
 

 
 

                                                 

 

 

 

                                                    ИЗВЕШТАЈ  
                                  о раду      
 

                        Математичке секције 

 
                        школске 2012-2013 године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
припремиле:    Босиљка Милинковић, 
                          Сања Шкарић, 
                          Александра Жижић 
                          
 



                         ОШ „ 22 ОКТОБАР “   СУРЧИН  
 

ПОЗИВ УЧЕНИЦИМА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА  
ДА СЕ УЧЛАНЕ  

У МАТЕМАТИЧКУ СЕКЦИЈУ ! 

Математика је од свог настанка била, и остала везана                   
за човека, његове потребе и његова размишљања. 

Њу чине велики мислиоци, анегдоте о њима, теореме                       
и проблеми који се везују за њихова имена, задаци 
интересантног садржаја или занимљивог начина 
решавања. 

Као резултат примене математике у свакодневном животу 
настао је велики број занимљивих задатака. 
Својом занимљивом садржином, интересантним начином 
решавања, указивањем на привлачна својства бројева и 
геометријских фигура, такви задаци олакшавају стицања 
знања и јачају интерес за математичким образовањем. 

На математичкој секцији ћемо се бавити: 

магичним квадратима (научићемо како су настали, како се 
састављају, како сами да смислимо своје примере), 
решаваћемо судоку, логичке задатке, правићемо квизове 
и још много тога. 

Негујемо такмичарски дух, жељу за знањем и напретком. 

Дођите да заједно уживамо у магији бројева и 
научимо како да кроз игру покажемо другима                     
да математика није баук ! 

 



 

 
 

РАД МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ (КЛУБА) У ШКОЛИ  
 
 

    Почетком школске године организована је Математичка секција која 
ће у својим оквирима организовати допунску наставу, додатну 
наставу,посебне огледне часове,радионице, тематске часове,посете 
фестивалима и музејима, ушествовање на манифестацијама и 
такмичењима и још много тога. 
    У математичкој секцији-клубу учествују сви ученици који то желе ,  
без обзира на успех и способности. 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.О месту и 
терминима одржавања ученици се информишу код свог наставника. 
      Часови додатне наставе предвиђени су за изучавање посебних тема 
и задатака, како такмичарских, тако и математичко-логичких 
занимљивих  и изазовних проблема.Такође, ученици сами бирају 
активности којима се могу бавити као што су СУДОКУ, ТАНГРАМ, 
ОРИГАМИ и слично. 
    
Назив „Математичког клуба“, бирају ученици уз сугестију да он носи име 
неког славног математичара. На нивоу школе организује се једна 
математичка секција (за ученике из свих разреда).  
   
     Ако у школи има већи број ученика за чланство у математичкој 
секцији, рад се организује по активима, при чему актив чине ученици 
једног или два разреда. У том случају, део програма математичке 
секције се прилагођава активима. Секцијом руководе ученици изабрани 
на првом радном састанку, а наставник је задужен да пружа помоћ за 
рад секције и правилно усмерава активности око остваривања програма. 
Једноставна питања (теме)  из програма рада секције обрађују  
и излажу ученици-чланови секције. 
   
 
 



     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 (математичке вечери са различитом тематиком, 
математички квизови, математичке конференције и зборови, изложбе о 
раду секције-клуба, математичке ескурзије и сл.), издавање зидних 
математичних новина и слично. 
 

 

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

‒ све о нули,  

‒ све о јединици,  

‒ бројевни системи ( писање бројева и операције ). 

‒ Архимедово стваралаштво и анегдоте,  

‒ нека значајна древна открића у математици  
   ( Ератостеново мерење меридијана земље. Талесово мерење  
    висине пирамиде. Египатско трасирање правог угла, итд. ) 

‒ 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,  

‒ погађање замишљеног броја,  

‒ 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 свога 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 са контролног задатка или 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 –     
1.10.2012.г 
 
    Ове године, по први пут, наша школа је понудила ученицима да учествују 

на једном такмичењу какво до сад нису били у прилици да сретну.Реч је о 

дописном појединачном такмичењу.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.Детаљнији извештај дат је у 

прилогу. 
 
 
 
 



 
 
 

Манифестација – квиз знања – 8.11.2012.г. 
 
       У  ОШ „ Стеван Сремац” у Добановцима на свечаности поводом прославе 

њиховог дана школе под покровитељством математичког друштва АРХИМЕДЕС 

организован је квиз знања из математике. 
      Учествовале су четири екипе од по три ученика. Екипа из наше школе у 

саставу Срђан Крњајић (6 разред), Стефан Младеновић(7 разред) и Никола 

Пребирачевић ( 8 разред) освојила је прво место (са 26 бодова испред 

другопласираног који је имао 18 бодова). Ученици су као награду добили 

књигу.  

 

Фестивал науке – 29.11.2012.г 
 
У  жељи да се ученици што више заинтересују за науку, организована је 

групна посета Фестивалу науке која је бројала око 30-так посетилаца из наше 

школе. Детаљан извештај о овој посети дат је у прилогу. 

 

Радионица израде и осликавања геометријских облика  
у функцији наставних средстава- ликовна и математичка 
секција – 20.12.2012.г 
 
 
       На ликовној секцији заинтересовани ученици имали су прилике да кроз 

креативан рад , ликовне технике , а математичка знања направе и украсе 

разне геометријске фигуре које су своју сврху нашле у виду трака, завеса, 

честитки и слично.Многи од ових предмета су се нашли на штанду 

Новогодишњег вашара шија је продаја ишла у добдотворне сврхе. 
 

 

 

 

 

 



 

               Математичка такмичења  
 

 ''МИСЛИША 2013'' 
 
       ''Архимедес'' ове школске године по осми пут у Србији организује 
Математичко такмичење ''Мислиша'', по угледу на Међународно такмичење 

''Кенгур без граница''.Такмичење је у 2012. години имало преко 37 000 

учесника.Ове године и наша школа узима учешће у овом ''празнику 
математике''. Такмичење "Мислиша" има два нивоа: основни ниво и финале 

(републичко). Такмичење "Мислиша 2013" (основни ниво/главни ниво) одржаће се 

14. марта 2013. године (четвртак) у 12 сати (± пола сата),истовремено у свим 
школама које пријаве ученике. Спроводи се према пропозицијама и оперативном 

Упутству које добија свака школа. Мото такмичења остаје: „Математика за све“ 
(или бар за већину).Финале је 12. маја 2013. у Београду.  

Могу да учествују сви ученици који то желе, од 2. разреда ОШ до 4. разреда СШ, 
нарочито они који воле да решавају лепе математичке задатке и желе да 

математику уче са задовољством. 
          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). Све је јасно написано. Шифре и обрада 
одговора су део нашег посла. Наставници путем упитника оцењују такмичење (са 

разних аспеката). Додатни квалитет "Мислише" је републичко финале (на 
коме ће се изабрати најбољи и, поред уобичајених, доделити и специјалне награде 

(четири летње школе). 
           Код "Мислише" тестови (задаци) су посебни за сваки разред (ради 

приближавања важећим програмима математике и уз настојање да буду по мери 
наших ученика). На основном нивоу тест за 2.разред ОШ има 15 задатака (5+5+5), 

бодованих са 3, 4, 5 бодова (укупно 60 бодова); за сваки од свих осталих разреда 
ОШ и СШ има по 25 задатака, подељених у три групе (8+9+8) и бодованих са 3, 4, 5 

бодова, тако да ученик може освојити највише 100 бодова. Нема негативних бодова 
и бодова за бонус, тј. ученик добија онолико бодова колико је заслужио. Од пет 

понуђених одговора на сваком задатку, од којих је само један тачан, ученик бира 

само један (онај за који сматра да је тачан) и означава га (уписује) на посебном 
листу за одговоре. Тест остаје код ученика. Тестирање се спроводи према упутству 

које се школама шаље заједно са тестовима. На финалу у Београду за сваки разред 
ради се по 6 задатака. (са образложењима).  

          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 (2012. године: 
пригодни календар, свеска и збирка задатака "Мислиша"). 

 

         У  оквиру Математичке секције нижих и виших разреда из наше школе 

за ово такмичење пријављено је 93 ученика од којих је 85 присуствовало 
такмичењу.Такмичење је организовано по препорукама организатора у три 

учионице (кабинети математике и енглеског) у којима су дежурале по једна 

наставница и једна учитељица.Дежурни наставници добили су списак ученика 
и детаљна упутства за спровођење такмичења, а по завршетку попуниле су 

упитник о томе шта мисле о организацији,задацима и слично.Ученицима је 

обезбеђена по флашица воде од стране Општине Сурчин на захтев 
председника Савета родитеља,као и бомбоне које су обезбедиле 

наставнице.Само такмичење прошло је у најбољем реду, а ученицима је 

представљало једно пријатно искуство. 
  На овом такмичењу пет наших ученика добило је похвалу 

 

1. Пецић Владан,3 разред 

2. Павловић Тијана, 3 разред 

3. Рајковић Урош, 3 разред 

4. Поповић Павле,5 разред 

5. Крњаић Срђан, 6 разред 

 

  а школа захвалницу за учешће ( у прилогу). 

 

 

 ''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. 

 

      1.02.2013. године одржано је школско такмичење из математике са 

задацима које је послало Математичко друштво Србије.Такмичењу је 

присуствовало укупно 66 ученика (20 ученика 4 разреда,12 ученика 5 

разреда, 13 ученика 6 разреда, 9 ученика 7 разреда и 12 ученика 8 разреда). 

Такмичење је организовано у просторијама школске библиотеке у два 

термина за ниже и више разреде.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:  

 



 

1. Јелана Крњаић, 3 разред  (Оливера Јанковић) 

2. Јована Миротић, 3 разред  (Данијела Крешић) 

3. Тијана Павловић, 3 разред (Оливера Јанковић) 

4. Ирина Маринковић, 3 разред (Драгана Павловић) 

5. Никола Дракулић, 4 разред (Љубинка Милисављевић) 

6. Бојана Давидовић, 4 разред (Тања Туфегџић) 

7. Немања Младеновић, 4 разред (Весна Колашинац) 

8. Александар Хрњачки, 4 разред (Љубинка Милосављевић) 

9. Бојан Гороња, 4 разред (Тања Туфегџић) 

10.Кристина Сузић, 4 разред (Тања Туфегџић) 

11.Никола Басара, 4 разред (Радмила Смиљанић) 

12.Исидора Топаловић, 4 разред ( Радмила Смиљанић) 

13.Срђан Ћулум, 4 разред (Радмила Смиљанић) 

14.Павле Поповић, 5 разред (Александра Жижић) 

15.Марија Милићевић, 5 разред (Александра Жижић) 

16.Бошко Шорак, 5 разред (Босиљка Милинковић) 

17.Срђан Крњаић, 6 разред (Сања Шкарић) 

18.Петар Панџа, 6 разред (Сања Шкарић) 

19.Анастасија Селаковић, 6 разред (Сања Шкарић) 

20.Јулија Савић, 7 разред (Александра Жижић) 

21.Огњен Радичевић, 7 разред (Александра Жижић) 

22.Стефан Младеновић, 7 разред (Александра Жижић) 

21.Алекса Макљеновић, 8 разред (Сања Шкарић) 

 

 ''Општинско такмичење'' 
 

 

          Такмичење се одвијало 2. марта 2013. 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 и 

остварили следећи успех.У табели су само они ученици који су 

награђени , детаљан списак свих ученика општине прослеђен је школи. 

 



 

 

 

 

Ред 

бр 

Име и презиме, разред              наставник бодови место 

 

2. Никола Дракулић         4р Љубинка Милосављевић 88 II 

5. Бојана Давидовић        4р Тања Туфегџић 80 II 

6. Немања Младеновић    4р Весна Колашинац 77 III 

7. Александар Хрњачки   4р Љубинка Милосављевић 77 III 

1. Павле Поповић 5р Александра Жижић 81 II 

1. Срђан Крњаић 6р Сања Шкарић 74 III 

1. Јулија Савић 7р Александра Жижић 95 I 

2. Огњен Радичевић 7р Александра Жижић 77 III 

 

Редни број представља коју је позицију ученик заузео у оквиру свог 

разреда од свих учесника. 

 

 

 

 

 
ПРАВО УЧЕШЋА НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ ОСТВАРИЛИ СУ УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НА 

ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ 
                ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД  ........................ 80 И ВИШЕ БОДОВА 

ПЕТИ РАЗРЕД...................................70 И ВИШЕ 
ШЕСТИ РАЗРЕД................................65 И ВИШЕ 
СЕДМИ РАЗРЕД...............................70 И ВИШЕ 
ОСМИ РАЗРЕД .................................50 И ВИШЕ 

 
 
 
 
 

 

На даље такмичење упућени су ученици који су означени у табели сивом 

бојом. 

 Наша школа се на општинском такмичењу посебно истакла међу осталим 

школама што показује и следећа табела. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ''Регионално  такмичење'' 
 

      Регионално (градско) такмичење је одржано 6.04.2013. године у 

ОШ''20.октобар'', Нови Београд. 

 

 На том такмичењу највише успеха имао је Никола Дракулић са 71 поеном и 

освојеном трећом наградом.Остали учесници нису имали среће за пролазак 

на републичко такмичење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разред 

„Вожд 
Карађорђе“ 

 

„22.октобар“ 
 

„Душан 
Вукасовић-

Диоген“ 
 

„Вук 
Караџић“ 

 

„Стеван 
Сремац“ 

 

„Бранко 
Радичевић“ 

 
УКУПНО 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

трећи - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 2 - 

четврти 1 - 1 - 2 2 - - 1 - 1 - - 1 3 - - 1 1 4 8 

пети - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

шести - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 2 

седми - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

осми - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

УКУПНО 
1 - 2 1 3 4 - - 1 - 2 - - 2 3 - - 2 2 7 12 

3 8 1 2 5 2 21 



 

 

 Математички турнир градова 

 
                        МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР  2013  

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: 18. мај 2013. године (субота) 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.Никола Дракулић, 4 разред 

             2.Павле Поповић, 5 разред 

             3.Срђан Крњаић, 6 разред 

             4.Срефан Младеновић, 7 разред 

             5.Исидора Пајчин, 8 разред 

 

Руководилац екипе:   Сања Шкарић 

 

Посебну захвалност изражавамо према оцу Николе Дракулића који је својим 

комбијем превезао ученике од наше школе до места где су се такмичили и 

вратио их после такмичења у Сурчин. 

 

         Наша школа је освојила 57. место од 124 школе које су се такмичиле и 

добила ПОХВАЛУ, а ученик Никола Дракулић је освојио трећу награду. 

(бодови и похвала су у прилогу) 

 

 

 

 

 

 

              Овим такмичењем се завршавају сва учешћа 
наше школе на математичким такмичењима и можемо 
слободно рећи да је иза нас једна веома успешна 
такмичарска година.Нећемо ту стати, имамо мотива да 

следеће године наши ученици буду још бољи. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                            Прилог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

 

                                                    ИЗВЕШТАЈ  
                                  о раду      
 

                        Математичке секције 

 
                        школске 2012-2013 године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
припремиле:  Босиљка Милинковић, 
                         Сања Шкарић, 
                         Александра Жижић 

                         



 


