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ПОСЕБНА ИНФОРМАЦИЈА
(за медије)

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ
НА "МИСЛИШИ 2007"
ДОДЕЉИВАЊЕМ СПЕЦИЈАЛНИХ НАГРАДА
ЗАВРШЕНО ТАКМИЧЕЊЕ "МИСЛИША 2007"
Клуб младих математичара "Архимедес" из Београда по други пут је у Србији
успешно организовао такмичење "Мислиша" - велику манифестацију у циљу популаризације
математике. На такмичењу "Мислиша 2007" учествовало је 14100 ученика из 239 школа
(основних и средњих), а додељено је и већ уручено 1750 признања ученицима (312 награда и
1438 похвала), као и 1001 захвалница школама и наставницима. Иначе, сваки ученик-учесник
такмичења и наставник-координатор добио је пригодан поклон од "Архимедеса" (свеска са
амблемом такмичења "Мислиша"), док је сваки координатор додатно добио Збирку задатака
"Мислиша 2007" (са решењима) и џепни календарчић. Свака школа је добила комплетне
резултате за све своје ученике који су на такмичењу учествовали (десет дана пре рока).
Међутим, то није све. "Архимедес" је додатно доделио четири специјалне награде (а
биле су планиране три) четворици ученика од оних који су освојили максималних 100 бодова и
већ добили прву награду. Ова специјална награда (супер-награда) је "Архимедесова" летња
школа младих математичара на Сребрном језеру или на Тари у јулу 2007. године (по избору
ученика). Пошто је било 26 кандидата, избор је извршен на основу резултата на супер-финалу,
које je 29. априла 2007. одржано у "Архимедесу" (Београд, Дечанска 6), на коме су ученици
решавали по 6 задатака. Супер-награду су добили: Никола Ђоковић (4. раз. ОШ "Дринка
Павловић" Београд), Марко Станковић (4. раз. ОШ "Вук Караџић" Пирот), Предраг Обрадовић
(5. раз. ОШ "Ратко Митровић" Нови Београд) и Бојан Лазић (3. раз. Прве крагујевачке гимназије).
Честитамо!
Износећи своје мишљење у упитницима о такмичењу, преко 90% од неколико стотина
наставника говорило је у суперлативима о задацима и такмичењу у целини.
Довиђења до " Мислише 2008"!
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