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Обавештење 
  за координаторе такмичења 

"МИСЛИША – 2009" 
Поштоване колегинице и колеге, координатори нашег такмичења, 

Захваљујемо што и Ваша школа учествује на "Мислиши 2009" и што сте и Ви  
допринели да и ове године "Мислиша" бележи рекордан број учесника - нешто више 
него прошле године (око 28.000).  

У вези са математичким такмичењем "Мислиша 2009", у минулом периоду 
послали смо Вам неколико обавештења. Надамо се да сте их добили и проучили. 

Овом приликом посебно Вас обавештавамо о слању материјала непосредно 
везаног за спровођење такмичења, које је већ на прагу (19.03.2009). 

1. Како бисте на време могли да обавите све организационо-техничке припреме 
за такмичење, у току последњих месец дана свим пријављеним школама, а на име 
координатора, послали смо све припремне материјале за такмичење (осим тестова), 
са инструкцијама како да се поступи са појединим материјалима и како се 
попуњавају поједини обрасци (Важно обавештење бр. 4960 од 05.02.2009). Садржај 
пошиљке: узорак Упутства за тестирање (које се доставља и заједно са тестовима-
задацима), листе-табеле за одговоре, сертификати, чланске карте и свешчице-поклони 
за сваког учесника (онолико колико је пријављених ученика+1), упитник о такмичењу. 
Требало је да нам јавите да ли сте пошиљку примили и да ли је све било на броју. 

2. Сутра и прекосутра (12-13.марта 2009) на Ваше име шаљемо пошиљку са 
тестовима (са Упутством за спровођење такмичења) и она треба да Вам стигне 
најкасније у понедељак-уторак (16-17. марта 2009). Молимо Вас да нам јавите (може 
преко телефона) да ли сте пошиљку добили, да комисијски преконтролишете њен 
садржај и утврдите да ли је све у реду (ако нешто недостаје да одмах пошаљемо). 
Шифра (код) школе биће назначена изнад Ваше адресе на пошиљци са тестовима. 

3. Молимо да поступите у свему према упутствима датим у претходним обавеш-
тењима. После такмичења материјал (листе-табеле са одговорима, попуњене упитнике 
и податке о радном тиму) одмах доставите на нашу адресу: 

                   "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд 

4. Неопходне информације и упутства, осим у послатим Вам обавештењима, 
имате и на сајтовима: www.arhimedes.rs  и  www.mislisa.rs 

За све информације на располагању смо Вам сваког дана (9-22 ч.). 

Надамо се да ћете са сарадницима учинити све да такмичење протекне у свему 
према пропозицијама.  

Захваљујемо на сарадњи и срдачно поздрављамо! 
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