Matematické snění bude letos probíhat v úterý
Již pátým rokem budou probíhat na Mendelově gymnáziu besedy pod názvem Matematické
snění, které jsou zaměřeny na žáky se zájmem o netradiční matematiku a přemýšlení o
zajímavých úlohách a problémech i na přípravu na matematickou olympiádu všech kategorií.
V minulém školním roce MGO zaznamenalo výrazný úspěch v podobě účasti 2 studentů
v šestičlenném týmu, který reprezentoval ČR na mezinárodní matematické olympiádě.
S přípravou na takové soutěže je nutné začít co nejdřív. Přitom úspěch není naše nejvyšší
motivace, na besedách s námi zažiješ mnoho radosti z matematiky, kterou můžeš sdílet se
svými kamarády.
Přijď mezi nás, i když máš pocit, že s matematikou nejsi právě kamarád, ale pokud bys to
chtěl změnit, pokusíme se o to společně.
Besedy jsou zaměřeny nejen na řešení přípravných úloh k MO, ale zájemci budou seznámeni i
s novinkami, problémy a zajímavostmi z matematiky. Besedy se konají ve třídě 5.A a vedou
je vysokoškolští učitelé. Kurz je bezplatný a žáci nejsou hodnoceni známkou.
Bereme ohled i na věkovou rozdílnost zájemců, a proto jsou vytvořeny dvě skupiny:

1. skupina
6. až 9. ročník základních škol a příslušný ročník osmiletého gymnázia.
Kurz bude probíhat v ÚTERÝ od 12:45 do 14:00 hodin na MGO v učebně třídy
5. A, první poschodí.
2. skupina
1. až 4. ročník studia a příslušný ročník osmiletého studia.
Kurz bude probíhat v ÚTERÝ od 14:00 do 16:00 hodin (nebo déle podle
potřeby) na MGO v učebně třídy 5. A, první poschodí.
Se zahájením kurzů počítáme již 3. září, a budou probíhat každý týden.
V případě problémů s dopravou je možná individuální domluva s lektorem.
Dále doporučujeme podle zájmu navštěvovat kurzy duplicitně i ve vyšším ročníku.

Výuku povede paní doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD. spolu s mladými
matematiky z MGO.
Zájemci, hlaste se na adrese: Jana.Kopfova@math.slu.cz nebo cerninova@mgo.opava.cz
nebo přijďte v úterý rovnou mezi nás.

