Redakčná pošta

Milí čitatelia,
som rád, že sme sa po dlhej odmlke zase stretli. Ako ste si určite všimli na titulnej
stránke, časopis už nevydávame pod hlavičkou Metodicko-pedagogického centra, ale
Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. S tým súvisí aj zmenená adresa pre
zasielanie riešení úloh korešpondenčnej súťaže.
Asi ste všimli, že tento ročník MATMIX-u je značne oneskorený, avšak aj tak
dúfam, že stihneme vydať všetky štyri čísla časopisu do konca júna a stihneme aj
korešpondenčnú súťaž. Tá je zadaná trochu netradične oproti predchádzajúcim rokom
– v tomto čísle nájdete zadania prvých dvoch sérií. Keďže môžete naraz riešiť obe
série, interval medzi ich zaslaním je o niečo kratší, ako ste boli zvyknutí.
Prejdime teraz k tomu, čo sa odohralo od vydania posledného časopisu.
Záverečné sústredenie riešiteľov našej korešpondenčnej súťaže sa uskutočnilo
v školiacom stredisku Metodicko-pedagogického centra v Budmericiach. Na našej
webovej stránke www.matmix.sk si môžete pozrieť z neho fotografie.
Na konci roka 2008 skončil aj náš projekt z Európskeho sociálneho fondu, vďaka
ktorému sme mohli vydávať časopis a organizovať sústredenia bezplatne. Poslednou
aktivitou, ktorú sme realizovali, bolo vydanie publikácií Netradičné metódy vo
vyučovaní matematiky a Metódy riešenia matematických úloh. Prvá publikácia
obsahuje pohľad do histórie časopisu a realizovaných aktivít (sústredenia žiakov,
školenia učiteľov či matboje). Druhá obsahuje zbierku vyše 730 úloh (na každý deň
roka aspoň dve), ktoré sa objavili v časopise, ale aj takých, ktoré neboli doteraz
publikované. Navyše niektoré časti obsahujú aj teoretický úvod do problematiky.
Tieto publikácie budú postupne distribuované na všetky školy, ktoré odoberali
časopis v minulom školskom roku, a riešiteľom korešpondenčnej súťaže. Zároveň
budú tieto publikácie distribuované aj na alokovaných pracoviská MPC.
Práve v tomto čase podávame projekt na ďalšie vydávanie časopisu a organizáciu
matbojov, takže nám držte palce. Jeden z podávaných projektov nám už bohužiaľ
neprešiel a jedným z dôvodov bolo, že na Slovensku je už príliš veľa matematických
seminárov. Máte aj vy ten pocit? Svoje názory nám môžete posielať na našu
e-mailovú adresu matmix@matmix.sk.
Veľa úspechov v novom školskom roku a pri riešení súťažných úloh vám želá
Martin Hriňák

