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КРАТКО САОПШТЕЊЕ 

  

"МИСЛИША 2007" - УСПЕШНО 

Објављени резултати и додељена признања 
на математичком такмичењу "МИСЛИША 2007" 

 

            У Србији је по други пут одржано ново математичко такмичење "Мислиша" (15.03.2007), које је 

организовао Клуб младих математичара  "Архимедес" из Београда, по угледу на  међународно 

математичко такмичење "Кенгур без граница". Тог дана је  14 100 ученика (од 3. р. ОШ до 4. р. СШ) у 240 ОШ 

и СШ широм Републике Србије решавало по 25 занимљивих математичких задатака. А каква се математика 

ту пропагирала довољно говори и сам назив такмичења ("Мислиша"). Такмичење је успело у сваком 

погледу. Овакво такмичење је одлична прилика да, уз мало труда, сви учесници (школа, наставници, 

ученици) сагледају своје стварне домете у математици,  наравно, с обзиром на услове у којима их остварују 

и уз коректно спровођење (испит поштења за све учеснике). "Архимедес" је то омогућио. Према 

очекивањима, у већини школа тог дана је заиста био својеврсни математички празник. Мишљења 

наставника и ученика о такмичењу "Мислиша 2007" веома су повољна.  

            На основу упитника које смо добили из школа (са потписом 311 координатора и других наставника) општа оцена 

такмичења је одличан (просек 4,90), при чему је било 91% петица, 8% четворки и 1% тројки (мада су нека "образложења" за 

четворке и тројке чак у суперлативу -боља него за петицу). Примедбе су малобројне и односиле су се углавном на термин 

такмичења (радни дан, поклапа се са "Кенгуром", усаглашавање са наставом у школама и сл.), као и на пар техничких омашки 

у задацима, које су на време уочене и нису имале никаквих последица, тј. ниједан ученик због тога није оштећен (о чему су 

школе-учеснице такмичења обавештене приликом слања листа с тачним одговорима). 

            Иако је у "Архимедесу" требало обавити огроман посао око прегледа одговора свих такмичара, 

сређивања резултата, састављања извештаја, доделе признања, ипак су резултати објављени и извештаји 

послати у школе читавих десет дана пре рока. Задаци су били примерени такмичарима и постигнути су 

веома добри резултати  Могу  се видети и на  сајту:  www.arhimedes.co.yu   

             Школама су достављени комплетни резултати за сваког ученика, као и посебни извештаји (ранг-

листе према броју бодова) за 1 750 ученика којима су додељена признања, а додељено је  312 награда (26 

првих - само онима са максималних 100 бодова, 89 других, 197 трећих) и 1 438 похвала.  Иначе, списак свих 

учесника такмичења са постигнутим резултатима обухвата око 300 страница!  У првој половини априла 

обавља се техничка припрема додељених признања (ученицима, школама и члановима радних тимова на 

спровођењу такмичења), како би се та признања нашла у школама првих дана по заврашетку априлског 

распуста. Комисија додељује и три специјалне награде: "Архимедесова" Летња школа младих мате-

матичара на Тари (1221. јула) или Сребрном језеру (19. јула).  

             Како су такмичење оценили у школама? 

             Износећи своје мишљење у упитницима о такмичењу "Мислиша 2007", највећи број 

координатора и других наставника у школама говори у суперлативу. Најчешћи коментари су 

(цитирамо): Сјајно! Све је супер. Одлично замишљено и реализовано. Веома професионално урађено и од 

организатора припремљено. Организација крајње професионална, све похвале! Сјајна организација, 

прелепи задаци, деца задовољна... Лепи занимљиви и инспиративни задаци, прилагођени узрасту. 

Одлично је што су тестови по разредима. "Мислиша" у највећој мери прати план и програм, за разлику 

од ... Задивљени смо  избором задатака. Задаци изузетни - честитамо састављачима! Одличан избор 

задатака. Сви смо презадовољни. Само овако наставите! Јако маштовито - занимљив начин да се 

деци приближи математика. Ученици срећни и задовољни, дивна атмосфера - дан посвећен 

математици, одлично!!!! .. .Били су мотивисани ученици, мотивисана и ја-одличан (5+). Све је 

савршено - да може да служи као стандард (ISO стандард).  Ажурност - благовремене и прецизене 

информације, коректност, мотивација, све је одлично! Деца одушевљена понуђеним задацима и 

оваквим начином такмичења-игре. И што је најважније за децу и радни тим: 15. марта 2007. био је 

математички празник. У једном дану и потезу "Архимедес" је снимио стање математике! Потребна 

већа медијска подршка оваквој акцији! 

            Као што се види, тамо где је био "Мислиша" - био је дан за памћење.  
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