Otvárame 9. ročník časopisu MATMIX.
Vítame na stránkach nášho časopisu kolegov - matematikárov a
žiakov so záujmom o tento predmet. Aj v tomto školskom roku vám
chceme priblížiť históriu matematiky cez životopisy významných vedcov,
prinesieme niekoľko pokračovaní článku M. Hriňáka o nerovnostiach (s
nadväzujúcimi úlohami kategórie π) a samozrejme sme pre vás pripravili
opäť korešpondenčnú súťaž v riešení zaujímavých úloh. Podobne ako v
posledných rokoch aj v tomto školskom roku organizujeme túto súťaž
pod názvom MINIMIX aj pre žiakov na 1. stupni ZŠ. Podľa vašich
návrhov doplníme v časopise ďalšie články, informácie, prípadne
príspevky od vás.
Pri riešeniach úloh korešpondenčnej súťaže vás prosíme o
samostatnú prácu, pretože opisované, podobné riešenia z jednej školy
nebudeme hodnotiť.
Aj v tomto školskom roku bude dotovať vydávanie MATMIXu
Ministerstvo školstva SR, OZ EDUKÁCIA
a víťazov jednotlivých
kategórií firma CASIO, i keď v rámci úspor na reprezentačných
výdavkoch to nebudú také drahé kalkulačky, ako doteraz. Druhé miesto
v každej kategórii a učiteľa víťaza odmeníme predplatným na ďalší rok.
Na záverečné sústredenie, ktoré býva tradične v Štúrove na konci
augusta, pozveme z každej kategórie okrem E minimálne najlepších
troch a najlepšieho riešiteľa zo škôl mimo gymnázií.
V auguste 2003 bolo týždenné sústredenie najlepších riešiteľov
našej korešpondenčnej súťaže v internáte JCP v Štúrove. Na
sústredenie, kde ubytovanie hradila Edukácia a stravu si hradili
účastníci, boli pozvaní najlepší 4 a najlepší „negymnazista“ z každej
kategórie okrem E (1. stupeň). Okrem matematických vedomostí a
zrekreovania má takéto sústredenie aj ten význam, že sa tu stretnú
mladí ľudia rovnakej orientácie a záujmov. Títo potom nadväzujú trvalé
kontakty, ktoré sú vzájomne prospešné. Bližšie o sústredení čítajte vnútri
čísla.
V začínajúcom školskom roku vám všetkým želáme veľa úspechov
a radosti z úspešného riešenia matematických a logických problémov. V
ruskom matematickom časopise KVANT bola pre žiakov 2. stupňa ZŠ
takáto úloha: „ Serjožkova mama má troch synov: Adama, Borisa - a ako
sa volá tretí ?“ Však je pekná! A pritom vyžaduje iba pozorne čítať text.
Pozývame vás všetkých - žiakov základných a stredných škôl - do
našej korešpondenčnej súťaže a tešíme sa na vaše riešenia alebo
príspevky do časopisu.
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