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Датум Догађај 

  

01.06.2020. Мали матуранти су преузели тестове пробног завршног 

испита из српског језика и комбинованог пробног теста. 

02.06.2020. Мали матуранти су радили пробни завршни тест из 

математике и предали су решене пробне завршне тестове из 

српског језика и комбинованог теста. 

03.06.2020. Одржане су седнице одељењских већа за велике матуранте. 

03.06.2020. Одржана је седница наставничког већа. 

04.06.2020. Велики матуранти су полагали матурски испит из српског 

језика и књижевности. 

05.06.2020. Велики матуранти су полагали матурски испит из анализе са 

алгебром. 

06.06.2020. Велики матуранти су имали одрбрану матурских радова. 

08.06.2020. Одржана су одељењска већа за осми разред. 

08.06.2020. Одржана је седница наставничког већа. 

09.06.2020. Одржан је пријемни испит за упис у Математичку гимназију. 

11.06.2020. Тим матураната наше школе је учествовао на финалу 

такмичења “Технолошка студија случаја 2020” из хемијског 

инжињерства и освојили су треће место. Такмичење је 

одржано на Технолошко-металуршком факултету у Београду. 

Тим наше школе чинили су Филип Kолџић, Михаило 

Милошевић и Стефан Радојичић, а ментор тима била је 

Анамарија Николетић. Члан стручног жирија била је и 

представница шведске амбасаде у Београду, Ida Reuterswärd, 

која је посебно похвалила креативност решења тима наше 



школе. Део поена доносили су и гласови публике и 

захваљујемо се свима који су подржали тим наше школе. 

 

03.06-

16.06.2020. 

Одржавани су часови припреме за полагање завршних 

тестова ученицима осмог разреда. 

17.06.2020. Одржан је завршни тест из српског језика за ученике осмог 

разреда. 

18.06.2020. Одржан је завршни тест из математике за ученике осмог 

разреда. 

19.06.2020. Одржан је завршни комбиновани тест за ученике осмог 

разреда. 

19.06.2020. Одржана је Свечана додела диплома Малим матурантима. 

19.06.2020. Одржана је Свечана додела диплома Великим матурантима. 

   

   

  

01.06- Организовано је поправљање оцена ученика наше школе. 



19.06.2020. 

22.06.2020. Одржана су одељењска већа за ученике седмог, првог, 

другог и трећег разреда. 

22.06.2020. Одржана је седница наставничког већа. 

23.06-

25.06.2020. 

Одржан је осми по реду Куп Математичке гимназије. 

Домаћин овог међународног такмичења, Математичка 

гимназија, окупила је ове године 160 такмичара из 7 

европских земаља. Услед пандемије COVID-19, већина 

такмичара се такмичила онлајн док су такмичари из Србије 

задатке решавали у Математичкој гимназији. 

Такмичари из Босне и Херцеговине, Бугарске, Северне 

Македоније, Румуније, Русије, Словеније и Србије су се 

наредна три дана такмичили у решавању проблемских 

задатака из математике, физике и рачунарства. 

   

   

 

27.06.2020. Одржан је тест способности за ученике који желе да упишу 

седми разред у Математичкој гимназији. 

 


