
                                                                                                      
 
 

                           
   
 
 
 
11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  
 
4. jaanuaril toimus RÜG-i 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad: 

� Info õppenõukogu otsuste 
täitmise kohta 

� Õppetöö tulemused  I 
poolaastal ja nende võrdlus 
2005/2006. õ.-a. 

       I poolaastaga 
� Indviduaalse õppekava 

rakendamine ja 
individuaalse õppekava 
algatamine 

� Koolis rakendatavad 
tugisüsteemid ja õpilaste 
toetamine 

� Õppenõukogu reglement 
� Kursuste materjalide 

tutvustamine 
� Info 
 

               *     *     * 
 
15. jaanuaril  viis TÜ haridusteadus- 
konna tudeng Helen Rebane  12. 
klassi õpilaste hulgas läbi 
ankeetküsitluse teemal 
 „12- ndate klasside õpilaste 
teadlikkus ja huvi õppimaks 
kutseharidussüsteemis  Põlvamaa 
näitel”.  
 
              *     *     * 
 
17. jaanuaril osalesid 
rahvatantsurühmad esimesel 
ülevaatusel Põlvas. 
 
              *     *     * 
 
18. jaanuaril toimus kodutütarde ja  
noorkotkaste pidulik koondus ehk 
uute tulijate vastuvõtmine. Kohal olid 
Põlva maleva noorteinstruktor Aile 
Vals, Räpina noorkotkaste juht 
Toomas Songi ja kodutütarde juht 
Tiina Sisko. Vastu võeti 8 uut liiget 
ning  uued noorkotkad-kodutütred 
pidid andma vande. Peale ametlikku 
osa mängiti mänge ja söödi torti. 
 
              *     *     * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  jaanuaril toimus piirkondlik 
keemiaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti 
Henri Kasvand - I koht 
Jaanus Mets  - II koht 
Indrek Volk  - III koht 
Viljar Piir   - III koht 
Peeter Antsov  - II koht 
Maria Palusalu - I koht 
Mari-Liis Must - II koht 
Rauno Luup  - III koht 
 
               *     *     * 
20. jaanuariks esitasid gümnaasiumi 
lõpetajad oma soovid 
riigieksamiteks õppealajuhatajale. 
Riigieksamitele registreerus meie 
koolist 88 õpilast. Eksamivalikud 
olid järgmised: 
Eesti keel (kirjand)  - 48 õpilast 
Vene keel (kirjand) - 2 õpilast 
Inglise keel  - 17 õpilast 
Saksa keel   - 25 õpilast 
Eesti keel (riigikeel) - 2 õpilast 
Matemaatika  - 40 õpilast 
Ajalugu    - 4 õpilast 
Bioloogia   - 32 õpilast 
Keemia    - 12 õpilast 
Ühiskonnaõpetus - 13 õpilast 
Geograafia  - 26 õpilast 
Gümnaasiumi koolieksamina valiti 
kõige rohkem ühiskonnaõpetust ning  
2 õpilast valisid sellel õppeaastal ka 
lõpueksamiks kehalise kasvatuse 
eksami ja üks õpilane kunstiõpetuse 
eksami. 
 
               *     *     * 
23. jaanuaril Põlvas toimunud 
maakonna koolide 6.-9. klassi  poiste 
korvpalli meistrivõistlustel  
saavutasid meie kooli õpilased 12  
võistkonna hulgas meistritiitli . 
Võistkonnas mängisid Karl Junson, 
Kert Võlli, Erko Ledjanov, Janno 
Ritsberg, Taso Tootsman, Andero 
Lusbo, Genet Hindov, Martti-Heiki 
Must ja Martin Meitus. Õpilasi 
juhendas Jaanus Meitus. 
 
              *     *     * 
 
 

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG
 

 
 
 
24. jaanuaril tutvustasid Ahja 
Keskkooli õpetajad meie kooli 
õpilastele ja õpetajatele  
humoorikalt laulude saatel 
 Fr. Tuglase konkursil osalemise 
tingimusi. 
 
              *     *     * 
 
25. jaanuaril esines  üheksandate 
klasside õpilastele Terje Paes 
Põlvamaa Kutsesuunitlus-
keskusest.   
              
              *     *     * 
 
26. jaanuaril toimus piirkondlik 
füüsikaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti 
Märt Juhanson  -   I-II koht 
Henri Kasvand -   III-IV koht 
Ainar Härm  -   III-IV koht 
 
               *     *     * 
 
30. jaanuaril esinesid kahe 
kontserdiga meie kooli õpilastele 
Tartu Arsise Kellade Kooli 
õpilased. 
 
              *     *     * 
 
Sellel õppeaastal osales Räpina 
Ühisgümnaasium esimest korda 
heategevusprojektis „Väike 
heategu”. Eestvedajaks oli 11B 
klassi õpilane Maarja Kuusik 
õpilasesindusest ja 11B klassi 
õpilased. 
 
              *     *     * 
Peipsi Koostöö Keskuse poolt 
korraldatud loodusteemaliste 
esseede konkursil „Minu 
meeldejäävam looduselamus” 
pälvis Taavi Loog 8B klassist koha 
Nature learning projekti 
rahvusvahelisse talvelaagrisse ja 
Henri Aruküla 8B klassist 
kevadlaagrisse. Õpilaste juhendaja 
on Marika Ääremaa. 
 
              *     *      * 
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31. jaanuaril toimusid Põlvas 
Mesikäpa Hallis Põlva maakonna 
koolinoorte 6.-9. klassi 
meistrivõistlused võrkpallis. Samal 
ajal oli see ka Kalevi Kooliliiga 1. 
etapp, kus selgitati välja piirkondlik 
võitja, kes pääseb vabariiklikule 
finaalvõistlusele. Tüdrukud 
saavutasid III koha ja võistkonnas 
mängisid: Inga Ulm, Anna Marii 
Vürst, Anneli Ruusak, Marit Loorits, 
Katrin Virro, Eleri Kontkar ja Janika 
Kaljuvee. Poisid saavutasid I koha 
ja võistkonnas mängisid: Andrei 
Svištš, Karl Junson, Janno Ritsberg, 
Henri Mäesaar, Kristjan Kosemäe, 
Tanel Uibokand ja Pavel Polenov. 
Õpilasi juhendas Maive Tõemäe. 
 
              *     *     * 


