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Поводом математичког такмичења „МИСЛИША “
Сам назив такмичења ("Мислиша") одлично одражава суштину овог такмичења и
саме математике. У упитницима који су попуњавани у школама дате су највише оцене о
свим аспектима такмичења (посебно о задацима, концепцији такмичења, беспрекорној
организацији и ажурности организатора).

↓
Рекли су и написали

Погледајте нека мишљења
о такмичењу!

о такмичењу "Мислиша 2011"
Само нека од око хиљаду преовлађујућих мишљења из школа
-

Беспрекорна организација (кажу сви без изузетка).
Све је савршено, сјајно осмишљено, деци забавно, уживали су
Задаци маштовити, феноменални, мотивишући, 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
Фантастично! Све је доведено до савршенства
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)

Слична или сасвим иста ( у већини случајева) била су мишљења
о „Мислиши“ и ранијих година (2006−
−2010).
Више о такмичењима и другим активностима "Архимедеса" погледајте на
нашим сајтовима.
Добродошли!
DIREKTOR
Bogoqub Marinkovi}, prof.
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