
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

29. märtsil  toimus piirkondlik eesti 
keele ja kirjanduse olümpiaad. 
Meie koolist saavutasid auhinnalisi 
kohti
Ingrid Kokmann -    II  koht
Dairis Püvi -    III koht
Elis Oja - I koht

              *     *     *

Päästeameti loominguvõistlusel 
2008 saavutas Britt Vaher 9A 
klassist III koha. Teda juhendas 
Maie Oper.

              *     *     *

R. Rohu nimelisel kirjandus-
konkursil  7.-9. klasside arevestuses 
oli äramärgitud töö 9A klassi 
õpilasel Mihkel Koidol. Teda 
juhendas Maie Oper.

              *     *     *

20. märtsil toimus Alatskivil EKSL-i 
6.-9. kl. poiste rahvaliiga poolfinaal 
korvpallis, kus alistati võõrustaja 
Alatskivi Keskkool ja Tartu Miina 
Härma Gümnaasium. 25. aprillil 
toimus finaalvõistlus Kundas, kus 
meie kooli poisid saavutasid III 
koha. Võistkonnas mängisid Martti-
Heiki Must, Taso Tootsman, Genet 
Hindov, Kert Võlli, Karl Junson, 
Mikk Kajasalu, Andero Lusbo ja Raul 
Kalbus. Õpilasi juhendas Jaanus 
Meitus.

              *     *     *

Aprillikuus viis 12B klassi õpilane 
Maria Parimskaja 2.-4. klasside 
õpilaste seas läbi projekti „Väikesest 
mõttest suur rõõm”. Projekti käigus 
kogutavate ideede põhjal kirjeldasid 
lapsed enda jaoks ideaalset 
elukeskkonda. Kogumik laste 
ideedega antakse üle kohalikule 
omavalitsusele.

              *     *     *
Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 
3. Keskkooli  ühisprojekti

„Ühendame koolidevahelised 
sillad” raames viidi Marika Ääremaa 
eestvedamisel läbi loodusteemaliste 
fotode konkurss, milles osalejad 
sõidavad 14. mail koos Petseri 3. 
Keskkooli õpilastega Petserisse ja 
Pihkvasse. Fotokonkursi parimaid 
töid oli võimalik vaadata Räpina ÜG 
kaminasaalis.

              *     *     *

 Põlvamaa noortekogusse valis 
õpilasesindus Räpina Ühis-
gümnaasiumit esindama Reeli Eriku 
ja Marit Looritsa.

              *     *     *

7. aprillil viis õpetajate hulgas 
küsitluse läbi Loksa Keskkooli 
õpetaja Signe Granström. Küsitlus 
hõlmas Vene Põhikooli ja Räpina 
Ühisgümnaasiumi ühinemist.

              *     *     *

9. aprillil  viis gümnaasiumiõpilaste 
seas läbi küsitluse Margit Kuus, kes 
on Maastricti Ülikooli tervise-
kasvatuse ja terviseedenduse 
magistritudeng. Tema  küsitlus 
hõlmas alkoholi tarbimist noorte 
hulgas.

              *     *     *

10. aprillil toimus koolis lahtiste 
uste päev. Sel päeval olid kõik tunnid 
lahtised ja lapsevanemad võisid 
külastada oma lapse (laste) tunde ning 
kohtuda aineõpetajate ja 
klassijuhatajatega. Õpilasi oli Viluste, 
Orava ja Ruusa põhikoolidest. 
Päevakava oli järgmine: tutvumine 
koolimajaga, RÜG-i õpilaste kontsert 
aulas, kus esinesid 9B klassi 
näitering, rahavatantsurühm  Ritsikad, 
võistlustantsijad, gümnaasiumi 
ansambel ja solist Artur Nagel. 
Õppimisvõimalusi meie koolis 
tutvustas direktor Rein Raadla.
              *     *     *

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

11. aprillil lõppes gümnaasiumi- 
õpilastel IV tsükkel. Neljadele ja 
viitele õppis 39 10.-11. klasside 
õpilast, puudulikud hinded olid 4 
õpilasel ning ainult viitele õppisid 
Martin Meitus, Kadriliis 
Rämmann, Liis Kuusik, Riin 
Erikson, Ave-Mari Lukk, Anna 
Palusalu, Reelika Kosemäe, Lilja 
Samsonova.  Klassidest oli kõrgem 
keskmine 10A klassil, järgnesid 
11B, 11A ja 10B klass.

              *     *     *

11. aprillil osalesid Kairi Songi, 
Helen Uibokand ja Marilin 
Peedosk maakondlikul Noorte 
Kotkaste ja kodutütarde 
matkamängul.

              *     *     *

15. ja 16. aprillil toimus meie 
koolis PISA 2009 eeltest. Testis 
osales 35 õpilast 7.-9. klassidest.

              *     *     *

15. aprillil toimus solistide 
konkurss.  1.-2. klasside 
arvestuses saavutas I koha Victoria 
Priimets, II koha Kristi Kajasalu ja 
III koha Wiido Konsap. 3.-4. 
klasside arvestuses saavutas I koha 
Hedvig-Hanna Raud, II koha 
Kristin Ilm ja III koha Mariken 
Tarasov. 5.-8. klasside arvestuses 
saavutas I koha Liina Kuusik, II 
koha Elsa Nagel ja III koha Ketty 
Rohtmets. Gümnaasiumis saavutas 
I koha Kerli Hüsson, II koha Riin 
Erikson ja III koha Heleri Huuse.

              *     *     *

17. aprillil esinesid meie kooli 
moeshow võitjad (5B, 6B, 8B, 
10A, 11A ja vene 8.-9. klass) 
Räpina pensionäridele. 

              *     *     * 
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korvpalluri” võistlustel saavutasid 
auhinnalisi kohti 
Raul Kalbus - I koht
Karl Junson - I koht
Mikk Kajasalu - II koht
Janno Ritsberg - I koht
Ragnar Lõhmus - II koht
Liis Käämer - III koht
Anette Kõiv - II koht
Õpilasi juhendas Jaanus Meitus.

              *     *     *

18. aprillil andis meie kooli 9A ja 9B 
klasside õpilastele ühiskonna-
õpetuse tunni endine põllu-
majandusminister Ester Tuiksoo.

              *     *     *

18.-19. aprillil osalesid Taavi Loog, 
Ingrid Kokmann ja Marika Ääremaa 
Euroopa Noorte noorsoo-
vahetusprojektide koolituspäeval 
Viinistus.

              *     *     *

21. aprillil toimus õppenõukogu 
koosolek.  Koosolekul oli teemaks 
kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine 
ning täiendavale õppetööle jätmine.
Kuldmedaliga tunnustatakse kolme 
õpilast ja hõbemedaliga üht õpilast. 

              *     *     *

22. aprillil toimus viimase koolikella 
aktus. Aktusel esinesid 1.  kl  ja  7. kl 
ansamblid,  luuletust lugesid Juri 
Kants ja Wiido Konsap, solistina 
esines Kristin Ilm.
10. klasside poolt andsid  parimad 
soovid edasi Stella Saarist ja Andrei 
Svištš.

              *     *     *

22. aprillil käisid 4A klassi õpilased 
külas Räpina lasteaia Vikerkaar 
Naksitrallide rühmas, kuhu nad olid 
eelnevalt saatnud joonistusi 
naksitrallidest. Lasteaias esineti 
luuletustega, tantsudega, lauludega ja 
katkenditega lasteraamatutest.

              *     *     *

24. aprillil  käisid 11AB klassi 
õpilased  Räpina lähiümbruse metsas 
orienteerumas. Õpilasi juhendas 
Toomas Songi. 

              *     *     *

23. aprillil  vaatasid 7A ja 7B 
klasside õpilased etendust „Lõvi, 
nõid ja riidekapp” teatris 
Vanemuine.

              *     *     *

24. aprillil külastasid teatri 
Vanemuise etendust  „Mesimees” 
9B, 10A ja 10B klasside õpilased.

              *     *     *

24. aprillil toimus Orava Põhikoolis 
Põlvamaa 2. klasside loodusõpetuse 
olümpiaad. II koha saavutas 
Märten Liiske õpetaja Marika 
Aruküla juhendamisel.

              *     *     *

26. aprillil kirjutasid abituriendid 
kirjandit.

              *     *     *

 27. aprillil tähistati koolis 
ülemaailmset  tantsupäeva. Esinesid 
1. klassi rahvatantsijad õpetaja Merle 
Kingla eestvedamisel, 4. klassi 
rahvatantsijad õpetaja Evi Tamme 
juhendamisel ning  Sipsikud ja 
Ritsikad  õpetaja Külliki Arjokesse 
juhendamisel. Toimus rühmade 
esinemine, seltskonnatantsude 
õppimine ja polka ning reinlenderi 
võistutantsimine. Üritust organiseeris 
ja viis läbi õpetaja Evi Tamm.

              *     *     *

„Känguru” võistlusel olid meie kooli 
parimad: 
Reio Härm, Kerttu Volk, Raiko 
Kokmann, Jaanus Mets.

              *     *     *

 Põlvas toimunud maakonna 
koolinoorte murdmaajooksu krossil 
olid tulemused järgmised:
Märt Hüdsi - III koht
Rasmus Tilgand - I koht
Kauri Kütt - II koht

              *     *     *

30. aprillil toimus suures võimlas 
6.-8. klassi tüdrukute minivõrkpalli-
turniir. Osales 5 võistkonda kokku 
21 mängijaga. Turniiri läbiviimine oli 
võimalik tänu sellele, et meil saab 
nüüd mängida kahel väljakul korraga. 
Kohtunikuna abistas Katrin Raja 

Räpina Spordiklubi võrkpallinais-
konnast. Lisaks selgitati veel 
parima mängija igast võistkonnast. 
Tulemused:
 7b – Elerin Saliin (parim mängija), 
Kaidi Käämer, Merilin Möller, 
Keidi Punnek.
6b – Krete Junson (parim mängija), 
Elis Oja, Kristin Aasmaa, Irmeli 
Kokmann
8ab – Eleri Kontkar, Inga Ulm 
(parimad mängijad), Katre Torila, 
Karoli Ilves
8c – Katrin Virro (parim mängija), 
Anneli Ruusak, Liivia Eomois, 
Janika Kaljuvee, Signe Vois
7b+8c – Kristina Gladarenko 
(parim mängija), Kristina 
Uljanova, Merili Ootsing, Kadri 
Salomon. Ürituse organiseeris 
õpetaja Maive Tõemäe.

              *     *     *

Meie kooli eesti ja vene 4. 
klasside õpilastel oli võimalus 
osaleda Hasartmängumaksu 
Nõukogu rahastatud projektis 
„Minu Eestimaa”. Projekti käigus 
kohtusid õpilased koolis Riigikogu 
liikme Inara Luigasega, käisid 
õppekäigul vallavalitsuses ning 
Tallinnas Riigikogus.

              *     *     *

 


