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MATEMATIČNI PLAKAT – Rezultati tekmovanja
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Novice I
MATEMATIČNI PLAKAT - Rezu lt ati tekmovanja

Mednarodna matematična zveza je leto 2000 razglasila za Svetovno leto
matem ati ke. V tem času naj bi ponovno premi slili vlogo matem atike v
naši civilizacij i in poskusili o t em seznanit i tudi javnost.

Druš tvo matem atikov, fizikov in ast ronomov je ob tej priložno st i or
ganiziralo te kmovanje v izdelavi matematičnih plakatov. Od ziv je bil raz
veseljiv. Moja ed ina pripomba bi bi la , da nekat eri avtorj i niso upošt eva li
navod ila , naj bo besed ilo plakata dobro berljivo.

Skupaj s kolegom Mat ijo Lokarjem sva iz poslan ega izbrala 24 pla
katov, ki so bili razstavljeni na Občnem zbo ru našega društ va v Zrečah

(10. novembra 2000). Društvo bo s knjiga mi nagr adilo t ri plakate in eno
kolekcijo, ki so posebej izstop ali . Ker so njihovi avtorj i različnih starosti
in izobrazbe , smo se odločili, cia vrstnega red a nagr ad ne bom o delali .
Nagrajen ci pa so :

Vladimir Grubelnik za plakat , ki ga je naročil Oddelek za matem atiko
Pedagoške fakult et e v Mariboru. (Posnet ek plakata obj avlj amo na
naslovnici. Ozadj e je slika Vladimirj a Potočnika: Neviht a v Prek
murju.)
Boštj an Ku zm an , št udent FMF iz Ljublj an e za plakat z zelo bo
gato vse bino , ki bi si zaslužil nat is v primerno velikem formatu. V
"časovnem polžu" imamo kratko zgodov ino matemat ike in sočasnih

civilizacijskih dosežkov (II I. stran ovit ka).
Dragica in Gregor ij Kurillo iz Kranja za domi selno ilust racijo togih
pr emikov z idrij sko čipko (IV. st ran ovi tka ).
Mentorj a Danij el Bezek in Lea Ce be te r njuni učenci: Tj aša P e
tročnik , Katj a Repič in Katj a Špeh, Jan Kocjan in Gregor Vrhovnik ,
Maja in Tanj a Oblak, Matij a Št irn, Anka Kalan, Katj a Zabavnik ,
Mateja Železn ikar , Matij a Učakar in Peter Vidmar z Osn ovn e šole
Fr an a Albrehta v Kamniku za zbirko domi selnih in likovno zelo po
srečenih plakatov. (To je le izbor izbora kakih sto plakatov, ki so jih
izdelali na t ej šoli. Na naslednji strani objavljamo dva , žal v črnobeli

t ehniki.)
Po hvaliti moram še Osnovn o šolo iz Žalc a in Osnovn o šolo Frana

MeteIka iz Škocjana, ki sta poslali vsaka svojo zbirko; v zadnj i je bil celo
kr at ek matematični strip. Zahvala gre tudi likovnim pedagogom na šolah .

Razst avljen e plakate nameravamo objaviti na domači splet ni strani
našega društva: http ://www .dmfa . si/mplakat/plakati . html. Vse m,
ki st e sode lovali v akcij i Matematični plakat , čest itam. Le redko mi je
bilo kako delo bo lj v zadovoljst vo kot pregledovanj e Vaših izdelkov .
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