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Датум  Догађај

03.4 – 

04.04.2019. 

Гости  наше  гимназије  су били ученици  и  наставници  гимназије  Malme 

Borgarskola  из  Малмеа  у  Шведској.  Ово  је  наставак  дугогодишње  успешне 

сарадње  наших  школа,  а  договорено  је  да  се  размена  ученика  настави  и  у 

будућности.  Наши  ученици  упознали  су  своје  госте  са  основним  подацима  о 

Србији  и  Београду,  као  и  о  Математичкој  гимназији.  Сусрет  са  гостима  из 

Шведске организовале  су професорке Мирјана Катић и Анђелка Петровић.  За 

госте је кратак програм припремио и наш челиста Вук Оваскаинен. 

    

04.04.2019.  Ученици другог  разреда наше школе  у  посетили Вукову  задужбину,  у  пратњи 

професора Радивоја Благојевића. 

5.04 ‐ 

06.04.2019. 

У Математичкој гимназији је одржана Српска математичка олимпијада (СМО).

       

10.04.2019.  У нашој школи је одржан час војне обуке за ученике четвртог разреда. Обуци су 

присуствовали ученици четвртог разреда са својим разредним старешинама. 

12.04 – 

13.04.2019. 

Одржан је пробни Матурски испит за ученике осмог разреда наше школе.

13.04.2019.  Ученици наше школе су учествовали на Градском такмичењу из историје.

13.04.2019.  Ученици наше школе су учествовали на Окружном такмичењу из спрског језика 

и језичке културе. Четворо их се пласирало на Републичко такмичење. 

07.04 ‐  Украјина  је  била домаћин овогодишње,  осме по  реду,  Европске математичке 
олимпијаде за девојке.  У Кијеву се,    у  званичној конкуренцији  такмичило 142 



13.04.2019.  такмичарке  из  36  земаља,  уз  још  54  такмичарке  из  14  ваневропских  земаља 
које су учествовале у незваничној конкуренцији. 

Јелена Иванчић, ученица трећег разреда Математичке гимназије, трећу годину 
заредом осваја златну медаљу, а ове и прошле године је освојила максималних 
42 поена. Оно што овогодишњи успех чини још већим је да је другопласирана 
такмичарка  чак  пет  поена иза  Јелене.  И  остале  наше девојке  су  постигле  леп 
успех. 

Тамара Поњавић (Математичка гимназија) освојила је сребрну, док су Милица 
Вугделић  (Математичка  гимназија)  и  Маја  Цветковић  (Гимназија  "Светозар 
Марковић", Ниш) освојиле бронзане медаље. 

Екипа  Србије  дели  4.  место  у  званичном  пласману  (5.  место  у  конкуренцији 
свих 50 земаља које су учествовале). 

Вође  екипе  су  били др Милош Стојаковић  (ПМФ Нови  Сад)  и  др  Соња Чукић 
(Математичка гимназија Београд). 

 

 

14.04.2019.  KGL Contest 2019 

Ове школске године опробали смо се у још једном такмичењу из енглеског 
језика ‐ KGL Contest 2019, такмичење које је већ заживело у светским 
оквирима, стигло је у Србију и поставило се као пионирски изазов. Осам наших 
ученика је започело циклус,а  за полуфинале се пласирало четири ученика: 

Милица Гузијан, 3б, ниво B2 ‐ 100 поена,  
Алекса Сотиров, 1д, ниво B2 ‐ 95 поена. 
Андреј Величков, 1а, ниво B1 ‐ 97,50 поена, 
Никола Добричић, 1е, ниво B1 ‐ 97,50 поена, 

Алекса Сотиров, 112,50 ‐ 1.место ‐ ученик се упућује у светско финале 
такмичења, ниво B2, 
Никола Добричић,112,50 поена ‐ сертификат за постигнуте изузетне резултате, 
ниво B1 

Наш ученик Алекса Сотиров ће са својим предметним наставником 
представљати Србију у финалном делу KGL Contest 2019 које ће се одржати у 
Новом Саду, светској престоници културе младих за 2019.  



16.04‐

17.04.2019. 

Одржана су Одељењска већа.

17.04.2019.  Одржано је Наставничко веће.

18.04.2019.  О роман Фаренхајт 451, Реја Бредберија, су овога месеца ученици разговарали 

и  размењивали  мишљења.  Организатори  дискусије  су  биле  професорке  М. 

Репац и А. Миладиновић. 

19.04.2019.  Ученици Математичке гимназије су ишли у Београдско драмско позориште на 

представу „Црна кутија“, у пратњи професорке српског језика, Јелене Нововић. 

  У  нашој  школи  је  организована  хуманитарна  акција.  Ученици,  родитељи  и 

запослени у Математичкој гимназији су се у великом броју одазвали позиву за 

учешће  у  хуманитарној  акцији  коју  смо  организовали  у  сарадњи  са 

организацијом Workshop за подршку деце имиграната која ће остати да живе у 

Србији и усавршавају знање српског  језика. Прикупљено је преко 140 књига и 

сликовница, пре свега класичних дела наших писаца за децу, као и слагалице, 

бојанке и школски прибор. 

 

 

25.04.2019.  За  време  великог  одмора  (од  10.05  до  10.25)  испред  Менделовог  кабинета 

(биолошки  кабинет,  учионица  100),  обележен  је  међународни  дан  ДНК. 

Ученици  трећег  и  четвртог  разреда  Математичке  гимназије  су  своје  другове 

упознали  са  грађом  овог  молекула,  историјатом  открића  његове  структуре, 

технолошком  применом...  Показали  су  им  и  како  се може  изоловати  ДНК  из 

банане  у  кућним  условима,  објаснили  како  се  врши  секвенционирање ДНК и 

показали програм,  дело наших ученика  трећег разреда, Алексе Миљковића и 

Петра  Ивановића,  који  обрађује  податке  добијене  лабораторијским 

секвенционирањем ДНК, као и хибридизацију ДНК ланаца. Посетиоци су могли 

да  виде  изложбу  ДНК  модела  које  су  правили  наши  ученици,  међу  њима  и 

модел  направљен  3D  штампачем,  али  и  да  пробају  "слатки"  ДНК  који  су 

направили ученици 3ц одељења. 



          

19.04 – 

25.04.2019. 

На Међународној конференцији младих научника која се одржала у Малезији,

наш ученик четвртог разреда, Димитрије Рајчић  и Филип Kолџић (3б), били су 

део  тима  који  је  представљао  Србију  на  овом  такмичењу  и  остварили  су 

запажен успех. Димитрије Рајчић је освојио бронзану медаљу из математике, а 

Филип  Kолџић  бронзану  медаљу  из  физике.  Догодине  ће  се  ово  такмичење 

одржати у Београду.  

   

  Овог  месеца  је  организовано  добровољно  давање  крви  пунолетних  ученика 

наше школе. 

 

 


