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Датум Догађај 

  

06.04.2022. Одржана је онлајн свечаност на којој су проглашени победници XI 

Српске Олимпијаде филозофије. 

Алекси Сотирову, ученику четвртог разреда Математичке 

гимназије, уручена је почасна медаља. 

Честитамо Алекси!  

 

 

09.04-

10.04.2022. 

На 43. Државном такмичењу из физике ученика основних школа, у 

Краљеву, ученици Математичке гимназије освојили су укупно пет 

првих, пет других и шест трећих награда. Посебно су се ове године 

истакли наши седмаци са освојенe четири првe награда, што је 

један од најбољих резултата остварен у последњих десет година. 

Овај успех је значајнији зато што је дошао  две године након појаве 

короне и увођења онлајн наставе. 



 

 

 

06.04-

12.04.2022. 

Европска математичка олимпијада за девојке одржала се онлајн у 

организацији Мађарске. Тим Србије су чиниле четири ученице 

Математичке гимназије и два лидера-локална организатора. Наше 

девојке су освојиле једну медаљу и три похвале: 

• Невена Стојковић - бронзану медаљу 

• Злата Стефановић - похвалу 

• Ката Христов - похвалу 

• Марија Михајловић - похвалу 

Лидери тима и локални организатори су: др Милош Стојаковић и др 

Соња Чукић. Локални организатор такмичења је Друштво 

математичара Србије. 

Честитамо нашем тиму! 

 

 



19.04.2022. Поводом обележавања 100 година "Борбе" у згради "Борбе" 

отворена је изложба "Век Борбе". 

На отварању изложбе наше ученице Милена Пантић (виолона) и 

Калина Павловић (флаута) одсвирале су композицију "Жубор вода 

жуборила". 

 

 

19.04.2022. У фискултурној сали Математичке гимназије одржан је први 

меморијални турнир у баскету 3х3 под називом "Здраво другари!" у 

знак сећања на нашег бившег ученика Филипа Самарџића 

(матурирао 2007), а који нас је прерано напустио 2021. године. 

На турниру су учествовали запослени са Математичког факултета и 

Филипови пријатељи. 

Организатори турнира су Математички факултет у Београду, који је 

Филип и завршио и где је био запослен и Математичка гимназија. 

 
 

19.04-

20.04.2022. 

Регионални сајбер камп за средњошколце се ове године одржао у 

Драчу (Албанија) где су ђаци имали прилику да се упознају са 

различитим темама из области сајбер безбедности. У оквиру кампа 

организовано је такмичење из етичког хаковања. Тим 



средњошколаца који је представљао Србију: Алекса Вучковић и 

Ивана Ђуровић из Математичке гимназије, Павле Секешан и Огњен 

Нешковић из Рачунарске гимназије, Остоја Средојевић из ИТХС. Наш 

тим изабран је у првој фази такмичења за студенте које је 

организовао професор Павле Вулетић са Електротехничког 

факултета у Београду. 

Тим су на такмичењу предводили наш професор Филип Хаџић, 

Имре Лендак са Факултета техничких наука у Новом Саду, као и 

Марко Kрстић, представник Националног ЦЕРТ-а. 

 
 

21.04.2022. Ученици другог разреда Математичке гимназије су у оквиру наставе 

психологије организовали хуманитарну акцију за децу из 

Прихватилишта у Београду. Малишане смо обрадовали ускршњим 

пакетићима. 

Предметни наставник Мирјана Репац се захваљује свим ученицима 

који су узели учешће у акцији, као и управи наше школе. 

 

 



22.04-

24.04.2022. 

Екипа ученика Математичке гимназије, коју су чинили Ања 

Шушњар, Алекса Сотиров, Вук Хип, Игор Енги и Никола Лакић, 

остварила је сјајан резултат на Нордијско-Балтичкој олимпијади из 

физике одржаној у Талину у Естонији. У конкуренцији око деведесет 

вршњака из нордијских, балтичких и гостујућих земаља из Европе и 

Азије, ученици Математичке гимназије су освојили четири медаље: 

• Вук Хип - златна медаља 

• Никола Лакић - сребрна медаља 

• Игор Енги - сребрна медаља 

• Ања Шушњар - бронзана медаља. 

Екипу је на такмичење водио наставник физике у Математичкој 

гимназији Иван Станић. 

 

 

29.04-

30.04.2022. 

Национална такмичења Eurobot и Eurobot Junior 2022. одржана су 

ове године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Eurobot је 

међународно такмичење младих, студената и ученика средњих 

школа, из области роботике. Тимови осмишљавају и реализују 

робота који треба да испуни одређене задатке. Математичка 

гимназија је ове године по први пут учествовала на 

средњошколском такмичењу Eurobot Junior и остварила одличан 

резултат. 

Тим МГ који су чинили Филип Бајрактари (4а), Коста Стојановић (3б), 

Никола Ковачевић (3ц) и Филип Јеремић (4ц) је освојио ПРВО место! 

Честитамо им на одличном резултату! 



 

 

 

Током 

априла 

месеца 

Наши ученици треће и четврте године су заједно са професорима 

српског језика и књижевности, Јасмином Огњеновић и Урошем 

Микићем, присуствовали поетско-сценској свечаности "Песничко 

подне", посвећеној стогодишњици рођења нашег прослављеног 

песника, Васка Попе. Програм је одржан у Народном позоришту, на 

сцени "Раша Плаовић", а покренут је на иницијативу задужбине 

"Доситеј Обрадовић", у оквиру "Доситејевих дана" у Београду. О 

делу Васка Попе говорио је књижевни критичар Драган Хамовић, 

стихове су казвали глумци Јелена Пузић и Александар Динић, а 

музички програм обогаћен је наступом трија Опере Народног 

позоришта у пратњи диригента Ђорђа Станковића. 

 

 

 


