Саопштење из "АРХИМЕДЕСА"
Велика математичка фешта

"Мислиша 2011"
Математички празник у школама Србије
Нови рекорд : преко 35.000 учесника!
Популарно Математичко такмичење "Мислиша" које је, уз сагласност Министарства просвете,
по шести пут организовало Математичко друштво "Архимедес" из Београда (по угледу на
Међународно математичко такмичење "Кенгур без граница"), одржано је 17. марта 2011. године у 447
основних и средњих школа Републике Србије. Учествовало је преко 35.600 ученика. Тог дана је у тим
школама био својеврсни математички празник. Број учесника на "Мислиши" сваке године је растао,
од 7.000 у 2006. години до 33.230 у 2010. години, да би ове године премашио 35.000 ученика!. То
говори о доброј организацији такмичења и квалитету задатака. Ученици од 2. разреда основне до 4.
разреда средње школе су у својим школама решавали су тестове са занимљивим математичким
задацима, који су усклађени са програмом математике и по мери ученика. У "Архимедес" су из већине
школа већ пристигли одговори. Сви одговори ће се прегледати и резултати обрадити у "Архимедесу".
Сам назив такмичења ("Мислиша") одлично одражава суштину овог такмичења и саме
математике. Циљ такмичења је популарисање математике, развијање интересовања за њу код што
већег броја ученика и мотивисање ученика да математику уче са задовољством. Мото такмичења је
Математика за све или бар за већину (што је реалније).
Из већине школа су већ пристигли и попуњени анкетни упитници са највишим оценама о
такмичењу (посебно о задацима, концепцији такмичења, беспрекорној организацији и ажурности
организатора).
Сви учесници такмичења добили су сертификате о учешћу и пригодне поклоне, а за постигнуте
високе резултате доделиће се награде и похвале. Најуспешније такмичаре "Архимедес" ће позвати на
финале у Београду (15.05.2011), где могу освојити специјалну награду – "Архимедесову" летњу
математичку школу на Тари или Сребрном језеру (у јулу 2011). Додељују се четири такве награде.
"Мислиша" је најмасовније математичко такмичење на нивоу Републике Србије.
Следећи велики математички празник биће 21. маја ове године у Београду, када се одржава
традиционални велики "Архимедесов" математички турнир (математичка олимпијада - екипна првенства ОШ
и СШ Србије у математици), где се очекује учешће преко 150 екипа (близу 1000 такмичара)!
Иначе, "Архимедес" је стручно друштво са највише стручних активности са љубитељима математике.

Више о овим такмичењима и активностима Математичког друштва "Архимедес" објављено
је на сајтовима: www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs. Добродошли!
Београд, 20.03.2011.

За "АРХИМЕДЕС":
Богољуб Маринковић, проф.



Погледајте и нека мишљења
о такмичењу!

Рекли су и написали
о такмичењу "Мислиша 2011"
Само нека од око хиљаду сличних мишљења из школа
-

Беспрекорна организација
Све је савршено, сјајно осмишљено, деци забавно, уживали су
Задаци маштовити, феноменални, мотивишући, просто речено-лепи
Одлични и занимљиви задаци који прате програме по разредима,
примерени узрасту
Одличан начин да се ученици мотивишу да заволе математику
Најчешћа оцена: Све је супер!
Све од почетка до краја урађено професионално, на велико
задовољство наставника и ученика
Такмичење у коме сваки учесник много добија
Одличан увид у знања и способности ученика
Ово је најбоље такмичење из математике код нас
О свему сте водили рачуна, импресионирани смо
Изузетна ажурност. Прецизна упутства. Одлична сарадња
"Мислиша" – радост и изузетна мотивација за децу!
"Мислиша " је заиста празник математике (мисле готово сви)

