anu 
Silm, Riina Tamm, Külliki Arjokesse, 
Evi Tamm, Hele Siilak  ja Marika 
Ääremaa.

              *     *     *

 

Räpina Ühisgümnaasium
RÜG

13. novembril toimus maakondlik 
„Nuputa „ võistlus, kus 5.-6. 
klasside arvestuses saavutasid meie 
kooli õpilased II koha. Võistkonda 
kuulusid Siim Konsap, Tatjana 
Kruglova, Märt Konsap ja Henri 
Palu. Õpilasi juhendas Külliki 
Arjokesse. 

              *     *     *

14. novembril toimus Astrid 
Lindgreni 100. sünniaastapäeva 
aktus algklasside õpilastele. Pipist
ja Karlssonist lugesid 4A klassi 
õpilased Kristin Poljakov ja Deniss 
Semjonov. Maire Jõks rääkis 
lastele A. Lindgreni eluloost. 
Toimus ka kontsert, kus esinesid 
1. ja 2. kl. lauljad, 4. kl. 
rahvatantsijad, solistid Hedvig 
Hanna Raud, Kadi Kaldmäe ja 
Merike Peedosaar. Aktusel peeti 
meeles ka aukirjaga Katrin Satsit 
Räpina Politseist ja Evi Tamme, 
kes juhendas Karl Terepingi.  Pidu 
lõppes MIKA esinemisega.

              *     *     *

14. novembril saavutas meie kooli 
4A klassi õpilane Karl Tereping 
ülevabariigilisel ettelugemis-
konkursil „Loeme Lindgrenit” 
Rootsi Suursaatkonnas I koha. 
Õpilast juhendas Evi Tamm.

              *     *     *

14. novembril kohtusid 12AB 
klasside õpilased nelja 
kirjamehega, kelleks olid  Teet 
Kallas, Indrek Hirv, Sven 
Kivisildnik ja Karl Martin Sinijärv.

              *     *     *

15. novembril osalesid Räpina ÜG 
õpilasesinduse liikmed Põlvas 
noortemessil „Edu kultus”. Peale 
lühikest sissejuhatust said noored 
valida erinevate töötubade vahel. 
Esimest töötuba „Edukas olemine” 
juhatas Aivar Haller, teist 
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„Turvaline õppimine ja töötamine 
välismaal” juhatas Sirle Blumberg, 
kolmandat „Hakake vastu! Aidake ka 
nii oma vanemaid” juhatas Kati 
Murutar ja neljandat „Mida koolis ei 
õpetata?” juhatas Kuldar Leis. Peale 
töötubasid tehti lühikokkuvõtted 
aruteludest.

              *     *     *

16. novembril käisid 7.-12. klasside 
tublimad õpilased ja vene 9. klassi 
õpilased integratsiooniprojekti 
„Minu Riik” raames preemiasõidul 
Tallinnas. Külastati Stenbocki maja, 
kus töötab Eesti Vabariigi Valitsus, 
viibiti Toompea lossis ja kohtuti 
Riigikogu liikmetega, käidi Premia 
Jäähallis uisutamas ja külastati SEB 
Eesti Ühispanka. Enne kojusõitu 
külastati Ülemiste kaubanduskeskust.

              *     *     *

19. ja 21. novembril viisid 9AB 
klasside õpilastele läbi 
seksuaalkasvatuse tunnid Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
reproduktiivtervise töögrupi 
üliõpilased. 

              *     *     *

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

 Ülevaate hoolekogu tööst 
üldkoosolekute vahelisel 
ajal tegi Maarika Loodus

 Räpina ÜG 2006/2007. 
õppeaasta tulemustest ja 
edasistest plaanidest ning 
kooli arengukavast rääkis 
direktor Rein Raadla

 Spordikooli avamisest 
rääkis Teet Helm

*     *     *

19. novembril  tutvustati 1. - 2. 
klasside lastevanematele uuringu 
„Dieetsuhkrute roll hambakaariese 
ennetuses“ tulemusi.

              *     *     *

22. novembril esinesid kooli aulas 
algklasside õpilastele Räpina 
Muusikakooli õpilased.

              *     *     *

22. novembril oli 10ab ja 11ab 
klasside majandust õppivatel õpilastel 
võimalus osaleda töövarjupäeval. 
Õpilased olid  töövarjud Riigi 
Metsamajandamiskeskuses, Põlva 
Haiglas, Räpina Raamatukogus, AS 
Astel, Tartu Keskkonnainspektsioonis, 
Tartu A Le Cogis, teatris Vanemuine 
ja Eesti Televisioonis. 

              *     *     *

26. novembril toimus kodaniku-
päeva viktoriin,kus I-II kohta jagasid 
11A ja 12B klasside võistkonnad, 
III-VII kohta jagasid 9A, 9B, 10A, 
11B ja 12A klasside võistkonnad. 11A 
klassi  võistkonda kuulusid Peeter 
Antsov, Martin Makke, Anton Pertsev 
ja Tanel Mälton, 12B klassi 
võistkonda kuulusid Rauno Luup, 
Maarja Kuusik, Mario Peedosk ja 
Triin Avarmaa.   
8.-11. klasside õpilased võtsid osa  ka 
üle-eestilisest internetipõhisest 
kodanikunädala viktoriinist. 

              *     *     *

27. novembril toimus algklassidel 
muusikapäev, kus 1. klassid mängisid 
laulumänge ja joonistasid muusika 
järgi, 4. klassid võistlesid omavahel 
mängus „Tähed muusikas” ja 
koostasid referaate muusikutest. Päev 
lõppes ühislaulmisega. 

              *     *     *

28. novembril toimus 1.-4. klasside 
õpilastele koolikontsert „Igaühel oma 
pill”.

              *     *     *

            

               

               
     

 

 


