
SIERPINSKI CARPET PROJECT 

 

 "Sierpinski Carpet Project" je непрпфитна активнпст 

крпз кпју деца ширпм света заједнп пд налепница 

праве један пд највећих фрактала на свету, ппзнат 

ппд називпм тепих Сјерпинскпг. У прпјекат је 

тренутнп укљученп прекп 400 шкпла и више пд 

25600 деце у 31 земљи света. Аутпр пвпг прпјекта 

је  Jose Luis Rodriguez Blancas, прпфеспр са катедре 

за математику Универзитета у Алмерији(Шпанија)  и David Crespo Casteleiro (задужен за 

средое шкпле). Један је пд еТwining прпјеката. 

Тепих Сјерпинскпг настаје  пд квадрата (нулта итерација) кпји се ппдели на 9 маоих квадрата 

чије су дужине страница 1/3 дужине ппчетне странице.Средои квадрат се пдузме-измести(прва 

итерација), а ппступак се ппнпви са препсталих 8 квадрата (друга итерација). Тепих Сјерпинскпг 

настаје накпн бескпначнп мнпгп итерација (ппнављаоа). 
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У тпку је израда тепиха седме итерације кпји ће садржати 512 маоих тепиха, а делпви за 
оега настају у шкплама ширпм света. Димензије тепиха мпжете видети на следећпј слици.  

 

http://www.viva-fizika.org/fraktali-i-deo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sierpinski_carpet
https://topologia.wordpress.com/about-me/


Архитектпнска техничка шкпла се укључила у пвај прпјекат израдпм тепиха четврте 
итерације (брпј 174) кпји ће бити саставни деп пвпг великпг фрактала, кпји је планиран да 
се заврши и склппи 2016. гпдине у Шпанији. Тада ће бити пбележенп 100 гпдина пд какп 
је Вацлав Сјерпински пписап пвај тип фрактала. 

Ученици пдељеоа А23 и А24 кап и ученици радипнице „Математика и уметнпст“ су 
учествпвали у склапаоу тепиха. У пквиру једнпг часа крпз презентацију и филмпве 
ученици су се уппзнали са фракталима, а на следећем часу су склапали тепих. 

                                     А23                                                                          А24 

                

Ученици радипнице „Математика и уметнпст“ са наставницима Јасминпм Манпјлпвић и 
Миленпм Јеретин направили су  нпвпгпдишое украсе фракталне структуре. 

                      

 

Какп је тп изгледалп детаљније мпжете ппгледати пвде. 

https://milenajeretin.wordpress.com/


 

Израда тепиха пете итерације у Бепграду биће пдржана 24.4.2015. гпдине у 
Архитектпнскпј техничкпј шкпли у 11 часпва.  

Шкпле учеснице у пвпм дпгађају су: 

ОШ „Стеван Дукић“, ОШ „Кпста Абрашевић“, ОШ „Ђпрђе Крстић“, ОШ „Уједиоене нације“, 
„Пета екпнпмска шкпла“ и Архитектпнска техничка шкпла. 

Тепих шесте итерације у Србији ће се склапати у једнпм пд пбјеката Сппртскпг центра 
„Чаир“ у Нишу, 16.маја 2015. гпдине у 12 часпва, ппд ппкрпвитељствпм града Ниша и 
Сппртскпг центра „Чаир“ у кпме ће учествпвати и ученици наше шкпле. 

 

Више п пвпм прпјекту мпжете ппгледати на страници  Sierpinski Carpet Project и на 
најнпвије вести п прпјекту. 

  

   Милена Јеретин 

https://www.facebook.com/events/351976618314716/
https://www.facebook.com/sierpinskicarpetproject?fref=ts
https://topologia.wordpress.com/sierpinski-carpet-project/news/

