
  

                          
  

11A (vene) ja 11B klasside õpilaste 

09. jaanuaril pidas Terje Paes 
abituuriumile erialasid ja erinevaid 
koole tutvustava loengu. Õpilased 
said ülevaate populaarsetest 
koolidest, sisseastumistingimustest  ja 
edasiõppimisvõimalustest.
 22. jaanuaril viis ta 12. klassides 
läbi kutsesobivustesti.

              *     *     *

11.  jaanuaril toimus piirkondlik 
keemiaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti
Markus Otsus -    I koht
Vello Vaherpuu -    III koht
Henri Kasvand - I koht
Jaanus Mets - II koht
Andrei Svištš -    I koht
Janno Ritsberg -    II koht
Kauri Kütt -    III koht
Maria Palusalu - I koht
Mari-Liis Must - II koht

              *     *     *

15.  jaanuaril toimus RÜG-i 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad:

 Õpilaste hindamisjuhendi 
muutmine

 Õppe- ja kasvatustöö 
tulemused  I poolaastal  ja 
nende võrdlus  2006/2007 
õa  I  poolaastaga

 Koduõppe määramine
 Õpilase suunamine 

nõustamiskomisjoni
 Logopeediline töö koolis
 Kursuste materjalide 

tutvustamine
 Info

               *     *     *

15. jaanuaril  toimus piirkondlik 
saksa keele olümpiaad.  Ave-Mari 
Lukk  saavutas I-III koha ja Maria 
Palusalu  4.-5. koha. Nende õpetaja 
on Irmen Nagelmaa.

              *     *     *
16. jaanuaril toimus talvekontserdi 

„Jõuluissi valimised” lisaetendus 
lastevanematele.

              *     *     *
18. jaanuaril külastasid Räpina ÜG 
õpilased projekti „Ühendame 
koolidevahelised sillad” raames 
Petseri 3. Keskkooli ning andsid seal 
täispika kontserdi. Enne kontserti 
toimus õp. Helge Tootsmani 
juhendamisel Petseri noortele 
mõeldud eesti keele kursus. Peale 
kontserti tutvustasid Petseri 3. 
Keskkooli õpilased meie õpilastele 
linna ning käisid koos Petseri 
mungakloostris. Õhtul toimus disko.

              *     *     *

18.  jaanuaril toimus piirkondlik 
füüsikaolümpiaad. Meie koolist 
saavutasid auhinnalisi kohti
Raiko Kokmann -    III koht
Henri Kasvand - I koht
Jaanus Mets - II koht
Indrek Volk - III koht
Lilja Samsonova -    I koht
Teele Tuuling -    II koht

               *     *     *

21. jaanuariks esitasid gümnaasiumi 
lõpetajad oma soovid 
riigieksamiteks õppealajuhatajale. 
Riigieksamitele registreerus meie 
koolist 94 õpilast. Eksamivalikud olid 
järgmised:
Eesti keel (kirjand) - 44 õpilast
Vene keel (kirjand) - 3 õpilast
Inglise keel - 17 õpilast
Saksa keel - 15 õpilast
Eesti keel (riigikeel) - 3 õpilast
Matemaatika - 25 õpilast
Vene keel(võõrkeel) - 1 õpilane
Bioloogia - 26 õpilast
Keemia - 18 õpilast
Ühiskonnaõpetus - 21 õpilast
Geograafia - 29 õpilast
Gümnaasiumi koolieksamina valiti 
kõige rohkem kirjanduslikku 
uurimistööd, ühiskonnaõpetust ning 
inglise keelt.  2 õpilast valisid sellel 
õppeaastal   lõpueksamiks kehalise 

Räpina Ühisgümnaasium

RÜG

kasvatuse eksami. 

               *     *     *
Ka sellel õppeaastal osales Räpina 
Ühisgümnaasium heategevus-
projektis „Väike heategu”. 
Eestvedajateks olid õpilasesinduse 
liikmed.

              *     *     *

24. jaanuaril käisid 9A klassi 
õpilased õpetaja Rita Kahu 
eestvedamisel Tallinnas 
Rahvusooperis Estonia ja vaatasid 
balletti „Don Quijote“ ning 31. 
jaanuaril käisid 10AB klasside 
õpilased õpetaja Aime Raadla 
eestvedamisel  teatris Vanemuine 
ja vaatasid balletti „Jevgeni 
Onegin“.

              *     *     *

Võru keele ja kultuuri tundmise 
võistlusel „Ütski tark ei sata 
taivast VII” saavutasid meie 
koolist kõige paremaid tulemusi 
Eleri Kontkar 8A, Tairi Ootsing 
8C, Tormi Trumsi 8C ja Katri 
Suviste 11A klassist. Nende 
juhendajad on Maire Alver, Maie 
Oper ja Ene Kraav.

              *     *     *

29. jaanuaril osalesid 11AB 
klasside õpilased  Põlva Kultuuri- 
ja Huvikeskuses Vabadussõja 
kuule pühendatud pidulikul 
aktusel. Meie koolist esinesid 
lühikese ettekandega Rauno Pall ja 
Tanel Mälton, keda juhendas 
õpetaja Aarne Ibrus. Kaitseminister 
Jaak Aaviksoo andis 
riigikaitseõpetuse tunniplaani 
võtnud koolidele üle ka 
Vabadussõja kaardi.

              *     *     *

30. jaanuaril osalesid  meie kooli 
1. ja 2. klassi  õpilased  Tartus 
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Tartu Ülikooli Stomatoloogia 
Kliiniku poolt korraldatud kliinilis-
laboratoorsel uuringul 
„Dieetsuhkrute roll hambakaariese 
ennetuses”.  Uuringu  üldine eesmärk 
on parandada laste hammaste tervist.

              *     *     *

30.  jaanuaril Põlvas toimunud 
maakonna koolide 6.-9. klassi  poiste 
korvpalli meistrivõistlustel saavutas 
meie kooli  I võistkond   13 
võistkonna hulgas  I koha. 
Võistkonnas mängisid Karl Junson, 
Kert Võlli, Erko Ledjanov,  Taso 
Tootsman,  Genet Hindov, Martti-
Heiki Must, Timo Tuuling ja Märt 
Tolmusk.  Õpilasi juhendas Jaanus 
Meitus.

              *     *     *

1. veebruaril esines 
gümnaasiumiõpilastele luuletaja 
Margus Lattik ehk Mathura. Ta 
deklameeris, laulis ja mängis klaverit.

              *     *     *

Õpetaja Karin Tuul  lõpetas Tartu 
Ülikooli Narva Kolledžis ümberõppe 
„Loodus- ja inimeseõpetus 
põhikoolis”.

              *     *     *

              


