Milí čitatelia,
prihovárame sa vám už po jedenásty krát so želaním veľa úspechov v novom
školskom roku a veľa krásnych a užitočných chvíľ pri riešení úloh.
Podobne ako vlani budeme uverejňovať texty úloh Matematickej olympiády
všetkých kategórií, články o významných matematikoch, odborné články vrátane
článkov týkajúcich sa informačno-komunikačných technológií na úrovni poznatkov
žiakov základnej a strednej školy. Aj v tomto roku organizujeme korešpondenčnú
súťaž v riešení úloh pre žiakov základných a stredných škôl v kategóriách A, B, C,
Z tak ako v Matematickej olympiáde, a navyše v kategórií π, v ktorej môže súťažiť
každý žiak, okrem svojej kategórie, ale úlohy budú náročnejšie.
V minulom školskom roku získali najviac úspešných riešiteľov tieto školy:
Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – 10 úspešných, Gymnázium Z.
Kodálya, Galanta, Gymnázium Košice, Alejová ul., Gymnázium Nitra, Párovská ul.,
Gymnázium Nové Zámky, Gymnázium Poprad, Ul. D. Tatarku – 2 úspešní,
Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno, Gymnázium Púchov, Gymnázium Šaľa, OA
Šurany, ZŠ Trenčín, Dlhé hony – 1 úspešný riešiteľ.
Víťazi korešpondenčnej súťaže, podobne ako v minulosti, boli odmenení naším
sponzorom CASIO kalkulačkami. V auguste t. r. prebehlo v školiacom stredisku
Budmerice sústredenie najlepších riešiteľov našej korešpondenčnej súťaže.
Sústredenie, ktoré viedol Ing. Mgr. Martin Hriňák, bolo veľmi dobre pripravené
a žiaci z neho odchádzali nadmieru spokojní.
Tešíme sa tiež aj na súťaž E určenú pre žiakov 3. a 4. ročníka základnej školy,
ktorá mala v minulom školskom roku 124 riešiteľov.
V prílohe pre PK matematiky budeme posielať nové materiály a informácie
o školeniach, kurzoch aj o možnostiach skvalitnenia vyučovania matematiky na
základných a stredných školách.
Pretože Metodicko-pedagogické centrum, ktoré vydáva MATMIX, je hlavným
organizátorom konferencie a výstavy FÓRUM PEDAGOGIKY, budeme vás
informovať o tejto veľkolepej oslavy školy a vzdelávania.
Radi privítame vaše články, úlohy, postrehy a nápady, preto sa nebojte písať.
Tiež nám môžete posielať problémy, s ktorými ste sa v matematike stretli a neviete si
s nimi poradiť. Redakcia bude v maximálnej možnej miere akceptovať želania
čitateľov týkajuce sa matematického obsahu časopisu.
Dovoľte nám poďakovať sa touto cestou prvému šéfredaktorovi MATMIXu
RNDr. Milanovi Maxianovi za vykonanú prácu, za starostlivosť, akú venoval tvorbe
časopisu. Vážime si ho pre jeho poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudol ako
vynikajúci učiteľ matematiky na gymnáziu, ako pracovník Štátneho pedagogického
ústavu či ako pracovník Metodického-pedagogického centra na Tomášikovej 4
v Bratislave. Do ďalších rokov mu veľa zdravia a tvorivých úspechov praje
redakcia časopisu MATMIX

