Redakčná pošta
Končíme ďalší, už 11. ročník, časopisu MATMIX. Aj v tomto školskom
roku sa mnohí z Vás zúčastnili matematickej olympiády, rôznych
korešpondenčných matematických súťaží atď. Preto sa vám chceme touto cestou
poďakovať za výsledky, ktoré ste dosiahli v riešeniach korešpondenčnej súťaže
časopisu MATMIX. Najlepší z vás budú odmenení kalkulačkami, ktoré venovala
firma CASIO a ktorej touto cestou ďakujeme, a budú pozvaní na sústredenie
najlepších riešiteľov, ktoré sa uskutoční na konci augusta v chate Bystrička na
Orave. Ak sa sústredenia nechcete zúčastniť, oznámte nám to, prosím, čím skôr
na priloženej návratke alebo telefonicky či e-mailom, aby sme mohli pozvať
ďalších riešiteľov v poradí.
Mnohí rodičia a učitelia najmä humanitných predmetov nám dávajú otázky,
prečo má matematika v počte vyučovacích hodín také veľké zastúpenie. Naša
odpoveď je, že matematika je zastúpená v takom počte vyučovacích hodín preto,
že škola má žiaka naučiť nielen sčitovať, odčitovať, násobiť, či deliť, ale
podstatnou úlohou je rozvíjať jeho myslenie v riešení matematických problémov.
Tento spôsob myslenia sa následne neprejavuje iba v matematike, ale prenáša sa
aj do iných predmetov. Sú tu aj ďalšie aspekty, ktoré treba zobrať do úvahy, ako
je presnosť, trpezlivosť, túžba objavovať a vyriešiť problém atď. Každý z vás,
ktorý samostatne rieši najmä neštandardné úlohy, si takéto javy neuvedomuje. Sú
to len isté záblesky, ktoré počas štúdia získavate, aby ste ich v budúcnosti, keď už
budete v praxi, naplno využívali.
Ako sme už v minulom čísle spomínali, časopis MATMIX bude do konca
budúceho roka fungovať s finančným prispením Európskeho sociálneho fondu.
Vďaka tomu budete budúci školský rok dostávať časopisy zadarmo a taktiež
nebudete musieť zasielať známky, ak budete chcieť dostávať späť svoje opravené
riešenia. Máme pre vás pripravené aj ďalšie atraktívne ceny. Preto ak máte
záujem dostávať časopis aj budúci rok, napíšte nám svoju adresu, na ktorú vám
máme časopis zasielať (najlepšie na e-mail hrinak@mctba.sk). Upozornenie:
Príspevok ESF sa však netýka MINIMIXu, takže MINIMIX bude prebiehať
rovnakým spôsobom ako tento rok. Čakajú vás aj ďalšie prekvapenia, ale o nich
až v ďalšom čísle.
Na konci prázdnin, v dňoch 29. – 31. 8. 2006 sa v chate Bystrička na
Orave, po sústredení najlepších riešiteľov, uskutoční sústredenie pre učiteľov, na
ktorom budú prezentované inovačné metódy, ktoré je možné použiť vo vyučovaní
matematiky. Informácie o tomto sústredení nájdete vo vnútri časopisu. Vzhľadom
na finančné prispenie Európskeho sociálneho fondu bude toto školenie bezplatné.
Srdečne vás naň pozývame a radi sa s vami na ňom stretneme.
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