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"МАТЕМАТИЧКО  ДРУШТВО  "А Р Х И М Е Д Е С 
11103  БЕОГРАД,  Дечанска бр. 6, пошт. фах 88 

Тел. (011) 3245-382, тек. рачун 170−766−44,  ПИБ 100067193 

                   Е-маил:  arhimed1@eunet.rs   •  Интернет:  www.arhimedes.rs   и  www.mislisa.rs  
__________________________________________________________________________________ _________________________________ 

Бр. 5883/2015                                                                                      Београд, 01.02.2015. год. 

П О Д С Е Т Н И К 
 1. Математичко такмичење "Мислиша 2015" 
                 Продужен рок за пријаву до краја фебруара 2015. 

         Ово национално математичко такмичење одржаће се у школама 12. марта 2015.  
(основни ниво), а  велико финале (републичко) 19. априла 2015. године  у Београду. 

              О свему томе су још у септембру школама послата потребна обавештења и образац 
пријаве, а све је објављено и на сајтовима: www.arhimedes.rs   и  www.mislisa.rs . 

             Такмичење " Мислиша 2015" је јубиларно – десето по реду такмичење " Мислиша"! 
             Позивамо школе да своје ученике прикључе великој армији младих"мислиша"!   
             Учесници такмичења постају чланови Клуба "Мислиша" и добијају чланску карту. 

             По мишљењима из школа које су до сада учестовале (исказаним преко упитника), 
"Мислиша" је у сваком погледу добио највише оцене (беспрекорна ораганизација, тестови по 
разредима, примерени и лепи задаци, прецизна  упутства, врсте и број признања и др.). О томе 
говори и број учесника (за 9 година преко 271.000 учесника, а само прошле године преко 47.000 
учесника). Уосталом, ако Ваша школа није до сада учествовала на овом такмичењу, препоручујемо 
да на сајту прочитате у целини Прву општу информацију од 01.09.2014. године под бр. 
5820/2014-1, како бисте сазнали о чему се ради и ако се одлучите, да на време пошаљете пријаву.  

            Детаљније о свему такође можете сазнати на нашим сајтовима.  

            На основу диплома за освојене награде на републичком финалу "Мислише" ученици   
8. раз. ОШ (4. раз. СШ) добијају додатне бодове при упису у средње школе (факултете). 

             Иначе, "Мислиша" је такмичење на коме се додељује највећи број награда (за резултате 
на основном нивоу и финалу) и признања школама и сарадницима на спровођењу такмичења. 
Такође је и велики број поклона (ученицима, школама, сарадницима), при чему се узима у обзир 
укупан број учесника, али и проценат учесника у односу на укупан број ученика у школи. 

            На "Мислиши" могу да учествују сви ученици који то желе, од 2. раз. ОШ до 4. разреда СШ, а 
неће желети само они насјлабији, а мото такмичења је Математика за све (или бар за већину). 
Није добра пракса да се пријављују само ученици млађих разреда, или само ученици старијих 
разреда ОШ. Ученици 1. раз. ОШ не могу учествовати, јер сматрамо да би то било непримерено и 
педагошки штетно (пошто у време такмичења деца тог узраста нису за такав вид такмичења 
способна, па би често њихов резултат на тесту био нереалан). А ми не желимо да на тај начин 
повећавамо број учесника на такмичењу! Врло је важно да такмичење буде коректно спроведено 
(да се у свему поштују упутства). Код "Мислише" тестови (задаци)  су посебни за сваки разред. 
Уосталом, све о "Мислиши" и његовој мисији прочитајте у објављеним документима на нашим 
сајтовима. Такође, подсећамо да нудимо доста публикација за препремање "Мислише", али и свих 
других математичких такмичења  (Видети на сајту). 
             Школе које су већ послале пријаву за такмичење, а имају још заинтересованих ученика за 
учешће, могу послати накнадну (додатну) пријаву - по истој процедури. 
            Неке школе нису још послале пријаву за "Мислишу 2015" (због штрајкова и других 
проблема), а желе да учествују.. Стога продужавамо рок за пријављивање до краја фебруара 2015.  
            Молимо, прочитајте потребна обавештења / позиве / упутства и што пре пошаљите пријаву 
(уколико то већ нисте учинили). 
            Хвала!   

                           12.02.2015. год. 
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