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    НОВО!                    ЈЕДИНСТВЕНО!                    НОВО!   

МАТЕМАТИКА У БОЈИ 

 МАТЕМАТИЧКИ  КАЛЕНДАРИ  
И ПОСТЕРИ 

   Лепо, пригодно и практично: 
   -  за математичке кабинете, 
   -  за библиотеке и учионице, 
   -  за сваког љубитеља математике 

1. Велики зидни  

МАТЕМАТИЧКИ  КАЛЕНДАР 1 
     за 2012. годину "Математика у боји" 
      са 12 листова (12 уметничко-математичких  
      слика у боји) и календаром за 12 месеци.   
      Формат: 32 см х 46 см. Квалитетна штампа 
      на најфинијој хартији.  

 Цена: 1000 динара. За 25 примерaка  попуст  
 20%, преко 5 примерака попуст 30%. 
  Пошто се отцепе поједини листови календара, остају лепе уметничко-  
  математичке слике,  које можете урамити и поставити где желите. 

2. Зидни МАТЕМАТИЧКИ КАЛЕНДАР 2 

за 2012. год. "Математика у боји" са 12 слика 
малог формата на једном листу (по 3 слике у 
4 реда) и календаром (12 месеци, листови на 
цепање). Формат 32 см х 66 см. 

 Цена:  300 динара. За више од 3 примерка  
 попуст 20%. 
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3.  КОМПЛЕТ ПОСТЕРА "МАТЕМАТИКА У БОЈИ"   
     (12 постера - уметничких слика са садржајима 

из математике, формата  24 см х 33 см). Ове 
уметничко-дидактичко-математичке слике наме-
њене су ученицима, наставницима математике 
и другим љубитељима математике. Посебно су 
погодне за кабинете, учионице и библиотеке. 
Сваки постер има назив и кратко објашњење 
математичког садражаја на њему, те се може 
користити у настави математике. Квалитетна 
штампа на фином белом и чврстом папиру 
високе граматуре. 
Цена комплета са 12 постера (у пригодно штам-
паној фасцикли) је 1000 динара, а цена једног 
постера 100 динара. За више од 2 комплета, 
односно за више од 10 појединачних постера 
(могу бити и различити) попуст је 20%. 
 

Аутор свих 12 слика (са математичким садр-
жајима) које чине садржај оба календара и 
комплета постера је Светлана Плећаш, про-
фесор математике из Београда, којој је слика-
ње постало хоби.  
 

Табла и креда значе професору математике исто оно што платно, четкица и боје 

значе сликару.  И један и други помоћу њих преносе своје знање, умеће, тајне и 

лепоте свог заната.. Међутим, исписана табла траје кратко, а слика остаје заувек. 

Ауторка ових радова Светлана Плећаш, професор математике,  на  крају своје 

професорске каријере, креду и таблу је заменила четкицом, бојама и платном,  јер је 

осетила потребу да неке математичке појмове, асоцијације, оригиналне идеје, 

омиљене задатке, формуле и теореме, толико пута исписане и обрисане на школској 

табли, трајно задржи на сликарском платну - у жељи да те слике нађу свој пут до ђака 

и професора и улепшају стазу стицања математичког знања.  

Издавањем математичких календара и постера, с квалитетном штампом, 

"Архимедес" се потрудио да се то и реализује. 

Календари и комплет постера, као и појединачни постери, намењени су шко-
лама (за математичке кабинете), али и појединцима - ученицима старијих разреда 
основне школе, средњошколцима, наставницима математике, као и свим другим 
љубитељима математике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач 

4. ГЛОБУС  5. БУНАР  6. МОСТ 

7. ПИРАМИДА 8. ПОЛИНОМИ 9. ПАРАБОЛА 

1. ЦИФРЕ И АБАКУС  2. СКУП  3. ЈЕДНАЧИНA - ТЕРАЗИЈЕ  

10. ШАХ 11. БРОД 12. ПАРТЕНОН 

              Светлана Плећаш,  проф.  математике    Комплет слика  МАТЕМАТИКА У БОЈИ,  уље  на платну 
 
 
 

    Издавач: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"– Београд, 2012.    www.arhimedes.rs  arhimed1@eunet.rs 
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Поштоване колегинице и колеге, имате јединствену 

прилику да своје дружење са математиком и рад са 

ученицима учините пријатнијим, занимљивијим и под-

стицајнијим. 

Штампане су ограничене количине календара и постера.  

 

Додатна напомена 
Поука о наручивању / набавци 

ЗА УЧИОНИЦЕ, КАБИНЕТЕ, ШКОЛСКЕ ХОДНИКЕ И СТАНОВЕ  

 
Улепшајте простор у школи и код куће пригодним уметничким матема-

тичким сликама које се односе на градиво математике у ОШ и СШ ! 

Имате две могућности: 

А) Велике зидне календаре (две врсте) и постере (комплете или поједине 

слике) из напред описане понуде можете набавити директно код 

"Архимедеса" (као издавача). Подаци о "Архимедесу" (адреса, телефон и 

др.) наведени су у заглављу ове понуде. Напоменимо да су ова три 

издања регистрована као учила за математику.  

Б) Можете набавити и дигиталне репродукције на платну из комплета 

"Математика у боји" (12 слика на платну) димензија 50 см х 50 см 

(спремних за постављање на зид) по цени 1500 динара за једну 

репродукцију, али те набавке не иду преко "Архимедеса.  У овом случају 

информације o сликама добијате и поруџбине вршите искључиво на: 

  тел. 069/2280-741   plecass@bitsyu.net   www.matematikauboji.in.rs 

 

        

 

 "АРХИМЕДЕС"-  ПУНИХ  38  ГОДИНА СА  ВАМА  И  ЗА ВАС !                             
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