Sústredenie MATMIXu, Štúrovo 25. 8. – 29. 8. 2003
Bol pekný slnečný letný deň. Po niekoľkých hodinách strávených v rozličných
dopravných prostriedkoch sme sa konečne ocitli na železničnej stanici v Štúrove.
Z tabuliek na autobusovej stanici sme pochopili, že najbližší autobus k internátu ide
o hodinu, a tak sme sa vybrali pešo. Išli sme len tak „za nosom“ a nejakým zázrakom
sme nakoniec prišli na internát, kde sme sa ubytovali.
Bolo nás sedem dievčat, deväť chlapcov a štyria vedúci – Martin Hriňák, RNDr.
Milan Maxian, RNDr. Ľudovít Hrdina, CSc. a RNDr. Vladimír Jodas. Okrem nás tam
prvé tri dni boli aj učitelia, ktorí sa tam učili pracovať s nadanými deťmi na prvom
stupni ZŠ.
Prvé poobedie bolo voľné. Hrali sme volejbal, išli sme si do obchodu kúpiť
nejaké jedlo, niektorí sa išli kúpať. Večer sme sa všetci stretli a víťazi každej
kategórie dostali kalkulačku CASIO. Potom sme sa s Maťom Hriňákom hrali rôzne
zoznamovacie hry a rozdelili sa do štyroch družín, aby nasledujúce dni mohli družiny
medzi sebou súťažiť.
Druhý deň sme mali prednášku
s pánom Jodasom o Cabri geometrii. Pán
Jodas nám najprv tento program
predstavil (z notebooku to premietal na
stenu), dal nám zopár úloh a venoval sa
učiteľom. Ukazoval im, čo všetko tento
program dokáže a ako to môžu využiť pri
vyučovaní. Na záver nám vysvetlil, ako
by sa zadané úlohy dali vyriešiť. Po
prestávke bol „Matboj“, ktorý pripravil
pán Hrdina. Dostali sme šestnásť úloh
rozličnej náročnosti a v družinách sme ich
mali za určený čas vyriešiť. Potom sme
Mafia
v družinách hrali futbal a volejbal.
Poobede sa väčšina išla kúpať. Večer sme sa hrali rôzne hry (napríklad mafiu) a sme
si vypočuli vyhodnotenie „Matboja“.
V stredu sme si vypočuli prednášku
pána Jodasa o Cabri a pána Maxiana
o postupnostiach. Po nich sme si
zašportovali a poobedie strávil každý
podľa vlastného uváženia. Večer sme
v družinách hrali logickú hru s výstižným názvom „Hra“. Okrem družinového turnaja prebiehali ešte turnaje
v šachu, dáme a piškvorkách. Tento deň
odišli učitelia a dvaja vedúci, s nami
ostali už len Martin Hriňák a RNDr.
Milan Maxian.
Hráme Hru

Vo štvrtok mal prednášku s pán Maxian o pravidelných mnohostenoch, na ktorej
sme si podľa vlastnej fantázie mohli postaviť ľubovoľný mnohosten. Potom sme si
vypočuli podľa mňa najlepšiu prednášku (ale aj najťažšia) o kombinatorických
identitách, ktorú mal Martin Hriňák. Po obede sme išli na výlet do Ostrihomu a na
kúpalisko. Večer bolo vyhodnotenie celého sústredenia, každá družina dostala ceny
(sladkosti).
Večierka
nebola
(predchádzajúce večery bola o 23:00),
ale kto chcel, mohol ísť spať.
V spoločenskej miestnosti hral Maťo
na gitare, zopár ľudí spievalo a až
skoro do rána sa hrali šarády.
A tak nadišiel posledný deň. Už
od skorého rána sme postupne
odchádzali, až nakoniec v internáte
nezostal nik. Spolu so sústredením sa
skončili aj prázdniny a my sme sa už
všetci, pravdaže, tešili do školy... :)
Lenka Veselovská

Poslední vytrvalci
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