
 

 

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 

ДРЖАВНИ СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ 

 

ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ И 

МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА 

 
 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

 

Обавештавамо вас да Друштво математичара Србије у суботу 30. јануара организује 

једнодневни интерактивни Државни семинар за учитеље математике у основним школа-

ма. Циљ семинара је унапређивање стручно-методичких компетенција учитеља у области 

додатне наставе математике и упознавање учитеља са појединостима везаним за матема-

тичка такмичења у школској 2020/2021. години. 

 

Програм семинар је акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања 

(под каталошким бројем 363 – Унапређивање наставе математике у основним школама) 

и сви учесници семинара добијају сертификате за 8 реализованих часова обуке.  

 

Семинар ће се реализовати интерактивно коришћењем  Zoom образовне платформе при 

чему ће наставници имати могућност да својим питањима, идејама и дискусијама активно 

доприносе квалитетнијој реализацији програма. Реализатори тема су чланови Државне 

комисије за такмичења ученика основних школа и наставнци са великим искуством и 

резултатима у раду са обдареним ученицима. 

 

Програм семинара се састоји од осам једночасовних тема (по 45 минута) од којих је седам 

тема стручно-методичке и једна информативне природе (списак тема од Т1 до Т8 је у 

прилогу). Учесници семинара биће подељени у групе (од Г1 до Г8), а једна група може 

имати највише 98 учесника. Истовремено семинар ће се реализовати са 8 група. Уколико 

интересовање буде веће од 8 група, семинар ће се реализовати и у недељу 31. јануара. 

Дневни распоред рада у току семинара је у другом делу ове информације. Пријављивање 

учесника је електронско, а линк за пријаву је:  https://forms.gle/B89td8dRfpYiAxSD7 

 

Котизација за једнодневни семинар је 2.400 динара по учеснику (практично 300 динара 

по једној теми). Школе или учитељска друштва које пријаве 5 и више учитеља имају попуст 

и плаћају 2.000 динара по једном пријављеном учеснику. Уплате котизације се врше преко 

текућег рачуна: Друштво математичара Србије – Подружница Београд, а број текућег рачу-

на је:   250–1420000445060--09, позив на број  30–01–2021. 

 

Детаљније информације о семинару и профактуре за уплату могу се добити путем е-mail 

адресе  drustvomatematicara@yahoo.com  и телефона: 011 30 36 818 и 062 544444. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ  ДРЖАВНОГ СЕМИНАРА 

 

https://forms.gle/B89td8dRfpYiAxSD7
mailto:drustvomatematicara@yahoo.com


 

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 

ДРЖАВНИ СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ 

30. 01. 2021. 

 

ТЕМЕ: 

 
ОЗНАКА 

ТЕМЕ 
НАЗИВ ТЕМЕ 

Т1 Додатна настава математике и математичких такмичења у млађим разредима ОШ 

Т2 Сабирање, одузимање, множење и дељење природних бројева 

Т3 Решавање проблемских задатака 

Т4 Пребројавање скупова бројева 

Т5 Математички ребуси 

Т6 Квадрат и правоугаоник 

Т7 Пребројавање геометријских објеката 

Т8 Магични квадрати 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДАВАЊА 

 
      ВРЕМЕ 

 

ГРУПА 

09.00 10:00 11:00 12:00 ПАУЗА 15:00 16:00 17:00 18:00 

Г1 Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 

Г2 Т8 Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 

Г3 Т7 Т8 Т1 Т2  Т3 Т4 Т5 Т6 

Г4 Т6 Т7 Т8 Т1  Т2 Т3 Т4 Т5 

Г5 Т5 Т6 Т7 Т8  Т1 Т2 Т3 Т4 

Г6 Т4 Т5 Т6 Т7  Т8 Т1 Т2 Т3 

Г7 Т3 Т4 Т5 Т6  Т7 Т8 Т1 Т2 

Г8 Т2 Т3 Т4 Т5  Т6 Т7 Т8 Т1 

 


