
Јануар/Фебруар 2020 

 

Датум Догађај 

  

 BEST IN ENGLISH 2019 

  

Ове године је Математичку гимназију представљало 16 ученика 

другог и четвртог разреда на међународном  такмичењу у 

знању енглеског језика Best in English. Ово кредибилно онлајн 

такмичење организује  Institute for Competencies 

Development &  Czech-us agency из Прага. Тестови су 

верификовани од стране European Language Examination 

Center, а оригинално сачињени залагањем тима језичких 

експерата на  Charles University- Prague и  Masaryk University – 

Brno. 

  

У констелацији 16 462 студената, 624 школа из 25 земаља 

Андреј Милисављевић (17 година), ученик 4ц,  пласирао се на  

27. место на свету, а тим резултатом је заузео је 1. место у 

Србији са освојених 110,5 бодова за  58 мин. 

 

08.01-

14.01.2020. 

XVI Међународна Жаутиковска олимпијада из математике, 

физике и информатике одржана је у Казахстану (Aлма Ата). На 

такмичењу је учествовало 84 екипe (преко 600 такмичара) из 21 

државе. 

ЕКИПНО, ТИМ МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ ОСВОЈИО ЈЕ ПРВО 

МЕТО И GRAND PRIX НАГРАДУ КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈЕ ТИМУ КОЈИ ЈЕ 

АПСОЛИТНИ ПОБЕДНИК ОЛИМПИЈАДЕ. 

Појединачно, ученици МГ су освојили СЕДАМ медаља: 

Математика 

• Милош Милићев – златна медаља 

• Јован Торомановић – златна медаља 

• Вукашин Михајловић – сребрна медаља 



Физика 

• Добрица Јовановић – златна медаља 

• Богдан Рајков – сребрна медаља 

Информатика 

• Младен Пузић – сребрна медаља 

• Јован Бенгин – сребрна медаља 

Лидери тима: Бобан Маринковић и Иван Станић. 

 

 

16.01.2020. Ученици 4ц су посетили Јеврејски историјски музеј, у пратњи 

професорке српског Јасмине Огњеновић и професорке 

биологије Јасмине Стошић. 

 

18.01.2020. У Математичкој гимназији је одржано Општинско такмичење из 

математике за средњу школу. 

 

 На 26. Државном зимском математичком такмичењу које се 

традиционално одржава у математичкој гимназији „Атанас 

Радев“ у Јамболу, наша школа је поред екипе из Турске била 

почасни гост. У питању је једно од три најбитнија такмичења у 

Бугарској на основу чијих резултата се бугарским ученицима 

додељују стипендије и врши избор за екипе на међународним 

такмичењима. Ове године је учествовало око 365 ученика из 20 

математичких гимназија из 14 бугарских градова. Из наше 

школе је учествовало 7 ученика, по два ученика из осмог, другог 

и трећег разреда и један ученик првог разреда. Иако се 

планови рада по узрастима мало разликују и израда задатака је 

била на енглеском језику, наши ученици су освојили 5 награда: 

• Сара Драгутиновић 3. Разред – I награда 



• Марко Тошић 3. Разред – II награда 

• Александар Ћузовић 1. Разред – III награда 

• Игор Енги 2. Разред – III награда 

• Стеван Радивојевић 8. Разред – III награда 

Учествовали су још: Маја Јованић 8. Разред и Невена Стојковић 

2 разред. 

Вође екипе биле су Верица Илић и Милица Живановић. 

   

  

 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

покренуло је акцију да се на билбордима у Београду поставе 

фотографије ученика Математичке гимназије који су освојили 

медаље на међународним олимпијадама из математике, 

физике, информатике, и хемије. Од јутрос су билборди 

постављени на следећим локацијама: 

• Аутопут за Загреб, искључење на Бежанијску косу – 

математичари 

• Бул. Михајла Пупина,раскрсница са Земунским путем, 

пумпа Дејтон – физичари, хемичари, информатичари 

• Бул. Војводе Путника, прекопута БИП-а – девојке 

математичарке 

• Пожешка, прекопута окретнице – математичари 

• Савска, разделно острво, раскрсница са Сарајевском – 

девојке математичарке 

• Устаничка, раскрсница са Војислава Илића – физичари, 

хемичари, информатичари 

• Мије Ковачевића, стадион ОФК, 1 – математичари 



• Љутице Богдана, са пук. Бачића, десни – физичари, 

хемичари, информатичари 

• Јурија Гагарина, код Comtrade-а – девојке математичарке 

  

 

 

 Литерарни рад ученика 4д, Јована Торомановића, на тему 

“Света Гора и Хиландар - духовно наслеђе Светог Саве и Светог 

Симеона”, добио је трећу награду на књижевном конкурсу 

Друштва “Свети Сава”. У завршници писма у којем су нас 

известили о награђеном ученику, стоји: “Честитамо награђеним 

ученицима и њиховим преданим наставницима на изузетним 

резултатима, као и родитељима ученика, који су своју децу 

васпитали у духу Светосавља!“ 

 

 

25.01.2020. У Математичкој гимназији је одржано Општинско такмичење из 

физике за средњу школу. 

 



 Јелена Иванчић, ученица четвртог разреда Математичке 

гимназије, добитник је Светосавске награде за 2019. годину. 

Честитамо Јелени! 

 

 

27.01.2020. И ове године у Математичкој гимназији је с радошћу дочекана 

и прослављена школска слава, Свети Сава. У топлој атмосфери, 

ђаци, њихови професори, сви запослени у школи, али и драги 

гости, свештеници Арсеније Арсенијевић из Вазнесењске цркве 

и протојереј-ставрофор Стојадин Павловић, хор Београдски 

мадригалисти - како обичаји налажу, пресекли су славски 

колач. Песма Тропар Светом Сави пратила је обред сечења 

славског колача, а Светосавском химном започео је ђачки 

програм. Директорка Мирјана Катић је истакла најновије успехе 

наших ученика и свим присутнима пожелела срећну славу. 

Уметнички део програма чинила је беседа Светом Сави, хорски 

и соло наступи, пригодан рецитал и фолклорни наступ. 

Учесници програма су сви ученици Математичке гимназије. 

Хор: Ања 2б и Марта Милићевић4а, Симонида Срдић 4а, 

јелисавета Алексић 4б, Милица Веселиновић 3а, Ивана Ђуровић 

2ц, Михаило Милошевић 4д, Сања Крндија 1е, Матеј Николић 

2ц, Зорка Божиловић 1а, Тамара Новаковић 1а, Маша 

Максимовић 4д, Елена Гаљак 3а, Борис Глувајић1б. Соло 

наступе имали су: Ивана Ђуровић са песмом ”Вера наша, вера 

стара”, Лука Невајда 4ц и Огњен Бањац 4а са песмом ”Суза 

Косова”. Фолклор: Филип Колџић, Марија Гвозденовић, Влада 

Мисовић, Јована Тасовац, Маша Тиосављевић, Сара Затезало. 

Песму хора ”Оро се вије крај манастира” уз пратњу тамбурице 

коју је свирао ученик Данило Марјановић 4а, пратио је и 



фолклорни наступ. Рецитал: Лука Баровић 2ц, Јована Павловић 

3ц, Магдалина Јелић 4д, Никола 3д. Све време приредбе, 

ученице Лана Поповић 4б и Лана Вукмировић 4ц сликале су 

своје радове на тему Светосавља, које су поклониле школи. 

Водитељи су били: Марија Новаковић 2ц и Богдан Рајков 4д. 

Програм је припремала професорка Јелена Нововић. У свакој 

ситуацији, па и у овој, наши ђаци су показали своју даровитост, 

одговорност, вољу и заслужили сваку похвалу! 

   

  

 

29.01- 

30.01.2020. 

Одржана су седнице Одељењских већа. 

30.01.2020. Одржана је седница Наставничког већа. 

30.01.2020. Ученици наше школе су ишли су у Народно позориште и 

гледали представу „Велика драма“, у пратњи професорке 

српског, Јелене Нововић. 

01.02-

03.02.2020. 

Одржан је “Innopolis Open”, међународно такмичење из 

математике за ученике средњих школа широм света које 

организује Инополис Универзитет у Русији. 

Наши ученици су позвани на финално такмичење тако што су 

прошли две рунде онлајн квалификација. На овом такмичењу 

учествовали су ученици: Игор Енги (ученик другог разреда 

Математичке гимназије), Марко Миленковић (ученик трећег 

разреда гимназије "Светозар Марковић" из Ниша), Јован 

Аризановић (ученик трећег разреда гимназије "Светозар 

Марковић" из Ниша), и Алекса Сотиров (ученик другог разреда 



Математичке гимназије) и постигли су изванредне резултате. 

• Игор Енги, ученик другог разреда Математичке гимназије 

- прва награда 

• Марко Миленковић, ученик трећег разреда гимназије 

"Светозар Марковић" из Ниша - друга награда 

• Јован Аризановић, ученик трећег разреда гимназије 

"Светозар Марковић" из Ниша - друга награда 

Лидер тима: Душан Дробњак са Математичког факултета у 

Београду. 

 
 

 Поводом обележавања 98 година имена БОРБА у Скупштини 

града је свечано обележен јубилеј на који су позвани и наши 

ученици са директорком Мирјаном Катић. Овим поводом 

Математичкој гимназији је уручена захвалница за изузетан 

допринос у афирмацији Републике Србије у свету. 

 

 
 

23.02.2020. Наши ученици су учествовали на Општинском такмичењу из 

физике. 



22.02-

23.02.2020. 

На универзитету у Инополису, у близини Kазања, одржано је 

финално такмичење из програмирања међународног Innopolis 

Open-a, а учествовала је и екипа из наше и Гимназије "Светозар 

Марковић" из Ниша, у саставу: 

• Вељко Радић - III разред, Математичка гимназија, Београд 

• Страхиња Гвоздић - III разред, Математичка гимназија, 

Београд 

• Марко Миленковић - III разред, Гимназија "Светозар 

Марковић", Ниш 

Вођа екипе био је Иван Стошић из Ниша, бивши српски 

олимпијац из програмирања. 

 

29.02.2020. Hippo Global 2020, такмичење из енглеског језика 

међународног ранга, остварује осму годину постојања. Ове 

године наши представници су били Алекса Сотиров (2д), Андреј 

Величков (2а), Павле Смиљанић (4д) и Никола Добричић (2е) са 

својом професорком Мирјаном Савић Обрадовић. 

 

 
 


