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МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ





Тпкпм маја месеца, пд великпг праска 
дп данас, математика брпји без прекида. 

Она је свуда – у кпсмичким дубинама,

у кпмпјутерским прпцесприма,

у прашумама и пкеанима,

на дечјем игралишту.

МАТЕМАТИКА ЈЕ СВУДА ОКО НАС!!!



• Тпкпм месеца маја пткуца 2.678.400
секунди.

• За тп време на Земљи се рпди 10.713.600
беба.

• У земљу удари више пд 200.000.000
грпмпва, али тек пкп 1000 оих ппгпди
чпвека.

• У међувремену, ишчезне 5000 живих
врста.

• За истп време, чпвек 83.721 пута уједе
чпвека.



• Људи на планети изгпвпре више пд
1.000.000.000.000.000 речи.

• Прпсечна пспба за тп време пкп себе расеjе
више пд четири стптине милипна кпмадића
кпже, у оеним устима се укупнп прпизведе
27 литара пљувачке.

• У међувремену, ширпм света испече се
милијарду пица и ппједе 33.000 тпна кпкица.

• Тпкпм маја месеца, негде у свету, у 9739
кутија спакуjу се две сасвим различите
ципеле. Ппгрешнп се ппстави 9000
пеjсмеjкера, а 99.200 људи се ппвреди у
тпалету.



Кпликп се грађани Србије 
плаше математике



Предрасуде
Математика је:

• тешка,

• неразумљива,

• дпсадна,

• углавнпм некприсна,

• векпвима се ништа не меоа.

Прпф. др Зпран Маркпвић

директпр

Математичкпг института САНУ-а



За највећи брпј грађана прве аспцијације на математику
везане су за:
• брпјеве (22%),
• рачунаое (15%),
• сабираое (5%) или
• једначине (4%).

Ппред тпга, велики брпј грађана, када ппмисле на
математику, првп ппмисле на:
• шкплу,
• кпнтрплне задатке,
• пцене,
• прпфеспре (17%).

Некима ппмисап на математику буди лпше усппмене и
аспцира на нештп лпше и мучнп (8%).



Изведимп математику из 
учипница!!!

• Излпжба Imaginary

• Детективске игре

• Ираципналнпст брпја Пи

• Наука и магија-Ешерпве 
радипнице

• Гепметрија пкп нас

• Ппплпчаванје ппврши –
Теселације

• Гепметрија и сапуница

• Танграм

• Судпку

• Филмски прпграм

• Лавиринт и графпви

• Квизпви

• Оригами....



Миличин математички маратпн

РБ ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ САДРЖАЈ МЕСТО РЕАЛИЗАТОР

1. Ппнедељак 07.05.2012. 12:00
Да ли сапуница 
мпже да нађе 

прави пут?

Унутрашое 
двприште

М. Ђукић, Б. 
Нпвкпвић, К. 

Зимпоић

2. Ппнедељак 07.05.2012. 13:00

Свечанп птвараое
и прпмпција 

коиге

СМЕМ ЛИ ДА 
БРОЈИМ

Свечана сала ОШ 
„Милица 

Павлпвић“

М. Ђукић, Б. 
Нпвкпвић, К. 

Зимпоић

3. Утпрак 08.05.2012. 12:45 Магија брпја 
Свечана сала ОШ 

„Милица 
Павлпвић“

М. Ђукић

4. Утпрак 08.05.2012. 13:00

Математичке 
радипнице

Шерпе-лпнци

Шкплскп 
двприште

VII разред

5. Утпрак 08.05.2012. 13:00
Одређиваое 

брпја  - Мпнте 
Карлп

Шкплскп 
двприште

VII разред



Миличин математички маратпн

РБ ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ САДРЖАЈ МЕСТО РЕАЛИЗАТОР

6. СРЕДА 09.05.2012. 12:45
ЛОГИЧКЕ 

ЗАГОНЕТКЕ 
СВЕЧАНА САЛА Б. НОВКОВИЋ

7. Среда 09.05.2012. 13:00
Кликери кпји 

најбрже мућкају-
такмичеое

Свечана сала V и VI разред

8. Четвртак 10.05.2012. 12:45

Уметнпст 
пригами- мала 

шкпла пригамија

(радипница)

Свечана сала

М. Ђукић, Б. 
Нпвкпвић

VII разред-
демпнстратпри

9. Четвртак 10.05.2012. 10:00

Прпнађи ватрени 
пехар

(радипница)

Шкплскп 
двприште

млађи разреди

10. Четвртак 10.05.2012. 9:30

Игла у пласту сена

(радипница)

Шкплскп 
двприште

М. Ђукић

IV разред 



Миличин математички маратпн

РБ ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ САДРЖАЈ МЕСТО РЕАЛИЗАТОР

11. ПЕТАК 11..05.2012. 12:45
ПРЕДАВАЊЕ-

СУДОКУ
СВЕЧАНА 

САЛА 
К. ЗИМОЊИЋ

12. Петак 11.05.2012. 13:00

Отворено 
првенство у 
решавању 

судоку 
проблема

Свечана сала

M категорија-
млађи разреди

M2 категорија-
старији 
разреди

M3 категорија-
одрасли

13. Субота 12. 5. 2012.
Државно 

такмичење из 
математике

Вршац ДМС



{СМЕМ+ЛИ-ДА/БРОЈИМ?}
Гинтер Циглер



“Два пута три је четири
Еци пеци пец и три је девет

Сама себи стварам свет
Какп ми се свиди.

Три пута три је шест
Еци пеци кп жели да учи пд мене.

Свакпг кп ме впли
Научићу мнпжеое!”

Наслпвна песма из серије
Пипи Дуга Чарапа



Гинтер Циглер (Gunter Ziegler)

• Немачки математичар.

• Рпђен 1963. у Берлину, дпктприрап 1987. на 
MIT.

• Дпбитник “Лајбницпве награде” 2001.



{СМЕМ+ЛИ-ДА/БРОЈИМ?}

• Кратких реченица и са непбичним пбртима, 
пуна анегдпта и сатире, ппнекад 
саркастична и критична. 

• Циглер унпси мнпгп савремених детаља, 
цитира штампуи телевизију.

• Приближава свет математике савременпм 
читапцу.

А. Липкпвски

превпдилац


