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Barborka z 5. ZŠ Kolín se umístila na prvním
místě celorepublikové matematické soutěže
Kolín – Barbora Klepalová z 5.
ZŠ v Kolíně se umístila v celostátním měřítku na 1. místě v
mezinárodní soutěži Matematický klokan v kategorii
Cvrček. Barborka získala ve
své kategorii plných 90 bodů a
v příkladech neudělala ani jedinou chybičku.
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a
od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této
soutěže účastní na dva a tři
čtvrtě milionu soutěžících ze
30 zemí našeho kontinentu.
Soutěžící jsou podle věku
rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8.
– 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Tato mezinárodní
soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je
získávat pro matematiku co
nejvíce žáků. Chce jim ukázat
matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení
různě obtížných netradičních
úloh, založených především
na logické úvaze, může každý
zažít radost z úspěchu.
„Žáci ze 3. B 5. ZŠ Kolín, mezi něž Baruška patří, se již od
první třídy učí matematiku
podle profesora Milana Hejného. I to je jeden z důvodů,
proč se i ostatním podařilo obsadit v této soutěži velmi pěkné umístění,“ říká zástupkyně ředitele školy Iva Lokajová. „Metoda pana profesora
Hejného má promyšlenou a
vyzkoušenou metodiku, jak
všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických
úloh a ponechat jim radost z
objevování,“ dodává.
Frausovská matematika,
která je postavena na životní
zkušenosti žáka a radostném
zážitku úspěchu při řešení zajímavých úloh, dělá podle Ivy
Lokajové matematiku pro žáky přitažlivou. Ve třídách, v
nichž se učí podle frausovských učebnic metodou, kte-

rou autoři pojmenovali „budování schémat“, patří tento
předmět k velmi oblíbeným.
A co na své vítězství říká
Barunka?
Barunko, co jsi říkala na své vítězství v krajském, ale i celostátním měřítku v soutěži Matematický Klokan?
Byla jsem překvapená a nevěřila jsem, že jsem všechny
příklady měla správně a bez
chyb.

předmět máš ve škole nejraději?
Jednoznačně matematiku,
ale baví mě i čeština, angličtina a prvouka.

žáci a rodiče?
Měli radost a gratulovali mi.
Rodiče měli také velkou radost a řekli, že jsem šikulka.

Říká se, že matematiku dnes
děti příliš rády nemají, jak je to
u vás ve třídě?
Myslím, že u nás ve třídě
mají matematiku rádi skoro
všichni.

Poradila bys i ostatním dětem,
co dělat, aby se také tak pěkně
umístily v soutěži?
Nikdy to nevzdávat. Občas,
když mi něco nejde, tak některý příklad vynechám a
znovu se k němu vrátím a přepočítám.

Byly pro tebe příklady těžké?
Některé ano, ale k těm jsem
se vrátila a našla správné řešení později.

A co tě v matematice nejvíce
baví?
Líbí se mi naše různé metody a prostředí, třeba Děda Lesoň, Pavučiny, Autobus, Krokování a další. Ráda řeším
slovní úlohy.

Baruško, nabízí se otázka, který

Co říkali na vítězství tví spolu-

„Barušce posíláme velkou
gratulaci a věříme, že nejenom ona, ale i ostatní spolužáci budou stejně úspěšní v
dalším ročníku mezinárodní
matematické soutěže,“ zakončila Iva Lokajová.
(mar)

Při přebírání vysvědčení. Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Barbora Klepalová z třetího ročníku 5. ZŠ Kolín při výuce matematiky a s diplomem za úžasné první místo v matematické soutěži. Foto: Archiv školy

Hlasujte pro svou oblíbenou provozovnu!
Kdo a pod jakými čísly soutěží?
1. MARINA KOLÍN
2. TORRIO BAR
3. ALCATRAZ PUB 4. KAVÁRNA KRISTIÁN 5.
DVŮR KŘEČHOŘ 6. RESTAURACE BUDVARKA
7. PIZZERIA MUSEUM
8. SPORTHOTEL
RELAX

INZERCE

Soutěž

Čtenářům
Kolínského
deníku nabízíme další zajímavou anketu. A ne pouze
jednu – rovnou dvě.
Pojďte s námi zvolit největší
Fotbalový talent okresu, ale nejen fotbalový.
Hledat budeme také
Sportovní talent okresu.

Hledáme obchodníky

Své životopisy zasílejte na
kariera@b7u.cz, www.b7u.cz.
Nabídka platí pro celou ČR.

1001013461_A

Výborné platové podmínky
+ 9% z vytvořeného zisku, služební auto, mobil,
notebook považujeme za samozřejmost.

Neváhejte a posílejte hlasy svému favoritovi.

Talenty okresu
Hlasovat můžete pouze pomocí těchto originálních kuponů, které budou vycházet denně v
tištěném vydání Kolínského deníku. Kopie kuponů jsou neplatné! Uzávěrka soutěže je v pátek
15. srpna.

FOTBALOVÝ TALENT OKRESU:
..............................................................................................

SPORTOVNÍ TALENT OKRESU:
....................................................................................

Prosíme, abyste vyplnili vytečkovaná pole (uveďte jména hráčů či hráček, jejich klubovou
příslušnost, věk a u sportovního talentu i druh sportu). Lístky poté zašlete na adresu Kolínského deníku (Rubešova 61, Kolín, 280 00). Můžete je vhodit i do schránky Kolínského deníku
v Rubešově ulici (redakce sídlí v bývalém hotelu Savoy).

