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ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПРИЗНАЊА
Поштоване колегинице и колеге!
И овом приликом захваљујемо на учешћу ученика ваше школе на такмичењу.
Подсећамо вас што је до сада урађено, шта је у току и шта предстоји.
1. Такмичење "Мислиша 2008" је одржано 20.03.2008. године. Учествовало је укупно
27. 638 ученика из 360 школа (279 основних и 81 средња).
2. Већина школа је одмах доставила листе са одговорима ученика, попуњене упитнике о
такмичењу и податке о радним тимовима који су спровели такмичење. Нажалост, из неколико
школа до сада нисмо примили упитнике и податке о радном тиму.
3. Прегледање одговора је завршено у рекордном року и резултате такмичења послали
смо свим школама 10.04.2008. године (десет дана пре предвиђеног рока). Пошиљка је садржала:
(1) резултате за сваког такмичара (број бодова и евентуално признање), уписане у саме пријавеспискове такмичара, (2) табеларни преглед додељених признања ученицима (укупно 2.638 признања: 467 награда и 2.218 похвала), са критеријумима за доделу признања, (3) листе-табеле са
тачним одговорима, (4) тестове са решењима задатака.
Преглед признања и спискови награђених и похваљених ученика (по разредима,
азбучним редом) објављени су и на нашем сајту: www.arhimedes.co.yu. Из техничких разлога није
могуће објавити резултате за све ученике, јер би то заузело преко 900 страница. По пропозицијама није предвиђено прављење и јавно објављивање ранг-листа свих школа или ученика.
4. У складу са предвиђеним планом активности (а он је условљен техничким обимом
припремних послова), о чему сте обавештени, сада достављамо признања за ученике и радне
тимове - у једној или више пошиљки (зависно од типа, формата и количине садржаја/прилога). То
ће потрајати неколико дана. Ево о којим признањима и поклонима се ради.
а) Награде са одговарајућом дипломом и писане похвале за ученике. Награде су лепе
математичке и друге публикације. Имена ученика који су добили ова признања ми смо већ
попунили (на дипломама и самим наградама-књигама, односно похвалама) и то смо учинили у
највећем броју случајева. У неколико случајева, где ми нисмо стигли да то урадимо, молимо
координаторе да организују уписивање имена ученика на приложеним обрасцима признања (на
основу раније достављених извештаја-резултата).
б) Признања за наставнике и школу :
- поклон за библиотеку школе (Збирка задатака "Мислиша 2008"),
- поклон за координатора (Збирка задатака "Мислиша 2008"),
- захвалница за школу,
- захвалница за координатора,
- захвалнице за чланове радног тима (за оне за које смо добили податке).
Има преко 2000 захвалница.
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Због великог обима посла, у већину захвалница за чланове радних тимова нисмо уписали
имена наставника и школа (у неким случајевима ти подаци су били непотпуни или нечитљиви).
Стога молимо координатора да организује читко уписивање имена чланова свог радног тима на
достављеним обрасцима захвалница (према попуњеним узорцима). Нама је било технички
неизводљиво да то у кратком року урадимо за све школе, а желимо да комплетан материјал у
вези са овим такмичењим што пре буде у школама. Због тога се извињавамо и захваљујемо на
разумевању и спремности да помогнете да се акција успешно што пре доведе до краја.
5. Као што је у нашем обавештењу-извештају бр. 4787 од 09.04.2008. о резултатима
такмичења наведено, Комисија додељује додатно и четири специјалне награде ("Архимедесова"
летња школа младих математичара на Тари, 1423. јула 2008. године) ученицима са максималним бројем бодова и то: 2 ученика из млађих разреда ОШ, 1 ученик из старијих разреда ОШ и
1 ученик из СШ. Није било могуће, само на основу листа са одговорима, од 78 кандидата
објективно одабрати четири који то највише заслужују. Стога је Комисија одлучила да се
10.05.2008. године (субота) на Учитељском факултету у Београду ( Краљице Наталије 43, ранији
назив: Народног фронта 43), с почетком у 10 сати, одржи супер-финале (изборно такмичење) за
избор добитника специјалних награда, на које позивамо све ученике који су на "Мислиши 2008"
освојили максималан број бодова (60 бодова у 2. разреду ОШ, а 100 бодова у осталим
разредима). Решаваће по 5 задатака у току 90 минута. Задаци ће бити прегледани и резултати
саопштени у року од 3 дана. Молимо ученике-кандидате за супер-финале да нам до 07.05.2008.
обавезно потврде свој долазак (телефон 011/3245-382 или 3245-383). За учешће на изборном
такмичењу "Архимедес" ће ученицима надокнадити путне трошкове (аутобуске или возне карте за
долазак и повратак). У случају да више ученика (у истој категорији) освоји максимални број
бодова (100%), добитник награде ће се одредити на јавном извлачењу ("из шешира"), коме ће
моћи да присуствују сви заинтересовани (датум ће бити накнадно одређен – приликом
саопштавања резултата финала).
6. Препоруке. Поново напомињемо да и саме школе, према својим критеријумима и
материјалним могућностима, могу својим ученицима-учесницима "Мислише 2008" додељивати
признања (награде-дипломе, похвале). Препоручујемо да се уручивање признања (наших и оних које
даје школа) изврши на пригодној свечаности у школи.
И овог пута препоручујемо школама да у "Архимедесове" летње школе пошаљу, како успешне
учеснике на МТ "Мислиша 2008", тако и друге истакнуте љубитеље математике и да за њих сносе
трошкове у пуном износу или делимично. Конкурс за ове летње школе је објављен и послат школама.

7. Оцена такмичења. Сматрамо да је такмичење успело у сваком погледу. То потврђују и
мишљења из школа, наведена у упитницима о такмичењу. Са задовољством истичемо да су
школе (координатори и радни тимови) у највећем броју случајева радили у складу са
пропозицијама-упутствима, што је много помогло у нашем веома обимном и одговорном послу.
Нажалост, у мањем броју школа нису у свему поштоване пропозиције-упутства, што нам је
отежавало рад и сређивање података.
8. "Архимедес" је издао збирке задатака са такмичења "Мислиша 2008" (са решењима),
једну за основне и другу за средње школе.
Поштовани сарадници, организујући ово такмичење, учинили смо за школску математику
оно што смо у датим околностима могли, а од вас очекујемо да то подржите и да даље популаришете "Мислишу" и математику коју он пропагира. Трудићемо се да то убудуће још боље радимо.
Још једанапут захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,

За "АРХИМЕДЕС":
Богољуб Маринковић, проф.
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