LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2016
Stejně jako v loňském školním roce jsme se zapojili Logické olympiády. Soutěž je podporována společností Mensa
České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda
je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky.
Soutěž je vyhlášena pro pět kategorií:
Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (2. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol,
Začátkem měsíce října všichni registrovaní soutěžící vyplnili online nominační kolo a netrpělivě očekávali výsledky,
zda někdo postoupí do kola krajského.
Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v této kategorií do soutěže zapojilo 14 706 řešitelů, z toho ve Zlínském kraji 723. Mezi 50 nejlepších
postoupila dvě děvčata: Natálie Sawicki a Žofie Fiľová . V krajském kole se děvčata snažila a Žofie Fiľová obsadila
krásné 6. místo a Natálie Sawicki místo 25.
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v této kategorií do soutěže zapojilo 21 246 řešitelů, z toho ve Zlínském kraji 1 445. Mezi 50 nejlepších
postoupili tři žáci: Markéta Nerodilová z 9. A, Jana Homolková z 8. B a Lukáš Papšík z 9. B. V krajském kole se i
těmto žákům dařilo a obsadili také velmi pěkná místa. Markéta Nerodilová obsadila krásné 7. místo, Jana Homolková místo 28. a Lukáš Papšík 43.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěchy i v dalších soutěžích.
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