
 

 

4. oktoobril toimus Räpina Ühisgüm-

naasiumis  tuletõrjealane õppus. 

Tuleohutusalase juhendamise ja 

koolituse viis läbi  hr Kaur 

Tammepuu. 

 

  *     *     * 

 

5. oktoobril tähistati koolis õpetajate 

päeva. Õpetajate rolli täitsid 

traditsiooniliselt 12. klassi õpilased. 

Õpetajatele toimus tund ning seejärel 

pidulik aktus, kus direktorina pidas 

kõne Kerli Valdisoo. 

 

  *     *     *  

 

5. oktoobril tehti kokkuvõtted 

konkursist „Tuleviku fuajee“ ning 

toimus ka osalenud õpilaste  

autasustamine.  Konkursi võitja on 

Keilit Adson  9.b klassist. 

6.a klassi õpilane Karoliina Raudberg 

sai eripreemia. 6.a klass koos 

klassijuhataja Tarmo Tammesega sai 

preemiaks ekskursiooni 

transpordiraha 100 eurot. Tublid 

tööde esitajad olid ka 10. ja 11. klassi 

õpilased. 

 

  *     *     * 

 

6.–8.  oktoobrini osalesid RÜG 12. 

klassi õpilased Strasbourgis 

toimunud Euroopa Parlamendi 

noorteprogrammis, mis on mõeldud 

gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste 

õpilastele vanuses 16–19 aastat. 

 Euroscola päevale pääsemise 

eelduseks oli edukas osalemine 

videokonkursil, võidu tõi meie 

õpilastele pagulastele pühendatud 

temaatika. Euroscola päeva käigus 

said umbes 500 erinevatest Euroopa 

riikidest pärit õpilast „mängida läbi“ 

ühe päeva Euroopa Parlamendi 

istungitesaalis. Õpilastega olid kaasas 

Aira Meitus ja Ahti Vasser. 

 

 *     *     * 

 

10. oktoobril käisid meie kooli 

gümnasistidele loengut pidamas  

Dream Foundation’i esindajad. 

 

 

Nad rääkisid Dream Foundation’i 

kaudu välismaale ülikooli minekust ja 

võrdlesid Hollandit ja Inglismaad.  

Nii Kiiri kui ka Anna rääkisid oma 

koolielust, stipendiumitest, kooli 

kõrvalt töötamisest, mis võib 

kultuuriliselt erinev olla, ja paljust 

muust huvitavast. Nad tutvustasid ka 

CAE eksamit, kooli sisseastumis-

protsessi lihtsust ja seda, mida on 

sisseastumiseks vaja. Loeng toimus 

inglise keeles. 

 

 *     *     * 

 

11. oktoobril toimus koolimaja 

korvpalliplatsil elamusspordi esitlus, 

mille korraldas Seitse2, mis on 

ettevõtmine,  millega reklaamitakse 

elamussporti ning soovitakse tõsta 

inimeste teadlikkust erinevatest 

elamusspordialadest. Bmx flatlandi 

ehk siledal maal trikitamist esitles 

Bert Ribul, jalgrattatriatlit Henri 

Kalm. Bmxi esitles Talis Viirpalu. 

Bmx/mtb’d esitles Risto Raal ja 

tõukerattasõitu esitles Mikael 

Parman. 

 

 *     *     * 

 

11. oktoobril toimus Põlvamaa 

koolide teatejooks, mille käigus 

läbiti 30-liikmelise võistkonnaga (15 

tüdrukut ja 15 poissi) maratoni-

distants, mille pikkuseks on 42 

kilomeetrit ja 195 meetrit. 400-

meetrisel staadionil on see 105 ringi 

ja veel 195 meetrit. Jooksu 

eesmärgiks oli ületada maratoni-

jooksu maailmarekord. Praeguse 

seisuga on meeste maailma-

rekord 2:02:57 Deniss Kipruto 

Kimetto nimel ja naiste maailma-

rekord 2:15:25 Paula 

Radcliffe  nimel. Meie kooli 

võistkonnal õnnestus see aeg üle 

joosta, I koht saavutada ja aru saada, 

mida maratonijooks endast 

kujutab. Võistkonda kuulusid Alina 

Poduškina, Kristel Liblik, Triin Nelk, 

Oksana Lõssenko, Kirke Tammpere, 

Eneliis Mooses, Kärt Hüdsi, Sirli 

Siret Sepping,  

 

 

Kerli Kaarna, Mari-Lii Lume, Kerttu 

Galka, Karina Kolosova, Kati-Karoli 

Silla, Merlin Tolmusk, Emma-Eliise 

Talviste, Taavi Toim, Märt Hüdsi, 

Jakob Suurmõts, Märten Liiske, 

Tambet Toim, Renet Rämman, Tõnis 

Kase, Henri Kübe, Sander Liiske, 

Märten Kala, Algmar Erik, Raiko 

Belausev, Magnar-Markus Lill, 

Andreas Närep, Toomas Kilk. 

 

  *     *     *    

 

12. oktoobril kuulasid 10. ja 11. 

klassi õpilased 2016. aasta kevadel 

kaitstud uurimistööde esitlusi. 

Kaasõpilastele esinesid abituriendid 

Märt Hüdsi, Rain Loodus, Kati 

Heering, Polina Kasyanova, Pille-

Riin Konsap ja Annali Kruusamägi. 

 

 

 *     *     * 

 

13. oktoobril toimus 8. klassidele 

Peipsi Koostöö keskuse poolt 

korraldatud õpituba. Programmi 

eesmärk on läbi teatritegevuse ja 

eneseväljenduse arendada osalejate 

empaatiavõimet ning aidata mõista 

keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja 

rände omavahelisi seoseid ning 
samuti seoseid meie igapäevase 

eluga. 

 

 *     *     * 

 

13. oktoobril osalesid  Diana Pihlap, 

Karen Rämson ja Merily Pastak 

Pühajärve Põhikoolis EÕELi Põlva-, 

Võru- ja Valgamaa regionaal-

koolitusel. Loenguid viis läbi meie 

kooli endine õpilasesinduse liige 

Maris Neeno. Loengute vahepeal 

toimusid huvitavad seltskonna- ja 

tutvumismängud ning simulatsioonid.  

 

 *     *     * 

 

17. oktoobril toimusid 8. ja 11. 

klasside õpilastele Eesti Töötukassa 

seminarid, mille viis läbi Lõuna-

Eesti karjääriinfo spetsialist Kristi 

Randla. 
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8. klassi noortele jäid  enam meelde 

töötamise võimalused  ning töötasuga 

seotud õigused ja kohustused.  

11. klassi õpilased huvitusid rohkem 

õppimis- ja  töötamisvõimalustest 

välismaal EURES (eures.ee).  

 

 *     *     * 

Meie kooli 4.a klassi õpilane Romio 

Tikka osales septembrikuus edukalt 

Keelemiksi üle-eestilisel võistlusel 

“Conversations” ning  saavutas III 

koha. 

   

*     *     *  

 

17. oktoobril osalesid Räpina 

Ühisgümnaasiumi 7.–9. klassi 

õpilased Tartu Ülikooli Teaduskooli 

poolt organiseeritud eksperimen-

taalsel kursusel „Varandus 

akvaariumis“. Kursus toimus Tartu 

Ülikooli Chemicumis. 

 

  *     *     * 

 

19. oktoobril  külastasid 6.a ja 6.b 

klassi õpilased Eesti Rahva 

Muuseumi. Pärast muuseumi 

külastust mängisid õpilased 

õppemängu keskaegsest Eestist. 

Mängule eelnes keskaja tutvustus 

vahvas ringikujulises klassis. 

 
 

*     *     * 

 

19. oktoobril käisid 1.a klassi 

õpilased  Räpina Keskkonnamajas, 

kus neid võttis vastu keskkonna-

hariduse spetsialist  Mari Kala. 

Õppekäigu eesmärgiks oli saada 

vastus küsimusele „Kuidas saan mina 

jäätmeid vähendada?“. Kõigepealt 

rääkis Mari Kala, kuidas tuleb 

jäätmeid sorteerida, siis vaadati filmi 

prügi sorteerimisest ning pärast filmi 

vaatamist asuti üheskoos prügi 

sorteerima.  Hiljem täitsid õpilased ka 

töölehed.  Koos jõuti järeldusele, et 
tarbida on vaja säästlikult, osta tuleb 

vaid vajalikku, kasutades riidest 
poekotti. Õpilasi juhendas Evi Tamm. 

 *     *     * 

Oktoobrikuu on pudrukuu ning meie 

kooli 5. ja 7. klasside õpilased 

osalesid projektis „Pudruprogramm 

2016“. Õpilased  mõtlesid välja  

maitsvaid putrude retsepte, keetsid 

putrusid  ja degusteerisid. 

Pudruprogrammi eesmärk oli tõsta 

laste teadlikkust tervislikust toidust, 

eriti teraviljatoitudest ning saada 

rohkem infot õigete toitumisvalikute 

ja toiduvalmistamise kohta. Kõikidele 

osalejatele saadeti kingituseks 

teraviljahelvestest tooteid. 

Tervislikku toitumist toetavad Eesti 

Peakokkade Ühendus ja Eesti 
Toitumisnõustajate Ühendus. Projekti 

aitasid läbi viia Merle Randla, Maire 

Alver ja Eve Sibul. 

 

 *     *     * 

 

 Et tõsta õpetajate ja õpilaste 

teadlikkust globaalteemadel, peeti 

koolivaheajaeelsel nädalal Räpina 

Ühisgümnaasiumis maailmanädalat, 

kus korraldati õiglase kaubanduse 

kohvikut, räägiti vabatahtlike tööst, 

viidi läbi pagulasteteemaline õpituba 

8. klassidele ja maailmanädala 

laulupäev. 

Oktoobris toimus ka Peipsi piirkonna 

koolide õpilaste kliimamuutuste ja 

keskkonnarändeteemaline 

plakatikonkurss. 

Tegevused viidi läbi koosöös Peipsi 

Koostöö Keskusega teavitusprojekti 

„Maailmaharidus Peipsi piirkonna 

koolides – keskkonnaõiglus ja 

kliimapagulased” raames, mida 

rahastab välisministeerium 

arengukoostöövahenditest. 

 

 *     *     * 

 

21. oktoobril külastas meie kooli 

Suwalki valla delegatsioon. 
Külalisi võttis kõigepealt vastu 

vallavanem Kaido Palu, kes tutvustas 

vallavalitsuse tööd ning edasi 

suunduti Räpina Lasteaeda Vikerkaar. 

Kuna sel päeval oli koolis 

maailmapäeva kohvik, said külalised 

ka sellest osa. Erilist huvi pakkus 

neile robootikatund, mille viis läbi 

õpetaja Eve Sibul. 

Seejärel toimus väike meeleolukas 

kontsert ja algasid koostöö-

läbirääkimised. Koolide direktorid 

leppisid kokku, et meie õpilased 

sõidavad Poola noortevahetusse juba 

selle õppeaasta maikuus. Külalised 

käisid ka Räpina sadamas, 

keraamikakojas ning loomemajas, kus 

giidiks oli Olav Pihlapuu. 

 

 *     *     * 

 

Oktoobris toimus Peipsi piirkonna 

koolide õpilastele kliimamuutuste ja 

keskkonnarände teemaline 
plakatikonkurss. Räpina 

Ühisgümnaasiumist mahtus 

esikolmikusse koguni  kaks 

võidutööd, mille autoriteks olid 9. 

klassi õpilased Liina Konsap, 

Brigitta Uibo, Anna Zahharova ja 

Keilit Adson. Õpilaste juhendajaks 

oli õpetaja Jane Raud. 

 

*     *     * 

Räpina ÜG õpilased ja õpetajad 

osalevad rahvusvahelises projektis 

„Euroopa jõulupuu“ ning uue 

projekti raames valmistavad 3.a, 3.b,  

6.a, 6.b, 5.a, 8.a ja 8.b klassi õpilased 

ning õpetajad jõuluehteid, mis 

saadetakse kolmekümnesse riiki. 

Esimesed kaunistused valmisid 

Petseri 3. Keskkoolis, kus toimus 

koolivaheajal kahe kooli 

metoodikapäev. 
 

*     *     * 

 

  

 

 

 
      Kersti Sammelselg, 

      Räpina ÜG õppealajuhataja 


