Brloh - logická soutěž týmů
Začátkem listopadu jsme se pustili do další soutěže rozvíjející nejen logické myšlení, ale také
týmovou spolupráci. Brněnská logická hra je podporována a zaštítěna Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky a je určena pro
žáky druhého stupně a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií.
Soutěž má tři internetová kola, kdy týmy řeší postupně celkem 30 logických úloh. Následuje
malé finále – online kolo, kdy během 2 hodin musí tým vyřešit co nejvíce z 20 zadaných
úloh.7 nejlepších týmů pak postoupí do velkého finále, které se každoročně koná v Brně.
Po loňských zkušenostech, že soutěž je vcelku zábavná a týmy se při řešení úloh docela pobaví, se v letošním školním roce přihlásilo celkem 10 týmů. Během přestávek ve vyučování
jsme během listopadu mohli pozorovat, jak hloučky žáků řeší úlohy, ale zároveň bedlivě
střeží, aby nikdo neslyšel, na co zrovna přišli. Jsem velmi ráda, že žáci řeší úlohy s nadšením.
Zúčastněné týmy:
NIQES team Ohrada
Členové: Štěpán Pavlovič, Bára Hodošková, Nela Otáhalová, Jakub Fojtík
Autistický J.A.M.M.
Členové: Andrej Vaculík, Markéta Nerodilová, Michal Fojtů, Jindřich Kostka
Brumíčci
Členové: Šuláková Kristýna, Orságová Hana, Galdová Jolana, Mitruk Peter
Plantážníci
Členové: Lukáš Koňař, Jan Šimunič, Jana Homolková
Cérky S.R.O.
Členové: Agáta Filgasová, Julie Filgasová, Nadia Charawani, Barbora Holíková
HKAK
Členové: Jan Kopecký, Kristýna Šaffová
Ohrada Bottle Skills
Členové: Patrik Vala, David Macháček, Boris Vaculík, Jan Hába
Holky z Ohrady
Členové: Jana Šrámková, Zuzana Trčálková, Iva Kurtinová, Kristýna Rochowanská
Řízky
Členové: Filip Kovář, Ondřej Pončík, Ondřej Lanžhotský, Vítek Chovanec
Unicorn
Členové: Sabina Ševčíková, Tereza Maryšková, Sofie Stříteská, Radmila Kachtíková
Do malého finále se podařilo postoupit celkem pěti týmům. Ačkoli některé týmy byly oslabeny nemocí svých kamarádů, bojovali všichni statečně i v menším počtu. V závěrečném po-

řadí obsadil NIQES team Ohrada celkově 9. místo v republikovém hodnocení, tým Autistický J.A.M.M. místo 12., tým Ohrada Bottle Skills místo 17. a tým Řízky 36. místo.
Vzhledem k tomu, že se v kategorii základních škol zúčastnilo 277 týmů, jsou umístění velmi
pěkná. V rámci Zlínského kraje soutěžilo 38 týmů základních škol a gymnázií a naše týmy i v
konkurenci žáků gymnázia nezaváhaly a obsadily první tři místa.
Asi nejsmutnější byl NIQES team Ohrada, kterému postup do brněnského finále unikl o
jednu správnou odpověď. Ale minulý týden přišel mail, že jeden z týmů se nemůže zúčastnit a
tento tým byl osloven jako náhradník. Takže 13. prosince vzhůru do Brna do Brlohu. Žákům
budeme držet palce, aby se jim v konkurenci sedmi nejlepších týmů v republice dařilo. Bude
to pro ně cenná zkušenost, a i když jsou teprve žáky sedmé třídy, jsou velmi šikovní.
Všem žákům děkuji za účast v soutěži a za nadšení, s kterým úlohy řešili. Doufám, že příští
rok se opět zapojíme.
Mgr. Dana Šipulová

