4. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE
BRLOH
V letošním školním roce se našim žákům daří v soutěžích i na úrovni celostátních kol. Po listopadovém
úspěchu v Logické olympiádě si dva týmy vybojovaly postup do celostátního kola soutěže Brloh (Brněnská Logická Hra).
Letos se konal jubilejní 10. ročník a zároveň Masarykova univerzita, která je partnerem této soutěže,
slavila 100. výročí. Finále bylo velmi slavnostní, konalo se na půdě Masarykovy univerzity, v jednom
z nejmodernějších výukových center CEITEC.
CEITEC je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií. Vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od
doby jeho nedávného vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce.
Stalo se již tradicí, že díky Spolku pro ZŠ Ohrada a našim rodičů, kteří poskytují dary do Spolku, si mohou
děti soutěž na takové úrovni náležitě užít. Do Brna jsme vyjeli již v úterý odpoledne, prohlédli jsme si
předvánoční Brno, adventní trhy a výzdobu, zašli si na večeři (sponzorský dar od Spolku).
Spali jsme ve škole a ráno po snídani jsme se vydali do Ceitecu, kde se soutěž konala. Děti čekal bezmála
tříhodinový maraton přemýšlení. Bojovaly statečně. V závěru sice docházely síly, nicméně vůbec postup do celostátního kola je velkým úspěchem, protože celé soutěže se zúčastnilo 752 týmu a do Brna
postoupila dvacítka nejlepších ze ZŠ a z gymnázií.
Náš ELFIAteam – Viktor Gola, Martin Nerodil, Gabriela Šutová a Jakub Zádrapa ve své premiéře vybojoval nádherné 4. místo. Blahopřejeme.
Druhý tým Sovy z Athén - Natálie Sawicki, Veronika Žárská, Markéta Křivová a Anna Rýznarová, se
dlouho držel na 16. místě, nakonec jen rozdílem jediného bodu klesl na 19. místo.
Oběma týmům děkuji za jejich píli, trpělivost a vytrvalost při řešení úloh. Soutěž začala již 7. října a žáci
se během dvou měsíců museli vypořádat s řadou nelehkých úkolů.
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