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26.02-

02.03.2020. 

У Букурешту је одржано велико међународно такмичење - Romanian 

Master of Mathematics на коме је учествовало 19 најбољих светских 

средњошколских репрезентација (Русија, САД, Румунија, Француска, 

Велика Британија, Индија, Перу…). Чланови екипе Србије, све ученици 

Математичке гимназије, постигли су следеће резултате: 

• Јелена Иванчић – златна медаља и прво место 

• Добрица Јовановић – бронзана медаља 

• Вукашин Михајловић – бронзана медаља 

• Ирина Ђанковић – бронзана медаља 

• Милош Милићев – бронзана медаља 

• Јован Торомановић – бронзана медаља 

Лидери: Душан Ђукић и Никола Петровић. 

 

01.03.2020. У Математичкој гимназији је одржано Окружно такмичење из 

математике за ученике средњих школа. 

10.03.2020. Ученице Математичке гимназије су посетиле догађај DigiGirls који је 

компанија Microsoft организовала поводом Дана жена, 8. марта. 

Једна од основних идеја организатора је била да се ученицама из 

неколико школа приближи свакодневна атмосфера у компанији која 

за њих може постати потенцијално окружење за даљи професионални 

развој. 

Целодневном догађају су присуствовале наше ученице: Ленка 

Стаматовић, Даница Ивковић, Анђела Деспотовић, Ивана Мушикић, 

Лена Богдановић, Ана Сибиновић, Ања Милошевић, Даница и Злата 

Стефановић. 



   

 

13.03.2020. Челница INO Edukacije Ана Марија Маринковић је посетила 

Математичку гимназију у петак 13.3.2020. да би, у својству локалног 

партнера чешког Czech-US Agency & Institute of Competencies 

Development, централног организатора Међународног такмичења 

Best in English 2019, уручила признања добитницима. 

 

Прво место у Србији је освојио Андреј Милисављевић (4ц), изборивши 

се са својим резултатом за висококотирано 17. место у целокупном 

пласману од 16 000 учесника. 

Честитке Андреју! 

  

 

16.03-

29.05.2020. 

Организована је настава на даљину за ученике свих разреда. 

 Наш ученик Алекса Сотиров, 2д, и ове године је на челу језичких 

такмичарских листа. Његово знање енглеског језика је званично 

запажено од стране међународних и локалних организатора ова два 

престижна светска такмичења. Учествовао је на Hippo Global 2020, 

категорија Hippo 4, (Preliminary round), и KGL Contest 2020, категорија 

C1, и и оба пута забележио победу. 



Осим њега, званично су похваљени и следећи ученици – учесници 

такмичења: 

Hippo Global 2020 

• Андреј Величков, 2а ( Hippo 4 ) – пласман за Полуфинале 

• Никола Добричић, 2е ( Hippo 4) – пласман за Полуфинале 

• Павле Смиљанић, 4д (Hippo 5) – пласман за Полуфинале 

KGL 2020 

• Хана Андрић, 4б (C1) – ’Commended’ 

• Андреј Величков, 2а ( B2) - ’Commended’ 

• Лазар Куловић, 2ц ( B1) - ’Commended’. 

Предметни наставник Мирјана Савић Обрадовић је охрабрила наступ 

ученика на такмичењима, а њихов успех, као и сваки успех ђака-

такмичара Математичке гимназије, поготово у овом тренутку 

пандемије, је добродошао разлог за радост. 

 

15.04-

21.04.2020. 

Европска математичка олимпијада за девојке требала се одржити од 

15-21. априла у Холандији. Међутим, због проглашења пандемије, ово 

међународно такмичење се одржало онлајн. На такмичењу су 

учествовали тимови из 53 државе. 

Тим Србије су чиниле четири ученице Математичке гимназије и два 

лидера-локална организатора. Наше девојке су постигле изванредан 

резултат. Освојиле су три златне и једну сребрну медаљу: 

• Јелена Иванчић - златна медаља 

• Ирина Ђанковић - златна медаља 

• Милица Вугделић - златна медаља 

• Миља Јовановић - сребрна медаља 

Лидери тима и локални организатори су: др Милош Стојаковић и др 

Соња Чукић. 

Јелени Иванчић, ученици четвртог разреда Математичке гимназије, 

ово је четврта златна медаља на овом престижном међународном 

такмичењу. 



Наш тим је у екипном пласману освојио друго место (иза екипе Руске 

Федерације). 

Честитамо нашем тиму! 

 

 

 


