Саопштење из "АРХИМЕДЕСА"
Математички празник у школама Србије

"Мислиша 2015"
И ове године рекордан број учесника – преко 49.000 !
У четвртак, 12. марта 2015. године, са почетком у 12 сати, нешто више од 49.000 ученика у 625
школа широм Србије, решавало је задатке на популарном Националном математичком такмичењу
"Мислиша" (основни ниво), које je по десети пут организовало Математичко друштво "Архимедес"
из Београда. Број учесника сваке године је растао, тако да је укупан број са овом годином, која је
рекордна по броју учесника (и поред вишемесечног штрајка школа), премашио 320.800. (Јединствено
на нашим просторима!). То говори о доброј организацији такмичења и нарочито о квалитету задатака,
што потврђује и неколико хиљада мишљења из школа (добијених путем упитника). На овом
такмичењу учествовали су ученици од 2. разреда основне школе до 4. разреда средњих школа.
Према добијеним пропозицијама, они су у својим школама решавали тестове са занимљивим математичким задацима, првенствено логичко-комбинаторног карактера, али у складу са програмом математике и по мери ученика. Одговори ће се прегледати и резултати обрадити у "Архимедесу". Сам назив
такмичења одражава суштину такмичења и саме математике. Код "Мислише" математика је
лепа. Циљ такмичења је популарисање математике, развијање интересовања за њу код што већег
броја ученика и њихово мотивисање да математику уче са задовољством (кроз решавање лепих и
занимљивих задатака), развијање математичких способности ученика (нарочито логичко-комбинаторних), ширење математичке културе младих, подстицање на дубље усвајање садржаја школске
математике, афирмација постигнућа ученика и допринос повећању њихових менталних и психолошких потенцијала (изграђивање позитивних особина, као што су: самосталан рад, одговорност,
систематичност, упорност, уредност, етичке навике), подстицање за коришћење приручне математичке литературе. Мото такмичења је Математика за све или бар за већину (што је реалније). Сви
учесници такмичења добили су сертификате о учешћу и пригодне поклоне, а неће изостати ни
уобичајене награде и похвале за постигнуте високе резултате (које ће се доделити после прегледа
одговора на тестовима). Најуспешнији ће бити позвани на велико републичко финале (19.04.2015. у
Београду), на коме ће се такође доделити уобичајене награде (I, II, III) и похвале, али и четири
специјалне награде - "Архимедесова" летња математичка школа на Тари или Сребрном језеру (у
јулу 2015. године).
Такмичење "Мислиша" је

својеврсни математички празник у школама Србије. Оно је у

Календару такмичења и смотри ученика ОШ и СШ, који је објавили Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.
Иначе, "Архимедес" је стручно друштво са највише стручних активности са љубитељима
математике свих узраста. Више о овим такмичењима и другим активностима Математичког друштва
"Архимедес" може се сазнати на сајтовима: www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs.

Београд, 14.03.2015.
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