
 30. augustil toimus Piusal  RÜG 

õppenõukogu koosolek, kus olid 

arutlusel järgmised teemad: 

 Protokollija valimine 

2016/2017. õa 

 2015/2016. õa lõpetamine, 

kokkuvõte 2015/2016. õa 

õppe- ja kasvatustöö 

tulemustest 

 2016/2017. õa  peamised 

ülesanded, üldtööplaani 

kinnitamine 

 Muudatused kooli 

hindamisjuhendis 

 Esimese koolipäeva aktused 

 Airene Vaike Kumari 

psühholoogialase töö   

tutvustus. 

 

*    *     * 

 

2016/2017. õa algas õpilastele kell 

10.00, kui kogu koolipere kogunes  

õppeaasta avaaktusele koolimaja ette. 

Õpilasi ja õpetajaid tervitasid direktor 

Meeri Ivanov, Räpina vallavanem 

Kaido Palu ja volikogu esimees Tiit 

Kala. Pärast avaaktust toimusid 

klassijuhatajatunnid. Kell 12.00 

toimuval aktusel said direktorilt 

aabitsa 35 esimese klassi õpilast. 

Traditsiooniliselt osalesid sellel 

aktusel ka kuldkellalised ning nende 

õpetajad. 2016/2017. õppeaastal õpib 

Räpina ÜG-s 400 õpilast (213 poissi ja 

187 tüdrukut), õpilasi õpetab 45 

pedagoogi ning klassikomplekte on  

25. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 28 

lõpetajast 11  (39,3%), rakendus-

kõrgharidust omandab 3 õpilast 

(10,7%), kutseõppes õpib 6  õpilast 

(21,4%), mis kokku moodustab 71,4% 

lõpetanute arvust. Tööle või armeesse 

läks kokku 8 õpilast (28,6%).      

 

              *     *     * 

12.–16. septembrini  toimus meie 

koolis üleeuroopaline spordinädal.  
Õpilased said proovida  rippes 

kätekõverdamist, osaleda korvpalli 

„sopsuvõistlusel“ ja hüpata hüpitsaga 

aja peale. Vahetunnil sportimisest, mis 

aitas koolitunnis tekkinud pingeid 

vähendada, võttis osa üpriski palju 

õpilasi, kes lahkusid saalist 

naeratavate nägudega. Eriti tore oli 

näha poisse, kes tegid mitmeid 

katseid, et oma tulemust 

kätekõverdamisel parandada. 

Spordinädala tippsündmused meie 

koolis olid teisipäeval ja kolmapäeval, 

mil klassid kogunesid kaheks tunniks 

staadionile, et võtta osa pendelteate-

jooksust ja klassidevahelisest 

jalgpallist. Reedel toimus matkapäev. 

Käidi matkamas nii jalgsi kui ka 

jalgrattaga. Kaugematesse kohtadesse 

sõideti kohale bussiga. Spordinädala 

kokkuvõttes autasustati nii parimaid 

individuaalseid sooritusi kui ka kõige 

paremaid võistkondi. 

 

*     *      * 

 

Liikumisnädala matkapäeval käisid 8. 

klassid Otepää seikluspargis. 
Ronimist alustati kõige lihtsamast ja 

madalamast rajast. Iga järgneva rajaga 

liiguti kõrgemale ning takistused 

läksid üha raskemaks. Lisaks oli 

võimalus teha õhusõite üle ajaloolise 

Linnamäe oru pikkusega 300 ja 350 

meetrit. 

 

*     *     * 

 

16. septembril toimus spordinädala 

raames 3. klasside õpilastele Sillapää 

lossi pargis põnev seiklusmäng. 

Õpilased jaotati paaridesse, jagati 

kätte orienteerumis- ja kaelakaardid. 

Kaardi järgi tuli üles leida peidetud 

kontrollpunktid, kus tuli lahendada 

erinevaid ülesandeid., mis nõudsid 

teadmisi, osavust, nutikust ning ka 

õnne. Iga paar korjas oma 

kaelakaardile värvilisi täppe, mis 

näitas punktide läbimist. Võitjateks 

olid kõik lapsed. Õpetajad tänavad 

lapsevanemaid,  kes olid kontroll-

punktides abilisteks. 

 

 *     *     * 
20. septembril  toimus Räpina 

Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate 

koosolek, kus olid arutlusel järgmised 

teemad: 

1. Projekt CAP, mida tutvustas 

noorsoopolitseinik Silja Usin. 

2. Ülevaade RÜG hoolekogu tööst 

koosolekute vahelisel ajal. 

3. Koolipsühholoogi töö ja eesmärgid       

töös. 

3. Hoolekogu uue liikme valimine 

4. Ülevaade Räpina ÜG tegevusest. 

Koosolekust võttis osa koos 

õpetajatega 127 inimest. 

 

 *     *     * 

 

22. septembril võeti „rebased“ 

ametlikult gümnaasiumisse. Üritus 

koosnes paljudest võistkondlikest 

mängudest. 12. klassi õpilased said 

ürituse organiseerimisega väga hästi 

hakkama ning väga kenad nägid välja 

ka „rebased“, kes kõikidel üritustel 

(v.a mõned kartlikud) aktiivselt kaasa 

lõid. 

 

 *     *     * 

 

23. septembril käisid 7.–12. klassi 

õpetajad kodanikualgatusprogrammi 

“Minu Riik” raames preemiareisil 

Tallinnas. Külastati Presidendi ja 

Toompea lossi ning Eesti Panga 

muuseumi. 

 

    *     *     * 

 

23. septembril tervitasid meie kooli 

algklasside õpilased sügise algust 

väljapandud huvitavate  komposit-

sioonide  ja põnevate meisterdustega  

sügisandidest. Koridori seinu 

kaunistasid joonistused. Stendile oli 

meisterdatud suur õunakorv, mis oli 

kingituseks sügisele. 
 

*     *     * 

 

26. septembril käisid meie kooli 11. 

klassi õpilased Tallinnas seoses 

osalemisega  projektis "Tallinn - 

meie pealinn".  Õpilastega olid 

kaasas Karin Tuul ja Merle Randla.  

 

 *     *     * 

 
28. septembril toimus auditooriumis 

2016. aasta kevadel kaitstud 

loovtööde tutvustamine 7. klassi 

õpilastele. Oma töid tutvustasid 

Märten Kala, Oskar Johannes 

Laht, Andry Must, Mikk 

Mälberg, Raian Pung, Kevin Paul 
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Talviste, Tairi Tolmik, Eric Justin 

Jõks, Ardi Karpson, Reno 

Kokmann, Agnes Leek, Mirko 

Maasing ja Reijo Sõukand. 

 

 *     *     * 

28. septembril toimus Euroopa 

keeltepäevale pühendatud viktoriin 

9.–12. klasside õpilastele. Osales 8 

võistkonda. Esikolmik: 

I koht-  11. klass (Egert Punnisk, 

Märten Liiske, Triin Nelk, Pilleriin 

Jäämets); 

II koht- 12. klass (Anita Härm, 

Annali Kruusamägi, Kati Heering, 

Eleri Varjund); 

III koht-  9.b klass (Keilit Adson, 

Karen Rämson, Sander Liiske, 

Toomas Kilk). 

Viktoriini korraldas  Aira Meitus. 

 

 *     *     * 

29. septembril toimus algklasside 

õpilastele sügisteatevõistlus “Õuna-

jooks“. Võistkonnas oli 10 võistlejat. 

„Õunajooks“ toimus koolimaja 

siseõuel, kuhu olid üles pandud 

teatepunktid. Teatepulgaks oli õun, 

mis tuli igas teatepunktis oma 

meeskonnakaaslasele üle anda. Pärast 

võistlust toimus autasustamine ja kõik 

võistkonnad said kingituseks kotitäie 

õunu. 

 

 *     *     * 

 

 29. septembril oli Räpina 

Ühisgümnaasiumi 11. ja  12. klassi 

õpilastel koolitus "Selge pilt...!?".  

Koolituse teema oli ohu hindamine, 

alkoholi tarbimine ning õpilaste 

suhtumine erinevatesse kuritegudesse. 

Koolituse raames esinesid õpilastele 

hr Gunnar Meinhard, politseiametnik 

Rainer Rahasepp ja Rain, kes oli näide 

elust enesest, mis võib juhtuda, kui 

istud rooli, olles tarbinud alkoholi.  

Koolitus oli huvitav ja mõtlemapanev. 

Näited elust enesest tegid ohu 

tundmise piiri selgemaks ning 

õpilased usuvad,  et kõik seal 

koolitusel viibijad viisid endaga kaasa 

suure hulga teadmisi. 

 

    *     *     * 

29. septembril toimunud Põlva 

maakonna koolide meistrivõistlustel 

jalgpallis saavutasid meie kooli 10.–

12. klassi noormehed ja 7.–9. klassi 

poisid III koha. Õpilasi juhendas 

Jaanus Meitus. 

 

 *     *     * 

 

29. septembril toimus järjekordne 

sügisteatejooks Räpina tänavatel. 

Jooks oli pühendatud õpetaja Velmo 

Liiva mälestusele. 5.–8. klasside  

arvestuses saavutas I koha 8.b klass, 

II koha 8.a klass ja III koha 7.a klass. 

9.–12. klasside arvestuses oli esimene 

12. klass, järgnesid 11. klass ja 10.  

klass. Ilus ilm ja tublid osalejad tegid 

sellest õhtust ilusa jooksupeo. 

Osales 17 võistkonda. Räpina 

Ühisgümnaasiumist olid esindatud 

kõik klassid. 

 

*     *    * 

 

30. septembril tähistati koolis  

õpetaja Riina Tamme eestvedamisel 

muusikapäeva. Rahvusvahelist 

muusikapäeva tähistatakse 1. oktoobril 

alates 1975. aastast. Muusikapäev 

kutsub kõiki aega maha võtma, et 

märgata ja kuulata muusikat meie 

ümber. See päev on täis muusikalisi 

üllatusi ning muusikat võib kohata 

seal, kus seda oodata ei oska. 

Muusikapäeva tähistamiseks valmis, 

meie koolis väikene muusikaline 

tervitus põhikooli- ja gümnaasiumi-

õpilastelt ning ka kaasahaarav 

klassikaline muusika ei puudunud sel 

päeval  meie koolielust. Algklasside 

õpilased mängisid õpetaja Anu Silma 

juhendamisel muusikalist 

mõistatusmängu ,,Laulvad pildid“.  

 

 

   *     *     * 

 

30. septembril esinesid Räpina 

Lasteaia Vikerkaar  ilmavaatlus-

punkti avamisel 1. klasside õpilased 

lauluga ,,Tobiase ilmalaul“. Õpilasi 

juhendas Anu Silm. 

 

*     *     * 

 

 

 

    

 

Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


