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Писмо школама, наставницима математике, учитељима 

Неколико додатних напомена  
о математичком такмичењу "МИСЛИША" 

 

 Поштоване колегинице и колеге, 

 Захваљујемо школама и наставницима (посебно координаторима) на досадашњем учешћу 

на националном математичком такмичењу "Мислиша". Према мишљењима из школа и стручњака 

из других институција, у минулих седам година "Мислиша" је био успешан у сваком погледу (бес-

прекорна организација, примерени и лепи задаци, прецизна упутства, врсте и број признања и 

др.).  Штавише, постао је  у свему недостижан. 

 О свему детаљније на нашим сајтовима. 

             Без обзира што је то мање-више познато, ипак молимо да примите к знању неколико напо-

мена које следе. Посебно се то односи на координаторе у школама које су до сада учествовале на 

"Мислиши", а такође је позив и осталим школама да укључе своје ученике у велику породицу мла-

дих "мислиша", тј. у клуб "Мислиша". 

            Подсетимо на мото "Мислише": Математика за све (или бар за већину). 

             Иако је информација раније објављена на нашим сајтовима и послата свим школама, 

ипак Вас и овим путем обавештавамо да ће се такмичење "Мислиша 2013" (основни ниво) 

одржати 14. марта 2013. године (а не 21. марта 2013, како је раније било објављено). Датум је 

померен ради усклађивања са термином такмичења "Кенгур", на молбу Друштва математичара 

Србије и неколико школа. (Велико финале "Мислише 2013" планирано је за 12.05.2013. године). 

             Иначе, о мишљењима из школа о овом такмичењу (на основу анкете-упитника), тј. о 
одликама "Мислише" и његовој мисији,  можете прочитати у Првом општем обавештењу за 
такмичење "Мислиша 2013".  Обавештења-позиве (са пропoзицијама) и обрасце пријава 
раније смо послали свим школама, а објaвили смо их и на нашим сајтовима.  
            Своју мисију "Мислиша" ће остварити у већој мери ако буде још масовнији, тј. ако се што 
већи број ученика на овај начин дружи са математиком. Улога школе и наставника ту је пресудна, 
у смислу да правилно вреднују неке активности.  А "Мислиша" се већ доказао! Стога се заједно 
потрудимо да надмашимо прошлогодишњи рекордан број учесника (37.000)!   

            Узгред, напоменимо да ће бити и нових изненађења на "Мислиши 2013". Посебна приз-
нања очекују школе са великим процентом учешћа на "Мислиши" у односу на укупан број ученика 
у школи. И због тога је, поред осталог, потребно у пријави за такмичење навести број пријављених 
за "Мислишу" и укупан број ученика у школи. 
        МД "Архимедес" зна да цени сваку подршку његовој мисији у нашем образовању (без обзира 
што његове активности и резултати нису адекватно пропраћени у нашим медијима). А о мисији 
"Архимедеса"  доста говори и број учесника у његовим досадашњим активностима (школе младих 
математичара – око 40.000, "Мислиша" – 183.000, Турнир – преко 4.200 екипа са преко 19.000 так-
мичара, дописна и интренет олимпијада – 10.000, преко 70.000 присутних наставника на  семина-
рима, 350 наслова публикација са преко 2 милиона примерака, око 200 математичких приредби - 
квизова и др.). Итд.  Имајте то у виду! 

          Овим дописом Вас подсећамо да је пријављивање за "Мислишу 2013" увелико у току. 

          Добродошли!  

                
       Хвала на сарадњи и срећно у 2013. години! 
                                                                                         
Београд, 19.12.2012.                                                              Математичко друштво  "АРХИМЕДЕС" 
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