
 

18. novembril käisid 9.a ja 9.b 

klassi õpilased vaatamas etendust 

"Koerapäevikud" Tartu Karlova 

Teatris. Tegemist oli omapärase 

seguga huumorist, traagikast, 

sõprusest ja armastusest. 

Üheteistkümne erineva koera lood 

tuuakse vaataja ette monoloogidena, 

mis on mõneti koomilised, mõneti 

traagilised ja milles kõigis 

peegelduvad ka inimeseks olemise 

põhimured. Teksti autor Christopher 

Johnson on tunnustatud austraalia 

näitekirjanik. Etendus ei jätnud 

kedagi ükskõikseks. Tore oli, et 

etenduse kava (muuseas väga sisukas 

ja huvitav lugeda) eest saadud tulu 

läks kodutute loomade varjupaigale. 

Oma lemmikule võis iga 

koeraomanik pärast etendust kaasa 

võtta väikese maiustuse kingituseks. 

Teatri produtsent on meie kooli 

vilistlane Ruta Rannu.                                                                                 

 

 *     *     *           

29. novembril toimus maakondlik 

inglise keele online viktoriin THE 

USA. Meie kooli 8.b klassi õpilased 

Reno Kokmann ja Raiko Belausev 

saavutasid I koha. 

 

  *     *     * 

1. detsembril toimunud Põlva 

maakonna koolide 6.–9. klassi poiste 

korvpallimeistrivõistlustel saavutas 

Räpina Ühisgümnaasium I koha. 

Võistkonnas mängisid Harri Mähar, 

Kevin Zirna, Reijo Sõukand, Raiko 

Belausev, Glenn Rahasepp, Andreas 

Närep ja Toomas Kilk. Õpilasi 

juhendas Jaanus Meitus. 

 

 *     *     * 

1. detsembril, ülemaailmsel AIDSi 

vastu võitlemise päeval, andsid meie 

kooli õpilased koos Petseri 

rahvatantsuansambli Nadežda 

tantsijatega meeleoluka kontserdi 

Puhja seltsimajas. 

 

 *     *     * 

2. detsembril külastasid Räpina ÜG 

IT-ringi liikmed Euroopa suurimat 

robotivõistlust Robotex, mis toimus 

Tallinna Tehnikaülikoolis. 

 

 

Robotexil külastati teadusnäitust ning 

osaleti erinevates töötubades, kus sai 

ise meisterdada või programmeerida. 

Põnevusega jälgiti robotivõistluseid 

ning püüti märgata ja meelde jätta 

edukamate robotite ehituslikke 

detaile, et järgmisel aastal juba ise 

võistlustel osaleda. Ürituse 

organiseeris Eve Sibul. 

 

 *     *     * 

2. detsembril toimus Räpina ÜG 

ajalooringi viikingite näituse 

külastamise eelne teemaõhtu koos 

ööbimisega koolis. 

 

  *     *     * 

4. detsembril Põlvas toimunud Eesti 

2016. aasta karikavõistlustel 

käsipallis võitis Põlva Serviti 

meeskond, kelle koosseisus mängis 

ka 11. klassi õpilane Tõnis Kase, 

käsipallikarika.  

 

  *     *     * 

5. detsembril pidas kuuendatele 

klassidele loengu kanepi mõjust 

noorte tervisele Räpina ÜG 

vilistlane Kristin Tarasov.  

Loengu korraldas ajaloo- ja 

ühiskonnaõpetuse õpetaja Tarmo 

Tammes. 

 

 *     *     * 

7. detsembril toimus hoolekogu 

koosolek, kus olid arutlusel 

järgmised teemad: 

 Avaliku konkursi korra 

muutmise ettepanek  

 Hoolekogu esindaja 

delegeerimine Räpina ÜG  

       tervisenõukogu koosseisu 

 Räpina ÜG 2018. aasta eelarve 

eelnõu seletuskiri 

 Räpina ÜG õppekava ja selle 

muutmisest  

 Info  

*     *     * 

9. ja 10. detsembril toimus 5. klassi 

tantsurühma tantsulaager Tilsi 

Põhikoolis, kus harjutati XII noorte 

laulu- ja tantsupeo tantse. Üritusel 

osales õpilastega Evi Tamm. 

 

*     *     * 

 

 

11. detsembril saavutas Räpina ÜG 

7. klassi õpilane Raul Randma 

vabariiklikul „TV 10 olümpiastarti“ 

finaalvõistlusel 60 m jooksus 4. koha 

ja kaugushüppes 5. koha. 

 

  *     *     * 

13. detsembril osalesid meie kooli 

õpilased Eesti Meremuuseumis 

õppepäeval, kus tutvuti muistse 

Põhjala rahvaste elu ja tegevusega. 

Õppepäev algas Lennusadamas, kus 

on välja pandud Rootsi Ajaloomuu-

seumi korraldatud ja üle maailma 

tuntust kogunud näitus „Viikingid: 

elu legendide taga“. Õppepäeva teine 

pool möödus meremuuseumi vanas 

majas–Paksu Margareeta tornis. Seal 

on Eesti Meremuuseumi koostatud 

näitusel „Viikingiaja aarded Eestist“ 

eksponeeritud suurepärane valik 

viikingiaegsetest aardeleidudest 

Eestis. Näitusel saadi hea ülevaade 

ka tolleaegsete kaupmeeste ja 

käsitöömeistrite tegevusest. 

Õppepäeva viisid läbi 

meremuuseumi muuseumiõpetajad. 

Õpilasi saatsid Tarmo Tammes ja 

Tiiu Viljalo. 

 

    *     *     * 

 

14. detsembril käisid 5.a ja 5.b 

klassi õpilased teatris Vanemuine 

vaatamas etendust „Nukitsamees“.  

 

   *     *     * 

Jõuluooteajal õppisid Räpina ÜG 

4.c ja väikeklassi õpilased 
jõululaule, dramatiseeringut 

“Kakuke”, dialoogi “Arsti juures” ja 
päkapikutantsu. Iga algus on raske, 

kuid kõige raskem on esimese 

sammu astumine. Enamus neist 

lastest polnud kunagi teiste ees 

esinenud. Laste esinemisele kaasa 

elama ja neid julgustama olid tulnud 

esimeste klasside õpilased ja nende 

igati koostööaltid klassijuhatajad Tiia 

Aasmaa ja Evi Tamm, kooli 

psühholoog Airene Vaike Kumari, 

õppealajuhataja Maie Oper ja lapse-

vanemad. Ürituse organiseerisid  

 

Valve Peebu ja Maris Aruküla. 
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*     *     * 

4.b klassi tüdrukud valmistasid oma 

esimeses kodunduse tunnis neli 

suurepärast küpsisetorti. Pärast 

tunde mindi neid sööma ja kutsuti ka 

poisid imemaitsvaid torte maitsma.  

 

*     *     * 

 

15. detsembril tegi 6.a klass ühise 

väljasõidu Tartusse. Tartus külastati 

keskust Escape, kus mängiti koostöö- 

ja meeskonnamänge ning käidi koos 

kinos. 

 

 *     *     * 

 

15. detsembril pidas kuuendatele ja 

seitsmendatele klassidele 

kuritegevuse ennetuse loengu 

noorsoopolitseinik Silja Usin. 

 

 *     *     * 

 

15. detsembril käis 1.b klass Põlva 

Talurahvamuuseumis, kus saadi osa 

„Jõulumarakrati vempudest“. Rännati 

ajas umbes 150 aastat tagasi. Lapsed 

said teada, kuidas tähistati sel ajal 

jõule, millised olid jõulukombed ja 

jõulutoidud. Koos mängiti 

jõulumänge ja valati õnne. Ei 

puudunud ka jõuluvana, kes jagas 

maiustusi. Muuseumis sai tutvuda ka 

paljude teiste vanaaja asjadega. Eriti 

uudistasid lapsed klassiruumi, kus 

laual tindipotid, nurgas harmoonium 

ja seintel maakaardid. 

 

 *     *     * 

17. detsembril toimus piirkondlik 

geograafiaolümpiaad. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti: 

Rasmus Freirich  –   III koht   

Märten Kala  –   I koht 

Reno Kokmann  –   III koht 

Andres Palusalu    –  III koht 

Õpetaja Ene Järve. 

 

  *     *     * 

 

17. detsembril külastasid 3. ja 4. 

klasside õpilased Rakvere teatris 

etendust “Lärmisepa tänava Lota“. 

Etendus oli lustakas koos paljude 

laulude ja tantsudega. Pärast etendust 

tuli kõigil lastel jõuluvanale lugeda 

luuletust või laulda ja nii lunastada 

oma kingipakk. Teatrikoridorides ja 

garderoobis oli avatud ka jõulumaa 

“Lärmisepa tänava mängud“, kus 

olid erinevad töötoad, mis pakkusid 

lastele palju põnevat. Enne Rakverest 

lahkumist külastati ka keskväljakul 

asuvat huvitavat kuusepuud, mis sel  

aastal oli kui üks suur masinavärk. 

Ürituse organiseerisid klassijuha-

tajad. 

 

  *     *     * 

 

19. detsembril külastas 1.a klass 

Seto Jõulumaad Lüübnitsas. Ürituse 

organiseeris Evi Tamm. 

 

  *     *     * 

 

20. detsembril küpsetasid 6.a klassi 

õpilased kaminasaalis piparkooke. 

 

  *     *     *  

 

20. detsembril toimus 1. klasside 

õpilaste jõulupidu.  

 

 *     *     * 

 

20. detsembril külastasid 2.a, 2.b, 

2.v ja 6.v klassi õpilased jõulumaad 

Lüübnitsas. Jõulutares meisterdasid 

lapsed jõulukaunistusi. Külla tuli ka 

jõuluvana. Lõpuks sõideti jõuluvana 

bussiga Lüübnitsa sadamasse 

piraatide laeva vaatama. Jõulumaalt 

said lapsed toreda elamuse. 

 

 *     *     * 

 

21. detsembril toimus jõulupidu 5.–

12. klassi õpilastele ning 22. det-

sembril toimusid jõulukontserdid.  

 

 *     *     * 

 

28. ja 29. detsembril toimusid 

õpetajatele koolitused. Koolitusi 

viisid läbi Jane Raud, Airene Vaike 

Kumari ja Tartu Ülikooli eesti keele 

ja üldkeeleteaduse instituudi lektorid. 

 

  
Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 

   


