My sa nikdy nenudíme
Mesiac po tom, ako Covid 19 zatvoril školy a my sme prešli na dištančné vzdelávanie,
zazvonila všetkým Gymleťákom v Edupage nezvyčajná správa. V Relax zóne na portáli
testovanie.gymlet.sk pre Vás chystáme zábavnú aj poučnú celoškolskú súťaž Ukáž čo vieš.
Prvé kolo odštartovalo v piatok 17.4.2020 o 18.30 a odvtedy každý pondelok, stredu a piatok
presne v rovnakom čase dostávajú Gymleťáci zadanie, ktoré preverí ich vedomosti z rôznych
oblastí života, zručnosti pri ovládaní výpočtovej techniky, ale aj šikovnosť a logické
myslenie. V desiatich kolách sme si užili všeličo: kombinatoriku, algebru, geometriu,
prijímacie skúšky na Harvard, jaskyniarstvo, meteorológiu, jarné kvety aj Deň Zeme, tajnú
indiánsku šifru aj kreslenú knižnú šifru, Eifelovku aj slovenské hrady, GPS súradnice, prácu
s mapou, Japonské ostrovy aj Mount Everest, finančnú gramotnosť, poslancov, parlament aj
koalície. V desiatom kole 8.5.2020 sme si testíkom pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom.
Prvej časti súťaže sa zúčastnilo 54 študentov z ročníkov príma až septima. Počas tohto týždňa
sme si s víťazmi spravili zoom meeting a postupne im odovzdali ceny.
Víťazmi prvej časti našej súťaže sú:
Miriam Šichtová príma A
Nina Nosáková sekunda B
Daniel Šupolík tercia A
Lenka Zigová kvarta B
Jakub Viluda kvinta A
Adam Hjadlovský sexta A
Katarína Kubeková septima A

Od pondelka 18.5.2020 začíname druhú časť súťaže a máte sa na čo tešiť. Vzhľadom na
pekné počasie a možnosť vonkajších aktivít posúvame večerný začiatok na 19.30. Aj v druhej
časti pôjdeme od nuly a v polovici júna urobíme opäť vyhodnotenie v každom ročníku.
Chceme tak dať šancu aj ďalším študentom. V polovici júna vyhodnotíme aj celkovú

najlepšiu trojicu súťažiacich po sčítaní bodov za obidve časti. Máte sa na čo tešiť a veríme, že
sa pridajú aj ďalší súťažiaci, prípadne tí, čo to chceli vzdať, opäť zabojujú. Čaká nás opäť
história, geografia a matematika, ale aj chémia, palindromy a kultúra v podobe českých
filmov a mnoho ďalších určite zaujímavých otázok. Tešíme sa na Vás.

