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                         ОШ „ 22 ОКТОБАР “   СУРЧИН  
 

ПОЗИВ УЧЕНИЦИМА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА  
ДА СЕ УЧЛАНЕ  

У МАТЕМАТИЧКУ СЕКЦИЈУ ! 
 
 

               На почетку школске године извршена је анкета ученика старијих разреда о 
заинтересованости за прикључивање у рад математичке секције.Након прикупљања тих 
података сваки наставник је одредио сатницу одржавања додатне наставе и 
заинтересованим ученицима истакао план и програм рада.Број ученика је варирао у току 
године у зависности од дате теме, а одређеним активностима су се прикључивали и 
ученици који на почетку нису били посебно заинтересовани за чланство. 

 

 

РАД МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ (КЛУБА) У ШКОЛИ  
 
 

 Математичка секција је у својим оквирима организовала допунску 
наставу, додатну наставу,посебне огледне часове,радионице, тематске 
часове,посете фестивалима , учествовање на манифестацијама и 
такмичењима. 
     На састанцима математичке секције- клуба ученици сами одређују 
садржај, облике  и методе рада при чему наставник, даје стручну помоћ 
и сугестије за рад. (тематика у оквиру дате програмске оријентације).  
      Посебно се организују часови допунске наставе за ученике којима је 
потребна подршка у раду, а минимум један час недељно, ове године за 
ученике петог разреда посебно, два часа. 
      Часови додатне наставе предвиђени су за изучавање посебних тема 
и задатака, како такмичарских, тако и математичко-логичких 
занимљивих  и изазовних проблема.Све ово у циљу што бољег 
пласмана на релевантним такмичењима, појединачним и екипним. 
    
        Програм секције (клуба) обухвата многе области из историје 
математике, са кратким биографским скицама и занимљивим 
анегдотама, затим одабрана поглавља из аритметике, алгебре и 
геометрије, игре и такмичења, примене математике на друге наставне 
предмете и подручја активности.  
   



Поред редовних састанака са одговарајућом тематиком (занимљива 
предавања, разговори-расправе, решавање задатака, математичких 
занимљивости, игара, , практичких разговора и др.), организују се разне 
масовне манифестације (математички квизови, изложбе о раду секције-
клуба, математички излети), издавање зидних математичних новина и 
слично. 
 

 

Предлог тема за садржај рада у математичкој секцији- клубу 
у вишим разредима: 

‒ Талесова теорема,  

‒ Питагорина теорема,  

‒ грчки алфабет, 

‒ појам троугла и израда дидактичких средстава,  

‒ решавање једначина помоћу теразија( израда теразија) 

‒ израда геометријских тела од разних материјала 

‒ издавање математичких зидних новина које могу садржавати:    
  математичке ребусе, магичне квадрате,  решења неког проблема,    
  чланке, лепе слике геометрсиских тела, занимљиве задатке које  
  треба решити,  дијаграме успеха ученика школе из математике,   
  резултате ученика школе на такмичењима из математике, итд.  
- велики и мали бројеви,  

‒ скупови,  

‒ рационални поступци у рачунању,  

‒ неке геометриске занимљивости, 

‒ сабирање непарних и узастопних бројева уз илустрацију сликама,  

‒ математички квиз знања.  

‒ математичке вечери на којима се одржавају извесна занимљива   
   предавања из историје математике-како је постала нека теорија,  
   или се даје биографија неког великог математичра, физичара итд.  
 

 
 
 
 
 
 



                   Активности: 
 

                 Зидне  новине  
 

         Рад математичке секције се одвија и путем „Зидних новина“, које се 

састоје од једне „Огласне табле“ у школи, која је смештена у централном холу 

школе.  

Њихов садржај креирају сами чланови математичке секције, често уз 

сугестију свог наставника математике.  

        На „Огласној табли“ се саопштавају резултати такмичења младих 

математичара на школском, општинском и окружном такмичењу из 

математике. Ту се поред, диплома и награда са такмичења, ученицима 

саопштавају и табеларне анализе теста из одређене математичке области 

разреда-понаособ за сваког ученика и цело одељење у погледу бод система 

оцењивања ученика и броја тачно решених задатака.  

        У погледу „Забавне стране“ чланови математичке секције сами 

састављају занимљиво забавне и шаљиве задатке, а често их нађу на 

интернету, страницама забавника или математичког листа.  

 
 

Дописна математичка олимпијада – конкурс –     
1.10.2013.г 
 
    И ове године, наша школа је понудила ученицима да учествују на  

дописном појединачном такмичењу у организацији МД Архимедес.Ученици су 

били веома заинтересовани ,а за неке позив у други круг такмичења био је 

велика част и подстицај за даљи напредак у раду.Резултати нису 

изостали.Ученик шестог разреда ,Павле Поповић,освојио је другу награду. 
 
Уређивање паноа –  прво полугодиште 2013.год. 
 
Ученици петог разреда , на секцији , су уз помоћ сламчица показали како се могу направити 

изломљене линије,отворене,затворене.... А њима су се прикључили ученици шестог разреда 

који су показали како се могу правити модели троуглова.Ученици седмог разреда написали су 

песму,а ученици осмог разреда направили геометријска тела.Сви ови радови украшавали су 

хол школе и створили пријатну атмосферу свим посетиоцима. 



 

                                
 

                      

 

                      
 
 



                                                   Израда дидактичких средстава  
 

 

 

                
                                                         Теразије – лакше се уче једначине 

 

 

 

 

           
           Бројевна права – сабирање и одузимање целих бројева је једноставније ако се гледа 

 

     
                   Геометријска тела – једноставније се памте основни елементи 

 



Манифестација – квиз знања – 22.10.2013.г. 
 

КВИЗ ЗНАЊА 

,,ИЗОШТРАВАЊЕ УМА ” 

 
У уторак, 22. октобра 2013.године , као део прославае Дана школе ОШ ,,22. октобар” 

Сурчин Математичка секција школе је организовала квиз ,,ИЗОШТРАВАЊЕ УМА” у сарадњи са 
Математичким друштвом ,,АРХИМЕДЕС”. 

У квизу су учествовале петочлане екипе ученика у саставу од  4 до 8 разреда: 
1. ОШ,, Бранко Радичевић” Бољевци 
2. ОШ,, Вожд Карађорђе” Јаково 
3. ОШ,, Стеван Сремац” Добановци 
4. ОШ ,, 22. октобар” Сурчин 

У програму прославе Дана школе предвиђено је да турнир почне у 14 h, након завршетка 
приредбе. У 13h у школу су дошли наши гости, аутори квиза уважени професори из  МД 
,,АРХИМЕДЕС”, Богољуб Маринковић, Драгана Стошић и Ружица Кљајевић. Чланови екипа, у 
пратњи својих наставника и навијача су дошли у предвиђено време. Након поздравне речи 
директора наше школе Бранке Селаковић, квиз је почео по плану у 14 h, избором чланова 
жирија и упознавањем учесника са пропозицијама такмичења. У наредних сат времена, колико 
је квиз трајао такмичари, навијачи и професори ,,изоштравали су ум“ решавајући занимљиве 
задатке. У паузи и публика је позвана да реши један задатак. На крају, уручене су захвалнице, 
дипломе и поклони свим учесницима квиза.  
 
Резултати 
 

1. ОШ ,, 22. октобар” Сурчин      37 бодова 

2. ОШ,, Бранко Радичевић” Бољевци 25 бодова 

3. ОШ,, Стеван Сремац” Добановци 18 бодова 

4. ОШ,, Вожд Карађорђе” Јаково 18 бодова 

 
Жири у саставу: 1. Драгана Павловић, професор разредне наставе 
                            2. Мира Јовчић, професор математике  
                            3. Александра Жижић, професор математике 
 
Организовање оваквих активности има за циљ популаризацију математике код ученика и 
унапређење сарадње са  МД ,,АРХИМЕДЕС”. 
 
Припреме за ово такмичење су се одвијале  кроз следеће активности: 
 

 Годишњим планом секције планирали смо сарадњу са МД ,,АРХИМЕДЕС”. 

 Предложили смо директорки школе Бранки Селаковић да се Квиз знања  

,,ИЗОШТРАВАЊЕ УМА ”одржи у оквиру обележавања Дана школе. 

 Руководиоци Математичке секције Александра Жижић, Босиљка Милинковић и Сања 

Шкарић су кроз елиминациона такмичења одредили екипу ученика наше школе. 

 Средином септембра смо одржали први састанак са професорима  МД ,,АРХИМЕДЕС” . 



   7. октобра на састанку у просторијама МД ,,АРХИМЕДЕС” договорили смо се о свим 

потребним детаљима. Састанку су присуствовали професори Богољуб Маринковић, 

Драгана Стошић, Александра Жижић и Сања Шкарић . 

 Од 15. октобра до 18. октобра одржано је неколико радних састанака са директорком  

школе Бранком Селаковић и Јулијаном Кинкела, наставником физике у вези 

обезбеђивања техничких услова за ову манифестацију. 

 Позвали смо наше госте, ученике и наставнике других школа. 

 На радном састанку 22. октобра 2013. одржаном у 13 h извршене су последње провере и 

одређен је жири у напред наведеном саставу. 

 Састанак руководилаца Математичке секције је одржан 24. октобра и донети су следећи 

закључци: 

              Остварене компетенције наставника  
 

 К1 KОМПЕНТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Планирање  

Планира и програмира рад, водећи рачуна да садржај учини доступним ученицима 

(пријемчив, разумљив, интересантан);  

Реализација 

Примењује одговарајуће и доступне технологије у образовању.  

 К2  КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ  
 Реализација 
Прати и вреднује постигнућа ученика. 
 

 К3 КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

Знања 

Познаје различите врсте мотивације и начине мотивисања ученика; 

Планирање 

Планира различите активности којима подстиче креативност и иницијативу ученика.  

 Реализација 

Користи различите поступке за мотивисање ученика. 

 К4 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ  

Знања  

Поседује информације о доступним ресурсима који могу подржати образовно- -васпитни    

рад (школским, породичним, у локалној и широј заједници);  

Познаје облике и садржаје сарадње са различитим партнерима;  

Поседује знања о техникама успешне комуникације.  

Планирање 

Планира различите облике мотивисања за сарадњу;  

Осмишљава ситуације и активности у којима се пружа могућност за примену  

комуникацијских  вештина.  

Реализација 



Активно и конструктивно учествује у животу школе;  

Вредновање/евалуација 

Анализира и процењује сопствене капацитете за сарадњу;  

Вреднује сарадњу са партнерима на основу анализе постигнутих ефеката;  

Континуирано извештава партнере о постигнутим ефектима сарадње.  

Предлог мера за побољшање организације  
Иако смо веома задовољни, а увек може боље закључили смо следеће:  
 
         1. Потребно је овакве манифестације снимати 
         2. Боље информисати ученике , њихове родитеље и колеге ради боље посећености. 
 
            На крају , велика нам је част што су испред МД ,,АРХИМЕДЕС” дошли најистакнутији 
чланови  друштва и то у години њиховог и нашег јубилеја : 40 година постојања.  
Захваљујемо се свим учесницима што су веома озбиљно прихватили изазов, публици која је 
била веома пажљива, колегама који су довели своје ђаке, колегама наше школе Јелени Димић, 
Драгани Војводић и Љиљани Пауновић на подршци у публици, колегама који су у пензији 
Милану Здјеларићу и Јовану Петровићу,  колеги Ненаду Катићу  који је фотографисао, Тамари 
Ђорђевић на помоћи око уређења простора.    
                                                                                                Извештај саставила Сања Шкарић 
                  Почетак такмичења 

                                                       
                                                                                                        Водитељи квиза 

                             
     Екипе такмичара                                         
                                                                                                           Публика 

                             



                                          
                                   Бојана Давидовић је освојила награду публике 
 

                
               Делић атмосфере                                                            Победници квиза екипа 
                                                                                                      ОШ ,, 22. октобар”  Сурчин 
 
  
                                                                                              

             
 ,, Стеван Сремац” Добановци  ,, Вожд Карађорђе” Јаково        ,, Бранко Радичевић” Бољевци                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       Осмеси који плене 

                    
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

  Ученици и наставници наше школе                         Жири Драгана, Александра и Мира 
 

           Највећа подршка 

                                                                                 
 
 
 
 



Манифестација – квиз знања – 8.11.2013.г. 
 
       У  ОШ „ Стеван Сремац” у Добановцима на свечаности поводом манифестације 

''Дани Срема'' ,под покровитељством математичког друштва АРХИМЕДЕС организован 

је квиз знања из математике. 
      Учествовале су четири екипе. Екипа из наше школе освојила је прво место . 

Ученици су као награду добили књигу.  

 

Фестивал науке – 05.12.2013.г 

                                                                                                                                    
 

             ОРГАНИЗОВАНА  ПОСЕТА  УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА   

                                                          ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 
 

 

         У циљу промоције и популаризације науке међу ученицима основних и средњих школа, као и 

осталих грађана, ове године организован је по седми пут  ФЕСТИВАЛ НАУКЕ. 

         Са великом жељом да ученици наше школе осете моћ и лепоту науке организована је посета. 

 
Циљ посете: Упознавање ученика са применом стечених знања у конкретним ситуацијама. Наука је веома 

примењива и циљ је био да они схвате да вреди учити и да то касније могу да примене, чак на 

веома занимљив и неочекиван начин. 

Образовни задаци: Ученици треба да: 

 су стекли шири поглед на различите научне дисциплине 

 су увидели корелацију између наука као што су математика, 

физика,биологија,хемија,географија,медицина,психологија 

 су стекли практична знања као што су одговори на питања ''Како ради 

вулкан?Зашто се свећа гаси када је поклопимо са теглом?Како стиже вода до 

наших славина?Како настаје експлозија?Шта је то ДНК?Зашто је важна 

рециклажа?Од чега је сачињен свемир?Како изгледа наше срце?'' и слично. 

Функционални задаци: Ученици треба да:  

 развијају математичко-логичко мишљење, нарочито применом мисаоних 

операција, идентификације и диференцијације и закључивања по аналогији; 

 развијају вештину и способности решавања проблемских задатака (проблема). 

 развијају знатижељу и практично покушају да реше проблем, а затим дају 

објашњење 

 развијају моћ опажања и схвате принципе извођења експеримента 

(покушај,успех или промашај) 

Васпитни задаци: Ученици треба да развијају: 

 концентрацију; 

 способност за упоран и предан рад;  

 поступност и систематичност у раду;  

 тачност, прецизност и уредност у раду;  

 позитиван однос према науци и уважавање свих научних дисциплина као 

подручја људске делатности;  

 самопоуздање и поверење у властите истраживачке способности. 

 веру у образовни систем, да у школи уче нешто што ће им касније заиста 

требати 



Ученици који су посетили 

фестивал: 

Ученици од петог до осмог разреда,њих 90. 

Време и место реализације: 05.12.2013.године у периоду од 13 до 17 часова, у просторијама РК ''Клуз'', 

СКЦ  

Организатори и реализатори 

посете: 

Александра Жижић, професор математике,организатор-координатор 

Олгица Ребреновић, професор биологије,                 Јелена Ковачевић,професор 

биологије,              Сања Шкарић,професор математике,                  Босиљка 

Милинковић,професор математике   Љиљана Порчић,професор физичке културе,        

Татјана Чубрило,професор историје,               Тања Чепурац,професор техничког 

образовања  

 

 

Припреме за одлазак на Фестивал науке: 

 

                                                                                                  
     

         Почетком новембра на огласну таблу Математичке секције у холу школе , окачен је позив 

ученицима да се пријаве за одлазак на Фестивал науке , својим наставницама математике.У року од 15 

дана имали смо списак од 90 заинтересованих ученика.За овако велику групу било је неопходно 

обезбедити посебан аутобус који би децу одвезао до и вратио са места где се фестивал одржава.Великим 

личним залагањем координатора посете, обезбеђен је гратис аутобус од стране ГСП Београд.Сваки 

ученик је платио повлашћену улазницу од 350 динара , а наставници су ишли гратис.Карте је 

координатор посете лично купио у просторијама организатора Фестивала науке неколико дана пред 

полаза, а деци су подељене непосредно пред улазак. 

 

 

       

  

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

      Посета је реализована у потпуности.Остварени су сви постављени циљеви и задаци. Ученици су 

изузетно позитивно реаговали на све што су видели, научили и у чему су учествовали. 

      Због тако велике заинтересованости за све што су тамо видели, ученици ће уз консултације и помоћ 

свијих наставника направити свој школски фестивал науке.Време организивања школског фестивала 

науке је предвиђено за последњи дан школе у првом полугодишту. 

 

                                                    

 

 



 

                                                           Атмосфера са посете. 

 

 

                                                
 

Провод у аутобусу                                Слагалицом до рељефа                  Упознавање са органима 

                                         
Мало експлозије                                наставници у акцији                               било је и физике 

       

                                         
 и прича о здравом животу                              и бактерија                                          и цунамија 

   

    

 

                                                      
  Најпосећенија је била сала у СКЦ-у                                             где су наши ученици учествовали 

 

У Сурчину,децембар 2013. године 

Александра Жижић 

координатор посете 

дел.бр.2122 



Школски фестивал науке 

 

 

 
     ФЕСТИВАЛ НАУКЕ  
       Последњег дана у првом полугодишту, у петак 27.12.2013. године, 
ученици наше школе са својим наставницима организивали су ФЕСТИВАЛ 
НАУКЕ. 
       Инспирацију и мотивацију за један овакав догађај, ученици су добили 
након посете званичног Фестивала науке, 5.12.2013. године. Охрабрени од 
стране својих наставника, да и они могу попут правих научника, да изведу 
експерименте, да презентују одређену тему, да сами истражују и својим 
вршњацима покажу стечено знање, настала је ова манифестација. 
       Свечана сала школе била је права лабораторија у којој су ученици 

имали улоге презентера и модератора.За ову активност било је задужено око педесетак ученика од 
петог до осмог разреда, са преко 20 изложбених тема, а за идеје, организацију, реализацију и помоћ 
сваке врсте били су им на располагању шест наставника.  
         У трајању од 9 до 11 30 , сви остали ученици, наставници и родитељи могли су да уживају у 
прелепом дану посвећеном науци. 

 

 Циљеви 

На првом месту циљ организације једног оваквог догађаја је да се ученицима што више 
приближи наука, да се популаризује, да они сами виде,осете,ураде нешто њима ново и 
занимљиво,а опет важно и научно.Други циљ је био да се нека деца ослободе треме од јавног 
наступа и поставе себе у једну нову улогу. 
 

 Припреме 

Сваки задужени наставник је координисао са неколико група ученика у временском периоду од 
две недеље.У том периоду ученици су се припремали у школи и код куће. 
 

 Наставници који су учествовали у манифестацији:       

 
 
                                                                                                                                        

      
 
 

              Јулијана Кинкела, наставница физике,  Физичка секција                          
              Сања Шкарић, наставница математике,  Математичка секција 
              Олгица Рабреновић, наставница биологије,  Биолошка секција 
              Јелена Ковачевић,наставница биологије,  Биолошка секција 
              Тања Чепурац ,наставница техничког образовања,  ТО секција 
               Александра Жижић,наставница математике,  Математичка секција 
 
 
 



 Учесници који су учествовали са својим поставкама: 
 

 Белоглави суп (Ана Павловић,Марија Милићевић,Мартина Корда,Нина Ћетковић - 6 разред) 

 Комшије из мрака-крвопије (Лазар Јовановић-6 разред) 

 Елементи (Лука Рајовић-7 разред) 

 Лековите биљке –зачини око нас(Гордана Ђукић-7 разред) 

 Благо Земље (Бојана Давидовић-5 разред) 

 Рамонда Наталија(Никола Дракулић,Милан Ростовић, Никола Новаковић-5 разред) 

 Ћелија(Милица Илић,Стефан Јованчић,Исидора Топаловић-5 разред) 

 Вода-делфинариујм (Ана Нововић,Нађа Вуковић-5 разред) 

 Електрицитет (Анастасија Вукић,Емилија Марковић-8 разред,Оливер Селаковић-5 разред) 

 Лава лампе(Петар Мариловић,Теодора Јаковљевић-8 разред) 

 Фен и пинг понг лоптица(Андреа Дангубић,Назмија Гудај,Алмир Емини-6 разред) 

 Илузије(Андреа Зоговић,Тамара Остојић-5 разред) 

 Преламање светлости-криви поглед(Олга Дедић,Мила Бранковић-5 разред,Милош Јовановић -6 
разред) 

 Шарено млеко(Хелена Мандић-8 разред) 

 Пламен,чаша,вода-шибицарење(Урош Даниловић,Ненад Арбутина-5 разред) 

 Леонардо да Винчијев свет(Јулија Савић,МилицаКосановић,МилицаШћекић,Јелена,Спасић-8 
разред) 

 Вулкан(Филип Васић,Павле Поповић,Душан Јаношевић-6 разред) 

 Електрична буба-Сам свој мајстор(Никола Опачић-8 разред) 

 Паралелни свет(Љељана Рама-6 разред) 

 Рубиконова коцка,сфера-Мозголомије(Огњен Радичевић,Стефан Младеновић-8 разред) 

 Куда иде аутобус?(Жељана Ћерикоза,Тамара Дачић-5 разред) 

  

 

                   

Ми никада не постајемо научници,истраживачи, чак и ако напамет научимо све туђе доказе и 

експерименте, ако наш ум није оспособљен да самостално решава постављене проблеме.  

                        Р.Декарт                                                                                                                                                             

(математичар,философ,научник из 17. века)                                    

   У Сурчину, децембар 2013. Дел.бр. 2123 

   Александра Жижић  



 

             Математичка такмичења  
 

 ''МИСЛИША 2014'' 
 

                                                                                                                                    
 

                    МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  ''МИСЛИША''  

                                                   

         У циљу промоције и популаризације математике међу ученицима основних и 

средњих школа,  ове године организовано је по осми пут, математичко такмичење 

МИСЛИША.То је такмичење у организацији математичког друштва АРХИМЕДЕС који 

за организацију овог такмичења има писану сагласност од Министарства просвете из 

2005.године (број 6-00-705/2005-06 од 6.12.2005.) 

Циљ такмичења:  Овакво математичко такмичење (конкурс) одржава се 

истовремено у многим земљама. Циљ такмичења 

"Мислиша" је популарисање математике, развијање 

интересовања за њу код што већег броја ученика, 

мотивисање ученика да математику уче са задовољством 

(кроз решавање лепих и занимљивих задатака) и развијање 

логичко-комбинаторних способности ученика, ширење 

математичке културе код младих, подстицање ученика на 

дубље усвајање садржаја школске математике и 

мотивисање за учешће у другим конкурсима и 

такмичењима. Мото такмичења је: математика за све (или 

бар за већину), без селекције, елиминације, предтакмичења, 

ранговања и финала за школе. Сваки учесник добија 

сертификат о учешћу и пригодан поклон, а неки и лепе 

награде или похвале. Најуспешнији такмичари-појединци 

биће позвани у Београд на финале, где ће такође имати 

прилику да освоје награде, а посебно специјалну награду 

(летовање):  

 

Образовни задаци: Ученици треба да: 

 су испитали своје математичко-логичко знање 

 су стекли искуство и осетили такмичарску 

атмосферу 

 су осетили задовољство приликом решавања 



задатака 

 

Функционални 

задаци: 

Ученици треба да:  

 развијају математичко-логичко мишљење, 

нарочито применом мисаоних операција, 

идентификације и диференцијације и закључивања 

по аналогији; 

 развијају вештину и способности решавања 

проблемских задатака (проблема). 

 развијају знатижељу и практично покушају да 

реше проблем, а затим дају објашњење 

 развијају моћ опажања и у ситуацији када не знају 

решење покушају да га добију системом 

елиминације 

Васпитни задаци: Ученици треба да развијају: 

 концентрацију; 

 способност за упоран и предан рад;  

 поступност и систематичност у раду;  

 тачност, прецизност и уредност у раду;  

 позитиван однос према математици   

 самопоуздање и поверење у властита знања. 

 веру у образовни систем, да у школи уче нешто 

што ће им касније заиста требати 

Ученици који су 

пријављени на 

такмичење: 

Укупно 88 ученика наше школе од другог до осмог разреда 

Време и место 

реализације: 

13.03.2014.године у периоду од 12 до 14 часова, у 

просторијама ОШ''22.октобар'' 

Организатори и 

реализатори 

Математичко друштво АРХИМЕДЕС 

Координатор:Александра Жижић, професор математике 

Реализатори:БосиљкаМилинковић,професор 

математике 

Сања Шкарић, професор математике 

Слађана Поповић, професор разредне наставе 

Драгана Плавловић, професор разредне наставе 

Бојана Милијашевић, професор разредне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЉУЧАК: 

 

        Име "Мислиша" је сасвим прикладно, јер оно одражава суштину овог, сада већ 

националног, масовног математичког такмичења. 

 

                             Код "Мислише" математика је лепа!  

 

      Предности "Мислише" су несумњиве у сваком погледу. Такмичење је у стручно-

педагошком погледу на највишем нивоу. Организација спровођења „Мислише“ је 

професионална, крајње једноставна и јасна (пријављивање, упутства, само тестирање, 

благовремено достављање решења и резултата, критеријуми за признања). Наставници 

путем упитника оцењују такмичење (са разних аспеката). Додатни квалитет "Мислише" је 

републичко финале 12.05.2014.(на коме ће се изабрати најбољи и, поред уобичајених, 

доделити и специјалне награде (четири летње школе)). 

     

        Прилика је да ученици испробају своје математичко умеће. Сви ће добити 

сертификат о учешћу и пригодан поклон, многи и награде са дипломом или писане 

похвале (како на основном нивоу, тако и на финалу), а најбољи на финалу - специјалне 

награде („математичко“ летовање). Наставници (координатор и чланови радног тима), 

који спроводе такмичење у школи, као и школа, такође добијају писана признања - 

захвалнице и пригодне поклоне ( пригодни календар, свеска и збирка задатака 

"Мислиша"). 

 

Свака школа добиће (у року од месец дана ,а најкасније 15.04.2014.) резултате за сваког 

ученика појединачно , као и за целу школу на нивоу свих школа учесница из Србије. 

 

Ученици наше школе остварили су добре резултате, а међу похваљеним су се издвојили: 

 

      Давидивић Бојана , 5 разред 

      Поповић Павле,       6 разред 

      Крњаић Срђан,         7 разред 

 

 

 

 

У Сурчину, март 2014. 

 

координатор 

Александра Жижић 

Дел.бр.336 

 

 

 

 

 



Слике са такмичења 

              
 

 

              
 

 

 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 ''Школско такмичење'' 
 

    Као и сваке године у фебруару месецу планирано је школско такмичење 

из математике .Ученици су још на почетку године упознати са могућношћу да 

учествују и они који су били заинтересовани почели су са припремама још у 

септембру. 

 

      1.02.2014. године одржано је школско такмичење из математике са 

задацима које је послало Математичко друштво Србије.Такмичењу је 

присуствовало укупно 85 ученика од трећег до осмог разреда. 

Такмичење је организовано у просторијама школске библиотеке и свечане 

сале.Израда задатака трејела је 120 минута, дежурале су учитељице и 

наставнице.По завршеном такмичењу у року од пар дана прегледани су 

радови и на општинско такмичење упућени су следећи ученици:  

 
Бојана Давидовић        5р    

Никола Дракулић         5р     

Исидора Топаловић     5р    

Павле Поповић             6р         

 Марија Милићевић     6р  

Филип Васић                6р  

Душан Прокопљевић  6р  

Тамара Арбутина         6р  

Урош Стакић                6р  

Срђан Крњаић              7р  

Огњен Радичевић         8р    

Никола Опачић             8р    

 Јулија Савић 8р            8р    

 

 

 ''Општинско такмичење'' 
 

 

          Такмичење се одвијало 2. марта 2014. од 10 до 12 часова  
          у просторијама ош“Вожд Карађорђе“ у Јакову.  
 

Ученици су били распоређени у осам учионица. У свакој учионици су дежурала по 
два наставника. У прегледу задатака је учествовао 21 наставник. 
 Наставници су били распоређени у четири комисије : две комисије за ученике 
трећег и четвртог разреда и две комисије за ученике од петог до осмог разреда.  

 

Општинском такмичењу присуствовали су ученици са горњег списка. 



 

На даље такмичење пласирали су се: 

   Никола Дракулић, 5 р 

   Огњен Радичевић, 8р 

 

 ''Регионално  такмичење'' 
 

      Регионално (градско) такмичење је одржано 8.04.2014. године у 

ОШ''Бранко Пешић'', Нови Београд. 

 

 На том такмичењу наши представници нису имали успеха за даљи пласман. 

 

 

 Математички турнир градова 

 
                        МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР  2014  

МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

(Екипно првенство основних школа Републике Србије у математици) 

 

1. Карактер такмичења: Математичка олимпијада ОШ - екипно 

првенство основних школа Републике Србије у математици је уствари 

веома успела комбинација екипног и појединачног такмичења, с 

ранговањем екипа (школа) и појединаца (чланова екипе) у оквиру 

разреда; по нивоу ово је републичко (државно) такмичење. Циљ и задаци 

такмичења дефинисани су у Стручом упутству о организовању такмичења 

ученика ОШ и СШ, а конкретно у овом случају: популаризација 

математике, подстицање и развијање интересовања за њу, развијање 

математичких способности ученика (нарочито логичко-комбинаторних); 

вредновање и ранговање постигнућа школа и ученика из математике 

(ниво и квалитет знања), афирмација тих постигнућа и допринос 

повећању менталних и психолошких потенцијала ученика (изграђивање 

позитивних особина: самосталан рад, одговорност, систематичност, 

упорност, уредност, етичке навике); подстицање за коришће-ње 

приручне математичке литературе. 

2. Време одржавања: 25. мај 2014. године (недеља) од 8.30 до 14 

часова. 

3. Место одржавања: Београд - Баново Брдо, Лјешка 82 (Хемијско-

прехрамбена техно-лошка школа). Свечано отварање такмичења: у 10 



часова (10 минута). Почетак израде задатака: у 10.30 часова. 

          4. Екипе-учесници: Право учешћа има свака основна школа у        

Републици Србији. Школску екипу (репрезентацију школе) чине 5 чланова: 

по један ученик 4, 5,6,7,8 разреда (на основу школског успеха и резултата на 

већ одржаним математичким такмичењима или посебним предтакмичењима за 

Турнир). Из једне школе може учествовати само једна екипа. Непотпуне 

екипе не могу учествовати. Екипу обавезно прати наставник - руководилац 

екипе (који је, за време такмичења, обавезан да буде на месту одржавања 

такмичења).  

 

          5. Пријављивање екипа: Пријава се доставља на адресу Архимедеса 

што је и учињено и заведено код секретара школе. 

          6. Задаци: Максимално су усаглашени са програмом математике. Раде 

се две групе зада-така: А) задаци по прописаном наставном програму редовне 

наставе математике (основна знања); Б) нестандардни задаци у којима 

долазе до изражаја логичке, комбинаторне и друге способности ученика, као 

и његов рад у вези са програмом додатне наставе (виши ниво знања из 

математике). Израда обе групе задатака траје укупно 150 минута.  

         7. Преглед задатака: У прегледу и састављању задатака не учествују 

наставници чији се ученици такмиче, већ то чини неутрална комисија 

организатора такмичења, а бодовање задатака врши се према веома 

прецизном упутству. 

         8. Ранговање екипа (школа) и појединаца: Бодови свих чланова 

екипе сабирају се и према укупно освојеном броју бодова на обе групе 

задатака (А и Б) врши се ранговање екипа (школа). Такође се, за појединачне 

резултате у оквиру разреда, врши и ранговање ученика (чланова екипе). 

Турнир има карактер републичког такмичења, али се, осим ранговања у 

оквиру Републике, може (по потреби) вршити ранговање школа по окрузима и 

по општинама.  

        9. Награде и друга признања: Према утврђеним критеријумима, 

додељују се 1, 2 и 3 награда (са одговарајућим дипломама) и писане похвале: 

а) екипама (школама) - за екипне резултате; б) појединцима (по разредима) - 

за појединачне резултате. При томе се узима у обзир укупан број бодова и 

број бодова на свакој групи задатака. Награде за екипе су моно-графије, 

енциклопедије и комплети других веома вредних књига од општекултурног 

значаја. Победничка екипа (школа) као награду добија РС рачунар-лаптоп, 

али само ако испуни услов за прву награду. За најбоље такмичаре-појединце 

по разредима, изабране међу носиоцима прве награде, награда је 

”математичко” летовање -Архимедесова; летња школа младих математичара 

(Тара, Сребрно језеро) - јула 2013. године. Остале награде (екипама и 



појединцима): веома вредне књиге. За наставнике (активе) додељују се 

писана признања. При додели награда до сада никада није било одступања 

од утврђених критеријума.  

        10. Извештај и подела признања: Саопштавање резултата, односно 

слање извештаја, као и подела награда и других признања, извршиће се у 

року 12 дана после такмичења. Ово је неопходно због обимности послова око 

прегледа задатака и сређивања резултата (контрола прегледа свих задатака 

од стране супер-комисије, писање извештаја, диплома, признања и сл.), како 

би се елиминисала могућност макар и најмањег пропуста. У извештају се дају 

комплетни резултати за екипе и за сваког такмичара. 

 

 

На овогодишњем турниру наша екипа је ишла у следећем саставу: 

 

  
 

             1.Тијана Павловић, 4 разред 

             2.Бојана Давидовић, 5 разред 

             3.Павле Поповић, 6 разред 

             4.Срђан Крњаић, 7 разред 

             5.Огњен Радичевић, 8 разред 

 

           Руководилац екипе:   Сања Шкарић 

 

 

Посебну захвалност изражавамо према мами Бојане Давидовић и мами и 

колегиници Драгани Павловић, које су својим аутомобилима превезли 

ученике од наше школе до места где су се такмичили и вратили их после 

такмичења у Сурчин. 

 

         Наша школа је освојила 69. место од 100 школа које су се такмичиле  , 



а ученик Павле Поповић је освојио похвалу за постигнут појединачни 

успех. 

 

 

РАДИОНИЦА – Осна симетрија – мај,јун 

наставнице Сања Шкарић и Мирјана Јандрић 

 

 На часовима редовне наставе ученици су обрађивали дату тему, а стечено 

знање показали су изложбом у холу школе 

 

     
 

 

 

 

                    Настављамо следеће године............... 

   
 

 

 

 
 

 


