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Писмо школама, наставницима математике, учитељима 

 Математичко такмичење "МИСЛИША 2014" 
Да подсетимо: Пријављивање је у току! 

                                                            И неке  додатне напомене 

 Поштоване колегинице и колеге, 

 Захваљујемо школама и наставницима (посебно координаторима) на досадашњем учешћу на 

националном математичком такмичењу "Мислиша". Према мишљењима из школа и стручњака из 

других институција, у минулих осам година "Мислиша" је био успешан у сваком погледу (бес-прекорна 

организација, примерени и лепи задаци, прецизна упутства, врсте и број признања и др.). О свему 

детаљније на нашим сајтовима. Желимо да и даље буде узор и недостижан. А то може бити само уз 

Вашу помоћ, првенствено уз помоћ координатора и сарадника, као и поштовањем пропозиција.  

             Не понављјући све оно што је мање-више познато, дајемо још неколико напомена. 

             Молимо да их прочитате, узмете их у обзир и пренесете колегама. 

             Посебно се оне односе на координаторе у школама које су до сада учествовале на овом 

такмичењу, а такође је ово и позив осталим школама да укључе своје ученике у велику породицу 

младих "мислиша", тј. у клуб "Мислиша". 

             1.  Датуми: основни ниво 13.03.2014. у школама,  републ. финале 27.04.2014. у Београду.  

             2.  Пријављивање за "Мислишу 2014" је увелико у току.  
             Обавештења-позиве (са пропoзицијама) и обрасце пријава раније смо послали свим школама, 
а објaвили смо их и на нашим сајтовима.  

             3. Мото "Мислише": Математика за све (или бар за већину).  

             Запазили смо да неке школе за "Мислишу" пријављују углавном боље ученике, што није добро. 

Треба омогућити учешће свима који то желе (а неће желети само они најслабији). 

             Такође, неке основне школе пријављују само ученике млађих разреда, друге само ученике 
старијих разреда. Ни таква пракса није добра. Потребна је добра сарадња свих наставника. 

             4.  Мисија "Мислише" је доста широка и значајна, а он ће је остварити у још већој мери ако бу-
де што масовнији, тј. ако се што већи број ученика на овај начин дружи са математиком. Улога школе  
и наставника ту је пресудна, у смислу да правилно вреднују неке активности.  А "Мислиша" се ваљда 
већ доказао! Стога се заједно потрудимо да надмашимо прошлогодишњи рекордан број учесника 
(преко 40.000). Пре два ипо месеца обележили смо  40 година постојања и  рада МД "Архимедес", па  
је и тих 40000 "мислиша" био симболичан допринос том јубилеју. Идемо даље! 

             5. Узгред, напоменимо да ће бити нових изненађења и на "Мислиши 2014". Додатна признања 
и поклоне очекују школе са великим процентом учешћа на "Мислиши" у односу на укупан број ученика 
у школи. И због тога је, поред осталог, потребно у пријави за такмичење навести број пријављених за 
"Мислишу" и број свих ученика у школи (што неке школе нису до сада чиниле). Овде наглашавамо да 
ће кандидати за та признања-поклоне бити школе које су за "Мислишу" пријавиле ученике млађих и 

ученике старијих разреда ОШ, а посебно оне где су заступљени сви разреди (28. раз. ОШ), односно 
сви разреди СШ. Дакле, битан је не само проценат учешћа, већ и структура учесника. Проблем нам 
представљају пријаве са непотпуним подацима о школи и координатору. Такве пријаве нећемо 
узимати у обзир при додели додатних признања/поклона.  
             Још нешто: увек можете послати накнадну пријаву.  

             6. Подсећамо да нудимо доста публикација за припремање "Мислише", али и свих других мате-
матичких такмичења. Видети на сајту. 

              "Архимедес" зна да цени сваку подршку његовој мисији у нашем образовању (иако његове 
активности и резултати нису адекватно пропраћени у нашим медијима). А о мисији "Архимедеса"  сва-
како доста  говори  и  број учесника  у његовим  досадашњим  бројним активностима,  што се може 
видети  и на "Архимедесовим" сајтовима.   

             Надамо се да сте нас разумели.  

             Добродошли!  

           Хвала на сарадњи и срећно у 2014. години!                                                                                         

                                                                                                  Математичко друштво "АРХИМЕДЕС" 
 

http://www.arhimedes.rs/
http://www.mislisa.rs/


  

 

ДОДАТАК 

  Ових дана смо из неких школа добили предлог да на такмичењу "Мислиша" учествују и 

ученици првог разреда основне школе, односно, постављено је питање: Зашто се за такмичење 

"Мислиша" не могу пријављивати и ученици првог разреда основне школе? 

 Наш одговор је недвосмислен. То не долази у обзир. 

 Наиме, сматрамо да би то било непримерено, нецелисходно и да би од тога било више штете 

него користи. Разлога има више. Поред осталог,  деца тог узраста,  до одржавања такмичења, још 

нису оспособљена да самостално решавају задатке, правилно записују и кодирају одговоре.  

   Као што смо и до сада истицали у нашим обавештењима и упутствима, ми и сада позивамо 

сараднике (координаторе и радне тимове) на спровођењу овог такмичења у школама, да се у свему 

придржавају датих пропозиција/упутстава, па ће резултати бити валидни, што треба да буде интерес 

свих – ученика, наставника, школа и нас. А пре свега, због  популаризације математике и унапређива-

ња математичког образовања. Захваљујемо сарадницима у школама на коректној сарадњи! 

 Потрудите се да тог дана (ове године:13. марта) у школи заиста буде прави празник математи-

ке и нека свако уради поштено онолико колико може. Нигде се ти резултати неће истицати "на велика 

звона".  А праведно је да се зна за најуспешније појединце, поготову на финалу такмичења!   

 Наравно, добродошле су све добронамерне и конструктивне сугестије  

            Позивамо школе које до сада нису учествовале на "Мислиши" да заинтересоване 

ученике прикључе огромној армији "мислиша" (до сада преко 224.000 учесника). Препоручујемо 

да свакако погледате (па и прочитате)  Прву општу информацију о Математичком такмичењу 

"Мислиша 2014", а онда и остала обавештења (позив за учешеће-прпозиције, упутства, образац 

пријаве), која можете скинути са наших сајтова www.arhimedes.rs  www.mislisa.rs, а послата 

су школама још почетком септембра ове године.                           

 Свима захваљујемо на труду и подршци и желимо срећну и успешну 2014. годину! 

  

                                                                                                                                          МД "АРХИМЕДЕС" 
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