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Национално математичко такмичење "Мислиша" организовано је, по дванаести пут, у
четвртак 09. марта 2017. године у 642 школе (551 основна и 91 средња) Републике
Србије, уз учешће 50.214 ученика у организацији математичког друштва "Архимедес", а
по пети пут у нашој школи, уз учешће 34 ученика другог, трећег, петог , шестог и осмог
разреда.
Мото такмичења је МАТЕМАТИКА ЗА СВЕ ИЛИ БАР ЗА ВЕЋИНУ, а сам назив
такмичења одражава суштину овог такмичења и саме математике без селекције,
елиминације, предтакмичења, финала (за школе) и рангирања школе, а циљ је
популарисање математике, развијање интересовања за њу, мотивисање ученика да
математику уче са задовољством, ширење математичке културе, подстицање ученика на
дубље усвајање садржаја школске математике.
Према утврђеним пропозицијама и прецизним упутствима ученици су у току 75−90
минута решавали тестове са занимљивим математичким задацима, првенствено логичкокомбинаторног карактера, али у складу са програмом математике и по мери ученика.
Координатор такмичења и чланови радног тима (Мирјана Анђелковић, Јелена
Милојевић, Зорица Станковић, Драгана Тврдишић, директор школе) су успешно
спровели такмичење и допринели да овај дан буде дан за памћење у школи.
Сви учесници такмичења добили су сертификате о учешћу и пригодне поклоне.
Одговори су прегледани и резултати обрађени у “Архимедесу”, а око 1.априла
2016.године стигао је извештај са сређеним резултатима за све учеснике на такмичењу
(по разредима) из наше школе.
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Свим награђеним ученицима честитамо на постигнутом успеху и надамо се да ће како
њима тако и свим учесницима такмичења решавање ,,Мислишиних” задатака у
будућности причињавати задовољство као и да ће учешће на овом такмичењу повећати
њихову мотивисаност и интересовање за боље учење математике.
Професор математике
Мирјана Анђелковић Вранић
(координатор такмичења)

