
3.; 4. ja 5. jaanuaril toimusid 

õpetajatele koolitused ja arutelud. 

 
 *     *     * 
13. jaanuaril kohtusid 12. klassi 

õpilased direktoriga, kes tutvustas 

õpilastele kooli lõpetamise tingimusi.  

 

 *     *     * 

13. jaanuaril toimus piirkondlik 

inglise keele olümpiaad 9. klassi 

õpilastele. Meie koolist saavutasid 

auhinnalise koha: 

Ragnar Naruski  -  III koht 

Tarvi Arbma  -  4. koht. 

Õpetajad Rita Kahu ja Anneli 

Rahasepp. 

 

 *     *     * 

13.–14. jaanuaril toimus Räpinas 

kahe kooli ühine rahvatantsijate 

tantsulaager. Üheskoos õpiti tantse 

noorte tantsupeoks “Mina jään”. 

 

*     *     * 

 

Räpina Ühisgümnaasiumi IT-ringi 

meeskond osales rahvusvahelise 

robootikavõistluse First LEGO 

League Lõuna-Eesti voorus, mis leidis 

aset 14. jaanuaril AHHAA 

teaduskeskuses. Osales 34 meeskonda. 

Selle aasta teemaks oli „Loomade ja 

inimeste liit“. Võistluspäev oli pikk ja 

kurnav, aga põnevust pakkuv ja 

meeleolukas. First LEGO League 

võistlusel esmakordselt osalenud 

Räpina võistkond naasis Tartust 

ühe osavõistluse („Projekt“) II koha 

ja karikaga. Räpina võistkonda 

kuulusid Harri Mähar, Markus 

Kriiskütt, Kaarel Volk, Angelo Raoul 

Lombardo, Aleksei Andrejev, 

Vladimir Gruzdev, Tanel Kaimre ja 

Rasmus Rumask. Õpilasi juhendas 

Eve Sibul. 

 

*     *     * 

 

18. jaanuaril käisid 8.a klassi 

õpilased koos klassijuhatajaga Otepääl 

Winterplace’i talvepargis, kus oli 

erinevaid huvitavaid võimalusi 

aktiivseks vaba aja veetmiseks. Iga 

soovija võis sõita lumerõngastega, 

erinevate kelkudega ning külastada 

Ahhaa Teadusiglut ja iglukino.  

 

 *     *     * 

20. jaanuaril toimus Räpina valla 

merekultuuriaasta lõpetamise 

kontsert. Sellel sündmusel osales ka 

Räpina Ühisgümnaasiumi 

neiduderühm Patsikud. Vallavanem 

andis neile laste- ja noorte 

kultuuriaasta alguse puhul süüdatud 

tule. Õpilasi juhendas Külliki 

Arjokesse. 

 

*     *     * 

 

Loodusõpetuse aastalõpuviktoriinil 

võitsid 5.a klassi õpilased Minu 

Miksikese paketi ning seoses võiduga 

saavad 5.a klassi õpilased ja kõik 

õpetajad kasutada Minu Miksikese 

paketti tasuta kuni 31. augustini 2017. 

Õpilasi juhendas Valentina 

Narruskberg. 

 

 *     *    * 

20. jaanuaril osales Räpina ÜG 

poistekoor Võrus poistekooride 

esimesel ühendproovil. Kohal oli 

kokku seitse poistekoori: viis 

Võrumaalt ja kaks Põlvamaalt ning 

noorte meeste koor Võrust. Proovis 

harjutati kõiki poistekooride liigilaule. 

Ühendproovi juhatasid Hirvo Surva ja 

Lydia Rahula. Pärast harjutamist pidi 

iga koor ette laulma ühe laulu. 

Poistekoor jätkab harjutamist, et saada 

suvel XII noorte laulupeole Tallinnas. 

Poisse juhendas Marika Aruküla. 

 

*     *     * 

21. jaanuaril toimus koolinoorte 64. 

keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. 

Meie koolist saavutasid auhinnalisi 

kohti: 

Oskar Johannes Laht       – II koht 

Märten Kala   – III koht 

Liina Konsap  – II koht 

Anna-Leena Rämson  – III koht 

Henri Kübe  – I koht 

Märten Liiske  – II koht 

Rain Loodus  – I koht 

Kati Heering  – II koht. 

23. jaanuaril osalesid meie kooli kaks 

kolmeliikmelist võistkonda 

loodusteadustel põhineval võistlusel 

„Teaduslahing“. Võisteldi viiel alal, 

kus pidi nii kalorite põlemist arvutama 

kui ka taevas tähtkujusid määrama. 

Võistlusel osalesid 8.a klassi õpilased 

Mikk Mälberg, Oskar Johannes Laht 

ja  Märten Kala ning 7. klassi õpilased 

Rasmus Freirich, Kaarel Volk ja Harri 

Mähar. 

 

*     *     * 

 

27. jaanuaril toimusid Tallinnas „TV 

10 olümpiastarti“ finaalvõistlused. 

Maakonnavõistlustel normatiivi 

täitnud Raul Randma ja Kärt Hüdsi 

esindasid Räpina ÜG-d üliedukalt. 

Raul Randma tuli võitjaks 60 meetri 

tõkkejooksus ajaga 9,22 ja Kärt 

Hüdsi saavutas kaugushüppes 6. koha 

tulemusega 4.89. Õpilasi juhendas 

Karin Junson. 

 

*     *     * 

 

27. jaanuaril toimus piirkondlik  

inglise keele olümpiaad 
gümnaasiumiõpilastele. Meie koolist 

saavutasid auhinnalisi kohti:  

Märten Liiske – I koht 

Brittany Tuul – III koht. 

 

 

*     *     * 

 

26. jaanuaril toimus Tartu Ülikooli 

haridusteaduste instituudis XII noorte 

laulupeo mudilaskooride seminar-

eelproov, kus osalesid Põlva- ja 

Võrumaa mudilaskooride tublimad 

lauljad, kellest moodustus koor. Meie 

koolist osalesid Heleriin Liiske, Edith 

Taldrik, Helerin Salve ja Aveli Virro. 

Kooriga töötasid dirigendid Anneli 

Traks, Kaie Tanner ja Jaanika Kuusik. 

Kohale oli tulnud ka helilooja Piret 

Rips, kelle poolt kirjutatud laul ,,Lööb 

suvelaulu rohutirts“, tuleb esitamisele 

XII noorte laulupeol. Õpilasi juhendas 

Anu Silm. 

  *     *     * 
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