Vážení priaznivci matematiky a korešpondenčného seminára TMS!

Blíži sa záver prvého ročníka našej súťaže. Prinášame vám výsledkovú listinu po štvrtej –
poslednej sérii TMS. /na stránke TMS bude čoskoro po veľkonočných sviatkoch/
Počas štyroch sérií ste si mohli vyskúšať hľadať riešenia našich úloh, ktoré sa vám možno
niekedy zdali prinajmenej „neštandardné“. No chceli sme, aby ste sami prišli na to, kedy už
možno v riešení použiť štandardné postupy a čo všetko si niekedy predtým musíme
uvedomiť, niekto by povedal „vytrpieť“. Ale za každým takýmto „utrpením“ je ďalšie
poznanie a z neho vyplývajúca RADOSŤ. Dúfame, že ste ju párkrát zažili.
Vyučovanie v matematických triedach u nás na GJGT prebieha podľa štandardných plánov
pre matematické triedy, teda určite sa „dozviete“ viac, ako v bežných triedach gymnázia, a to
„hľadanie“ a „utrpenie“ tam tiež bude, ale nemusíte sa obávať, nie je povinné na to, aby ste
mali z matematiky jednotku na vysvedčení. Aj keď pravda je taká, že vysoké percento žiakov
matematických tried sa venuje matematickej olympiáde a rôznym matematickým
korešpondenčným seminárom. No nie je to povinné. Aj bez toho sa kvalitne pripravíte na
maturitu a vysokú školu.
Týmto listom všetkých riešiteľov TMS, ďalej všetkých, ktorí si podali prihlášku do
matematickej triedy, ale aj ďalších záujemcov z radov deviatakov základných škôl, ktorí si
chcú vyskúšať, koľko úloh zvládnu vyriešiť za 60 minút čistého času POZÝVAME na PRVÝ

MATBOJ TMS , ktorý sa bude konať dňa 22.apríla v budove Gymnázia JGT, Tajovského 25,
Banská Bystrica. K budove gymnázia sa dostanete zo železničnej stanice autobusom
č.34,35,36 aj trolejbusom č.1. Treba vystúpiť na zastávke Tajovského – SOU, prejsť po
prechode pre chodcov na druhú stranu cesty a zísť chodníkom dole k spojenej budove
gymnázia a obchodnej akadémie. Pri vstupe do budovy vás už budú čakať naši študenti,
u nich sa zaregistrujete a oni vás aj odvedú do triedy. Registrácia bude prebiehať v čase od
9,00 do 9,40. Sú srdečne vítaní všetci študenti základných škôl, teda aj tí, ktorí neriešili počas
roka TMS.
Svoju účasť, prosím nahláste vopred na adresu evoravcova@gmail.com. Ste vítaní aj bez
predošlého nahlásenia účasti, avšak ak vás takých bude viac, spôsobí nám to menšie
organizačné problémy.
Po súťaži a malej prestávke bude nasledovať vyhodnotenie, po ktorom si dovolíme víťazov
pozvať na malé stretnutie s vedením školy. Na toto stretnutie pozývame taktiež víťazov
korešpondenčného seminára TMS. /títo budú vo výsledkovej listine zreteľne vyznačení/
V prípade potreby tieto informácie budeme ešte aktualizovať, sledujte našu stránku.
RNDr.Eva Oravcová

