Саопштење из "АРХИМЕДЕСА"
о такмичењу "МИСЛИША 2009"
Математички празник у школама Србије

"Мислиша 2009"
Пре десетак дана (19. марта 2009), преко 28.000 ученика из 378 школа Србије
истовремено је решавало задатке на популарном Математичком такмичењу "Мислиша" које је,
по угледу на Међународно математичко такмичење "Кенгур без граница" и уз сагласност
Министарства просвете, по четврти пут организовало Математичко друштво "Архимедес" из
Београда. Број учесника сваке године је растао, што говори о доброј организацији такмичења и
квалитету задатака. Наиме, 2006. године било је 7000, 2007. преко 14.000, 2008. године 27.700
учесника, а ове године 28.200 учесника. Учествовали су ученици од 2. разреда основне до 4.
разреда средње школе. Они су у току 75-90 минута у својим школама решавали тестове (по
разредима) са по 25 занимљивих математичких задатака (2. разред - 15 задатака), углавном
логичко-комбинаторног карактера (у складу са програмом математике и по мери ученика).
Одговори се прегледају и резултати обрађују у "Архимедесу". Сам назив такмичења одражава
суштину овог такмичења и саме математике. Циљ такмичења је популарисање математике,
развијање интересовања за њу код што већег броја ученика и мотивисање ученика да математику
уче са задаовољством. Мото такмичења је Математика за све или бар за већину (што је
реалније). Сви учесници такмичења добили су сертификате о учешћу и пригодне поклоне, а неће
изостати ни награде и похвале за постигнуте високе резултате. Најуспешнији ће бити позвани на
финале, где могу освојити специјалну награду – "Архимедесову" летњу математичку школу на
Тари или Сребрном језеру (у јулу 2009).
 Из школа смо одмах по такмичењу добили листе са одговорима ученика. Велики посао
око прегледа одговора ученика је у току. Резултате и одговарајућа признања доставићемо
школама у предвиђеном року (до 20.04.2009).
 У периоду од 26. до 30. марта 2009. свим школама-учесницима такмичења "Мислиша
2009" послали смо: а) табеле са тачним одговорима за све разреде; б) збирку задатака
"Мислиша 2009" у којој су сви тестови са комплетним решењима задатака у свим тестовима, што
ће, свакако, бити од користи при анализи задатака са ученицима.
 Према информацијама из школа и оценама у највећем броју послатих анкетних упитника,
такмичење је у целини добило највишу оцену (веома задовољни ученици и наставници, како
задацима и начином спровођења такмичења, тако и пригодним поклоном и сертификатом који је
добио сваки учесник такмичења-игре). Посебне похвале дате су за избор задатака.
Као претходне три године, ово је био прави математички празник у школама Србије.
 Следећи велики математички празник биће 23. маја ове године у Београду, када се
одржава традиционални велики "Архимедесов" математички турнир (математичка олимпијада
- екипна првенства ОШ и СШ Србије у математици), где се очекује учешће преко 150 екипа (близу
1000 такмичара)!
Иначе, "Архимедес" је стручно друштво са највише стручних активности са љубитељима
математике свих узраста.

За "АРХИМЕДЕС":
Београд, 30.03.2009.

Богољуб Маринковић, проф.

