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"АРХИМЕДЕС" -  КЛУБ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА 
11001 Београд,  Дечанска (М. Пијаде) 6,  пошт. фах 688 
Телефони: (011) 3245-382  и 3245-383,  факс: 3245-383 

E-mail:  arhimed1@eunet.yu     Интернет:  www.arhimedes.co.yu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Бр. 4740                                                                    Кратка  општа  информација                                            Београд, 14.01.2008. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         07.02.2008. 

МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

"МИСЛИША  2008" 
Molimo, pro~itajte celu informaciju! 

                Клуб младих математичара «Архимедес» из Београда, већ по трећи пут у Србији организује 

Математичко такмичењe "Мислиша" (за ОШ и СШ), по угледу на Међународно математичко такмичење 

"Кенгур без граница" (уз нека побољшања и корекције, које спровођење такмичења чине технички 

једноставнијим, а стручно и  педагошки много прихватљивијим). До сада je у Србији два пута веома успешно 

организовано такмичење „Мислиша“: 2006. године (7000 ученика) и 2007. године (14000  ученика), о чему 

сведоче највише оцене од стране наставника и ученика.. Видети прилог на  полеђини  овог листа! 

                  Такмичење "Мислиша 2008" одржаће се 20. марта 2008. године (четвртак) пре подне (у 10 сати),  

истовремено у свим  школама које пријаве ученике. Траје 90 минута (за ученике  2. разреда ОШ – нешто 

краће: 60 минута). Спроводи се према пропозицијама и оперативном Упутству које добија свака школа. 

Мото такмичења остаје: „Математика за све“ (или бар за већину). Име "Мислиша" најбоље одражава 

суштину овог математичког такмичења. Организација спровођења „Мислише“ је крајње једноставна 

(пријављивање, упутства, само тестирање,  достављање  решења и резултата). 

                 “Мислиша“ се је у Календару такмичења ученика за школску 2007/2008. годину  који је усвојило и 

објавило Министарство просвете  Републике Србије Од тог Министарства смо још 2006. године добили 

писану сагласност/подршку за организовање овог такмичења у Србији. 

                  Последњи  рок  за пријављивање: 10. фебруар 2008. године.  Пријављивање је у току, а врши се на 

адресу: „Архимедес“, 11000 Београд, Дечанска 6 (тел./факс 011-3245-383). „Архимедес“ поручује: Пошто 

је  рок у недељу,  на захтев  неких  школа,  рок продужавамо до 15.02.2008.  Не чекајте  последњи час!   

                  Могу да учествују сви ученици који желе, од 2. разреда ОШ до 4. разреда СШ, нарочито они који 

воле да  решавају лепе математичке задатке и да математику уче са задовољством. Тестови (задаци) су 

посебни за сваки разред (ради приближавања нашим програмима математике и да задаци буду по мери 

ученика). Прилика је да  велики број ученика испроба своје математичко умеће.  

                  Сваки учесник „Мислише“ добиће сертификат о учешћу, чланску карту  и пригодан  поклон;  многи 

ће добити и  лепе  награде (са дипломом) или  писане  похвале, а најбољи  специјалне награде („математичко“ 

летовање). Прошле године је додељено 1750 признања, од тога 312 награда и 1438 похвала, као и  

       4 специјалоне награде. Наставници (координатор и чланови радног тима), који спроводе такмичење у школи, 

такође добијају писана  признања  и поклоне. 

                 "Мислиша" пружа одличну прилику да, уз мало труда и коректно спровођење такмичења (поштујући 

добијена упутства), сви учесници (школа, ученици, наставници)  сагледају своје домете у  математици, 

наравно, с обзиром на услове у којима их остварују.  И све то  у  једном  дану  и  потезу!  

                 Претходне две године на дан такмичења „Мислиша“ у већини школа био је прави математички 

празник. Потрудимо се сви заједно да тако буде и 20. марта 2008. године! 

           „Архимедес“ је свим школама послао шира обавештења и званичан  позив за такмичење  са обрасцима  

и  упутствима  за  пријављивање. Обавештења и обрасци пријава могу да  се  преузму  и  са  "Архимеде-

совог" сајта:  www.arhimedes.co.yu 

                 "Архимедес" је  стручно  друштво са  највише  масовних  манифестација и има  велико искуство у 

организовању оваквих активности.  

                      Sre}no u 2008!                                                    

          Pogledajte prilog u nastavku!                                         КММ  "АРХИМЕДЕС" 

http://www.arhimedes.co.yu/
http://www.arhimedes.co.yu/
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Прилог  

  

                                   „Мислиша 2007“ –успешно 

          Ево како су у основним и средњим  школама широм Србије оценили прошлогодишње такмичење 

„Мислиша 2007“ (наводе се најчешће оцене и коментари):  

Сјајно! Све је супер. Одлично замишљено и реализовано. Веома професионално урађено и од 

организатора припремљено. Организација крајње професионална, све похвале! Сјајна организација, 

прелепи задаци, деца задовољна... Лепи занимљиви и инспиративни задаци, прилагођени узрасту. 

Одлично је што су тестови по разредима. "Мислиша" у највећој мери прати план и програм, за разлику 

од ... Предности „Мислише“ су несумњиве у сваком погледу.  Задивљени смо  избором задатака. Задаци 

изузетни - честитамо састављачима! Одличан избор задатака. Сви смо презадовољни. Само овако 

наставите! Јако маштовито - занимљив начин да се деци приближи математика. Ученици срећни и 

задовољни, дивна атмосфера - дан посвећен математици, одлично!!!!. Били су мотивисани ученици, 

мотивисана и ја-одличан (5+). Све је савршено - да може да служи као стандард (ISO стандард).  

Ажурност - благовремене и прецизене информације, коректност, мотивација, све је одлично! Деца 

одушевљена понуђеним задацима и оваквим начином такмичења-игре. И што је најважније за децу и 

радни тим: 15. марта 2007. био је математички празник. У једном дану и потезу "Архимедес" је 

снимио стање математике! Потребна већа медијска подршка оваквој акцији! 

            Као што се види, тамо где је био "Мислиша" - био је математички празник и дан за памћење.  

 

 


