
 

   
 
 
 
 
 
 

 

VABILO NA NATEČAJ 
 

 »IVAN VIDAV – pomemben soustvarjalec matematike v Sloveniji« 
 
 

V okviru Konference o učenju in poučevanju matematike (KUPM 2018) 

organiziramo natečaj za učence osnovnih šol, za dijake srednjih šol ter za 

učitelje in strokovnjake za izobraževanje. 

 

Namen natečaja 

Namen natečaja je ozaveščanje o pomembnosti odkritij na področju 

znanosti, spoznavanje zgodovinskega razvoja matematike in znanih 

matematikov ter ustvarjanje na razpisano temo.                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                         Vir slike:  

                                                                                                                                                                                              https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vidav 

Tema natečaja 

Letos poteka 100-ta obletnica rojstva slovenskega matematika Ivana Vidava. Največ je raziskoval na 

področju diferencialnih enačb, funkcionalne analize in algebre. Razen po njegovih znanstvenih razpravah 

ga poznamo tudi po strokovnih člankih, predvsem s področja teorije števil in geometrije, kot npr.: 

- O praštevilih.  

- Število 𝜋 na deset tisoč decimalk. 

- Racionalna in iracionalna števila.  

- … 

 

Napisal je tudi veliko poljudnoznanstvenih člankov, npr.: 

- O številu 13. 

- O delitvi dediščine. 

- Številka Tonetove osebne izkaznice.  

- Kako razrežemo kvadrat na same ostrokotne trikotnike.  

- Kako ugotovimo, da je naravno število sestavljeno, preden ga razstavimo. 

- …  

Poiščite še več informacij o Ivanu Vidavu in njegovi dediščini ter se o njem in njegovem delu pogovarjajte v 

razredu. Lahko izberete katerega od njegovih člankov ter raziskujete in ustvarjate na temo njegovega 

življenja in dela. Lahko raziskujete in ustvarjate tudi v povezavi z drugimi predmetnimi področji: npr. 

likovno umetnostjo, tehniko in tehnologijo, zgodovino, računalništvom …  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBneXo1J3YAhVPC-wKHbUUDPwQjRwIBw&url=https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vidav&psig=AOvVaw2myTvUliwWK6l2KSv4Lggn&ust=1514033563950701
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Izdelki 

Sodelujoči lahko raziskujete in ustvarjate individualno ali v skupinah. Svoje delo lahko prikažete kot: 

- sliko, strip, plakat, 

- fotografijo, 

- pesem ali zgodbo, 

- digitalno predstavitev,  

- raziskovalno nalogo, 

- gradivo za pouk (učni listi …), 

- izdelek, maketo, 

- drugo. 

Priložnostna razstava izdelkov bo na ogled 27. in 28. junija 2018 v prostorih, kjer bo potekala konferenca 

KUPM 2018. 

 

Časovnica natečaja  

Natečaj bo potekal od 1. februarja 2018 do 31. maja 2018. 

 

Oddaja izdelkov 

Izdelke lahko oddate: 

- osebno na enotah Zavoda RS za šolstvo: OE Maribor, OE Ljubljana, OE Novo mesto, OE Nova 

Gorica, OE Kranj, OE Murska Sobota, 

- z navadno pošto na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000 Maribor (s 

pripisom: za natečaj KUPM 2018), 

- v elektronski obliki: melita.gorse-pihler@zrss.si (velja le za digitalne predstavitve).  

 

Na izdelku morajo biti zapisani: 

- naslov izdelka, 

- podatki o avtorju (ime, priimek, šola, elektronski naslov), 

- podatki o mentorju (ime, priimek, šola, elektronski naslov).  

Priloženo mora biti podpisano soglasje staršev za vse sodelujoče učence in dijake. Dodatna vprašanja 

lahko pošljete na naslov: kupm@zrss.si. 

 

Potrdila in nagrade 

Avtorji izdelkov bodo prejeli simbolne nagrade. Mentorji boste prejeli potrdilo o mentorstvu. Udeleženci 

konference, ki boste sodelovali na natečaju, boste pozvani, da sami izberete med potrdilom za udeležbo in 

potrdilom o mentorstvu.  

 

Pogoji sodelovanja 

Z oddajo del avtorji potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji natečaja in da so oddana dela njihova last. S tem 

dovoljujejo organizatorjem natečaja, da se njihova dela objavijo v tiskani ali elektronski obliki za potrebe 

konference brez predhodnega avtorjevega soglasja ali plačila. Avtorji oziroma prijavitelji jamčijo, da so 

podatki točni. Avtorji (ki bodo oddali digitalno predstavitev) naj pred oddajo datoteko ustrezno 

poimenujejo: ime_priimek_naslovizdelka. Pri tem ni dovoljena uporaba šumnikov ali drugih posebnih 

znakov. Velikost datoteke ne sme presegati 4 MB.  

 

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje na natečaju. Naprošamo vas, da se držite 

razpisnih pogojev, saj bomo v nasprotnem primeru primorani zavrniti oddani izdelek.  
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