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Датум Догађај 

  

07.01-

14.01.2021. 

На 17. међународној Жаутиковској олимпијади из математике, 

физике и информатике која је ове године одржана на даљину 

ученици Математичке гимназије освојили су пет златних, једну 

сребрну и једну бронзану медаљу у конкуренцији 1006 учесника, 

односно 146 екипа из 20 земаља. 

Појединачно су наши ученици остварили следеће резултате: 

из математике 

• Милићев Милош - златна медаља, 

• Цоловић Урош - златна медаља и 

• Енги Игор - златна медаља; 

из физике 

• Бегуш Душан - златна медаља и 

• Самарџић Петар - бронзана медаља; 

и из информатике 

• Вукелић Матеја - златна медаља и 

• Бенгин Јован - сребрна медаља. 

Екипу су водили професори Математичке гимназије Бобан 

Маринковић и Иван Станић. 



 

 

18.01.2021. Градоначелник Београда, проф. др Зоран Радојичић, поклонио је 

лаптоп најбољем матуранту Математичке гимназије, Добрици 

Јовановићу, освајачу бројних медаља на међународним 

такмичењима из математике и физике. Градоначелник је том 

приликом похвалио ову гимназију, која може да се на светском 

нивоу подичи младим талентованим људима. 

"Добрица није само најбољи матурант код нас, него и међу 

најбољима у свету, јер је освојио чак тринаест златних медаља. 

Колико је он скроман види се по томе колико га је поклон 

обрадовао. Важно је да младе талентоване људе задржимо овде, 

али и да се они који су били успешни на престижним 

универзитетима, попут Луке Милићевића, врате и дају оријентире 

и подстрек талентованој деци која се још увек школују" – истакао 

је Радојичић. 

Добрица Јовановић је навео да је срећан због поклона који ће му 

свакако бити мотивација за даљи рад. 

Поред Добрице Јовановића, градоначелник је угостио и 

директорку Математичке гимназије Мирјану Катић. Она је том 

приликом нагласила да је изузетно важно да институције и 

истакнути појединци препознају вредност Математичке 

гимназије и додала да је ова школа сигурно најбоља државна 

школа у свету. 



  

 

 

27.01.2021. Ове године због тренутне епидемиолошке ситуације нисмо били 

у могућности да по традицији наше школе достојно и 

величанствено, уз Светосавску академију и коктел, заједно 

окупљени обележимо један од најзначајнијих школских празника. 

Ученици и запослени у Школи, заједно са свештеником Арсенијем 

Арсенијевићем из Вазнесењске цркве, пресекли су славски колач. 

Директорка Мирјана Катић је свим присутнима честитала срећну 

славу и пожелела да је следеће године прославимо у срећнијим 

околностима. У кратком уметничком програму наступили су 

ученици МГ. Програм је припремала професорка Јелена Нововић. 

У свакој ситуацији, па и у овој, наши ђаци су показали своју 

даровитост, одговорност, вољу и заслужили су сваку  похвалу! 



 

 

 

 

 

27.01.2021. Почела је са радом МГ ТВ - телевизија Математичке гимназије 

коју уређују ученици. 

 



09.02.2021. Тим који чине Ђорђе Јовановић, Милица Кричковић и Марк 

Можаровски је учестовао на јубиларном „Десетом mts app 

конкурсу“. Своју апликацију су презентовали пред жиријем 

онлајн. 

Апликација коју су креирали ученици наше школе је игрица која 

може да помогне малој деци да науче како правилно да носе 

маску у време пандемије. Чланица жирија, Мила Миленковић, је 

посебно похвалила апликацију коју су реализовали ученици наше 

школе као апликацију на тему ковида која се бави актуелним 

проблемом, а као циљну групу има најмлађе за које је важно да 

добију упутства прилагођења њиховом узрасту за понашање у 

доба пандемије. 

Телеком је одабрао и наградио пет најбољих апликација на 

овогодишњем „mts app“ конкурсу који се организује за пробране 

гимназије које раде са талантованим ученицима у областима 

рачунарства и математике. Укупно је 15 тимова из 8 гимназија 

приказало своје радове пред жиријем. Чланови овогодишњег 

жирија су били: 

• Мила Миленковић, шеф службе за дигиталне иновације и 

апликације, Телеком; 

• Предраг Крајновић, шеф службе за интернет сервисе и 

приватне кориснике, Телеком; 

• Виктор Штрбац, шеф службе за односе са медијима, 

Телеком. 

 



 

13.02-

14.02.2021. 

Одржана су два кола велике међународне олимпијаде у програмирању 
Инфо(1) Куп 2021. Домаћин такмичења у онлајн формату је 
Национални центар изврсности Румуније (Прахова). Учествовало је 
233 ученика из 19 земаља са три континента које имају традицију 
одличних резултата на информатичким олимпијадама. 

ИнфО(1) Куп је веома захтевно информатичко такмичење с обзиром 
да екипа такмичара и стручних вођа мора да обави доста техничких 
припрема пред напредни петочасовни информатички вишебој. 

На турнир се пласирало осам ученика првог разреда Математичке 
гимназије који су имали одличан тимски наступ, а четири ученика су 
освојила и медаље у појединачној конкуренцији: 

• ФИЛИП БОЈКОВИЋ – сребрна медаља 
• ЈОВАН МИЛИЋЕВ – бронзана медаља 
• ЈОВАН НИКОЛИЋ – бронзана медаља 
• ФИЛИП МАРКОВИЋ – бронзана медаља 

Све похвале за наступ и осталим члановима тима: Вукашину Бабићу, 
Душану Видојевићу, Ањи Дожић, и Угљеши Кузманову. 

И ове године су такмичари имали прилике да виде колико је важно 
поседовати опште информатичко образовање, јер су у овом 
информатичком вишебоју показали не само да су одлични у 
традиционално тешким информатичким дисциплинама алгоритмике и 
програмских парадигми, већ су се показали и као одлични познаваоци 
пројектовања програма и управљања оперативним системима и 
рачунарским мрежама. 

Екипу је водила Јелена Хаџи-Пурић. 

 



 

25.02.2021. Приређено је мало изненађење професорки биологије Снежани 

Илијев која је отишла у пензију и која је одржала последњи час.  

Снежани желимо много среће и радости у будућем животном 

поглављу! 

  

 

 


