Sústredenie MATMIXU – Školiace stredisko Budmerice,
22. – 26. august 2005
Kto vedel o mojej ceste do Budmeríc, varoval ma, že
tam budú „samé kockované hlavy“. Ale kdeže! Normálna
dnešná mládež. Čo hovorí štatistika, kto má radšej
matematiku, chlapci či dievčatá? Ani to by ste sa nedozvedeli
z pomeru síl 7:7. Počasie si prvé dni zmyslelo, že nás zavrie do
učebne. Kvapky dažďa sa prizerali spoza skla, čo sa tu bude
diať. Otcovským slovom nás privítal pán Hrdina, ktorý hovorí
o matematike ako o spoločenskej hre. Takým je sudoku.
Zabralo miesto, ktoré doteraz v časopisoch patrilo krížovkám.
Zásobil nás rôznymi stupňami náročnosti tejto rozcvičky
mozgu.
Poobede docestoval aj Maťo Hriňák, ktorého neprekvapíte žiadnou otázkou,
ktorá má v podmete či predmete prírodné vedy. Jeho prednášky, ktoré nám
spestrovali prázdninové dni, mali takéto nevinné názvy: Apolóniova kružnica,
Kombinatorika,
Zobrazenie
či
Diofantovské rovnice. Kým bol pri tabuli
Maťo, všetko bolo veľmi jasné, ale keď
začal vyslovovať naše mená, striedavo sa
zmrákalo a rozvidnievalo. Dve hodinky
sme
pracovali
aj
s grafickými
kalkulačkami.
Po krátkom zoznámení sa, ktoré
prebiehalo na izbách či v jedálni, sme
vytvorili
zmiešané
družstvá
LEKVÁRYKY
verzus
KOMPÓTY.
Turnaje medzi nami neboli len s kalkulačkou v ruke, ale aj v prekrásnom športovom
areáli strediska, v spoločenských miestnostiach, na internete.
Nielen dobrí v počtoch, no i v basketbale – Vlado, Marek –
onedlho bude prednášať sám, s Mišom si tyká každý šport,
dievčatá si vedia odvodiť nielen vzorce, Katka má v ruke
fotoaparát, Esma so Slávkou sa v rozhovoroch cez matematiku
prepracujú k hocičomu, Kati s Kaťou a so Šaňom trénovali
trojskok do vody oblečení, Pítr nespal, lebo v noci sa sudoku
rieši lepšie. Martin, Albert, Aďa, ja – každý z iného kúta
Slovenska. Všetkých nás spojil MATMIX – matematické
úlohy, ktoré po prečítaní znejú neznámo, no po zamyslení
a hľadaní riešenia sú logické. Dni sme trávili šachom, tenisom,
stolným tenisom, piškvorkami, prezreli sme si aj scenériu dediny od kríža a zišli sme
až ku kaštieľu, ktorý je pýchou dedinky Budmerice.

Nielenže sme boli
z iných kútov, ale aj
z iných ročníkov, a tak
záverečný MATBOJ, ktorý
obsahoval
príklady
z prijímačiek na vysokú
školu, bol pre viacerých
z nás boj. A ktorá skupina
vyhrala? LEKVÁRYKY
nás KOMPÓTY prevýšili
o nejaký ten bod, ale miesto
Víťazi korešpondenčnej súťaže: zľava Michal Takács,
víťazných vencov bol dobrý
Vladimír Boža, Marek Derňár a Albert Harencsár.
pocit. A ten sme mali po
týždni všetci. Prevetrali sme si vedomosti, svaly a nabrali novú skúsenosť,
priateľstvá. Žiadne kockované hlavy! Pero, papier, logika a oprášené vedomosti. Skús
to aj ty a o rok môžeš zažiť takýto pestrý týždeň spolu s nami! S nami iba vtedy, ak
budeme opäť počítať, ale s Maťom Hriňákom a pánom Hrdinom určite. Im patrí naše
ďakujem, že sa venujú mládeži.
Monika Ficzová
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