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"АРХИМЕДЕС"- МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО 
11103 БЕОГРАД, Дечанска бр. 6, пошт. фах 88 

Тел. (011) 3245-382 и 3245-383,  факс 3245-383 
Текући рачун: 205 -11047 -  24  и  170 - 766 -  44  

     E-mail:  arhimed1@eunet.rs       Sites:  www. arhimedes.rs  и  www.mislisa.rs 

Бр. 5666/2013                                                                        Београд, 01.09.2013. 

 
Директорима школа. 

Активима наставника математике у основним и средњим школама  
и активима учитеља у основним школама  

НАЈАВА НЕКИХ "АРХИМЕДЕСОВИХ" АКТИВНОСТИ 

     Поштоване колегинице и колеге, 

    Позивамо вас да са вашим ученицима узмете учешће у нашим    
активностима током школске 2013/2014. године. Помињемо неке 
од њих и то оне које су актуелне већ од почетка школске године, 
како бисте  могли да их на време планирате. 

 
•   Стална "Архимедесова" школа младих математичара (АШММ) у 

Београду за љубитеље математике из ОШ и СШ. Објављен је 
конкурс за упис (школска 2013/2014. година). Једина школа ове 
врсте која успешно ради у континуитету већ 40 година. 

•   Дописна математичка школа (IV−VIII р. ОШ). Учешће ученика:      
а) појединачно; б) као "колективни ученик"; в) интернет варијанта. 
Почетак крајем септембра 2013. 

• Дописна математичка олимпијада, осма по реду (V−VIII разред 
ОШ): I коло 14.09.2013, II коло 05.10.2013. и финале 17.11.2013. 

• Математичка интернет олимпијада (за IV−VIII раз. ОШ): у перио-
ду 01.09−17.11.2013. год. и финале у децембру 2013. 

• Математичко такмичење "Мислиша": основни ниво 13. марта 
2014. у школама, велико финале  27. априла 2014. у  Београду. 

• Математички турнир - екипна првенства ОШ и СШ Републике 
Србије у математици: 17. маја 2014. године у Београду  

• Међународни математички турнир градова (XXХV). Учествују 
ученици VII−VIII разреда ОШ и средњошколци: јесење и пролећно 
коло + финале (Летња конференција Турнира градова).  

• Стручне трибине за наставнике (математичка, рачунарска,  
учитељска), укупно 20 трибина током школске године, према 
објављеном распореду на сајту www.arhimedes.rs 
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• Специјализовани републички семинари: а) за наставнике мате-
матике из ОШ и СШ,  б) за наставнике рачунарства и инфор-
матике и в) за учитеље: половином јануара 2014, у три дана у 
Београду (Сава Центар).  

• Тематски и други семинари током године: према објављеном 
списку акредитованих "Архимедесових" семинара (видети Каталог 
ЗУОВ и наш сајт) и зависно од интересовања у школама.   

• Зимска школа младих математичара (I−VIII р. ОШ) 3−10. јануара 
2014. године на Тари. 

• Летње школе младих математичара за ученике I−VIII р. ОШ и I р. 
СШ у јулу 2014. на Сребрном језеру и на Тари 

• Специјализована библиотека (приручна литература из матема-
тике и рачунарства - на српском и страним језицима, највише на 
руском) са преко 26.550 књига и 5.550 примерака часописа: на 
услузи је ученицима и наставницима током целе године. 

• "Архимедесове" приручне публикације из математике за 
ученике и наставнике. До сада је објављено око 370 наслова 
сопствених публикација. Делимичан преглед тих публикација 
објављен је на нашим сајтовима. 

• Продаја публикација. Као и до сада, у "Архимедесу" ће моћи да 
се набaве, како "Архимедесове" публикације, тако и публикације 
других издавача (највише из Друштва математичара Србије). 
Преглед публикација и ценовници публикација објављени су на 
нашем основном сајту на адреси: www.arhimedes.rs, а делимично 
и на: www.mislisa.rs 
 
Детаљнија обавештења о свакој активности објављујемо на 
нашим сајтовима: www.arhimedes.rs  и  www.mislisa.rs, а нека 
шаљемо и поштом. 
 

∗∗∗∗  Већина "Архимедесових" стручних активности успешно се 
организују већ пуне четири деценије. Оне су континуиране и 
чине осмишљен систем, јединствен у Србији и шире. 

 
 

"АРХИМЕДЕС"- ВЕЋ 40 ГОДИНА СА ВАМА И ЗА ВАС! 

                         40 ГОДИНА 


