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"А Р Х И М Е Д Е С"                                             Београд, 23.04.2009. године 

МАТЕМАТИЧКО  ДРУШТВО                                                 Бр. 5000/2009. 

 11000  БЕОГРАД,  Дечанска  6    

 Тел.  3245-382, факс: 3245-383                                 Математичко такмичење 

Е-mail:  arhimed1@eunet.rs                                                  "МИСЛИША 2009"   
Интернет:  www.arhimedes.rs                                        - КООРДИНАТОРИМА- 
                                                            

                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПРИЗНАЊА. 

ЗАВРШНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
                
                  Поштоване колегинице и колеге! 
 

                  И овом приликом захваљујемо на учешћу ученика  ваше школе на  такмичењу. 

                 Подсећамо вас на оно што је до сада урађено, шта је у току и шта предстоји. 

                 1. Такмичење "Мислиша 2009" је одржано 19.03.2009. године. Учествовало је укупно  

28.204 ученика из 378  школа (305 основних и 73 средње).  

            2.  Већина школа је одмах доставила листе са одговорима ученика, попуњене упитнике 

о такмичењу и податке о радним тимовима који су спровели такмичење. Нажалост, из неколико 

школа до сада нисмо примили упитнике и податке о радном тиму. То се првенствено односи на 

СШ. Очекујемо да нам их доставе. 

                 3. Током последње недеље марта 2009. године школама смо (на адресе координатора) 

послали: а) табеле-листе са тачним одговорима и б) збирку задатака "Мислиша 2009" са свим 

тестовима и решењима задатака (за ОШ и за СШ). 

                 4.  Преглед одговора је завршен у рекордном року и резултате такмичења послали смо 

свим школама током друге недеље овог месеца (десет дана пре предвиђеног рока). Они су 

обухватили:  (1) резултате за сваког такмичара (број бодова и евентуално признање), уписане у 

саме пријаве-спискове такмичара, (2) табеларни преглед додељених признања ученицима 

(укупно 3002 признања: 554 награде и 2.448 похвала), са критеријумима за доделу  признања.  

                 Том приликом такође смо послали захвалнице школама и координаторима. 

                 5. Преглед признања и спискови награђених и похваљених ученика (по разредима - 

азбучним редом) објављени су (почетком априла) и на нашим сајтовима: www.arhimedes.rs и 

www.mislisa.rs, што је заузело преко 100 страница.  Није могуће објавити резултате за све 

ученике,  јер би то заузело око 1000 страница, а по пропозицијама није ни предвиђено прављење 

и јавно објављивање ранг-листа свих школа или ученика. 

                6. Приликом достављања резултата,  у пропратном обавештењу (бр. 4987), дали смо и 

обавештење о супер-финалу (10.05.2009. у Београду) за избор добитника специјалних награда. 

                 7. У складу са предвиђеним планом активности (а он је условљен техничким обимом 

припремних послова), о чему сте обавештени,  сада достављамо  признања  за ученике и радне 

тимове - у једној или више пошиљки (зависно од типа, формата и количине садржаја/прилога). 

                Ево о којим признањима и поклонима се ради. 

                а)  Награде (са одговарајућом дипломом) и писане похвале за ученике. Награде су 

лепе математичке и друге публикације или пригодна капа (качкет) "Мислиша 2009". Имена  

ученика који су добила награде (554) ми смо већ попунили на одговарајућим дипломама и 

листићима (налепницама) на самим наградама. Што се тиче похвала (2448), то смо учинили само 

у једном броју случајева (школа). У случајевима, где ми нисмо стигли да то урадимо (то би  

потрајало данима), шаљемо непопуњене обрасце похвала и молимо координаторе да организују 

уписивање имена ученика (на основу раније достављених извештаја-резултата) – према 

приложеном узорку за попуњавање. 
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                б) Захвалнице за чланове радног тима. Захвалнице смо написали за оне чланове 

радних тимова за које су нам достављени подаци. Написали смо око 1300 таквих захвалница.                     

У неким случајевима ти подаци су били непотпуни или нечитљиви, а у неким случајевима нису се 

слагали са осталим подацима из послате документације, па су могуће техничке грешке у неким 

именима. Исправићемо их, уколико се на њих укаже. У вези с тим, најлепше молимо колеге да 

убудуће пишу читљиво. 

               Наравно, спремни смо да отклонимо и друге евентуалне техничке грешке у вези са 

послатим материјалима (пропуштена имена, број бодова, ознака награде или похвале и сл.). 

                8. Препоруке. Поново напомињемо да и саме школе, према својим критеријумима и 

материјалним могућностима, могу својим ученицима-учесницима "Мислише 2009" додељи-

вати признања (награде-дипломе, похвале), што и препоручујемо. Такође препоручујемо да се 

уручивање признања (наших и оних које даје школа) изврши на пригодној свечаности у школи.   

                И овог пута позивамо школе да у "Архимедесове" летње школе пошаљу, како успешне 

учеснике на МТ "Мислиша 2009", тако и друге истакнуте љубитеље математике и да за њих сносе 

трошкове у пуном износу или делимично. Конкурс за ове летње школе је објављен и послат 

школама.   

                9. Оцена такмичења. На основу свих расположивих података и мишљења из школа 

(наведена у попуњеним упитницима), сматрамо да је такмичење успело у сваком погледу. Много 

би страница заузеле разне похвале (првенствено: веома професионална организација, одличан 

избор маштовитих задатака). Краћи осврт о томе дали смо у приложеном обавештењу "Актуелне 

информације". Када детаљније обрадимо све материјале, даћемо о томе шири осврт. Биће то, 

вероватно, крајем ове или почетком следеће школске године. Бићемо захвални свима који нам, 

сада када је све завршено, пошаљу своја додатна (закључна) мишљења и предлоге.  

              Са задовољством истичемо да су школе (координатори и радни тимови) у највећем броју 

случајева радили у складу са пропозицијама-упутствима, што је много помогло у нашем веома 

обимном и одговорном послу. Нажалост, у мањем броју школа нису у свему поштоване дате 

пропозиције-упутства (попуњавање пријава, подаци о радним тимовима, одговорност дежурних 

наставника на такмичењу). Делимо мишљење неких колега из појединих школа у вези са 

валидношћу неких резултата. То нам је отежавало рад, сређивање података и вредновање 

резултата. Ми смо учинили и чинимо све што је до нас, па то очекујемо и од свих колега у 

школама. Надамо се да убудуће на то нећемо морати да упозоравамо – за добро свих учесника у 

овом великом подухвату. 

             10. Као што знате, "Архимедес" је издао збирке задатака са такмичења "Мислиша 2009" 

(са решењима), једну за основне и другу за средње школе, а понудио је и друге публикације за 

љубитеље математике, прикладне и за награде ученицима. Шире о томе у одговарајућим 

обавештењима-проспектима. 

             Поштовани сарадници, организујући ово такмичење, као и претходних година, учинили 

смо за школску математику оно што смо у датим околностима могли, а од вас очекујемо да 

то подржите - да популаришете "Мислишу" и математику коју он пропагира. Трудићемо се да 

то убудуће још боље радимо. 

              Још једанапут захваљујемо на сарадњи. 

              С  поштовањем,  

                                                                                                                             За "АРХИМЕДЕС": 
 Богољуб Маринковић, проф. 


