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ИНФОРМАЦИЈА 
ПОВОДОМ ФИНАЛА МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА "МИСЛИША 2020" 

  

                    Поштоване колегинице и колегe,  координатори, 
                     

                    Као што је познато и објављено у Основном извештају о такмичењу "Мислиша  2020", 
ученици који су на основном нивоу овог такмичења (12.03.2020) освојили максимални  број 
бодова (у 1. и 2. разреду 60 бодова, а у осталим разредима 100 бодова), квалификовали су се за 
републичко финале, које је требало да се одржи 25. априла 2020. године у Београду.  Међутим, због 
настале ванредне ситуације, финале је одложено и планирано да буде одржано у септембру-октобру 
2020, наравно, уколико за то буду постојали услови, првенстено у погледу безбедности учесника 
финала (ученика и пратиоца). 
                  Нажалост, с обзиром на ситуацију у вези са епидемијом корона вируса (Ковид 19), нисмо 
нашли могућност да се на досадашњи (класичан) начин спроведе финале уз учешће 235 ученика. 
Наиме, нема техничких и кадровских могућности (простор, опрема, наставници) да се осигура 
безбедност 235 ученика, још толико пратилаца и великог броја наставника (дежурних и чланова 
комисија), уз поштовање прописаних и препоручених мера заштите од корона вируса, а уз то да 
такмичење буде регуларно (испоштоване пропозицијe такмичења).  
                  Желећи да ученици који су се квалификовали за финале имају неку успомену на то, 
смислили смо један начин који, у датим ванредним околностима, треба да је прихватљив. По 
пропозицијама, сваки учесник финала добијао је СЕРТФИКАТ, као доказ о учешћу. Овог пута добиће 
СЕРТИФИКАТ (на сличном обрасцу), као  доказ да се квалификовао за финале. Осим тога, добиће на 
поклон једну занимљиву математичку књигу из које ће моћи да решава задатке по избору  (уместо да, 
као до сада, решава пет задатака на финалу). 

                 За сваког ученика Ваше школе, који се квалификовао за финале, у прилогу шаљемо: 

1) Сертификат 
2) Поклон – књигу из математике.  

Молимо да их уручите тим ученицима. 

Хвала Вам на досадашњој сарадњи. 

Очекујемо учешће Ваше школе и на  „Мислиши 2021“. 

Желимо Вам успешан рад у школској 2020/2021. години! 

                 С поштовањем, 

    Bogoqub Marinkovi}, prof. 

  За "АРХИМЕДЕС":  

     
     


