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.
Do soutěže se přihlásilo celkem 7 čtyřčlenných týmu. Po úvodním kole někteří viděli, že
soutěž je opravdu náročná, ale nevzdali to a pokoušeli se řešit i úlohy dalších kol.
Nakonec ve hře zůstaly týmy dva, které včera odpoledne bojovaly v malém finále.
NIQES team Ohrada - Štěpán Pavlovič, Bára Hodošková, Nela Otáhalová, Jakub Fojtík
Všetínšké ovešky - Andrej Vaculík, Jan Kopecký, Jindřich Kostka, Markéta Nerodilová
Ačkoli druhý z týmu byl oslaben, protože dva žáci se účastní tento týden pobytu v Německu,
všichni soutěžící se velmi snažili, usilovně přemýšleli a bojovali. Vyřešili téměř polovinu
úloh a velmi pěkně se umístili.
Po součtu všech kol obsadil NIQES team Ohrada ve srovnání s 303 týmy základních škol
z celé republiky nádherné 16. místo a Všetínšké ovešky 19. místo. Na postup do finále to sice
nestačí, ale umístění je krásné, děti bojovaly ze všech sil, získaly spoustu zkušeností i
pro další ročníky, na které se již nyní těší.
Bez zajímavosti není ani celkové pořadí týmu Zlínského kraje. Tentokrát jsou ale hodnoceny
dohromady týmy ZŠ i gymnázií.
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Děkujeme všem dětem za účast, snahu a vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i rodičům
za podporu všech dětí.
Dana Šipulová

