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08.05.2021. У Математичкој гимназији одржан је Пријемни испит за ученике са 

посебним способностима за математику. 

07.05-

13.05.2021. 

На Нордијско-балтичкој олимпијади из физике наша екипа је 

постигла запажен успех: 

• Душан Бегуш - златна медаља 

• Петар Самарџић - златна медаља 

• Игор Енги - сребрна медаља 

• Никола Лакић - бронзана медаља 

• Страхиња Гвоздић - признање за учешће 

Организатор овогодишњег такмичења је Естонско Друштво 

физичара. 

На олимпијадама на даљину је врло значајан добар превод 

задатака као и организација самог радног простора. За превод се 

побринуо Дејан Ђокић, док су у процесу организације такмичења 

учествовали Иван Станић и Александра Димић, наставници и 

сарадници у МГ. 

 



14.05.2021. Ученици Математичке гимназије су на Општинском такмичењу из 

кошарке освојили златну медаљу и пласирали се на Градско 

такмичење. 

 

 

29.05.2021. У Соко Бањи је одржано 42. Државно такмичење из физике за 

ученике основне школе. На њему екипа из Математичке гимназије 

остварује, као и сваке године, одличан резултат са освојене 2 прве, 

9 других и 8 трећих награда. На  СФО се пласирало даље четири 

ученика. 

 
 

28.05-

30.05.2021. 

Републичко такмичење из хемије за ученике основне школе 

одржано је 2021. у Новом Саду. На самом такмичењу су били: 

Војислав Андрић, осми разред, Данијела Врачар, осми разред и Ива 

Живковић, седми разред. Сви су остварили добре резултате, а 

пролаз на практични рад је имала само ученица Ива Живковић. 

Након и практичне вежебе наша ученица Ива је освојила трећу 

награду. 

 

30.05.2021. На Републичком екипном првенству ученика ОШ у шаху, одржаном 

у Београду, екипа Математичке гимназије коју су чинили ученици 

осмог разреда: 



• Урош Костадиновић 

• Ђурђица Милијановић 

• Војин Митровић, капитен екипе 

• Мила Шами 

• Марко Митић 

• Данијела Врачар 

• Андреј Петровић 

као и ученици седмог разреда: 

• Душан Кисић 

• Калина Павловић - освојила је сребрну медаљу. 

Наши основци су без изгубљеног меча, уз 5 победа и 2 нерешена 

резултата, поделили прво место, са истим бројем меч бодова као и 

победник ОШ „Јелена Ћетковић“, али су због мањег укупног броја 

појединачних поена, заузели друго место. 

 

 

31.05.2021. Председник Балканске уније физичара проф. др Горан Ђорђевић 

уручио је златну медаљу и плакету нашем ученику Душану Бегушу 

као апсолутном победнику друге по реду Балканске физичке 

олимпијаде. 

  



 

 


