
МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО "АРХИМЕДЕС" 
Београд,  Дечанска 3,  тел.(011) 3245-382               

     
                             С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

ЛЕТЊА  РЕКРЕАЦИЈА  МЛАДИХ  ЉУБИТЕЉА  МАТЕМАТИКЕ 
                                             "ГОЧ  2019" 

 

Математичко друштво „Архимедес“ из Београда, које постоји већ 45 година, поред бројних 
других активности, до сада је организовало 129 летњих и зимских математичких школа 
(кампова) за младе љубитеље матемнатике у којима је било преко 11.200 ученика, што је 
јединствено на нашим просторима..   

Недавно је успешно завршен такав матемастичко-рачунарски кампм "Гоч 2019" са 113 
 ученика-љубитеља математике и рачунарства и 10 наставника-реализатора програма  

(уз помоћ рекреатора и другог особља летовалишта, али и групе старијих ученика-
асистената). 

            Услови за све активности били су одлични. Уз осмишљен стручни програм и 
програм активног одмора и разноврсне рекреације у изванредно уређеном амбијенту, 
млади љубитељи математике имали су прилику да на занимљив начин обогате своје 
знање из математике и рачунарства, уз дружење са вршњацима из других средина. 
Утисци свих учесника су да је то било непоновљиво „математичко“ летовање. 

           Као и претходних неколико година, била је ово и права „Архимедесова“ интер-
национална летња школа за младе љубитеље математике и рачунарства,  јер је у њој 
било и 12 ученика из иностранства из (6 земаља). 

         Како је то изгледало на лицу места може се видети из прилога професора Мире 
Рашић Митић (чланак „Опет бајка“ и мали пратећи филм – преко датог линка). 
 

            Више о "Архимедесу" и његовим активностима на сајту: www.arhimedes.rs 

 

 

 

 
 

                  
Мирјана Рашић Митић, професор:  

“Архимедесова” летња математичка школа “ГОЧ 2019” 

ОПЕТ  БАЈКА   ! 

Још једном сам имала задовољство и привилегију да будем у пробраном друштву 
младих и искусних математичара из “Архимедеса”. И поново сам била очарана и 
питомом планином Гоч, где се борове шуме смењују са малињацима и пољима 
лековитог биља. А међу 113 ученика било је и освајача медаља са Балканијаде, 
првака државних првенстава из математике и информатике, али и оних који крећу 
њиховим стопама. Какво задовољство радити са таквом децом! Драге колеге из 
“Архимедеса” су и ову, 129. школу, организовали на врхунском нивоу, а особље из 
одмаралишта нас  је ушушкало у прави кулинарски хедонизам. Рекреатор  Немања 
је глумио, измишљао игре и врхунски забављао најмлађе, а над свима је бринула 

предивна докторка Брана.  Све у свему, још једно предивно искуство!  Делић 
нашег уживања можете погледати у кратком филму, направљеном од фотографија, у 
који, наравно, још много тога није могло да стане. : 
 

https://youtu.be/kcKOVmAmPnA 

За "АРХИМЕДЕС":  
    Богољуб Маринковић, проф. 
 


