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V Košiciach 6. novembra 2018

Vážený pán riaditeľ, vážená pani riaditeľka,
v tomto školskom roku naše gymnázium oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Po celý ten čas sa venujeme
podpore matematických talentov, čoho dôkazom je aj 12. ročník súťaže
základných škôl z Košíc i okolia, na ktorú Vás srdečne pozývame.

LIGA 4x4

pre žiakov

Už názov súťaže napovedá o jej organizácii - súťažia štvorčlenné družstvá piatakov, ktorých čakajú
štyri časti.
Obsahom súťaže budú:
1. matematické úlohy, môžu byť charakteru:
• Matematickej olympiády – píše sa aj postup,
• Pytagoriády – píše sa len výsledok,
• Testového – ako v Matematickom klokanovi;
2. logické úlohy, napríklad:
• hlavolamy,
• hádanky,
• logické hry.
Súťaž LIGA 4x4 sa uskutoční vo štvrtok 22. novembra 2018 v budove Gymnázia, Alejová 1, Košice.
Začiatok súťaže je o 09:00 hod. Súťaž trvá aj s vyhodnotením približne 2,5 hodiny.
Každá škola môže prihlásiť jedno štvorčlenné družstvo zložené zo žiakov 5. ročníka.
Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať do piatku 16. novembra 2018 na našu adresu jednou z týchto foriem:
• elektronicky na e-mail: beata.vavrincikova@gmail.com
• faxom na číslo 055 729 66 86
• poštou.
Zapojením sa do súťaže si žiaci rozvíjajú svoje matematické schopnosti a zručnosti. Majú možnosť
stretnúť sa aj s netradičnými úlohami, či matematickými hrami. Súťažná forma umožňuje žiakom
porovnať si svoje sily s rovesníkmi, no a v neposlednom rade reprezentovať svoju školu a šíriť jej dobré
meno. Výsledky súťaže sú zverejňované na stránke www.galeje.sk. Nájdete tam informácie z minulých
školských rokov, v ktorých sa do LIGY zapojilo viac ako 100 žiakov z Košíc i okolia.
Veríme, že v tomto školskom roku bude súťaž rovnako úspešná ako v predchádzajúcich rokoch a že sa
v nej stretneme aj s Vašimi žiakmi.
S pozdravom
PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy

