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Novice

I

na naslednjega. Očitno na Škotskem še niso slišali za izraz "pa ralelno
procesiranje"! V t ak ih sit uacijah smo se mo rali odločit i - čakat i v vrsti
na dežju in mrazu ali ne. V skrbi za las t no zdravje smo se od lo či li
za ne- čakanje , seveda na eleganten in nevpadlj iv nači n . Naš e geslo v
tovrstnih akc ijah je bilo "Slovenij a gr e naprej". Z malo treninga smo
postali zares dobri in bi se naše m etode skoraj zač el i p oslu ževat i tudi ob
drugih priložnostih , na primer m ed čakanjem na kosilo . Na s r ečo sta n as
ved no prisebna mentorja od t ega b olj ali ma nj usp ešno odvračala .
Seveda je bil uradni namen našega ob iska mat emati čno te kmovanje.
Dva naporna dneva smo preživeli v reševanju šes t ih problem ov , enega
te žjega od drugega . Reševanje so n am še dodatno otežili or gani zatorji ,
ki so že prej postavljeno prepoved uporabe kotomerov p et minut pred
z ač e tkom te km ova nja razširili na vsa ravnila ki vsebujejo še kak šen kot ,
ki ni devetdeset st op injski. Seveda smo zahtevali nadomestna ravnila in
medtem , ko smo jih čakal i, je odtekal dragoceni čas . Ko b om o let a 2006
mi organizirali olimpiado , se bomo dos ledno dr žali tistega o geometrijskih konstrukcijah: šest ilo in neoznačeno ravnilo z enim ravnim ro bo m .
Tekmovalci, uživajte v risanju ski c! Mi smo.
Potem je bil na vrsti pr ijetnejši in gotovo manj naporen del - izleti.
Prvi je bi l v Edinburgh. Škotska pr estolnica je za res krasna. Med ogledom
gr ad u smo dobili še en dokaz za pregovorno škots ko var čnost . Z gradu vsak
dan st re ljajo s topom. Če bi st re ljali ob dvan aj stih , bi oči tno porabili
preveč naboj ev , zato raj e strelj ajo ob enih.
Drugi izlet je bil v Yor k. Skupaj več kot sed em ur vožnj e z vlakom,
packed hmelj , za n im iv vikinški cente r in res velika got ska katedrala , to
pove vse. Kosi lo v vre čk i je ena od stvari, ki so se nam res za merile.
Druga t aka st var je znani angleški zaj t rk. P rvi č sm o bili sicer navdušeni ,
ampak vsak dan ist o je odločno pr e ve č . Smo pa ime li na voljo veliko
čokol ad e in č ip s a .
T retji izlet je bil skupen in je bil nadvse nenavaden . S pa rnikom smo
se voz ili p o reki C lyde . Bilo bi za nim ivo, če ne bi bilo hladno, vetrovno ,
meglen o, in deževno. In če ne bi prišli na vrsto za kosilo šele ob šestih
popoldne. Re šil nas je superm a rket v neki odročni vas ici, ki je bil odprt
v nedeljo popoldne.
Medtem ko smo se mi za bavali, st a se naša mentorja boril a , da bi
nam oce nje valci pri znali č i mveč točk. Ponovno smo se s reč ali na po delit vi.
An gleška princesa An a je podelj evala zla t e kolajne, pr edvsem Kitaj cem in
Rusom, zlato so n am re č osvojili kar vsi te kmovalci t eh dveh m at emat ičnih
velesil.
Naš i dosežki so bili sicer malo skr om nejši, am pak še vedno kar v re du .
Kl em en je osvojil bronasto med alj o, E rik pa p oh valo . . . za Slovaško !

