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Велико финале на такмичењу „Мислиша 2008“ 

СПЕЦИЈАЛНЕ  НАГРАДЕ 

 НА  "МИСЛИШИ 2008"  
 

                Клуб младих математичара "Архимедес" из Београда по трећи пут је у Србији 

успешно организовао математичко такмичење "Мислиша 2008" - велику манифестацију у 

циљу популаризације математике. Учествовало је преко 27.000 ученика из 360 школа 

(основних и средњих), а  додељено је и  већ уручено 2.638 признања ученицима (467 награда и 

2.218 похвала), као и 2.000 захвалница школама и наставницима. Иначе, сваки  ученик-учесник 

такмичења и наставник-координатор добио је пригодан поклон од "Архимедеса" и сертификат о 

учешћу на такмучењу. 

               Међутим, то није све.  

              "Архимедес" је  додатно доделио четири специјалне супер-награде  четворици ученика 

од оних који су освојили 100% бодова и већ добили прву награду. Ова специјална супер-награда 

је "Архимедесова" летња школа младих математичара на Тари у јулу 2008. године.. Пошто је 

било 85 кандидата, избор је извршен на основу резултата на супер-финалу, које je одржано  

10.05.2008. у Београду, а на коме су кандидати решавали по 5 додатних задатака у току 90 

минута. Резултати су саопштени у року од три дана. 

               Супер-награду су добили: Јелена Бакић (2. раз. ОШ "Душан Јерковић" Ужице), Миљан 

Тодоровић  (4. раз. ОШ "Јован Дучић" Нови Београд), Павле Ђоровић  (6. раз. ОШ "Соња 

Маринковић" Земун) и Милица Милетић  (1. раз. Земунске гимназије). Они су и на супер-финалу 

освојили максималан број бодова. 

              „Архимедес“ честита свим добитницима признања на такмичењу „Мислиша 2008“, а 

посебно победницима на супер-финалу.  

               Износећи своје мишљење у упитницима о такмичењу, преко хиљаду наставника који су 

учествовали у организацији такмичења у школама, говоре у суперлативима о задацима и 

организацији такмичења.             

               Све о такмичењу "Мислиша 2008" може се видети и на  сајту:  www.arhimedes.co.yu   

               А шта још радимо и шта смо до сада урадили за математичко образовање у Србији може се такође 

видети на том сајту. 

               Волели бисмо да се вест о овоме појави у средствима информисања, јер то заслужује оних 27.000 

ученика, од којих преко 2.600 са признањима, међу њима и ово четворо са супер-наградом !!!?   

             С поштовањем,                 

                                                                                                                           

                                                                                                                            За "АРХИМЕДЕС":  

                                                                                                                                  Богољуб Маринковић, проф.                                                                          
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