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Датум Догађај 

  

01.04.2018. Ученици Математичке гимназије су ишли у Народно позориште и гледали 

Даму с камелијама, у организацији професорке српског Јелене Нововић. 

30.03-

08.04.2018. 

На кадетском првенству Србије у шаху за 2018 годину, одржаном у Новом 

Саду, у конкуренцији дечака до 18 година наступили су ученици Огњен 

Стефановић и Борислав Петровић, док је у конкуренцији дечака до 14 

година учествовао Душан Мијатовић. Огњен је овом приликом освојио две 

награде, сребрну медаљу у убрзаном шаху и бронзану медаљу и пехар у 

редовном шаху. Душан је освојио бронзу у редовном шаху и сребро у 

решавању шаховских проблема. Они су учествовали на турнирима у 

брзопотезном и убрзаном шаху, који су се играли по швајцарском систему 

у 9 кола, и у редовном шаху, где се у групи до 18 година играло по 

Бергеровом систему у 7 кола. 

 

11.04.2018. Одржана су одељењска већа седми и осми разред основне школе, и за 

други и четврти разред гимназије на којем су анализирани успех и 

дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода. 

12.04.2018. Одржана су одељењска већа за први и трећи разред гимназије на којем су 

анализирани успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог 

периода 

12.04.2018. Одржано је Наставничко веће. 

13. и 

14.04.2018. 

Одржан је пробни матурски за ученике осмих разреда. 

14.04.2018. На Републичком такмичењу из енглеског језика које је организовало 

Друштво за стране језике и књижевности Србије, под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Шестој београдској 

гимназији окупило се преко 400 учесника. Међу њима су били и наши 

ученици: Лука Јовичић и Илија Анастасијевић, обојица из 4е (на 



фотографији), Николај Великинац - 4д, Ратко Савић - 4ц, и Јелена Шпегар - 

4а. Они су у дисциплинама Разумевање прочитаног текста, Разумевање 

одслушаног текста и Граматика освојили поене у распону од 31 - 38. 

Такође, Милан Цупаћ, 4д, учествовао је на такмичењу истог ранга, али у 

Ваљеву, где је био у прилици да покаже своје знање немачког језика. 

Заједнички утисак предметних наставника Тање Јакшић и Мирјане Савић 

Обрадовић је да смо имали достојне језичке репрезенте. 

 

09-

15.04.2018. 

У Фиренци (Италија) одржана је Европска математичка олимпијада за 

девојке. Националну екипу Србије чиниле су четири ученице које су 

освојиле три медаље  (од којих су све три ученице наше школе) и једну 

похвалу: 

• Јелена Иванчић, ученица 2д Математичке гимназије – златна 

медаља и ПРВО МЕСТО – освојила је максималних 42 поена 

• Тамара Поњавић, ученица 3д Математичке гимназије - сребрна 

медаља 

• Ирина Ђанковић, ученица 2д Математичке гимназије – бронзана 

медаља 

• Нина Матић, ученица 3. разреда Ваљевске гимназије - похвала 

Лидери тима: др Соња Чукић и проф. др Милош Стојаковић. 

 

 Већ трећу годину заредом наши ученици Лука Јовичић, 4е Николај 

Великинац, 4д (на фотографији) учествују у Међународном такмичењу из 

енглеског језика Hippo Global Language Competition. Прелиминарни круг 

такмичења је одржан 17.2.2018. (осн. школа ,,Ћирило и Методије''). Од 22 

155 учесника широм света, разврстаних у пет старосних категорија, а у 

територијалној подели СРБИЈА , Николај је суверено освојио 1.место, са 

максималним бројем бодова 105 , а Лука 27. место са 100,5 поена. Ови 

резултати су их, заједно са преосталих 54 ученика –такмичара (распон 

поена 105 – 100,5), довели до Полуфинала, одржаног 17.3.2018. (осн. 

шк.,,Ћирило и Методије''). 



Званични сајт 

Коначно, веома нас је обрадовала вест да је на списку 12 финалиста у 

оквиру Hippo 5 и наш Николај Великинац. Он ће узети учешће у завршној 

фази такмичења 12 – 13. маја 2018. у италијанском месту Лидо ди Језоло. 

Лука Јовичић је, такође, остварио резултат којим можемо бити веома 

задовољни, нашавши се у врху преостале бројне групе такмичара. 

 

 У трећој недељи априла Математичку гимназију је посетила комисија за 

спољашње вредновање квалитета рада установе. Школа ће добити 

детаљан извештај везано за ову посету у року од осам недеља, а ми 

очекујемо највишу оцену. 

20.04.2018. Матуранти Математичке гимназије су освојили треће место у веслању у 

такмичењу београдских матураната под називом Веслај за своју школу. 

21.04.2018. У  Јагодини је одржано Државно такмичење из математике за ученике 

основних школа. Наши седмаци и осмаци и ове године постигли су 

изузетне резултате.  

21.04.2018. Хуманитарна секција „Шампиони срца Математичке гимназије“ је на 31. 

Београдском маратону подржала удружење „Увек са децом“, које помаже 

деци оболелој од рака која се лече на дечијем одељењу на Институту 

Онкологије и Радиологије Србије. Волонтери су били: Лана Ј., Јелена, 

Наташа, Теодора, Филип, Милена, Марко, Ања, Јана, Јелисавета, Маша, 

Симонида, Лана П., Вера, Хана, Давид, Ђорђе, Исидора и Ирена, док су 

Анастасија, Радивоје и Денис истрчали полумаратон носећи мајице 

удружења „Увек са децом“ и на тај начин им несебично пружили подршку. 

О удружању и његовом раду више можете сазнати на сајту 

www.sadecom.org.rs. Наше мало некоме пуно значи. 

    



   

 Ученица 1ц одељења Николија Бојковић освојила је још једну литерарну 

награду. Овај пут у питању је литерарни конкурс који организује Центар 

лепих вештина из Кикинде, а поводом Светског дана књиге, који се 

обележава 23. априла. Николија је писала прозни рад на тему Ко у чуда 

верује, чуда ствара и освојила је трећу награду.  

 

23-

28.04.2018. 

Oсам ученика и два професора Математичке гимназије посетили су школу 

Ларкан у Хелсинкију. Наши ученици су представили својим домаћинима 

Математичку гимназију, Београд и Србију. 

   

19-

25.04.2018. 

На Светском такмичењу изстраживачких радова у Београду 
наша ученица, Катарина Станковић, освојила је златну медаљу 
у категорији Информатике. 

  

27.04-

29.04.2018. 

 Београду је одржана трећа Национална географска олимпијада за ученике 

средњих школа. Сви такмичари су учествовали у истој категорији, а наш 

ђак, Василије Кубуровић, остварио је одличан резултат освојивши трећу 

награду. 



 

 

 


