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VIDENSKAB: To frisker gutter fra Fuengirola har mere end fodbold
og ballade i hovedet. De er nemlig lige blevet verdensmestre i noget
ganske andet...

Gómez går i 3. klasse og García går i 6. De ser måske ikke ud af så

meget, men de kan dæleme lægge tal sammen. 

 

Sammen med flere end 200.000 andre børn fra hele verden har

de netop deltaget i verdensmesterskabet i hovedregning, der er

arrangeret af firmaet superTmatik.

 

Og folkeskolen Salliver i Fuengirola kan åbenbart sit kram, for

begge drenge fik ret flotte placeringer i deres aldersgrupper med

en første- og en andenplads.

 

Gennemsnitligt 30.000 børn har deltaget i hver aldergruppe, så

det er alligevel et par stykker, gutterne fra Fuengirola gav baghjul. 

 

Alle deltager
Juan Alberto Gómez, som går i tredje klasse, scorede en

førsteplads, men det er dog ikke første gang, han har smagt

sejrens sødme. Sidste år, da han gik i anden klasse, endte han

nemlig også som verdensmester.

 

Francisco Javier García opnåede en andenplads, så selvom det

måske ikke defineres som ‘verdensmester’, har han trods alt slået

29.998 andre, og det må næsten tælle som en verdensmester. 

 

I alt deltog 18 unge fra Salliver Skole, da der højst kan deltage to

børn per klassetrin fra hver enkelt skole.

 

Derfor arrangerer skolen for forhånd kvalifikationsrunder blandt

alle elever på skolen, for at finde de bedste til at deltage i

konkurrencen. Konkurrencen er foregået online.
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- Det er ikke noget valgfrit, alle skal deltage, siger professor José

Miguel Postigo.

 

Og den strategi har tydeligvis givet pote. Tillykke til Juan og

Francisco! 

 

COMENTARIOS

En vigtig vedligeholdelse af hjernen og hjertets magt kontra

computorens indvirken paa dagligdagen overall
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