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27.09-

01.10.2021. 

У Математичкој гимназији је обележена недеља одговорног 

односа према здрављу и родној равноправности у оквиру које 

су промовисана два пројекта: ученици другог разреда 

гимназије опробали су се у реализацији кампање на часовима 

психологије и физичког васпитања којом су скренули пажњу на 

доношење одлука везаних за легалне психоактивне супстанце - 

кофеин, алкохол и никотин и значај здравих животних избора 

кроз промоцију спортских активности. У сарадњи са Стручним 

већем за физику и наставником социологије у Пупиновом 

кабинету отворен је пригодан "женски кутак" који је осмислио 

и реализовао најуспешнији ученик Гимназије  у овој 

области,  матурант Душан Бегуш. 

25.09-

02.10.2021. 

Одржана је трећа по реду Балканска физичка олимпијада. 

Такмичење је одржано на даљину у организацији Бугарске као 

домаћина. На њему је учествовало 57 ученика из 15 земаља, од 

којих су десет чланице Балканске уније физичара (Албанија, 

Бугарска, Црна Гора, Грчка, Kипар, Молдавија, Румунија, 

Северна Македонија, Србија и Турска) и још пет гостујућих 

тимова из Босне и Херцеговине, Словеније, Туркменистана, 

Ирана и Kазахстана. 

Србију су у најбољем светлу представили ученици Математичке 

гимназије који су остварили следећи успех: 

• Ања Шушњар - сребрна медаља 

• Вук Хип - сребрна медаља 

• Никола Лакић - сребрна медаља 

• Душица Ђорђевић - бронзана медаља. 



Вође екипе били су Александра Гочанин и Иван Станић, а у 

припремама ученика учествовали су и бивши и садашњи 

ученици Математичке гимназије: Душан Ђорђевић, Петар 

Самарџић и Душан Бегуш. 

 

 

05.10.2021. Ученици 7а, 7б и 4ц су посетили Музеј науке и технике, у пратњи 

разредних старешина. 

21.10.2021. Ученици седмог разреда су присуствовали предавању нашег 

редитеља и професора Бошка Милосављевића. Предавање је 

било веома интересантно и интерактивно. Редитељ је 

приближио ученицима свет филма: шта је важно за филм, како 

се снимају одређене сцене, колико дуго траје снимање филма, 

како изгледају дани глумаца за време снимања ...  

Предавање је организовано у сарадњи са библиотеком Ђорђе 

Јовановић. 

  

29.10.2021. У циљу промоције шаха, у свечаној сали Математичке гимназије 

одржан је меч између ученика МГ и Шаховског клуба “Борба”. 



Меч је првим потезом отворила најбоља српска шахисткиња 

свих времена, велемајстор Алиса Марић, иначе бивша ученица 

Математичке гимназије. 

Као подршка, испред Шаховског савеза Србије, догађају је 

присуствовао и генерални секретар ШСС Андрија Јоргић који је 

истакао да није случајно што је ШК Борба изабрао Математичку 

гимназију, с обзиром да борбеност и памет иду једно уз друго. 

Директорка Гимназије Мирјана Катић, која је и сама узела 

учешће као такмичар овог меча захвалила се Борби и истакла 

да ће и убудуће ове две установе сарађивати и заједнички 

промовисати шах. 

  

  



  

 

29.10.2021. Елена Симић, ученица 8а, освојила је прво место у дисциплини 

60м на Градском такмичењу у Атлетској дворани „Генерал Јован 

Мишковић“ на Бањици. Вредно тренира и припрема се за 

Међуокружно такмичење и верујемо одмах затим и Државно 

такмичење, где ће представљати нашу школу и какав год 

резултат да оствари, она је већ сад понела сјај бисерног зрна. 

Захвалност сигурно припада и њеним тренерима, који имају 

доста заслуга за њене успехе. 

Елену је на такмичење водио Иван Вукајловић, професор 

Физичког и здравственог васпитања. 

 

  

 


