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Logická
olympiáda 2018
Logická olympiáda každoroč-

ně prověřuje samostatnost, logiku 
a kreativitu žáků a studentů. Uni-
kátní soutěž pořádá Mensa ČR, 
což je pobočka světové společnosti 
v Oxfordu. 

Mensa cílí na děti s nadprůměrným 
IQ a pomáhá rozvíjet jejich schop-
nosti logického uvažování, a to ve 
věku od předškoláčků po studenty. 

Letos se olympiády zúčastnilo 
rekordních 61.761 soutěžících z více 
jak tří tisíc českých škol. Mezi nimi i 
logici ze Žďáru.  

Krajské kolo proběhlo v Havlíč-
kově Brodě, a finále hostí Míčovna 
Pražského hradu. Zatím tedy máme 
jen výsledky krajského kola. 

� V kategorii 1. stupeň(3.–5. 
třída) soutěžilo 46 žáků z Vysoči-
ny, ze Žďáru šest. Takto se umístili:  
13. Jan Šebesta; 15. Roman Pohan-
ka; 21. Ondřej Mráček; Jiří Dokulil 
(Komenského 2). 31. Tadeáš Jadr-
ný; *Agáta Kobylková (ZŠ Švermo-
va 4).

� V kategorii 2. st. ZŠ a vícele-
tých SŠ bylo 50 soutěžících z Vyso-
činy, ze Žďáru devět. Takto se umísti-
li: 8. Eduard Dítě (ZŠ, Komenského 
2); 4. Petra Musílková; 26. Eliška 
Chmelařová (ZŠ, Švermova 2). 11. 
Sylvie Troubilová; 32. Adéla Drá-
palíková (BIGY); 20. Jakub Mašek; 
23. Anna Mašková; 36. Daniela Bal-
vínová; *Petra Suchá (Gymnázium 
Neumannova). 

(* Řešitelé bez pořadí). -lko-

Hru na velké africké bubny djem-
be se učí děti ze Základní školy 
Komenského 6.

Muzikoterapie je zde jednou ze 
speciálních rehabilitačních metod. 
Hudba coby terapie je významným 
činitelem pro rozvoj osobnosti žá-
ka.

Víte např., že hudba ovlivňuje 
srdeční rytmus, krevní tlak, dýchá-

ní, svalový tonus i termoregulaci? 
Zmírňuje i úzkost a strach, rozví-
jí také motorické i komunikační 
dovednosti lidí... 

V muzikoterapii zdejší žáci nejen 
že hudbu poslouchají, ale i aktivně 
provozují. Bubny pro žáky pořídilo 
sdružení VerVia, které si klade za 
cíl pomoc lidem ve složitých život-
ních situacích. 

Motto této základní školy zní: 
Úspěch pro každého. Vytváří féro-
vé podmínky pro vzdělávání všech 
žáků. Tedy se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, i bez nich.

Malé africké bubeníky můžeme 
slyšet při různých školních i měst-
ských akcích. Naposledy to bylo 
při znovuotevření historického 
domu Veliš. -lko-

Když duní africké bubny...
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