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01.12.2017. У Свечаној сали Математичке гимназије професор 

Факултета за математику Више школе економије у 

Москви, Евгениј Смирнов, одржао је предавање 

"Партиција природног броја и Јангови дијаграми од 

Ојлера до данас". Предавању је присуствао већи број 

професора и ученика наше школе, а неки од њих су и 

активно учествовали у дискусији са професором 

Смирновом. 

 

 

03.12.2017. Ученици Математичке гимназије су ишли у 

Југословенско драмско позориште и гледали 

представу Тако је, ако вам се тако чини. 

Јелена Нововић 

04.12.2017. У манастиру Ваведење Пресвете Богородице 

прослављена је манастирска слава. Поводом овог 

празника Свету литургију је служио епископ рашко-

призренски Теодосије. Ученици наше школе са 

професором верске наставе Предрагом Ђукнићем су 

молитвено учествовали у Литургији и сечењу славског 

колача. Након службе, остали су на славском ручку. 

Наши ђаци су лепо примљени од сестринства 

манастира. Имали су сусрет са владиком Теодосијем, 

и, такође, имали су прилику да упознају славног 

фудбалера Душана Савића, пријатеља манастира 

Ваведење. Манастир Ваведење Пресвете Богордице 

изграђен 1935. Године задужбина је Персиде 

Миленковић, исте добротворке која је изградила и 

свом отечеству даровала зграду у којој је сада 

Математичка гимназија. 

 



 

05.12.2017. Ученици и наставници Математичке гимназије имали 

су прилику да присуствују још једном интересантном 

предавању. У Свечаној сали гостовао је Петар 

Павешић, професор математике на Универзитету у 

Љубљани, а тема предавања је била „Ходајући са 

роботом“ из области роботике. 

 

 

06.12.2017. Организован је стоматолошки преглед за ученике 8а 

и 8б разреда. 

 

08.12.2017. На недавно завршеној уметничкој манифестацији 

”Доста су свету једне Шумарице”, коју организује 

Спомен-парк ”Крагујевачки октобар” у Крагујевцу, 

ученик 4д Андреј Јаковљевић (менторка професорка 

Анђелка Миладиновић)освојио је другу награду на 

литерарном конкурсу. Овогодишња конкурсна тема 

гласила је ”Не смемо дозволити да нам се насмеши 

лице зла”, а Андреј је на задату тему написао песму. 

На конкурсу је учествовало 38 средњих школа, а 

конкурс се одржава под покровитељством 

Министарства за културу и информисање Републике 

Србије. 

 

 

09.12.2017. У суботу, 9. Децембра 2017. Године, на  



традиционалном такмичењу Smart Kids у Темишвару 

(Румунија), наш ученик Николај Великинац (4.д) 

представио је рад из астрономије који је наишао на 

велико интересовање жирија и публике. Николај је 

освојио специјалну награду. 

 

13.12.2017. Организован је систематски преглед за ученике 7а.  

13.12.2017. Ученици 7а су гледали филм „Вондер“ у Таквуду. Милица 

Живановић 

13.12.2017. Покрајинска Влада Војводине наградила је у Новом 

Саду најталентованије ученике и њихове менторе 

годишњом наградом. Међу награђенима су ученици 

и професори Математичке гимназије: 

• Урош Малеш, ученик другог разреда чији 
ментор је професор Иван Станић 

Специјалне награде за науку добили су ученици: 

• Даница Зечевић, прошле школске године 

завршила је МГ 

• Марко Шушњар, прошле школске године 

завршио је МГ 
• Вељко Радић, ученик првог разреда 

и њихови ментори Мирјана Катић, професор 

математике у МГ, и Наташа Чалуковић, професор 

физике у МГ. 

 

 

 

11-16.12.2017. Од 11. До 16. Децембра 2017. Године Математичка 

гимназија је угостила седам ученика и два професора 

из школе GYMNASIET LÄRKAN из Хелсинкија (Финска). 

Они су дошли да се упознају са нашим успешним 

 



системом рада и унапредили своју наставу. 

 

20.12.2017. Ученици 7а су гледали филм у Таквуду. Милица 

Живановић 

21. и 

22.12.2017. 

У Математичкој гимназији је одржан семинар под 

називом Рад са тешким родитељима, у 

организацији Друштва психолога. 

 

22.12.2017. Председник Српске академије наука и уметности, 

Владимир Костић, наградио је 38 средњошколаца (од 

којих је половина из Математичке гимназије) из 

читаве Србије који су у 2017. Години освојили награде 

на светским такмичењима. 

 

 

26.12.2017. Емитован је прилог у оквиру Јутарњег програма РТС-а 

о пројекту Катарине Кривокуће, Валентине Њаради и 

Милене Мићић урађеном у оквиру секције 

„Примењена физика и електроника“. Цитирајмо текст 

са YouTube канала Јутарњег програма: „Представиле 

су се на Фестивалу науке, а овог јутра ће и у Јутарњем 

програму. Ученице Математичке гимназије пронашле 

су начин да емоције забележе бројевима. У рубрици 

Памет Србије водимо вас у једну од најуспешнијих 

средњих школа у на свету. 

 

26.12.2017. Ученици Математичке гимназије су ишли у Звездара 

театар и гледали представу Пасивно пушење.  

Јелена Нововић 

27.12.2017. Организован је систематски преглед за ученике 7б.  

27.12.2017. Фондација АЛМАГИ Математичке гимназије први пут 

ове године организовала је добротворну донаторску 

вечеру у хотелу CROWNE PLAZA са жељом да 

 



некадашњи ученици, али и сви пријатељи наше 

школе помогну садашњим ученицима да свој велики 

таленат и упоран рад крунишу врхунским 

резултатима. 

 

28.12.2017. Организована је, у школи,  Новогодишња журка за 

ученике Математичке гимназије, на којој су били и 

ученици седмих и осмих разреда. 

 

 Специјалну новогодишњу емисију Дигиталне иконе 

(Радио Београд 2) ауторка Тамара Вученовић 

посветила је ученицима Математетичке гимназије и 

начину на који они на часовима професорке Анђелке 

Миладиновић уче српски језик и књижевност 

користећи савремене информационе технологије. 

Миља Јовановић и Димитрије Глигоровски 

представљали су ученике одељења 8б. 

 

Анђелка 

Миладиновић 

 


