M I N I M I X - príloha časopisu MATMIX pre žiakov
1. stupňa ZŠ
Milí naši tretiaci a štvrtáci (prípadne aj ešte mladší),
vážené pani učiteľky a páni učitelia na prvom stupni ZŠ,
na základe záujmu mladších žiakov o riešenia zaujímavých matematických
problémov, o prípravu na druhý stupeň základnej školy, prípadne o prípravu na prijímacie skúšky do prímy osemročného gymnázia, otvárame aj v tomto školskom roku
túto pravidelnú prílohu pre žiakov prvého stupňa ZŠ . Radi by sme takto pomáhali aj
učiteľom na prvom stupni ZŠ pri práci s deťmi, ktoré majú osobitné vlohy a záujem
o matematiku.
V tomto ročníku našej celoštátnej korešpondenčnej súťaže ponúkneme žiakom
prvého stupňa tri série po dvoch úlohách, spolu 6 úloh. Úlohy uverejníme po
dvoch v prvom, druhom a treťom čísle, ich riešenia a poradie riešiteľov aj s menami
ich učiteľov budú uverejnené v druhom, treťom a štvrtom čísle. Za každú správne
a úplne vyriešenú úlohu dostane žiak 10 bodov. Žiaci sa môžu do súťaže zapojiť aj
neskôr a nemusia riešiť všetky úlohy, stačia tie, ktoré sa im páčia a ktoré vedia
vyriešiť. Niektoré zo správnych riešení vyberie redakcia časopisu na zverejnenie.
Radi privítame príspevky pre našich najmenších od učiteľov a iných
pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyučovaním matematiky na prvom stupni ZŠ.
Budeme sa snažiť čo najviac takýchto príspevkov v plnej alebo skrátenej forme
publikovať. Radi tiež privítame námety, pripomienky, úlohy do súťaže, prípadne
vaše skúsenosti z práce pri vyučovaní matematiky na prvom stupni a všetko, čo
by pomohlo iným, najmä začínajúcim učiteľom.
Podobne ako hlavnú súťaž, sponzoruje aj túto časť firma CASIO. Žiak, ktorý
skončí na prvom mieste, získa kalkulačku značky CASIO. Učiteľ žiaka, ktorý
skončí na prvom mieste, získa predplatné časopisu MATMIX na ďalší školský rok.
Každý účastník súťaže, ktorý získa aspoň 31 bodov, dostane diplom nášho časopisu
za úspešné riešenie súťaže.
Úlohy, ktoré budú zjavne odpisované od iných spolužiakov, nebudeme hodnotiť. Preto vás, žiakov, prosíme, aby ste neodpisovali.
Pri riešení úloh našej súťaže vám želáme veľa pekných chvíľ, a ak sa vám potom bude matematika zdať zábavnejšia a krajšia, budeme sa tešiť spolu s vami,
vašimi rodičmi a učiteľmi.
Na riešenia našich žiakov a príspevky učiteľov sa už teraz teší
redakcia časopisu MATMIX
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