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 На недавно завршеном Великом конкурсу за средњошколце у 

организацији Факултета савремених уметности у Београду, 

ученик четвртог разреда наше школе, Страхиња Гвоздић, у 

конкуренцији радова пристиглих из целе Србије освојио је 

прву награду у категорији поезија за своје три песме: „Dum 

spiro, spero“, „За мене“ и „Драга Ти коју залупише прозори“. 

 

04.06-

05.06.2021. 

У Београду је одржана VII Српска хемијска олимпијада. На 

Олимпијади је учествовало 12 првопласираних ученика из 

целе Србије. Наши ученици су постигли завидан резултат. 

Ученик Лазар Савић је освојио 2. награду, док су ученици 

Невена Стојковић, Димитрије Глигоровски и Маја Маљковић 

освојили 3. награду. На Међународној хемијској олимпијада 

која ће се одржати крајем јула и почетком августа у Јапану, 

нашу државу ће представљати петочлана екипа у којој ће бити 

Лазар, Невена и Димитрије као резерва. 



 

 

15.06.2021.  У свечаној сали Математичке гимназије одржана је свечана 

додела диплома матурантима Математичке гимназије. 

 
 Литерарни конкурс који сваке године организује Задужбина 

Доситеја Обрадовића један је од најзначајнијих конкурса те 

врсте код нас. Наш матурант Петар Аћимовић на том конкурсу 

освојио је 3. награду. 

 

 



13.06-

19.06.2021. 

Одржана је Прва Европска информатичка олимпијада за 

девојке (ЕГОИ). На такмичењу је учествовало укупно 156 

такмичарки из 43 државе из целог света. Званични 

организатор је била Швајцарска, међутим, због актуелне 

пандемије, такмичење се одржало онлајн. 

Екипа Србије је ових шест дана провела у Новом Саду, одакле 

је и радила такмичење. Наше девојке оствариле су следеће 

успехе: 

• Ања Милошевић (Математичка гимназија, Београд) – 

сребрна медаља 

• Јована Лазић (Математичка гимназија, Београд) – 

бронзана медаља 

• Ања Дожић (Математичка гимназија, Београд) – 

бронзана медаља 

• Милица Мићић (Девета гимназија Михаило Петровић 

Алас, Београд) – 

Лидери тима су били Марко Савић и Тадија Шебез из Новог 

Сада. 

 

 

23.06.2021. У нашој школи је одржан Завршни испит - тест из 

српског/матерњег језика за ученике осмог разреда. 

24.06.2021. У нашој школи је одржан Завршни испит - тест из математике 

за ученике осмог разреда. 

25.06.2021. У нашој школи је одржан Завршни испит – комбиновани тест 

за ученике осмог разреда. 



23.06-

25.06.2021. 

У нашој школи је одржан девети по реду Куп Математичке 

гимназије. Домаћин овог међународног такмичења, 

Математичка гимназија, окупила је ове године око 100 

такмичара из 8 земаља. Услед пандемије COVID-19, већина 

такмичара се такмичила онлајн док су такмичари из Србије 

задатке решавати у Математичкој гимназији. 

Такмичари из Босне и Херцеговине, Хрватске, Бугарске, 

Северне Македоније, Румуније, Русије, Словеније и Србије су 

се три дана такмичила у решавању проблемских задатака из 

математике, физике и рачунарства. 

Екипа МГ ТВ-а је снимала и уживо преносила овај догађај. 

Такмичаре и лидере су поздравили: 

• Мирјана Катић, директор Математичке гимназије 

• Тамара Ђорђевић Лазић, председница Надзорног 

одбора Moneta Financial Services doo која је генерални 

спонзор овог такмичења 

• Татјана Матић, министарка трговине, туризма и 

телекомуникација. Ово министарство је покровитељ 

Купа МГ. 

 

 

19.06-

26.06.2021. 

На петој Европској олимпијади из физике одржаној на даљину, 

екипа Србије је остварила запажен резултат. На олимпијади је 

учествовало 46 тимова, а наши ученици су освојили: 

• Душан Бегуш, 3. разред Математичке гимназије у 

Београду, златна медаља 



• Петар Самарџић, матурант Математичке гимназије у 

Београду, сребрна медаља 

• Јован Марковић, матурант Гимназије у Kрушевцу, 

бронзана медаља 

• Момчило Тошић, матурант гимназије Светозар 

Марковић, Ниш, бронзана медаља 

• Павле Пакаловић, матурант Математичке гимназије у 

Београду, похвала 

Израда задатака на даљину, као и припреме за такмичење 

одржане су на Физичком факултету у Београду. 

Вође тима су били доценти Физичког факултета, Александра 

Димић и Драгољуб Гочанин. 

 

 

26.06.2021. У нашој школи је одржана провера склоности за упис ученика 

у 7. разред за програм основног образовања ученика 

обдарених за математику 

28.06.2021. У свечаној сали наше школе уричене су дипломе малим 

матурантима (осмацима). Овогодишњи ђак генерације је Јанко 

Поповић. 



 

  

 

 


