Milí čitatelia,
sme radi, že sa opäť stretávame po krátkej letnej prestávke. V tomto
školskom roku bude vychádzať časopis MATMIX bezplatne vďaka finančnej
podpore z Európskeho sociálneho fondu. Toto číslo sme vďaka tejto podpore
rozoslali na vyše 1 500 škôl po celom Slovensku. Ak chcete na vašej škole
odoberať ďalšie čísla časopisu, zašlite nám vyplnenú objednávku časopisu.
Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnia korešpondenčnej súťaže, bude časopis
zasielaný domov.
V tomto školskom roku začíname s organizáciou súťaže MATBOJ, ktorá
spočíva v riešení matematických úloh. Podrobnosti a informácie o termínoch
nájdete v tomto čísle na tretej strane obálky.
Počas leta sme mali možnosť stretnúť sa s najlepšími riešiteľmi
korešpondenčnej súťaže na letnom sústredení, ktoré sa uskutočnilo v chate
Bystrička na Orave. Podrobnosti o jeho priebehu nájdete v čísle na strane 3.
Zúčastnení najlepší riešitelia boli odmenení kalkulačkami od firmy CASIO
a ďalšími vecnými cenami.
Po skončení sústredenia žiakov sa v rovnakom zariadení uskutočnilo
školenie učiteľov zamerané na inovačné metódy vo vyučovaní matematiky a na
rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Toto školenie bude v októbri pokračovať
ďalším stretnutím, ktoré sa uskutoční v hoteli Drotár v Hronci. Pre účastníkov
z východného a stredného Slovenska pripravujeme ďalšiu sériu školení, ktorá sa
začne na konci novembra tohto roku. Podrobnejšie informácie nájdete
v priebehu októbra na našej www stránke.
V tomto čísle taktiež nájdete informácie o priebehu Medzinárodnej
matematickej olympiády a Medzinárodnej olympiády v informatike z pohľadu
riešiteľov našej korešpondenčnej súťaže.
Naše www stránky budú mať koncom septembra novú podobu, preto si ich
nezabudnite prezrieť na adrese www.matmix.sk. Nájdete tam taktiež množstvo
fotografií zo sústredenia, pozvánky na MATBOJ-e, ich výsledkové listiny
a ďalšie aktuálne informácie.
Ako každý rok, aj tento priniesol zmeny. Na mieste šéfredaktora vystriedal
Martin Hriňák Ľudovíta Hrdinu, ktorému touto cestou ďakujeme za jeho
činnosť. Naďalej však zostáva v redakcii ako zodpovedný redaktor pre
MINIMIX.
Veľa úspechov pri riešení súťažných úloh vám želá
Vaša redakcia

