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током 

месеца 

Учници су ишли на представу „Цигани лете у небо“ у пратњи 

професорске српског језика, Јелене Нововић. 

02.12.2021. Одржано је Hack IT Girl такмичење које је окупило 100 

девојчица из средњих школа широм Србије из области 

развијања технолошких решења за еколошки изазов. Ово 

такмичење је организовала АФА асоцијација. Програм су 

отворили Татјана Матић, министарка трговине, туризма и 

телекомуникација и Гајлс Норман, амбасадор Канаде у Србији. 

Победнички тим се састојао од шест девојака: 

• Вера Влашки, Математичка гимназија, 

• Ивана Ђуровић, Математичка гимназија, 

• Јулијана Алексић,  III београдска гимназија, 

• Милица Kовачевић, III београдска гимназија, 

• Невена Ђорђевић, III београдска гимназија, 

• Миа Савић, VI београдска гимназија. 

Овај тим је представио платформу под називом „ESCA“, чији је 

циљ да смањи загађење изазвано баченом храном, и притом 

омогући помоћ онима којима је она најпотребнија. Сама 

платформа би омогућавала појединцима, као и фирмама, да 

донирају храну људима који су у финансијски нестабилној 

ситуацији, као и народним кухињама широм Србије. 



 

04.12.2021. Одржан је пети „Интеграл куп“ у организацији Подружнице 

математичара Ваљево и Ваљевске гимназије. Математичка 

гимназија је екипни победник такмичења. Осим тога, наши 

ученици су појединачни победници у категорији 7. разреда 

основне школе, док ученици 2. разреда средње школе деле 

прво место и максималан број поена са још троје ученика. 

 

Екипу Математичке гимназије су чинили: 

• Ања Тешевић, 7. разред – златна медаља и прво место 

• Јован Стојадиновић, 7. разред – златна медаља и прво 

место 

• Данило Миленковић, 8. разред – сребрна медаља 

• Урош Недић, 8. разред – бронзана медаља 

• Војислав Андрић, 1. разред – златна медаља 

• Урош Костадиновић, 1. разред – златна медаља 

• Ђорђе Томић, 2. разред – златна медаља и прво место 

• Угљеша Кузманов, 2. разред – златна медаља и прво 

место 

Вођа МГ екипе је Милица Живановић, наставник математике. 

 

 



06.12-

13.12.2021. 

На VI Међународној олимпијади метропола, одржаној онлајн, 

екипа града Београда освојила је другу екипну награду на 

главном такмичењу у конкуренцији 35 градoва из 30 земаља. 

Ове године Олимпијада је одржана онлајн услед пандемије 

узроковане корона вирусом. 

Екипу града Београда чинило је осам ученика Математичке 

гимназије: Матеја Вукелић, Милан Гелић, Вук Хип, Никола 

Лакић, Филип Бојковић, Александар Вишњић, Димитрије 

Глигоровски и Невена Стојковић. 

Осим екипних награда, дељене су и појединачне награде по 

предметима и то: 

Математика: 

• Матеја Вукелић, сребрна медаља 

• Милан Гелић, бронзана медаља 

Физика: 

• Вук Хип, сребрна медаља 

• Никола Лакић, бронзана медаља 

Информатика: 

• Филип Бојковић, бронзана медаља 

• Александар Вишњић, бронзана медаља 

Хемија: 

• Димитрије Глигоровски, бронзана медаља 

Лидери тима су били Соња Чукић, Иван Станић и Ивана 

Вуковић. 

Честитамо нашим ученицима и желимо још успеха у даљем 

раду. 



 
 

18.12.2021. На републичком такмичењу „Дабар“, прву награду je освојио 

Јован Стојадиновић, другу Теа Чебашек и трећу Јован 

Милошевић, ученици седмог разреда наше школе. Републичко 

такмичење је одржано у ОШ „Драгомир Марковић“ у 

Крушевцу. 

Из сваке категорије у којој се на школском такмичењу такмичи 

по неколико хиљада ученика, највише око 50 најбољих ученика 

се позива на републичко такмичење и Математичка гимназија 

је поносна што је ове године имала на републичком такмичењу 

чак 11 учесника. Поред награђених ученика, учествовали су још 

и Василије Плескоњић, Лука Прековић, Вук Николов, Огњен 

Нишкић, Лазар Јовић, Јана Стојадиновић, Огњен Милојевић и 

Давид Стошић. 

Са нашим ученицима су на такмичење путовали и професори 

Душа Вуковић и Предраг Ђукнић. Након такмичења ученици и 

професори су обишли Цркву Лазарицу у центру Крушевца и 

Манастир Свети Роман. 

  
 



  
 

12.12-

20.12.2021. 

Екипа Србије на 18. Међународној јуниорској научној 

олимпијади, одржаној онлајн. године, постигла је леп успех 

освајањем две сребрне и четири бронзане медаље: 

• Михаило Радовановић, ОШ "Војислав Бока Савић" 

Лазаревац - сребрна медаља 

• Јанко Поповић, Математичка гимназија - сребрна 

медаља 

• Огњен Јанковић, Математичка гимназија - бронзана 

медаља 

• Ксенија Живанић, Прва крагујевачка гимназија - 

бронзана медаља 

• Милош Савић, ОШ "Николај Велимировић", Шабац - 

бронзана медаља 

• Лука Јовановић, ОШ "Вук Караџић" Београд - бронзана 

медаља 

Честитамо свим ученицима! 

 

 



23.12.2021. Ученици седмог и осмог разреда Математичке гимназије који 

похађају Грађанско васпитање посетили су свратиште за децу 

на Новом Београду и однели поклоне за Нову годину (играчке, 

слаткише, одећу, средства за хигијену). 

Ову акцију организовала је професорка Тамара Ђорић 

Шпаровић. 

 

  
 

24.12.2021. Наши гимназијалци су заједно са професорима српског језика 

и књижевности, Јеленом Нововић и Урошем Микићем, 

присуствовали извођењу представе „Нора“ у Народном 

позоришту. Будући да је, према реформисаном наставном 

програму, ова драма чувеног норвешког аутора Хенрика 

Ибзена ушла у корпус изборне лектире, ученици су имали 

прилику да гледањем представе прошире стечена знања и 

употпуне лични доживљај прочитаног дела. 

 

 



28.12.2021. Наши ученици су гледали представу „Кад су цветале тикве“ у 

Београдском драмском позоришету. 

 У традиционалној новогодишњој хуманитарној акцији "Један 

пакетић, много љубави" у сарадњи са општинским Црвеним 

крстом и ове године смо прикупили сјајне прилоге за пакетиће 

за децу без родитељског старања, као и материјално угрожену 

и децу на болничком лечењу. 

Наши волонтери Сања Крндија, Марта Марић, Ана 

Видосављевић, Никола Дуганџија, Селена Токовић, Даница 

Вугделија, Анђела Радека и Ђорђе Томић су у просторијама 

Црвеног крста припремали и паковали новогодишње 

пакетиће. 

Акцију је организовала професорка психологије и психолог 

Мирјана Репац. 

  

 
 


