
         

        Координаторима  такмичења "МИСЛИША" 

  Драги и поштовани пријатељи -  сарадници!  

 Желимо Вам срећну и успешну 2016. годину! 
 Захваљујемо на досадашњем учешћу Ваше школе на националном математичком такми-

чењу "Мислиша" и позивамо Вас да сарадњу наставимо и још више унапредимо. 

 Подсећања ради, дајемо неколико напомена, уз извињење што ћемо можда поновити 
понешто из наших ранијих обраћања.  Молимо, прочитајте! 

 • Прошле школске године се навршило 10 година такмичења "Мислиша" (са импозантних 
око 50.000 учесника у 2015. години и чак 320.800 учесника за тих 10 година). Због чега је „Мислиша“ 
тако популаран, исказано је у попуњаваним евалуационим упитницима о такмичењу. 
             Позивамо Вас да, у границама могућности, допринесете да на "Мислиши 2016" буде већи 
број учесника него прошле године. А рекорд ће бити постигнут ако свако од Вас пријави бар 
неколико ученика више него прошле године! Према мишљењима из упитника, "Мислиша" је до сада 
био успешан у сваком погледу (беспрекорна организација, прецизна упутства, ажурност, примерени и 
лепи задаци, врсте и број признања и др.), па је, надамо се, заслужио Вашу даљу подршку.  

            • Подсећамо Вас на мото "Мислише": Математика за све (или бар за већину), па треба 
омогућити свим ученицима који то желе (а неће желети само они најслабији) да учествују. У вези с 
тим, подсећамо да је мисија "Мислише" доста широка и значајна, а он ће је остварити у још већој мери 
ако буде што масовнији, тј. ако се што већи број ученика на овај начин дружи са математиком. 
Улога школе и наставника ту је пресудна, посебно, да подстичу и правилно вреднују неке активности.                   
А "Мислиша" се већ доказао! Дакле, идемо даље! Рачунамо на Вас!  Подржите мисију "Мислише"!  

            • Пријављивање за "Мислишу 2016" је увелико у току. Што пре, то боље!  
               Наравно, увек можете послати и накнадну пријаву. 
               Подсећамо да је основни ниво такмичења (у школама) 10.03.2016, а републичко финале 
(у Београду) 17.04. 2016. године. 
              О "Мислиши" је све  мање-више познато, али подсећамо да су сва обавештења послата шко-
лама  још у септембру и објављена на нашим сајтовима: www.arhimedes.rs  и www.mislisa.rs , а једно 
је и у прилогу.  Погледајте их! 
             •  "Архимедес" зна да цени сваку подршку његовој мисији. О уобичајеним признањима и 
поклонима за ученике, координаторе, школе и чланове раданим томова на спровођењу такмичењима  
речено је у обавештењима / проспектима за такмичење. Овде напомињемо да додатна признања и 
поклоне могу да очекују школе са великим процентом учешћа на "Мислиши" у односу на укупан број 
ученика у школи. Стога у пријави за такмичење свакако треба навести и број свих ученика у школи 
(што неке школе нису до сада чиниле). Овде наглашавамо да ће кандидати за та признања/поклоне 
бити првенствено школе које су за "Мислишу" пријавиле ученике млађих и ученике старијих разреда 
ОШ, а посебно оне где су заступљени сви разреди (2−8. раз. ОШ), односно сви разреди СШ. Дакле, 
битан је не само проценат учешћа, већ и структура учесника. 
              У вези са додатним признањима/поклонима ове године ће бити и нових изненађења. 
              Проблем нам представљају пријаве са непотпуним подацима о школи и координатору. Такве 
пријаве не можемо узимати у обзир при додели додатних признања / поклона.  
             • Књига је значајан извор знања. Подсећамо да нудимо доста публикација за припремање 
"Мислише", али и свих других математичких такмичења. Видети на сајту и  приложени проспект! 
             • Посебно препоручујемо школама да за своје библиотеке (школску или посебну приручну) 
поруче комплет „Мислиша 10 година“  (збирке по разредима) и трилогију „Криволинијске фигуре“.  
Биће то  украс за библиотеку  и  могу служити наставницима и ученицима за додатни рад и припре-
мање математичких такмичења. Првенствено имамо у виду ученике који нису у могућности да лично 
набаве те књиге!  Иначе, веома су пригодне  и за награде ученицима. 
             •  "Архимедес" све ради у најбољој намери. 
             •   Пријатељи "Архимедеса", надамо се да сте правилно схватили ово наше обраћање.   

           Да завршимо оним чиме  смо и почели: 

           Хвала на сарадњи и срећно у 2016. години!                                                                                         
                                                                                                  Математичко друштво "АРХИМЕДЕС" 
Београд, 12.12.2015.                                                           Београд, Дечанска 6 

                                                                                              Тел. (011) 3245-382 

                                                                                              Е-mail: arhimed1@eunet.rs 

Молимо да 
прочитате 
цело 
писмо. 
Хвала! 


