
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

2006/2007. õppeaastal  osales 11B 
klass  „suitsupriide klasside“ 
projektis. Klassi eesmärgiks oli 
püsida  suitsuvabana kogu projekti 
vältel. Kevadel loositi kõigi osalejate 
vahel auhindu ja ühe  preemiatest – 
3000 krooni, sai endale praegune 12B 
klass. Preemia kulutatakse 
kultuurilistel ja/või tervist-
edendavatel eesmärkidel.

              *     *     *

30. augustil toimus RÜG 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:

 Protokollija valimine 
2007/2008. õa

 Tööjuubelid, töölt 
lahkumine, kõrgkooli 
lõpetamine

 Räpina vallavalitsuse 
haridus- ja kultuuri-
spetsialisti tutvustamine

 2006/2007.õa lõpetamine
 2007/2008. õ.-a. peamised 

ülesanded, üldtööplaani 
kinnitamine

 Pedagoogide esindaja 
valimine direktori ametikoha 
konkursi komisjoni

 Õppekava muudatuste 
heakskiitmine

 Parandusõppes osalevate 
õpilaste nimekirja 
kinnitamine

 Info

*     *     *

1. september – tarkusepäev.
2007/2008. õa algas õpilastele kell 
10.00, kui kogu koolipere kogunes 
õppeaasta avaaktusele koolimaja ette. 
Õpilasi ja õpetajaid tervitasid direktor 
Rein Raadla, Räpina vallavanem Teet 
Helm ja  volikogu esimees Tiit Kala. 
Pärast avaaktust toimusid 
klassijuhatajatunnid. Kell 12.00 
toimuval aktusel said direktorilt 
aabitsa 40 esimese 

klassi  õpilast.  2007/2008. õppe-
aastal õpib Räpina ÜG-s  605 õpilast 
(305 poissi ja 300 tüdrukut), õpilasi 
õpetab 58 pedagoogi ning 
klassikomplekte on 28. Kõrgkoolis 
jätkab õpinguid 49. lõpetajast 24 
(48,98%) ning rakenduskõrgharidust 
omandab 13 õpilast (26,53%), mis 
kokku moodustab 75,51% lõpetanute 
arvust.      

              *     *     *

Eesti Seksuaalkasvatuse Liidu 
poolt korraldatud konkursil 
„Armastuse terviseks” olid 
äramärgitud tööd Kadri Žukovil, 
Kairit Hendriksonil, Maarja-Liis 
Metslal, Sandra Vahalal, Tatjana 
Krugloval ja Urmo Veberil. Õpilasi 
juhendas Külliki Arjokesse.

              *     *     *

14.  septembril toimus teist aastat 
järjest  ülevabariigiline tervisepäev 
„Reipalt koolipinki”, millest võtsid 
aktiivselt osa õpilased ja õpetajad. Sel 
aastal toimunu oli eelmise aasta 
matkast tükk maad pikem (7 km) ja 
ka kontrollpunkte oli rohkem. 
Õpilased said tutvuda Räpina 
veetorniga, Jäätmejaamaga, 
Laulupeosaluga, Veepuhastus-
jaamaga, RMK taimeaiaga,  proovida 
kätt korvpalli vabavisetes, teha 
suusasprindiliigutusi, olles kolmekesi 
„suuskade” peal, tundma mahasaetud 
puutüvede järgi puuliike, leidma 
metsast viie minuti jooksul erinevaid 
esemeid, liikuma puude vahele 
kinnitatud kõitel ning finišis 
moodustama püramiidi. Retke lõpus 
pakuti õpilastele kosutavat 
hernesuppi. Hea tuju said antud 
päeval nii õpilased  kui ka õpetajad, 
kes selle päikeselise päeva üheskoos 
värske õhu käes veetsid.

              *     *     *

20. septembril  viibisid 12AB klassi 
õpilased  ametipäeval 

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

maanteemuuseumis. Hommikul 
sõideti Kanepi teemeistri-
keskusesse, kus õpilastele tutvustati 
teetöömasinaid  ja räägiti 
teetööliste tööst, tutvuti valmiva 
Rõngu-Otepää maanteega. Varbuse 
Teemajas oli võimalik süüa lõunat 
ja kuulata ettekandeid tee-ehituse ja 
tuleviku õppimissuundade 
valdkonnas. TREV2 kinkis 
kõikidele osalejatele mälestuseks 
1GB-se mälupulga ja helkuri. 
Lõpuks külastati ka 
Maanteemuuseumi, kus õpilased 
said võimaluse katsetada 7 
kilomeetrise tunnikiirusega vastu 
posti sõitmist.

              *     *     *

21. septembril toimus RÜG-i 
rebaste ristimine. 10. klassi 
õpilased pidid kooli tulema 
kummikutega ja kaasa võtma 
nuustikud. Päev algas hammaste 
pesemisega ehk hambapasta 
söömisega. Peale seda maaliti 
rebaste põskedele ilusad „R” tähed 
ja huuled värviti punaseks. Tunnid 
toimusid nagu tavaliselt, aga 
vahetundides tuli rebastel osavust 
proovida erinevatel võistlustel: 
riietest tuli moodustada pikk kett, 
kaasasolevate nuustikutega 
porilombist vett ämbrisse kanda või 
õuna üksteisele suust-suhu edasi 
anda. Lõunaks pakuti kilu 
vahukoorega ja joogiks kilu 
soolvett. Politseijaoskonnas ja 
päästeametis  tuli anda vanne ning 
õhtu lõppes diskoga, kus 
autasustati ka võitjat, kelleks sai 
10A klass. 

              *     *     *

26.  septembril oli 9.-12. klasside 
õpilastel võimalik kohtuda MTÜ 
YFU Eesti Rahvusvahelise 
õpilasvahetuse liikmetega. Oma 
kogemusi vahetasid 4 õpilast, 
kellest 2 olid vahetusõpilased 
Saksamaal, 1 Argentiinas ja 1 
Brasiilias.  Meie kooli külastuse 
eesmärk oli, läbi kooli 
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presentatsiooni, tutvustada õpilastele 
oma vahetusprogrammi,
mis võimaldab õppida  välismaal 
2008/2009. õppeaastal.

              *     *       *

26.  ja 28.  septembril Põlvas 
toimunud Põlva maakonna 
koolinoorte meistrivõistlusel 
jalgpallis saavutasid gümnaasiumi 
noormehed 5. koha, põhikooli 
vanuseklassi tüdrukud saavutasid 4. 
koha  ja  sama vanuseklassi 
noormehed  II koha. Võistkonnas 
mängisid Karl Junson, Henri 
Kõomägi, Gert Tarassov, Kaimar 
Kütt, Raiko Kokmann, Tanel 
Heering, Taso Tootsman, Marek 
Kristoving, Pavel Polenov ja Henri 
Mäesaar. Õpilasi juhendasid Jaanus 
Meitus ja Karin Junson.

              *     *     *

28. septembril andis Riigikogu 
majanduskomisjoni esimees Urmas 
Klaas 10.-12. klassi õpilastele 
kodanikuõpetuse tunni. Eesmärk oli 
anda õpilastele vahetu ja objektiivne 
ülevaade Riigikogu tööst äratamaks 
õpilastes kui tulevastes otsustajates 
huvi riigi  ning poliitika vastu. Üritust 
aitas korraldada 12B klassi õpilane 
Maarja Kuusik.

                *     *     *

29. septembril oli õpilastel võimalik 
osaleda Tartus Tähe perepäevad 
Täpe 2007 üritusel, kus oli võimalik 
tutvuda  uuemate teaduse 
saavutustega  ja ise ka oma kätt 
proovida. Sõidu Tartusse organiseeris 
Eve Sibul.

               *     *     *

2007/2008. õa töötab koolis 32 ringi: 
ainealaseid 8,  üldkultuurilisi 19, 
loodus ja keskkonnateemalisi 1, 
tehnika 1, noorteühingute 
allorganisatsioone 2 ja 1 tasuline ring 
(võistlustants).

              *     *     *

Üritused oktoobrikuus:
 Krossijooks
 Õpetajate päev
 Leivanädal

 Hõimunädal
 Räpina ÜG õpetajate 

osalemine seminaril Petseris
 Rahvusvaheline ühisprojekt 

„Ühendame sillad” Petseri 3. 
Keskkooliga

 Sügisjooks Räpina tänavatel
 Osalemine Eesti 

Õpilasomavalitsuse Liidu 
XIII üldkoosolekul Tallinnas

 Vene keele õpetajate 
õppereis Pihkvasse

 Matemaatika ainepäev 
algklassides

 Põlva mk koolide 
murdmaateatejooks

*     *     *


