
Математичко друштво "АРХИМЕДЕС" 
11000  Београд,  Дечанска бр. 6 
Тел. 011/3245-382,  факс 3245-383 

E-mail: arhimed1@eunet.rs   
Sites: www.arhimedes.rs   и  www.mislisa.rs 

                                                   МММ 2015. 
    Мај  месец математике у "Архимедесу"  
       (у оквиру републичке манифестације "Мај=месец  математике", сајт: www.m3.cpn.rs) 
         

1) "Архимедесова" 405. математичка трибина (за наставнике), 05.05.2015. године 
(Учитељски факултет у Београду, 18 часова). Детаљније обавештење видети на 
сајту www.arhimedes.rs  под НОВОСТИ. 

2)   Математички турнир 2015 – екипне математичке олимпијаде ОШ и СШ Србије, 
      16.05.2015. у  Београду (ХТПШ, Љешка 82; XIII београдска гимназија, Љешка 47 ).  
       Видети на сајту под Такмичења / Математички турнир. 

3)  70. рачунарска трибина, 19.05.2015. године (Учитељски факултет у Београду, 
      у 18 часова)  Детаљније обавештење на "Архимедесовом" сајту под НОВОСТИ. 
4)   Представљање активности Математичког друштва "Архимедес" , 16.05.2015. 
      на Математичком турниру 2015 (видети под 2)  и  18.05.2015. године пре квиза у  
      Дечјем културном центру (видети под 6). 

5)   Мини семинар – практикум. Тема: "Идеја пар-непар у решавању нестандардних   
       математичких задатака" - 18.05.2015. године, 17−17.50 часова. Дечји културни  
       центар у Београду, Таковска 8. 

6)   Међушколски математички квиз "Оштар ум" (ученици стријих разреда ОШ), 
      18.05.2015. године, 18 −19 часова. Дечји културни центар у Београду, Таковска 8. 

7)   Изложба слика "Математика у боји"  -  дигиталне репродукције слика из колек- 
      ције МД "Архимедес" – током месеца маја у "Архимедесу". Можда и у Дечјем  
      културном центру за време семинара и квиза 18.05.2015. године, 17-18 часова 
      (видети под 5-6). 

8)  Међушколски математички квиз у Јакову, 28.05.2015. (ОШ у Јакову, 13 час.). 
9) Завршни тест за школску 2014/2015. годину у "Архимедесовој" школи младих  
      математичара (АШММ), 30.05.2015. на Учитељском факултету у  Београду, одно- 
      сно 17.05.2015. у "Архимедесу" за I−III разред (према датом распореду-сатници).   

10) Пријављивање за "Архимедесове" летње школе младих математичара 2015,  
     током целог месеца. Видети Конкурс за АЛШММ на сајту под Школе и курсеви. 

11)  "Архимедесова" књижара – продајна изложба  приручне математичке литерату-  
      ре за љубитеље математике. Највећи избор. Ради сваког дана (9−22 ч.) у "Архиме- 
      десу", Дечанска 6. Могуће наручивање књига и преко интернета. Видети на сајту   
      www.arhimedes.rs  под Публикације и "Архимедесова" књижара.  

 У "Архимедесу" је сваки месец у години – месец математике! 
                                                                                                                  МД "АРХИМЕДЕС"  
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