
Саопштење из "АРХИМЕДЕСА" 
 

Математички празник у школама Србије 

                   "Мислиша 2016" 
И ове године рекордан број учесника – преко 50500 ! 

       У четвртак (10. марта 2016. године), са почетком у 12 сати, преко 50500 ученика 

у 640 школа широм Србије, решавало je лепе задатке на популарном Националном 

математичком такмичењу "Мислиша" (основни ниво), које је по једанаести пут 

организовало Математичко друштво "Архимедес" из Београда.  Број учесника сваке 

године је растао, тако да је укупан број са овом годином, која је рекордна по броју учесника 

(и то без подршке медија), премашио 371.000. Јединствено на нашим просторима! То говори 

о доброј организацији такмичења и нарочито о квалитету задатака (што потврђује и неколико 

хиљада мишљења из школа о досадашњим такмичењима). Учествовали су ученици од 2. 

разреда основне до 4. разреда средње школе. Према добијеним пропозицијама, они у 

својим школама решавају тестове са занимљивим математичким задацима, првенствено 

логичко-комбинаторног карактера, али у складу са програмом математике и по мери ученика. 

Одговори ће бити прегледани и резултати обрађени 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 задовољством. 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 

за високе резултате биће додељене награде (са дипломама) и похвале. Најуспешнији ће 

бити  позивани на велико републичко финале (17.04.2016. у Београду), на коме ће такође 

бити додељене уобичајене награде (I, II, III) и похвале, а најуспешнијима - четири специјалне 

награде ("Архимедесова" летња математичка школа, у јулу 2016). Резултати такмичења 

(основни ниво) биће послати школама у року од месец дана (као што је и предвиђено у 

пропозицијама), а имена награђених и похваљених ученика биће објављена и на нашим 

сајтовима. Одговарајућа признања (захвалнице) добиће школе, координатори и чланови 

радних тимова који су спровели такмичење у школама.  

         Такмичење "Мислиша" је  својеврсни математички празник у школама Србије 

          Иначе, "Архимедес" је стручно друштво са највише стручних активности са љубитељима 

математике свих узраста. Више о овим такмичењима и другим активностима Математичког друштва 

"Архимедес" на сајтовима: www.arhimedes.rs  и  www.mislisa.rs.   

 

Београд, 10.03.2016.                                                                           За "АРХИМЕДЕС",  
 
                                                                                                       Богољуб Маринковић, проф. 

 

     


