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03.11.2021. Наши ученици присуствовали су Математичко-плесном 

перформансу „Тачка је оно што нема делове“, одржаном на 

Факултету драмских уметности у Београду, који на креативан 

и необичан начин спаја уметност, као и свакодневни живот, 

са основним областима математике, попут геометрије и 

теорије бројева, и повезује их са различитим плесним 

покретима. 

Многи верују да је немогуће спојити науку и уметност, али 

перформанс „Тачка је оно што нема делове“ дефинитивно 

доказује супротно. Оставио је јак утисак на наше ученике. 

 
 

05.11.2021. Наше ученице присуствовале су још једној интересантној 

активности организованој у оквиру фестивала „Позориште 

чуда“ на Факултету драмских уметности – у питању је 

радионица „Девојчице у науци“, чији је главни циљ 

охрабривање девојака за бављење научним радом. 

У сарадњи са Центром за промоцију науке, ова радионица 

инспирише на различите проблемске приступе актуелним 

научним питањима, али и подстиче креативне и иновативне 

пројекте који спајају уметност и науку. Кроз дискусију са 

учесницама пројеката и квиз о томе како би се могао 

илустровати сусрет научних и уметничких дисциплина, наше 



ученице су имале прилику да чују на који начин се такмиче 

класична музика и вештачка интелигенција, али и како 

апликација попут ТикТока има везе са нашим емоцијама. 

Посећена радионица је сјајан пут ка новим сазнањима и 

искуствима, стога су наши утисци и више него позитивни. 

 

 

13.11-

14.11.2021. 

Ученици Математичке гимназије учествовали су на 

такмичењу КАМАChallenge у организацији Пермског округа и 

града Перма у Русији. То је тимско такмичење из математике, 

физике, програмирања и интелектуалног такмичења - опште 

културе, за ученике средњих школа. Наша школа (као једина 

школа ван Русије) већ традиционално, добија сваке године 

специјални позив (као једна од најбољих математичких 

гимназија у свету) да учествује на овом такмичењу. 

Такмичење је одржано на даљину и учествовало је 10 екипa 

из различитих градова. 

Математичку гимназију су представљали ученици трећег 

разреда: Ања Милошевић, Вук Хип, Александар Вишњић и 

Вукашин Пантелић. 

На такмичењу из физике наши ђаци су освојили друго место, 

из програмирања су овојили треће место, док су из 

математике заузели шесто место. Укупно су освојили пето 

место. 

Лидери тима: Драгица Ивковић, Душа Вуковић и Бобан 

Маринковић. 



 

 

15.11.2021. У понедељак у Официрском дому у Нишу уручуна је награда 

„Светислав Милић – младима од срца“ Математичкој 

гимназији која је проглашена институцијом године. 

Награда је уручена директорки Мирјани Катић. 

Награда је додељена и Јелени Иванчић у области образовања 

и науке. 

 

 

 Екипа Математичке гимназије, ове године у саставу Игор Енги, 

Арсен Миковић, Матеја Вукелић и Милица Вугделић, 

предвођена професорком Иваном Јовановић трећи пут je за 

редом учествовала на Интернационалном такмичењу 

математичког моделирања и примењене математике које се 

одржава у Москви. Због пандемије такмичење је ове године 

одржано онлајн. Такмичило се 30 тимова из 5 земаља и 12 

градова. Наша екипа је освојила велики број награда како 

појединачно тако и екипно: 



• На такмичењу PRIMAT прва награда је припала Игору 

Енгију, а екипно Математичкој гимназији друга награда. 

• Игор Енги и Арсен Миковић су појединачно добили 

прву награду на такмичењу Math Around Us док је екипа 

МГ, захваљујући њима, такође освојила прву награду. 

• На такмичењу у математичком моделирању MAMUTH 

које је искључиво екипно, наша екипа је освојила другу 

награду. 

Подељене су и награде школама учесницама на укупном 

пласману и Математичка гимназија је добила Другу награду. 

Радујемо се учешћу на овом такмичењу следеће године и 

надамо да ће моћи да се одржи уживо а не онлајн. 

 

 

20.11.2021. Ученици Математичке гимназије су гледали представу 

„Читач“ у Београдском драмском позоришту, у пратњи 

професорке српског Душице Антанасковић. 

24.11.2021. Ученици свих разреда Математичке гимназије су имали 

прилику да присуствују радионици Kанцеларије за младе 

Београда о хендикепу и особама са хендикепом. Могли су да 

чују шта је хендикеп, какве све врсте хендикепа постоје и како 

се треба понашати према особама са неком врстом 

хендикепа. Свакако, најзанимљивији део је била креативна 

радионица у којој су учествовали сви, и на забаван начин су 

научили шта су медицински, социјални и осећајни модели. 

Поука ове радионице и овог предавања је да бисмо сви 

требали да будемо једнаки, без обзира на наше различитости 



и да не треба омаловажавати некога само зато што је 

другачији јер има неку врсту хендикепа. 

 

 

24.11-

29.11.2021. 

Ученици Математичке гимназије су учествовали на 

овогодишњем XIII International Tounament of Informatics 

(организатор Шумен, Бугарска). Такмичење је одржано 

онлајн. Екипа Србије је била састављена од осам ученика 

(четири сениора и четири јуниора) Математичке гимназије и 

остварила је одличан успех. 

Сениори: 

• Јован Бенгин - сребрна медаља 

• Матеја Вукелић - сребрна медаља 

• Александар Вишњић - бронзана медаља 

• Филип Бојковић - 

Јуниори: 

• Вукашин Бабић - бронзана медаља 

• Урош Костадиновић - бронзана медаља 

• Милош Милутиновић - 

Честитамо свим такмичарима, њиховим професорима и 

родитељима! 



 

 

24.11-

29.11.2021. 

28. Балканијада из информатике је одржана у склопу 13. 

Јесењег турнира у Шумену (ИАТИ). Домаћини такмичења су 

били општина Шумен, Универзитет у Шумену и школа „А&Б“. 

На самој Балканијади је учествовало укупно 37 такмичара из 

10 земаља: Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Турска, 

Kипар, Грчка, Албанија, Румунија, Молдавија и Бугарска. 

Наша екипа је изабрана на основу резултата Српске 

информатичке олимпијаде одржане у мају ове године. Због 

различитих епидемиолошких околности и мера, било је 

дозвољено да такмичари из неких земаља раде такмичење и 

од куће. Такмичари су морали да имају укључену камеру и да 

дозволе снимање екрана, као гаранцију против варања. Наша 

репрезентација је такмичење радила на Математичком 

факултету и остварила следеће резултате: 

• Јован Бенгин, ученик Математичке гимназије - златна 

медаља 

• Матеја Вукелић, ученик Математичке гимназије - 

сребрна медаља 

• Александар Вишњић, ученик Математичке гимназије - 

бронзана медаља 

• Филип Бојковић,ученик Математичке гимназије - 

бронзана медаља 

Укупно је било додељено 5 златних, 6 сребрних, 10 

бронзаних медаља, као и 5 почасних награда. 

Лидер тима: Алекса Милисављевић, бивши ученик МГ. 



 
 

 


