Alex Tabara – úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády 2019
Alex studuje na našem gymnáziu v prvním ročníku a zatím není obor nebo předmět, ve
kterém by nedosahoval výborných studijních výsledků. V pátek 26. dubna se Alex po
úpěnlivém sledování webových stránek matematické olympiády dozvěděl, že se stal
úspěšným řešitelem této nelehké soutěže, ve které si své síly změřili žáci z celého kraje.
V historii naší školy je to poprvé, kdy se žák tímto oceněním může pochlubit! Položili jsme
Alexi pár otázek.

Proč ses rozhodl pro studium na Gymnáziu Jana Šabršuly? Jsi výborný v matematice a
studuješ na gymnáziu s jazykovým zaměřením. Nabízí se nějaké vysvětlení?
Na relativně jednoduchou otázku se nabízí poměrně bohatá odpověď. Hledal jsem zejména
malou školu, kde mohu očekávat individuální přístup a menší kolektiv. Matematika mě už od
základní školy velmi baví a má to jednoduché vysvětlení. Baví mě, když mi vycházejí správné
výsledky, jinak mě dokáže i pěkně naštvat. Jazyky jsou potřeba všude, těžko bych je zvládnul
jako samouk, kontakt s učitelem je pro mě v těchto předmětech velmi důležitý a menší počet
žáků je nesporná výhoda.
Po zhlédnutí výsledků z krajského kola MO jsi byl tedy naštvaný nebo v euforii?
Jsem na sebe velmi náročný, takže stát se úspěšným řešitelem je pro mě uspokojující pouze
v tomto školním roce. Rozhodně se chci účastnit olympiády i v dalších letech, je to pro mě
velká výzva.

Mají jazyky a matematika něco společného?
Je to hodně o přístupu jednotlivých učitelů. Matematika a jazyky extrémně vyžadují
tvořivého kantora, který rozvíjí žákův potenciál, zprostředkovává učivo kreativní formou,
lehce a jednoduše, aby si žák tyto předměty oblíbil. Hodně jsem propadnul francouzštině,
která je podstatně složitější než angličtina, zároveň však podobně jako matematika nabízí
mnoha variantní řešení, je výzvou pro každého, kdo si klade vyšší cíle!
Ve všech předmětech dosahuješ nadstandardních výsledků. Čemu se chceš v budoucnu
věnovat?
To, že mám ve všech předmětech dobré známky, ještě neznamená, že mě všechny předměty
baví. Cesta k předmětu vede přes učitele, nezaujme mě učitel, nezaujme mě bohužel ani
předmět, kterému vyučuje. Rád bych studoval práva, navíc bych si přidal i obor, ve kterém
dominuje matematika.

