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          "А Р Х И М Е Д Е С"                                               Београд, 16.04.2007. године 
КЛУБ  МЛАДИХ  МАТЕМАТИЧАРА                                       Бр. 4610/2007. 
 11000 БЕОГРАД,  Дечанска  бр. 6    

     Тел.  3245-382, факс: 3245-383                        
Е-mail:  arhimed1@eunet.yu                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ  2 
Интернет:  www.arhimedes.co.yu                                  за школе-учеснице 
                                                           на такмичењу "Мислиша 2007"  

                                                                                - КООРДИНАТОРИМА - 
                                                                                                                                                       

ДОСТАВЉАЊЕ / УРУЧИВАЊЕ  ПРИЗНАЊА 

 
                 Поштоване колегинице и колеге! 
                 

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

                  Подсећамо вас на оно што је до сада урађено: 

                 1. Такмичење "Мислиша 2007" је одржано 15.03.2007. године. Учествовало је укупно 

14.100 ученика из 239 школа (165 основних и 74 средње) - коначан број. 

            2. Достављање листа/табела са одговорима ученика обављено је у року од неколико 

дана по такмичењу. Из већине школа у том року примили смо и попуњене упитнике о такмичењу и 

податке о радним тимовима који су спровели такмичење. Нажалост, из неколико школа до сада 

нисмо примили те упитнике. Преглед одговора је завршен у рекордном року - до краја марта 2007. 

године. У међувремену су школама послате листe/табеле са тачним одговорима (23.03.2007).  

                 3. Резултате такмичења послали смо свим школама 03.04.2007. године (десет дана пре 

предвиђеног рока). Они су обухватили:  резултате за сваког такмичара - број бодова и евентуално 

признање, спискове  ученика по разредима  изнад одређеног броја бодова (из техничких разлога, 

углавном су обухватили награђене и похваљене), табеларни преглед додељених признања 

ученицима (укупно 1750 признања: 312 награда и 1438 похвала). Преглед признања и спискови 

награђених и похваљених ученика објављени су 04.04.2007. године и на нашем сајту:  

www.arhimedes.co.yu      

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

припремних послова)  сада достављамо  признања - у једној или више пошиљки (зависно од 

типа, формата и количине садржаја/прилога): 

                1.  Признања за ученике: награде са одговарајућом дипломом и писане похвале. Имена 

свих награђених ученика ми смо већ попунили (на дипломама и самим наградама-књигама), а 

координаторе молимо да организују уписивање имена похваљених ученика на приложеним 

обрасцима  похвала (на основу раније достављених извештаја-резултата). 

               2. Признања за наставнике и школе : а) захвалнице и поклони за координаторе (Збирка 

задатака "Мислиша 2007"), б) захвалнице за чланове радног тима (за оне за које су нам 

достављени подаци),  в) захвалнице за школе.  Таквих признања (а+б+в) има укупно 1001. 
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               Као што је у нашем обавештењу-извештају бр. 4600/2007 од 03.04.2007. о резултатима  

такмичења наведено, Комисија додељује додатно и три специјалне награде ("Архимедесова" 

летња школа младих математичара на Тари или Сребрном језеру у јулу 2007. године  - по избору 

ученика) тројици ученика са максималним бројем бодова и то: двојици из основне школе (једном 

из млађих и једном из старијих разреда) и једном из средњих школа. Није било могуће, само на 

основу листа са одговорима, од 26 кандидата објективно одабрати три који то највише заслужују. 

Стога је Комисија одлучила да се 29.04.2007. године (недеља) у "Архимедесу" (Београд, 

Дечанска 6), с почетком у 14 сати, одржи изборно такмичење, на које позивамо све ученике који 

су на "Мислиши 2007" освојили 100 бодова. Решаваће по 5 задатака у трајању 75 минута. Задаци 

ће бити прегледани истог дана и резултати саопштени у 18 сати.  Молимо позване ученике да нам 

до 25.04.2007. године обавезно потврде свој долазак (телефон 011/3245-382 или 3245-383). За 

учешће на изборном такмичењу "Архимедес" ће надокнадити путне трошкове (аутобуске или 

возне карте за долазак и повратак).  

               Поново напомињемо да и саме школе, према својим критеријумима и материјалним 

могућностима, могу својим ученицима-учесницима "Мислише 2007" додељивати признања 

(награде-дипломе, похвале). Уручивање признања (наших и оних које даје школа) треба извршити 

на пригодној свечаности у школи.  Ми нисмо у могућности да организујемо такву свечаност за све 

ученике које смо наградили (између осталог и због путних трошкова којима би се изложили 

ученици и наставници).  

             Препорука. И овог пута препоручујемо школама да у "Архимедесове" летње школе пошаљу, 

како успешне учеснике на МТ "Мислиша 2007", тако и друге истакнуте љубитеље математике и да за њих 

сносе трошкове у пуном износу или делимично. Конкурс за ове летње школе шаљемо у прилогу.  

"Архимедес" летње и зимске школе успешно организује већ 33 године. 

                Оцена такмичења. Сматрамо да је такмичење успело у сваком погледу. То потврђују и 

мишљења из школа. Молимо да прочитате прилог "МИСЛИША  2007" УСПЕШНО под бројем 

4601/2007-2 од 05.04.2007, који је са овим извештајем чини целину. 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 пропозиције-упутства (нарочито у 

попуњавању пријава), што нам је отежавало рад и сређивање података. 

          "Архимедес" је издао збирке задатака са такмичења "Мислиша 2007" (са реше-

њима), једну за основне и другу за средње школе.  

           Из Предговора збирки: " Ученицима који су учествовали на такмичењу збирка ће послужити да 
провере своје одговоре, исправе евентуалне грешке које су учинили и употпуне своје математичко знање. Онима 
који нису учествовали на овом такмичењу послужиће да упознају карактеристике задатака и да се припреме за 
учешће на будућим такмичењима типа "Мислиша", али и на другим такмичењима. А оно шта је заједничко 
свима: видеће математику у много лепшем светлу, мотивисаће их да је још боље уче, да се с њом друже с 
радошћу. Решавање таквих задатака нарочито доприноси подстицању интереса за математику, развијању 
математичког мишљења, логике и довитљивоси код широког круга ученика". У прилогу је понуда за ове збирке.                                                                                                   

              Поштовани сарадници, организујући ово такмичење, 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. 

              Још једанапут захваљујемо на сарадњи. 

              С  поштовањем,  

                                                                                                                             
За "АРХИМЕДЕС": 

Богољуб Маринковић, проф. 


