
 

 

 

 

 

31. märtsil toimus Räpina 

Aianduskooli saalis 

koorilauluõhtu, kus esinesid  ka 

Räpina Ühisgümnaasiumi 

mudilaskoor,  poistekoor ja 

lastekoor. Õpilasi juhendasid Anu 

Silm, Marika Aruküla ja Riina 

Tamm. 

 

 *     *     *  

3. arillil  toimus algklassidele 

tagurpidipäev, kus õpilased võisid 

kooli tulla kõndides tagurpidi ja ka 

riided võisid pahupidi seljas olla. 

Ka õpetajad osalesid rõõmuga sel 

päeval. 

 

 *     *     * 

4. aprillil toimus Nutispordi 

finaal. Meie koolist osales finaalis 

20 õpilast. 2.–3. klassi arvestuses 

osalenud kümnest finalistist oli 

meie koolist seitse õpilast, 

kellest Cordelia Liiv saavutas I 

koha, Ander Konsap  II koha 

ja Mirtel Must III koha. 4.–5. 

klassi arvestuses saavutas Romio 

Tikka II koha. 8.–9. klassi 

nuputajatest sai Kirke 

Tammpere I koha ja Kevin Paul 

Talviste III koha. 10.–11. klassi 

arvestuses saavutas Victoria 

Boisen I koha, Andres Palusalu II 

koha ja Oliver Kruusamägi III 

koha. 

 *     *     * 

 

5. aprillil käisid 8. klasside 

õpilased õppeekskursioonil 

Tallinnas. Kõigepealt käidi Eesti 

Nuku- ja Noorsooteatris vaatamas 

etendust „Canterville´i  lossi vaim“,  

seejärel külastati Energia 

Avastuskeskust ning päev lõppes 

Atlantis H2O veepargis. 

 

*     *     * 

6.–7. aprillini toimusid  Suure-

Jaani Gümnaasiumis B. G. 

Forseliuse Seltsi hariduspäevad 

„Uurimine ja loomine on põnev!“, 

kus esitleti parimaid loovtöid. 

Multimeedia kategoorias sai Mikk 

Mälberg I koha ning teda 

autasustati medaliga Suur 

Kuldtukat (juhendaja õpetaja Jane 

Raud). Tänukirjaga tunnustati 

järgmisi õpilasi ja õpetajaid: Mirko 

Maasing (õp Tiiu Viljalo), 

Anna-Leena Rämson (õp Jane 

Raud), Keilit Adson (õp Karin 

Tuul). 

 *     *     * 

7. aprillil andis kodanikualgatuse 

„Tagasi kooli“ raames 

gümnaasiumiõpilastele tunni meie  

kooli vilistlane Kristjan Timmusk, 

kes tutvustas õppimisvõimalusi 

Sisekaitseakadeemias ja SKA 

justiitskolledžis ning erinevaid 

ameteid vanglateenistuses. 

K. Timmusk meenutas ka enda 

valikute tegemist gümnaasiumi 

lõpus ning edaspidist enesetäien-

damist. 

 

 *     *     * 

11. aprillil osales Räpina 

Ühisgümnaasiumi poistekoor XII 

noorte laulupeo „Mina jään“ 

teisel eelproovil Võrus. Poistega 

harjutasid laule dirigendid Hirvo 

Surva ja Maret Alango. Koos lauldi 

läbi kõik poistekoori liigilaulud. 

Seejärel esitas iga poistekoor 

R. Rannapi „Õunalaulu“ ja ühe 

loosiga valitud laulu. Meie koor 

laulis teise lauluna O. Ehala „Vana 

harjutuse“. 

 

 *     *     * 

12. aprillil külastas 6.b klass 

Tartu Ülikooli Loodus-

muuseumi. Tegemist oli 

õppereisiga ja võimalusega õppida 

koolikeskkonnast väljas. Tunni 

Maa ajaloost ja kõige algusest viis 

läbi giid.  

 *     *     * 

 

12. aprillil toimus koostöös Räpina 

muuseumiga algklasside õpilastele 

kevadpühade kombestikku 

tutvustav programm. Folkloorset 

programmi “Päikesemäng” oli 

lastele tulnud tutvustama Terje 

Puistaja Eesti Rahvapärimuse 

Koolist. Koos lauldi, mängiti ja 

saadi uusi teadmisi vanarahva 

kombestikust. Toimus ka munade 

veeretamise võistlus, mis tekitas 

palju rõõmu ja elevust. 

 

 *     *     * 

12. aprillil toimus simulatsiooni-

mäng „Euroopa Parlament”. 

Mängus osalesid 11. klassi õpilased 

ning eesmärgiks oli tekitada 

õpilastes huvi ühiskonnas toimuva 

vastu, täiendada teadmisi Euroopa 

Liidu ja selle toimimise kohta. 

Mängu juhtis MTÜ HeadEst 

asutaja, suhtlemiskoolitaja Epp  

Adler. 

 

 *     *     * 

13. aprill toimus Põlva Inseneride 

Liidu loeng.  Kümnendale ja 

üheteistkümnendale klassile 

rääkisid neli inseneri väga 

erinevatelt aladelt: elektriinsener, 

veeinsener, põllutehnikainsener ja 

lennundusinsener. Kõik neli 

rääkisid, kuidas nad selle alani 

jõudsid, kellena nad töötanud on ja 

kellena nad praegusel hetkel 

töötavad. 

 

 *     *     * 

13. aprillil külastas meie kooli 

Southwestern  Advantage Eesti-

Läti-Poola müügiorganisatsiooni 

juht Karel Kõiv. 12. klassi 

õpilastega arutati järgmistel 

teemadel: raha ning kuidas saada 

rikkaks, raha säästmine, 

investeerimine, koolitulemuste 

tähtsus, õige töökoha valimine. 

 

 *     *     * 

15. aprillil toimus üleriigiline 

füüsikaolümpiaad. Meie koolist 

osales Kevin Paul Talviste, kes 

võistles koos 9. klassi õpilastega.  

 

*     *     * 

17. aprillil toimus 6. klassidele 

mõeldud projekti “Kaitse end ja 

aita teist” raames viimane loeng, 

milleks oli esmaabi. 

 

 *     *     * 

17.–21.aprillini toimus 

algklassidele värvide nädal. 

Õpilastel oli vaja riietuda 

esmaspäeval punasesse, teisipäeval-

sinisesse, kolmapäeval 

kollasesse, neljapäeval rohelisse ja 

reedel kirjusse riietusse.  

 

*     *      * 
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19. aprillil toimusid Tallinnas 

Gustav Adolfi Gümnaasiumis Eesti 

II meistri- ja karikavõistlused 

Nuti-Mati matemaatikas. 

Räpina Ühisgümnaasiumist jõudis 

finaali kuus tublit nuputajat, kes 

osalesid võistluses väga vapralt. 

2.–3. klassi arvestuses saavutas 

Cordelia Liiv 6. koha ja Ander 

Konsap 7. koha. 4.–5. klassi 

arvestuses saavutas Romio Tikka 8. 

koha. 6.–7. klassi arvestuses jäi 

Dimitri Krot jagama 6.–8. kohta. 

10.–12. klassi võistlejate seas sai 

Viktoria Boisen 13. koha. 

 

 *     *     * 

20. aprillil käisid 5.a ja 5.b klassi 

õpilased Võru Kandles vaatamas 

Tartu projektiteatri Must Kast 

muusikalist noortelavastust 

„Jõud“. 

 

 *     *     * 

20. aprillil toimus Kauksi 

Põhikoolis maakondlik saksa keele 

päev 6.–7. klassile. Meie koolist 

osales viis 6. klassi õpilast. 

Saksamaa-teemalises viktoriinis 

võitsid meie õpilased II ja III koha. 

 

 *     *     * 

21.–23. aprillini käisid 9. klassi 

õpilane Jaanika Piho ja 11. klassi 

õpilane Brittany Tuul  Kiviõlis 

Noorte Meediaklubi poolt 

korraldatud multimeedialaagris, 

kus Tartu Ülikooli ajakirjandus- ja 

kommunikatsioonitudengid 
õpetasid noortele, kuidas teha 

erinevat meediat. 

 

 *     *     * 

Üleriigilisel loodusteaduste 
olümpiaadil esines edukalt meie 

kooli 8.a klassi õpilane Märten 

Kala.  

 *     *     * 

 

Aprilli viimasel nädalal käisid 

Räpina Ühisgümnaasiumi 

kuuendate klasside õpilased 

Räpina Aianduskoolis, kus õpetaja 

Anu Käär andis teadmisi seemnete 

külvamise kohta: millist mulda 

valida, kuidas seemneid külvata, 

mida vajavad seemned 

idanemiseks. 

 

*     *     * 

 

28. aprillil toimunud Põlvamaa 

jutuvestjate konkursil „Kange 

naine“ esindasid meie kooli väga 

edukalt 1.–3. klassi vanuserühmas 

Marvin Poltan, 4.–5. klassi  

 

 

vanuserühmas Kristjan Rannaste ja  

6.–9. klassi vanuserühmas Andry 

Must. Õpilasi juhendasid Anneli 

Huuse ja Maire Alver.     

 

 *     *    * 

 

 

 
Kersti Sammelselg, 

Räpina ÜG õppealajuhataja 


