
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

02.  veebruaril toimus piirkondlik 
matemaatikaolümpiaad. Meie 
koolist saavutasid auhinnalisi kohti
Markus Otsus - I koht
Dairis Püvi - III koht
Henri Kasvand - I koht
Jaanus Mets - III-IV koht 
Liis Kuusik - II koht
Andrei Svištš - III koht
Maria Palusalu - II koht

              *     *     *

05. veebruaril külastasid Räpina 
Ühisgümnaasiumi justiitsminister 
Rein Lang, Riigikogu 
majanduskomisjoni esimees Urmas 
Klaas, Räpina vallavanem Teet 
Helm ja Põlvamaa Omavalitsuste 
Liidu juhatuse esimees Andrus 
Seeme. Rein Lang rääkis 
gümnasistidele Eesti õigussüsteemi 
väljaarenemisest, vanglasüsteemist, 
liberaalsusest ja töölepinguseadusest. 
Abiturientidel soovitas minister 
minna juurat õppima, sest see olevat 
tänapäeval väga hästi tasustatud 
eriala.
 
              *     *     *

07. veebruaril käisid abiturientidel 
külas Tartu Ülikooli 
haridusteaduskonna noored, kelle 
eesmärgiks oli arutleda 
koolilõpetajatega nende edasise 
haridustee üle, tutvustada 
õppimisvõimalusi 
haridusteaduskonnas ning leida 
õpetajakutsest ja 
haridusteaduskonnast lähemalt 
huvitatuid. Abiturientidel oli 
võimalus esitada ka küsimusi 
haridusteaduskonnas 
õppimisvõimaluste kohta.

              *     *     *

08. veebruaril oli algklassidel külas 
lasteteater etendusega „Karukoopa 
lood”.

              *     *     *

08. veebruaril toimus piirkondlik 
bioloogiaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti
Ingrid Kokmann -    III koht
Reelika Kosemäe- I-II koht

               *     *     *

08. veebruaril oli kõikidel õpetajatel 
võimalus sõita Viljandi teatrisse 
Ugala vaatama muusikali 
„Marilyn”.

               *     *     *

08. veebruaril Räpina valla 
korraldatud  tänuõhtul „Märka ja 
tunnusta” said Räpina valla 
hõbemärgi omanikeks õpetajad Evi 
Tamm ja Helge Tootsman. Aasta 
teoks peeti kooli spordisaali 
renoveerimist ning õpilaste ja 
õpetajate osalemist X Noorte Laulu- 
ja Tantsupeol. Parimaks kollektiiviks 
tunnistati meie kooli 4A klassi 
rahvatantsurühm.

              *     *     *

11. veebruaril toimus Räpina ÜG 
hoolekogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad

• Ülevaade arengukavast
• Ülevaade õpetajate 

kvalifikatsioonist, tundide 
läbiviimise meetoditest ja 
sisekontrollisüsteemi 
toimimisest

• Muud küsimused

*     *     *
12. veebruaril Põlvas toimunud Nike 
Cup 2008 Põlvamaa-Võrumaa 
piirkonnavõistlustel 6.-7. klassi 
korvpallipoistele saavutas meie kooli 
võistkond IV koha. Osavaima 
korvpalluri võistlusel saavutas 
viskevõistluses III koha Marten 
Huuse, harjutuses „Kolm tabamust” 
saavutas Kristjan Kosemäe I koha, 
harjutuses „Süstik” saavutas Raul 
Kalbus I koha, slaalomiraja läbis 

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

kiiremini Sven Kallari, harjutuses 
„Tuld!” tuli võitjaks Marten Huuse. 
Õpilasi juhendas Jaanus Meitus.

              *     *     *

13. veebruaril sai igaüks 
võimaluse 
saata  sõbrale kiri ning proovida 
sõbrapäeva loteriis loosiõnne. 
Üritust aitas organiseerida ja läbi 
viia Räpina ÜG õpilasesindus.

              *     *     *

15. veebruaril külastasid 
abituriendid haridusmessi 
Intellektika 2008. Õpilastele 
pakkus huvi tutvuda 
õppimisvõimalustega nii eesti kui 
ka välismaa kõrgkoolides. Messil 
olid esindatud ka  kutse-
hariduskoolid ja  õpilasfirmad, 
samuti oli võimalus külastada 
Eestis tegutsevate pankade 
messibokse.

              *     *     *

15. veebruaril  toimus juba 
viiendat korda maakondlik 
sõbrapäev. Üritusest võtsid osa 
noored Räpinast, Põlvast, 
Mikitamäelt, Värskast, 
Valgjärvelt ja Ruusalt. Kohal olid 
ka külalised Petseri 3. Keskkoolist, 
kes juba neljandat korda eesti keele 
kursustest osa võtsid. 
Peokülalistele esines kitarripoppi 
viljelev bänd Traffic. Pärast bändi 
esinemist jagati külalistele torti, 
mille valmistas kooli söökla ja 
rahastas Räpina ÜG poolt 
sõbralikuma sponsori tiitli pälvinud 
OÜ Varola. Hiljem said fännid 
koos bändi liikmetega end 
pildistada ja küsida autogramme.

              *     *     *

16.  veebruaril toimus piirkondlik 
ajaloo-olümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti
Markus Otsus - II koht
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Liis Kuusik - I koht

              *     *     *

16. veebruaril viibisid Räpina ÜG 
õpilased Tallinnas TV3 stuudios 
saate „Kes tahab saada 
miljonäriks?” salvestusel, esialgu 
küll ainult publikuna. Kaasas olid ka 
10 Mikitamäe Põhikooli õpilast. 
Tutvuti telesaate valmimise 
köögipoolega ja aidati agaralt 
mängijaid õigete vastuste valiku 
tegemisel. Õpilastega olid kaasas 
õpetajad Anne Seim ja Tea Kriisa.

              *     *     *

16. veebruaril lõppes gümnaasiumi-
õpilastel  III tsükkel ning neljadele ja 
viitele õppis 52 õpilast ning 
puudulikud hinded olid 6 õpilasel. 
Gümnaasiumiklassides õpib kokku 
126 õpilast.

              *     *     *

16.-17. veebruaril Viljandis 
toimunud võrkpallivõistlustel 
Sadolin Cup 2008 mängisid meie 
koolist Dairi Kase, Triin Avarmaa, 
Juri Moltsar, Andrei Svištš, Janno 
Ritsberg, Vahur Loodus ja Anton 
Pertsev. Võistkonna üllatusmängijaks 
osutus Triin Avarmaa ja võistkonna 
parim mängija oli Andrei Svištš. 
Õpilasi juhendas Maive Tõemäe.

              *     *     *

19. veebruaril osalesid Aira Meitus, 
Anne Seim, Karin Tuul, Annika 
Šturmov ja Marika Ääremaa 
ühisprojekti „Ühendame 
koolidevahelised sillad” raames 
Petseri 3. Keskkoolis seminaril, mis 
toimus teemal „Patriotism ja 
kodanikutunnetus”.

              *     *     *

20. veebruaril Põlvas toimunud Eesti 
Võrkpalli Liidu, Eesti Koolispordi 
Liidu Kalev Kooliliiga 2007/2008 
Põlvamaa turniiril võrkpallis 
saavutas meie kooli võistkond II 
koha. Võistkonnas mängisid Karl 
Junson, Henri Mäesaar, Pavel 
Polenov, Kristjan Kosemäe, Ivar 
Vätsing, Märt Tolmusk ja Marten 
Huuse. Põlva maakonna koolide 6.-9. 
kl. poiste meistrivõistlustel saavutas 
sama võistkond III koha. Õpilasi 
juhendas Maive Tõemäe.

              *     *     *

20. veebruaril esines 12. klasside 
õpilastele Terje Paes Põlvamaa 
Kutsesuunitluskeskusest.

              *     *     *

22. veebruaril  toimus  piirkondlik 
geograafiaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti
Taavi Loog - I  koht
Henri Kasvand - II-III  koht
Indrek Volk - II-III koht
Andrei Svištš - III koht

               *     *     *

22. veebruaril toimusid Eesti 
vabariigi 90.  aastapäevale 
pühendatud  aktused. Aktusel  said 
direktorilt  tänukirja Anu Silm, 
Marika Aruküla, Anne Seim, Anu 
Nael, Zinaida Artjušihina, Kersti 
Sammelselg ja Elmo Kuus. Aktusel 
esinesid lastekoor, solistid Elsa Nagel 
ja Artur Nagel, rahvatantsurühm 
Sajajalgsed sipsikud ning toimus 
debatt, kus osalesid 12A, 12B klassi 
õpilased ja meie kooli õpetajad. 
Küsimused koostas Aarne Ibrus ja 
debati viis läbi Marika Ääremaa. 
Õpilasi juhendasid Riina Tamm, 
Helge Tootsman, Marika Aruküla ja 
Marika Ääremaa.

                *     *     *

24. veebruaril toimunud Eesti 
Vabariigi 90. aastapäeva tähistava 
kontsert – aktusele olid kutsutud 
meie koolist järgmised väga hästi 
õppivad ja väljaspool kooli aktiivselt 
tegutsevad õpilased:
Indrek Volk
Jaanus Mets
Henri Kasvand
Martin Meitus
Andrei Svištš
Janno Ritsberg
Riin Erikson
Reelika Kosemäe
Triin Avarmaa
Maarja Kuusik
Jekaterina Papkina
Priit Pedosk
Õpetajatest oli palutud pidulikule 
vastuvõtule Riina Kopli ja Anne-
Liis Rämson.
                *     *     *
Joonistusvõistlusel „Kelleks tahan 
saada” said tänukaardi osalemise eest 
Kadi Antonov, Matis Erikson, Deivi 

Pihlap, Diana Pihlap, Oliver 
Kruusamägi, Triin Nelk, Meriliis 
Varbola ja Brittany Tuul. Õpilasi 
juhendas Anneli Huuse.

              *     *     *

Microsoft Eesti poolt korraldatud 
projektikonkursil „Veebivend” 
said eriauhinna meie kooli 9A 
klassi õpilased Lauri Säde ja Riho 
Säde ning Olari Tuuling Ruusa 
Põhikoolist.  Nad said  eriauhinna 
tubliduse eest. Esitatud projekti 
eesmärk oli  tõsta eelkõige 
põhikooli õpilaste teadlikkust 
viirustest ja nende levikust. Info 
edastamise kanaliteks oleks 
peamiselt elektroonilised 
suhtluskanalid. Projekt vääris 
auhinda eelkõige seetõttu, et 
projektis nimetatud tegevusi on 
asutud juba ellu viima – üks 
autoritest on kirjutanud teemaga 
seotud artikleid arvutikaitse.ee 
portaalis.

              *     *     *

Õpilasesinduse uueks 
presidendiks valiti Heleri Huuse

              *     *     *

              


