Саопштење из "АРХИМЕДЕСА"
Велика математичка фешта

"Мислиша 2012"
Математички празник у школама Србије
Опет рекорд: преко 37.000 учесника!
Популарно Математичко такмичење "Мислиша" које је, уз сагласност Министарства просвете,
по седми пут организовало Математичко друштво "Архимедес" из Београда (по угледу на
Међународно математичко такмичење "Кенгур без граница"), одржано је 15. марта 2012. године у 460
основних и средњих школа Републике Србије (основни ниво). Учествовало је преко 37.000 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 35.600 у 2011. години, да би ове године премашио
37.000 ученика! То говори о доброј организацији такмичења и квалитету задатака. Ученици од 2.
разреда основне до 4. разреда средње школе решавали су тестове са занимљивим математичким
задацима, који су усклађени са програмом математике и по мери ученика.
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). Сам назив такмичења ("Мислиша") одлично
одражава суштину овог такмичења и саме математике.
У "Архимедес" из школа већ пристижу одговори. Сви одговори ће се прегледати и резултати
обрадити у "Архимедесу" (у складу са пропозицијама). Такође пристижу 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 у
Београд на финале (13.05.2012), где за постигнуте резултате у решаваању нових задатака, поред
уобичајених награда (I, II, III) и похвала, могу освојити и специјалну награду – "Архимедесову" летњу
математичку школу на Тари или Сребрном језеру (у јулу 2012). Предвиђене су четири такве награде.
"Мислиша" је једно од најмасовнијих такмичење ученика на нивоу Републике Србије.
 Следећи велики математички празник биће 19. 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, 16.03.2012. год.
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