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МАЛИ ПОДСЕТНИК:

"МИСЛИША 2007"
У обавештењима која су школе добиле (раније и сада) садржане су све неопходне
информације о такмичењу "Мислиша 2007". Заинтересовани треба да их детљно проуче.
Детаљно упутство за школе и координаторе о томе како и шта да раде на дан такмичења
(процедура) доставићемо заједно са задацима.
За оне који се још нису пријавили или би желели да изврше допуну пријаве дајемо
неколико напомена.
1. Примиче се рок за пријављивање: 10. фебруар 2007. године, мада нећемо гледати да
ли је неко закаснио дан-два. У сваком случају све пријаве треба да имамо до 15.02.2007.
2. Време одржавања такмичења: 15. март 2007. године (четвртак) у 10 сати.
Спровођење према упутству које шаљмо са тестовима-задацима.
3. Образац пријаве је достављен свим школама. Може се копирати у потребном броју
примерака или скинути са нешег сајта. Треба га попунити према датом упутству.
4. Назив такмичења "Мислиша" одражава суштину такмичења и саме математике. Стога
сматрамо да заштитни знак-симбол за масовно математичко такмичење у Србији, попут овог,
треба да буде управо "Мислиша", а не нешто што нема неке везе са математиком.
Зато, потудимо се сви заједно да у Србији буде што више "МИСЛИША"!
5. КММ "Архимедес" није неки обичан клуб или мини-удружење (школског или локалног
нивоа, ограниченог деловања), како би се из назива могло закључити. "Архимедес" је много,
много више од тога. То је стручно (математичко) друштво са највише стварних чланова
(младих и одраслих) и са највише стручних активности са љубитељима математике свих
узраста, те је зато врло компетентан да организује једну овакву математичку манифестацијутакмичење (видети другу страницу прилога Зашто математичко такмичење"Мислиша"?).
И још нешто: "Архимедес" није баш од јуче. Ради за вас већ више од три деценије.
6. Пошто се код "Мислише" тестови дају и раде по разредима (што сматрамо да је
једноставније, стручно и педагошки боље), школе и наставници (првенствено у случајевима
великог броја учесника на такмичењу) имају изузетну прилику, уз коректно спровођење
такмичења - стриктно према упутству, да у "једном дану и потезу" добију снимак стања
математике у школи (као целини), по разредима и чак одељењима, што им може бити од користи
за усмеравање даљег рада. Учешће на "Мислиши" - подстрек, мотивација за другачији поглед на
математику и боље учење математике. Пружа се шанса великом броју ученика да учествују "без
страха од последица", јер нема селекције, елиминације, финала и званичног ранговања школа и
појдинаца. У припремама могу помоћи и наше збирке задатака са "Мислише 2006".
7. Сертификате о учешћу и прикладне поклоне добиће сви учесници, а неки и лепе награде.
Сва документација (укључујући тестове, упутства, сертификате и др.) је на нашем званичном
писму и српском језику.
8. Сви учесници својеврсне игре-такмичења "Мислиша 2007" постају чланови подмлатка
Математичког друштва "Архимедес" - клуба "Мислиша", о чему ће добити и чланску карту.
"Архимедес" је највећа породица љубитеља математике у Србији!
Због свега тога, нека 15. марта 2007. буде математички празник и у вашој школи.
Добродошли!
КММ "АРХИМЕДЕС"
"АРХИМЕДЕС"  ВЕЋ 33 ГОДИНЕ СА ВАМА И ЗА ВАС!

