Архимедесова летња школа
математике – Гоч 2018.
Пише: Мирјана Рашић Митић, проф.
Интернационални камп математике на Гочу, који организује МД Архимедес, и ове године је
био извор задовољства и лепог дружења за све учеснике. Архимеседес своје кампове
математике организује већ 44 године, а овај је био 127. по реду. Учествовало је 108 ученика и
12 наставника. Неки од ученика долазе сваке године и не пропуштају ни једану Архимедесову
летњу или зимску школу математике од првог разреда основне школе, а неки су дошли чак из
Америке, Норвешке, Шведске, Италије, Велике Британије, Републике Српске, Црне Горе, као
и из свих крајева Србије.

АЛШММ „Гоч 2018“ – ђаци и наставници

Архимедесови наставници
Овај камп је намењен заљубљеницима у математику, међу које се убрајају и наставници који су
се својски трудили да овој дивној и заинтересованој публици пренесу делић свог богатог
искуства. За мене је заиста привилегија што сам, већ по четврти пут, почаствована позивом да
будем један од Архимедесових наставника. Идући у корак са интересовањима садашњих
генерација, Архимедес у оквиру својих кампова организује и школе програмирања, на којима

су у току 10 дана трајања школе, заинтересовани ученици могли да слушају неки од курсева:
HTML, Python, C++, Scratch или Java. Као и раније, ови курсеви су изазвали велико
интересовање код ученика. У слободно време, после шетњи и игре у природи, деца су могла да
играју шах или го, да решавају кен-кен, учествују у квизу оштроумности или решавају
конкурсне задатке. Ове године је велико интересовање изазвало ново такмичење: Спартанска
математика. Комбинација спорта, математике и тактике у овој игри, забавила је, како учеснике,
тако и публику, а реквизите – лубенице смо, наравно, појели! Богатом садржају математичкопрограмерских и спортско-рекреативних активности треба додати лепо дружење и нова
пријатељства која на оваквим местима настају и због којих су, на крају летње школе, у неким
очима блистале сузе.

Оно што, ипак, ову летњу школу одваја од других сличних, је атмосфера пријатељства у којој
сви функционишемо као један велика породица. Заслугу за то, свакако, имају и дивни људи
који раде у објекту ЦДЛ на Гочу. Све активности будним оком надгледа управник Славољуб и
својом благошћу и добротом зрачи позитивну енергију која се преноси на запослене и госте.
Осећали смо се дивно, ушушкани бригом и пажњом свих запослених у објекту. Магичне
куварице су нас гостиле специјалитетима и мирисом праве домаће кухиње, а на радост деци су
правили доручак у природи, роштиљијаду или купус који се цело преподне крчкао у грнету,
подсећајући нас на нека давна и лепа времена. Додатка је увек било, на хлеб се мазао домаћи
кајмак, ујутро се пушио качамак, мешене су раном зором, да би биле вруће на нашем тањиру,
мекике, уживали смо у домаћим чорбама, али је било и модерних јела, као што је, на пример,
пица. Осим три добро избалансирана оброка, деца су имала и једну ужину која се сатојала од
воћа или домаћег пецива. И није само храна оно што је утицало на наш осећај задовољства.
Велико двориште овог одмаралишта је уређено са пуно љубави и са жељом да гостима овде
буде пријатно. У сваком кутку се може видети неки леп цветни аранжман, поточић, буре
адаптирано у кућицу, патуљци, животиње или оловке од дрвета и све то умивено, дотерано и
брижљиво неговано. Ту су такође игралишта и језерце. Колико им је свима стало до тога да
овај простор оплемене, говори и то што сваког лета будемо поново изненађени неким новим
детаљима који нам измаме осмех и обогате душу, па све те слике понесемо кући, не само у
фотоапарату, већ и у срцу, обећавајући да ћемо сигурно доћи и следеће године. Делић те
атмосфере сам покушала да дочарам кроз овај кратак филм, али је моја препорука да посетите
ово место, ако вам буде успут и уживате, бар на неки сат. Вреди!
Детаљније, о МД Архимедес и његовим активностима можете прочитати ОВДЕ.

