ŽÁCI ZŠ OHRADA V CELOSTÁTNÍM FINÁLE SOUTĚŽE BRLOH
BRLOH -Brněnská logická hra je zábavná týmová soutěž pro žáky základních škol a nižších
gymnázií. Je podporována Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a jejím
Ústavem matematiky a statistiky.
Soutěž má tři internetová kola, kdy týmy řeší postupně celkem 30 logických úloh. Týmy,
které v každém kole vyřeší alespoň 6 úloh nebo celkově v semifinále vyřeší alespoň 20 úloh,
postoupí do malého finále, které probíhá online. Do celostátního finále postoupí 7 nejlepších
týmů ze základních škol a 7 nejlepších týmů z gymnázií. Sedmý ročník soutěže prokázal, že se
těší velké oblibě, což dokazuje více než 500 registrovaných týmů. V ZŠ Ohrada vzniklo celkem
10 týmů, které sváděly boje o umístění.
Nejlépe dopadl NIQES team Ohrada ve složení: Štěpán Pavlovič, Bára Hodošková, Nela
Otáhalová, Jakub Fojtík. Žáci obsadili celkově deváté místo a jen pověstný krůček je dělil od
postupu do celostátního finále. Ale vše se nakonec v dobré obrátilo. Jeden z týmů se nemohl
zúčastnit a tak jsme byli nakonec do Brna pozváni.
Finále se uskutečnilo 14. prosince na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše. Ve škole vládla
velmi srdečná atmosféra, organizátoři se o nás velmi dobře starali. Měli jsme možnost přijet o den
dříve, abychom si před soutěží řádně odpočali. Navštívili jsme Vánoční trhy, prošli večerní Brno, pak
už jsme s mírnou nervozitou a očekáváním, jak to zvládneme, ulehli ke spánku. Ráno pro nás byla
připravena snídaně. Samotná soutěž probíhala v aule školy. Při registraci obdržel tým trička s logem
soutěže a drobné občerstvení. Vlastní soutěž trvala 150 minut. Tým neznal všechny úlohy, ale vždy po
vyřešení jedné se mohl pustit do další, jejíž bodovou hodnotu si mohl tým určit. Bylo třeba tedy také
volit správnou taktiku. Nakonec jsme napoprvé obsadili šesté místo. Příště budeme zase o něco
moudřejší, zejména v taktice a dělbě činností v průběhu soutěže. Ze soutěže jsme si kromě množství
zážitků dovezli trička a krásné hrnečky, které reagují na teplotu nápoje. Soutěž jsme si užili a již nyní
se těšíme na další ročník.
Druhý den jsme předali diplom paní ředitelce, která nám poděkovala za vzornou reprezentaci školy.
Spolužákům jsme vyprávěli své zážitky, někteří možná trochu záviděli, ale všichni to mohou za rok
zkusit s námi znovu.
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