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1. ИДЕЈА ЗА НАСТАНОТ 

Од нашето искуство како наставници по математика знаеме дека 
кај учениците постои страв од математиката, верување дека математи-
катa е тешка, непотребна и несовладлива за повеќето ученици и приви-
легија за само некои ученици кои можат да ја научат. Добар дел од ро-
дителите го споделуваат тој став со своите деца, со што тие губат инте-
рес за предметот. Затоа еден од најголемите предизвици за наставници-
те по математика е кај учениците да ја разбудат желбата за учење мате-
матика и љубовта кон математиката. 

Затоа, не требаше многу за да се ,,роди“ оваа идеjа. Имено, двете 
училишта од Богданци, СОУ ,,Богданци“ и ООУ ,,Петар Мусев“ редов-
но соработуваат на полето на математиката. Почнувајќи од заеднички 
учества на натпревари (,,Математика без граници“), посети на часови, 
заедничко гледање математичко кино и слични активности, се во инте-
рес на учениците за да нивното учење математика биде позабавно а и 
по функционално, и да ,,убедиме“ што поголем број од деветтодделен-
ците своето школување да го продолжат во гимназијата во Богданци. 
Нашите планови се совпаднаа со реализацијата на стручно-апликатив-
ниот проект ,,Популаризација на математиката“, кој е во организација  
Природно-математичкиот факултет од Скопје. По иницијатива на нас-
тавниците по математика и во договор со директорите на со двете учи-
лишта се донесе одлука за одбележување на денот на бројот ПИ (во 
математиката се означува со π) и роденденот на Ајнштајн со настан од 
забавен карактер насловен како Математички хепенинг „Денот на бро-
јот ПИ“. Првичните планови и размислувања ги вклучуваа само уче-
ниците од општинските училишта, но потоа ги поканивме и 
училиштата од соседните општини Валандово и Гевгелија. По 
објавувањето за настанот на социјалните мрежи,  интерес покажаа и 
наставниците од други училишта. Така на крајот во активностите 
учествуваа 17 екипи со по 5 ученици, поделени во две катего-
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рии: во категоријата на основните училишта и во категорија на средни 
училишта. Во категорија основни училишта се натпреваруваа: ученици 
од деветто одделение од ООУ,, Петар Мусев“ од Богданци, ООУ 
,,Кирил и Методиј“ од Стојаково, ООУ ,,Владо Кантарџиев“ и  ООУ 
,,Крсте Мисирков“ од Гевгелија и најмалите учесници, учениците од 
седмо одделение од ООУ ,,Сандо Масев“ од Струмица. Во категоријата 
на средношколци учествуваа учениците од следниве средни училишта: 
СОУ ,,Богданци“ од Богданци, СОУ ,,Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија, 
СОУ ,,Гоце Делчев“ од Валандово и ПСУ ,,Јахjа Кемал“ од Струмица.  

Настанот се одржа во домот на културата ,,Бранд Петрушев“ во 
Богданци на 14 март 2019 година.  

2. АКТИВНОСТИ 

Во изборот на активности се обрна внимание задачите да се со 
различни тежина, но и да има повеќе активност кои нашите ученици би 
можеле без проблем да ги реализираат во предвиденото време. Откако 
консултиравме повеќе извори за идеи за активности ([1]), за  настанот 
да го задржи својот првично замислен забавен карактер, се одлучивме 
за следниве четири активности: 

− децимали на бројот ПИ, 
− пишување зборови што почнуваат на ,,ПИ“, 
− практично покажување на постоење на бројот ПИ,  
− решавање на нумеричка задача (пресметување периметар, плош-

тина или волумен на геометриска фигура каде би се користел 
бројот ПИ). 

Секоја од активностите беше оценувана од посебна комисија сос-
тавена од менторите на учениците. 

Настанот го отвори оркестарот на СОУ ,,Богданци“ со композици-
ја напишана специјално за оваа пригода од наставникот по музика Ри-
сто Лазаров, кој првите дваесетина цифри на бројот ПИ ги ,,преточи“ во 
ноти.  

Децимали на бројот ПИ. Активноста се состоеше во кажување на 
децимали на бројот ПИ по точен редослед за време од 1 минута. 
Учениците на ниво на група можеа сами да одберат на кој начин ќе
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меморираат. Имаа можност да ги поделат децималите на членовите во 
групата или еден ученик да меморира. Целите на оваа активност беа 
следниве: 

− вежбање на меморијата. 
− вежбање на концентрацијата. 
− тимска работа. 
Учениците покажаа дека математиката може и да се ,,рецитира“, 

со што секоја од групите успешно ја совлада задачата. Секоја од екипи-
те имаше свој метод за памeтење на цифрите и во оваа активност нат-
преварувачите освоија голем број поени.  

Начини на кои учениците меморираа беа следниве: 
− ги делеа по 5 цифри на ученик во групата и кажуваа по една 

цифра. 
− меморираа како двоцифрени и трицифрени броеви поделени ме-

ѓу учесниците во групите.  
Активноста беше оценувана со по два поени за секоја точна деци-

мала. 

 
 Слика 1. Кажување на децимали на бројот ПИ. 

Пишување зборови што почнуваат на ,,ПИ“. Во втората актив-
ност, пишување на зборови што почнуваат на ПИ, екипите влегоа мак-
симално подготвени. Времето од две минути го искористија целосно за 
да напишат што повеќе зборови, со оглед на тоа што може истовремено 
да пишуваат сите членови на екипата.   

Целите на активноста беа: 
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− збогатување на речникот на учениците; 
− збогатување на математичкиот речник на учениците; 
− тимска работа. 
Математичките поими беа бодувани со двојно повеќе поени, со по 

4 поени, а останатите со два поени. 

  
Слика 2. Пишување на зборови кои почнуваат на ПИ. 

Практично покажување на постоење на бројот ПИ. Третата ак-
тивност одзеде најголем дел од настанот и се состоеше од практична 
презентација на постоење на бројот ПИ. Екипите дојдоа подготвени со 
презентации и имаа време од пет минути да ги покажат своите 
истражувања за бројот ПИ. Сите 17 екипи имаа различни, пред сè, креа-
тивни презентации за постоењето на бројот ПИ. Тргнувајќи од интерес-
ни факти за бројот, негова примена, па се до пресметки на бројот ПИ во 
секакви ситуации. 

Целите на оваа активност беа следниве: 
− согледување на примената на математиката во секојднев-

ниот живот, 
− решавање на нерутински проблеми, 
− потикнување креативност кај учениците. 

Еве некои од начините на кои учениците го претставија постоење-
то на бројот ПИ: 



Математички хепенинг ,,Ден на бројот ПИ“ 
 

67 
 

− Преку мерење на дијаметарот на круг и неговиот радиус и при-
мена на соодветната формула, претставено на Слика 3 и Слика 4. 

 
Слика 3. Мерење  периметар и дијаметар на круг 

 
Слика 4. Пресметување на ПИ. 

− Преку Буфонови игли (Слика 5, Слика 6, Слика 7). 

Експериментот за Буфоновите игли е изведен на следниот начин. 
На хартија нацртани се паралелни линии на растојание околу 5 cm. 
Земени се иглите (дрвени чкорчиња) со должина половина од 
растојанието меѓу линиите. Од висина од околу 5 cm се фрлаат иглите. 
Се брои вкупниот број на игли кои се фрлаат и оние кои сечат некоја од 
линиите. Нивниот сооднос го дава приближно бројот π. Со зголемува-
њето на бројот на игли се добива вредност поблиска до π.  Учениците 
кои го презентираа експериментот максимално имаа 200 игли. Со 
зголемување на бројот на фрлени игли добиваа поточни прибижувања 
на бројот π. Нивниот експеримент е прикажан на Слика 6 и Слика 7. Во 
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поопшти услови, овој истиот експеримент може да се изведе со фрлање 
на игли со некоја друга помала должина од растојанието меѓу линиите 
и во тој случај бројот π се апроксимира со количникот (2⋅L⋅n)/(a⋅t), каде 
што а е растојанието меѓу линиите, L е должината на иглите, n е 
вкупниот број на фрлени игли, t е бројот на игли кои пресекле некоја од 
линиите. 

 
Слика 5. Претставување на ПИ преку Буфонови игли-1. 

 

Слика 6. Претставување на ПИ преку Буфонови игли-2.  
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Слика 7. Претставување на ПИ преку Буфонови игли-3 

 
− Преку мерење на дијаметар на „живи “ кругови. Учениците го 

мерат дијаметарот и периметарот на круг кој го формираат 
додека се држат за раце, а потоа го пресметуваат ПИ.  

 
Слика 8. Мерења за пресметување на бројот ПИ преку  
                 мерења на кругови формирани од ученици. 

 Оценувањето на активноста беше според следниве критериуми: 
− Покажува постоење на бројот ПИ (10 поени) 
− Креативност и оргиналност (10 поени) 
− Опфаќање на бараните елементи (10 поени) 
− Динамичност во презентирањето  (10 поени) 
− Правилно и точно изразување (10 поени)
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− Буди интерес кај слушателот (10 поени). 

Решавање нумеричка задача. Последната активност беше реша-
вање нумеричка задача каде што има примена на бројот ПИ, во време-
траење од пет минути. Целта на оваа активност беше учениците да ја 
согледаат практичната примена на бројот ПИ.  

Учениците од основните училишта ја решаваа следнава задача: 
Одредете ја плоштината на круг кој е впишан во квадрат со страна 
10 cm.“  

Резервна задача: Осум другарчиња порачале пица. Ако пицата има 
дијаметар 20 cm, по колку сm2  изел секој од нив. 

Учениците од средните училишта ја имаа следнава задача: 
Пресметај ја плоштината на цилиндарот со висина 4 cm и волумен 
144π cm3.  

Резервна задача: Колкуквадратни метри платно е потребно да се 
сошие (направи) шатор во форма на конус со дијаметар на основата   
4 m и висина 3 m? 

Резервните задачи беа во случај на нерешен резултат. Секоја 
точно решена задача се оценуваше со 10 поени.  

3. НАГРАДИ 

Како и кај секој настан од натпреварувачки карактер, на крајот на 
денот (сите активности траеја речиси 4 часа) беа прогласени победни-
ците. Во категоријата на основни училишта првото место го освои еки-
пата на домаќинот ООУ,,Петар Мусев“, а во категоријата на средни 
училишта екипата на ПСУ,,Јахја Кемал“. Првите места беа наградени 
со симболични награди − ѕидни часовници во кружна форма, сите оста-
нати добија чоколатчиња во топчеста форма, а сите учесници во нас-
танот (вклучувајќи ги и учениците од оркестарот) добија сертификати 
за учество од ПМФ-Скопје. 

Настанот беше медиски покриен од порталот ПОИМ, [2], како и 
од други медиуми во државата [3], [4]. Благодарност за помошта во 
организацијата на нашите училишта и Институтот за математика при 
ПМФ, Скопје.  

По објавување на веста за настанот добивме јавувања од колеги 
од многу училишта низ државата кои се интересираа за овој настан.
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Нашата намера е Математичкиот хепенинг „Ден на бројот пи“ да стане 
традиционален и секоја година да се организира.  

4. ЗАКЛУЧОК 

Настанот помина во прекрасна атмосфера и предизвика позитивни 
реакции и кај учениците кои учествуваа и кај оние коишто само го 
следеа. Целта која беше поставена да разбуди интерес кај учениците бе-
ше постигната, што се гледашe од подготвеноста на учениците за зада-
чите, нивниот ентузијазам при презентирањето како и интересот на слу-
шателите за време на настанот кој траеше цели четири часа. Учениците 
ја согледаа универзалноста и применливоста на математиката, а во исто 
време и се забавуваа и натпреваруваа. 
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