
Rahvusvaheline reaalainete

olümpiaad Tallinnas

26.–28. oktoobrini 2009 toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumi
korraldamisel Tallinnas 22. Baltimaade vanimate gümnaasiumide
(Gustav Adolfi Gümnaasium, Riia Riiklik 1. Gümnaasium, Vilniuse
Vytautas Suure Gümnaasium) rahvusvaheline reaalainete olüm-
piaad Riia-Vilnius-Tallinn, kus seekord osalesid uued liitujad: Soo-
mest Munkkiniemi Yhteiskoulu Helsingist, Rootsist Rudbeckianska
Gümnaasium Väster̊asist ja Venemaalt Sankt-Peterburgi 2. Güm-
naasium. Kokku kuus kooli kuuest erinevast riigist. Koolide üldar-
vestuses sai esimese koha Riia Riiklik 1. Gümnaasium, hinnatavale
teisele kohale tuli Gustav Adolfi Gümnaasium ning kolmandaks tuli
Sankt-Peterburgi Gümnaasium.

Võistlevad gümnaasiumiõpilased jagunesid kolme vanuseastmes-
se: eraldi 10., 11. ja 12. klasside arvestuses matemaatikas, füüsikas ja
keemias. Iga maa võistkonnas kokku 18 õpilast, kaks õpilast vastava
aine ja vanuseastme kohta. Õpilasi saatsid oma maa koolide kooli-
juhid ja õpetajad. Laiendatud sõpruskohtumine sai võimalikuks
tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastamisprojektile Nord-
plus, mida kureerib teist aastat järjest GAGi reaal- ja võõrkeelte
õppetool.

Lisaks mõõduvõtmisele reaalainetes, pakuti külalistele
GAGi õpetajate ja õpilaste poolt osalemist ulatuslikus kultuuri-
programmis: segakoori ja solistide esinemistega sisustati ürituse
ava- ja lõputseremooniad. GAGi õpilasgiidid tutvustasid meie aja-
loolist koolimaja, ajaloomuuseumi ja Tallinna vanalinna. Ühiselt
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kuulati C-Jami kontserti Vanalinna Muusikamajas ning lõõgastus-
tuti Kalev Spa veekeskuses korraldataval veepeol.

Gustav Adofli Gümnaasiumi võistkonna liikmed oli väga tublid:
kõik 18-liikmelise võistkonna liikmed tulid kas individuaal- või võist-
kondlikus arvestuses auhinnalistele kohtadele esimese kolme seas.
Kool on oma õpilaste üle uhke. Samuti tänab kool kõiki õpetajaid,
kes viisid õpilased suurepäraste tulemusteni, ning kõiki õpetajaid
ja koolitöötajaid, kes olid ühtse meeskonnana korraldamas vastu-
tusrikast ja mastaapset rahvusvahelist olümpiaadi. Külalised jäid
korraldusega väga rahule. Järgmisel aastal on olümpiaadi korral-
damise järg Riia käes. Uute kohtumisteni!

Rahvusvahelise olümpiaadi koduleht on www.rvth.eu.

Allikas: Gustav Adolfi Gümnaasiumi koduleht.

Koostajalt. Koolinoortele toimuvatest ülevabariigilistest ja rah-
vusvahelistest olümpiaadidest on antud põhjalik ülevaade aadressil

www.math.olympiaadid.ut.ee/

Seda veebilehekülge haldab kohusetruult Tartu Ülikooli matemaati-
ka-informaatikateaduskonna doktorant Oleg Košik. Analoogiline
olümpiaadide koduleht on ka Venemaal:

math.rusolymp.ru/

Aasia maade koolinoortele toimuva olümpiaadi Asian Pacific Math-
ematics Olympiad koduleht on

www.kms.or.kr/competitions/apmo/

Põhjalik matemaatikaolümpiaadide nimekiri on antud aadressil

en.wikipedia.org/wiki/List−of−mathematics−competitions
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