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САОПШТЕЊЕ
О ОТКАЗИВАЊУ ФИНАЛА МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА "МИСЛИША 2021."
Поштоване колегинице и колегe, координатори,
Као што је познато и објављено у Основном извештају о такмичењу "Мислиша 2021",
ученици који су на основном нивоу овог такмичења (11.03.2021) освојили максимални број бодова
(у 1. и 2. разреду 60 бодова, а у осталим разредима 100 бодова), квалификовали су се за републичко финале, које је требало да се одржи 25.04.2021. године у Београду. Због настале ванредне
ситуације, финале је одложено до даљњег (с тим што је планирано да буде одржано 30.05.2021, ако
се процени да за то постоје услови, посебно за безбедност учесника финала - ученика и пратилаца).
Међутим, с обзиром на ситуацију у вези са епидемијом корона вируса (Ковид 19), нисмо
нашли могућност да се на досадашњи (класичан) начин спроведе финале уз учешће већег броја
ученика. Наиме, нема техничких и кадровских могућности (простор, опрема, наставници) да се
осигура безбедност ученика, још толико пратилаца и великог броја наставника (дежурних и чланова
комисија), уз поштовање прописаних и препоручених мера заштите од корона вируса, а уз то да
такмичење буде регуларно (испоштоване све пропозицијe такмичења). Као што смо у претходном
Саопштењу навели, анализирали смо читаву ситуацију и оценили да би то по зравље и безбедност
деце било ризично, тим пре што се ради о већој групи деце и то из разних школа широм Србије,
а уз то био би велики проблем да се испоштују све прописане мере испред зграде у којој се такмичење одржава, где се окупља већи број одраслих пратилаца (родитеља, наставника), којима, као што
се зна, није дозвољен приступ у зграду у којој се одржава такмичење, а све би то ометало и
планирану организацију такмичења. И тако, ове године финале „Мислише“ неће бити одржано.
Ипак, желећи да ученици који су се квалификовали за финале имају неку успомену на
то, смислили смо начин који, у датим ванредним околностима, значи извесну замену за неодржано
такмичење. По пропозицијама, сваки учесник финала добијао је СЕРТФИКАТ, као доказ о учешћу на
финалу. Овог пута добиће СЕРТИФИКАТ (на сличном обрасцу), као доказ да се квалификовао за
финале. А осим тога, добиће на поклон две занимљиве „Архимедесове“ математичке збирке
задатака из којих ће моћи да решава задатке по свом избору.
За сваког ученика Ваше школе, који се квалификовао за финале, у прилогу шаљемо:
1) Сертификат
2) Поклон – две књиге из математике.
Молимо да их уручите тим ученицима.
Нисмо нашли неко друго стручно ваљано решење и мање ризично по безбеност ученика.
Вама хвала на досадашњој сарадњи. Надамо се да су стигли додатни поклони које смо
школи и координатору послали пре неколико дана.
Очекујемо учешће Ваше школе и на „Мислиши 2022“.
С поштовањем,
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