BRLOH-mánia pokračovala aj v tomto roku
BRLOH – Brnenská logická hra je zábavná tímová súťaž pre žiakov ZŠ a nižších ročníkov
osemročných gymnázií, ktorú podporuje Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity
v Brne. Obyčajnému človeku pri pohľade na zadania úloh, ktoré nevídaným spôsobom
prepájajú poznatky z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, českého jazyka,
cudzích jazykov aj informatiky, padne sánka. Jediná veta, ktorú zo seba dostane: „To o čom
točia?“ Človek nadobúda presvedčenie, že text je napísaný v nejakom neznámom
intergalaktickom jazyku.
Ak sa vám podarí vyriešiť pár úloh, ste v pasci. Zaradíte sa medzi neobyčajných ľudí, ktorí
vidia v zadaní obrovskú výzvu odhaľovať tajomstvá a zapojiť do činnosti aj také mozgové
bunky, o ktorých mnohí nevedia, že ich v hlave majú. Takýchto šikovných, tvorivých
a nadšených študentov sa do tohto ročníka súťaže zapojilo až dvanásť. Súťažili v troch
štvorčlenných tímoch v troch postupových kolách a v internetovom finále. Do súťaže sa
prihlásilo celkovo 528 tímov z Českej a Slovenskej republiky. Do finále postúpila len tretina
z nich, čo je 175 tímov a, samozrejme, boli medzi nimi aj všetky tri naše . Po
dvojhodinovom finále, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra od 16.00 do 18.00 hod., sme sa
tešili z úžasných výsledkov.
Hodnotenie v rámci Slovenskej republiky
Poradie
Názov tímu
2. miesto
Benanízky
3. miesto

ODVÁŽNE
UHORKY

7. miesto

Niečo husté

Hodnotenie v medzinárodnom porovnaní
Poradie
Názov tímu
13. miesto
Benanízky
52. miesto

ODVÁŽNE
UHORKY

137. miesto

Niečo husté

Zloženie tímu
Benjamín Novanský, Daniel Šúpolík,
Lukáš Wiesenganger, Lukáš Zumrík
Karin Bobčeková, Ema Miškolciová,
Martina Pšenková, Barbora Nosáľová (ktorú
vo finále nahradila Patrícia Sýkorová)
Rastislav Čečotka, Linda Palenčiková,
Vratko Pravňan, Monika Ševčíková
Zloženie tímu
Benjamín Novanský, Daniel Šúpolík,
Lukáš Wiesenganger, Lukáš Zumrík
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Martina Pšenková, Barbora Nosáľová (ktorú
vo finále nahradila Patrícia Sýkorová)
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Vratko Pravňan, Monika Ševčíková

Gratulujeme všetkým účastníkom BRLOH-u, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy,
boli ste neuveriteľne skvelí. Vzhľadom na vek našich riešiteľov sa tešíme na obrovské
úspechy v nasledujúcich ročníkoch.
Ak vás náš článok zaujal a chcete sa zaradiť medzi neobyčajných ľudí, skúste sami vyriešiť
aspoň tri úlohy z tohtoročných zadaní http://brloh.math.muni.cz/. Príjemnú zábavu!
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