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I Novice
POLETNA ŠOLA MATEMATIKE NA BLEDU
Na poletni šoli matem atike so se zbrali najboljši mat ematiki - bivši osmošolci. To so ti sti, ki so osvojili vse mo žne točke na državnem t ekmovanju
za zlato Vegovo pri znanj e. "Tabor" je pripravilo DMFA.
Izpi s iz dnevnika šole:
Naše prvo srečanje je bilo na avtobus ni post aji Ljublj an a. Sledil a je
kratka predstavitev: Mati c Glavan , Aleš Fre ce, Ton ček Gradi šek , Moj ca
Lakner, Matij a Perne, Tj aša St epi šn ik Perdih, Ana Šinkovec in še naša
vodja Klavdij a Pint ar.
Ko smo se vsi drug drugega dobro nagled ali , je p o č asi st ekel t ud i
pogovor. Naš i j ezi čki so se na poti pr oti Bledu vse b olj razvezali .
Letos sm o vsi končali osmi razred in zat o je bil a prva tema valet a.
Se strinjate z mano, da o te m lahko govor iš več ur ?
Na Bledu sm o si najprej podrobno ogledali Plemlj evo vilo , nato izbrali apartmaje , oblikovali urnik za ves te de n , se po govorili o urniku , ki
nam ga je pripravil gospod Pot o čnik , t er se domenili o nalogah , ki naj bi
jih posamezni čl an opravlj al. Mene je doletela funkcija pisanja dnevnika
(Ana) .
P ogled at nas je pri šla t udi svetovalka z Zavoda za šolstvo , Franeka
Ur banij a Vencelj . Z nami je posed ela dve uri , pr edlo žila nam je tudi nekaj
idej za pr eživlj anj e prostega časa .
Da pa nismo ost ali l ačni , so nas gostili v restavra ciji hotela Kompas.
Tako je bil pr vi dan zaklj u če n .
Naslednji dan nas je neu smilj en a Klavdij a vr gla iz postelje že ob
sedmih. Vsi zas pani smo t avali od kopalnice do sp alnice. Tudi na samopostrežn em za jtrku smo kom aj od pirali usta. Ob devetih sta nam pri šla
pr ed avat prof. dr. Marko Razp et in njegova žena prof. Na da R azp et .
Zelo zanimivo st a nam razložila delovanj e račun alniškega program a
Cabri. Pred računalniki smo sicer pr esed eli le po ln ih šest ur , vendar smo
sp oznali veliko novosti. Risali smo hip erbole, elipse, parabole, stra foide
ter spoznali pravila dinamične geometrije. Smejali smo se ob risanju Pascalovega pol ža , možgane pa nam je kravžljal t udi pr avilni petk otnik.
Načrti za popo ldne so nam zaradi dežja padli v vodo . V jezero bi padli
tudi sami, če bi šli v najhuj šem nalivu veslat na Blejski ot ok. Namesto
tega smo šli raj e peš okoli jezer a in na gr ad .
Ker nism o bili dovolj utruj eni , smo do poznih ur igr ali kar t e.
Nasl ednj ega dn e sm o poslušali predavanj e o matematičnem modeliranju mag. Zlatan a Magajne.
I zračunali srno odbo j žogice t er pr ostornino diedra. Naj bo lj pa so
nas pri t egnili detektivski problemi .
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Pod ala vam bom primer naloge: Neki det ekti v je s pr isluškovanj em
ugot ovil , da je osum ljenec pri hoji napravil 120 kor akov v minuti . Naj se
sliši še t ako neumno, pa vendar je moč iz tega pod atka ugot oviti številko
osumlj enčevega čevlj a . Čeprav smo ob na logi zmajevali z glavo, smo se
vseeno lot ili dela . Po do lgem pr emišljevanju t er ob modelu hoje smo le
pr išli na pravo pot. Za nevedne naj povem : mod el ho je je neka form ula,
ki pomaga pri izračunu do lžine noge in koraka . · Ne bom je pisala , če pa
koga res zanima, se naj po zanima pri Klavdiji.
Sedaj razumet e, kako lahko paleontologi iz raču naj o velikost in hitrost
dinozavra , če odkrijejo ohra njeno stopinjo le-tega . Na kon cu smo se poigrali t ud i z zlaganj em pravilnega osemkot nika in šest kot nika. Vse smo
podprli še z računi , kar bi st orili t ud i čistokrv ni matematiki.
Pop oldne sm o šli veslat na jezero . Sredi vračanja nas je pr esen et il
dež. Malo smo bili mokri, pa kaj za to. Zabavali smo se in to je važno!
Zve čer smo izdelovali plakat , ki je prikazoval naše delo. Tonček pa je
tudi napisal kr atek članek o našem t ab oru za int ern et .
Četrt i dan nam je pr edaval gospo d Aleksander Potočnik , organizat or
t e poletne šole. Za o d lič no pripravo se mu lepo zahvaljuje mo. S re čal i smo
se s pr avo t eo ret i č no mat em atiko. Račun ali smo sist eme linearnih en ač b
z več neznankami. Pom agali pa smo si z matrikami .
P op oldne smo p ešačili v Vint gar. Son ce je pripekalo, mi pa sm o se
p otili ob nošenju nah rb tnika , v kat erem so bili dežniki. "Ziher" je le
"ziher" .
Zadnji dan pouka nam je predavala mag. Milena Strnad . J e ur ednica
pr i DZS , zat o nam je prinesla srednješolske uč b en i ke za matem atiko. Bili
sm o jih zelo veseli. Njena t em a je bila Matem atika nekoliko drug ače in
m at em ati čni problemi. R azložila nam je lažje algebrs ke strukture, pa še
t e so se nam zdele t ežavne, seveda ne vsem. Nekaj č as a sm o potrebovali,
da smo se navad ili na kompozitum , gru poide , vektorske modele ravn ine,
d istributi vn ostni zakon . . .
Najbolj pa sm o se smejali t ejle misli:
Matematika je mu čil no orodj e in ni č ve č . V starem veku so z njo
mu čili kri stj ane, v sred nje m veku čarov nice, v novem veku pa srednješ olce.
Popoldan smo izdelali še en plakat , ki prikazuje celot en t ed en na
zabaven n ačin . Na njem je kar nekaj smeš nega , a skoraj vse je šlo skozi
cenz uro . Za zares prelep te de n se moramo za hvalit i Klavdiji , ki nam je
odgovarjala na naša za ht evna vpr ašanja in nas prenašala take, kot smo.
Hvala.
To je izpis iz An inega dn evni ka , ki je na koncu šole mat em at ike na
Bledu pri šel v moj e roke.
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