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Датум Догађај 

  

 У оквиру симпозијума "Образовање и нове информатичке технологије у 

Еврорегији" (одржаном у Темишвару) професори мр Гордана Зарић и сц 

Жељко Лежаја излагали су свој рад Electronic Class Register in Serbia. У раду су 

представили Електронски дневник који се користи у нашој школи. 

Презентација и излагање наших професора пробудили су интересовање 

присутних који су многобројним питањима продужили презентацију, 

излагање и представљање електронског дневника.  

 

 Математички факултет је и ове године организовао такмичење из математике 

и програмирања под називом МАТФ 2018++.  На овом такмичењу учествовали 

су ученици средњих школа Србије и студенти Математичког факултета. 

Садашњи и бивши ученици Математичке гимназије остварили су одличан 

успех на овом такмичењу. 

Током 

децембра 

месеца 

У нашој школи су ученици и запослени и ове године организовали 

традиоционалну новогодишњу акцију прикупљања поклона (у виду слаткиша, 

грицкалица, играчака и књига). Ова акција носи назив „Један пакетић, много 

љубави“ и организован је  у сарадњи са Црвеним крстом. Поклони су 

намењени социјално угроженој деци, деци без родитељског старања, деци на 

лечењу у Ортопедској болници Бањица и Институту за ментално здравље.  

06.12.2018. Ученици првог разреда наше школе су гледали представу „Неки то воле 

вруће“  у Позоришту на Теразијама, у пратњи професорке српског Јелене 

Нововић. 

07.12.2018. Одиграно је Екипно првенство средњих школа Београда у шаху у 

Угоститељско туристичкој школи. Учествовале су 4 женске екипе и 12 мушких 

екипа. Играло се 5 кола на 4 табле и темпом игре од 15 минута по играчу. 

Математичка гимназија је ове године наступила са две мешовите екипе у 

мушкој конкуренцији коју су чинили: Огњен Стефановић, Маша Максимовић, 

Борислав Петровић (3. разред) и Игор Енги (1. разред) – Екипа 1, као и Огњен 



Милинковић (1. разред), Стефан Броћиловић, Јован Бјеговић (2. разред) и 

Михаило Симић (3. разред) – Екипа 2. У коначном пласману тријумфовала је 

Спортска гимназија, док су наши такмичари заузели солидно 5. (Екипа 2) и 6. 

(Екипа 1) место.  

 

08.12.2018-

09.12.2018. 

Огњен Стефановић и Борислав Петровић укрстили су шаховске фигуре на 

Појединачном кадетском првенству Београда у убрзаном шаху у организацији 

Шаховског савеза Београда. Играло се 9 кола са темпом од 15 минута по 

играчу плус 10 секунди бонификације за сваки потез почевши од првог. Огњен 

Стефановић је на овом првенству освојио друго место и сребрну медаљу са 

добијених 7 поена, а Борислав Петровић је био пети са 5 освојених поена. 

02.12.2018-

11.12.2018. 

Одржана је, у Боцвани,  Јуниорска научна олимпијада. Тим Србије је освојио 

шест сребрних медаља, од којих је четворо наших ученика: 

• Алекса Сотиров, ученик Математичке гимназије 

• Душан Бегуш, ученик Математичке гимназије 

• Лука Царевић, ученик Математичке гимназије 

• Невена Стојановић, ученица Математичке гимназије 

 

 

14.12.2018. Организована је акција добровољног давања крви за пунолетне ученике наше 

школе у Институту за трансфузију крви. 

15.12.2018. У нашој школи је одржано државно такмичење из информатике „Дабар“ за 

ученике различитог узраста. Пошто су такмичари били подељени у две групе, 

док је једна група ученика радила задатке, другој групи ученика, која је чекала 

на свој ред за задатке, је држала предавање група бивших ученика 

Математичке гимназије која данас студира у Енглеској (Александра Ђокић, 

Богдана Јелић, Катарина Петровић и Момчило Топаловић). Наши бивши 



ученици су говорили својим млађим колегама, с једне стране, шта је њима 

значила Математичка гимназија и, с друге стране, на који начин могу да оду у 

Енглеску и тамо наставе своје академско школовање. 

12.12.2018-

15.12.2018. 

У оквиру међународне сарадње тим лидера Србије и Хрватске и Математичке 

гимназије са чувеном школом МИОЦ у Загребу (сада XV гимназија), ђаци 

Математичке гимназије су са професорком Јеленом Хаџи-Пурић посетили 

Загреб и били учесници Међународне припремне радионице такмичарског 

програмирања у Загребу. Наши млади програмери Младен Пузић, Марко 

Грујичић, Урош Малеш, Игор Павловић имали су прилике да се упознају с 

врхунским хрватским такмичарима. Наша екипа се вратила препуна утисака, 

одушевљена организацијом, љубазним и предусретљивим домаћинима, 

могућношћу дружења са својим вршњацима, а изнад свега, одушевљени 

предавањима и разговором са искусним професорима и бившим 

такмичарима који су похађали МИОЦ у Загребу. Посебно нам се допада радна 

атмосфера на часовима у МИОЦ-у, богатство преведене и оригиналне стручне 

информатичке литературе. Видели смо на лицу места шта значи вишечасовни 

ваншколски рад на припремама пред национално ХОНИ такмичење. 

Одушевила нас је и бројност ученика који су се определили за такмичарско 

програмирање, али и пожртвован рад бивших успешних такмичара са младим 

информатичарима МИОЦ-а. 

 

16.12.2018. Ученици првог, другог и четвртог разреда наше школе су гледали представу 

„Отело“ у Југословенском драмском позоришту, у пратњи професорке српског 

језика Анђелке Миладиновић. 

20.12.2018. У организацији ученичког парламента,  у Свечаној сали наше школе, одржана 

је презентација под називом  „Како уписати неки од водећих светских 

универзитета“. 

Главне теме су биле: одабир факултета, процес пријављивања, организација 

времена током средње школе и пријемни испити.  

Презентацију је одржао:  Милош Бећаревић, дипломац универзитета Фудан у 

Шангају и Брендајс у Бостону. 

 Бивши ученик Богдан Раонић је одржао предавање нашим садашњим 



ученицима о томе како уписати факултет у Француској. 

21.12.2018. На Регионалном такмичењу одржаном у Хотелу „М“ у Београду, Лана 

Поповић, ученица трећег разреда наше школе, изборила је пласман  на 

Национално такмичење „Пословни изазов“. Поред Лане, на такмичењу су 

учествовали и остали ученици који су награђени на школском нивоу 

такмичења: Богдан Делић, Огњен Бањац, Теодора Петковић и Елена 

Сладојевић. 

 

21.12.2018. Организована је Новогодишња донаторска журка у Математичкој гимназији 

за ученике Школе. 

17.12.2018-

21.12.2018. 

Одржана је недеља информатике у нашој школи. Једносатна предавања су 

држали бивши ученици Математичке гимназије садашњим ученицима. 

26.12.2018. Организована је, у Свечаној сали наше школе, представа „Мали принц“, коју 

су извели ученици Рачунарске гимназије поводом  доделе новогодишњих 

пакетића деци запослених у Математичкој гимназији. 

27.12.2018. Одржана је Донаторска вечера у хотелу Краун плаза. На донаторској вечери 

окупило се око 200 бивших ученика и пријатеља Математичке гимназије. 

Окупљенима се обратио директор Срђан Огњановић и Божидар Маљковић, 

један од најуспешнијих европских кошаркашких тренера. Др Александар 

Кавчић, професор на Универзитету Карнеги Мелон и бивши ученик МГ, у 

разговору са Зораном Станојевићем испричао је делове своје битке како да 

наплати осам патената чији је аутор. 

Ове године напустили су нас др Драгомир Димитријевић (генерација 81) и др 

Олга Перковић (генерација 86). У знак сећања на Драгомира, генерација ’81 

основала је награду "Др Драгомир Димитријевић" која ће се сваке године 

додељивати најуспешнијем ученику МГ на такмичењима из програмирања. 

Ове године награду је примио Павле Мартиновић који је освојио сребрну 

медаљу на Међународној олимпијади из информатике. Награду је уручила 

Драгомирова супруга - Јасмина Бачић. Награда је новчана и износи 50 000 

динара.  

У знак сећања на Олгу Перковић, генерација ’86 MГ основала је награду "Др 

Олга Перковић" која ће се сваке године додељивати најуспешнијем ученику 

МГ на такмичењима из физике. Ове године награду су примили  браћа Игор и 

Марко Медведв који су освојили сребрне медаље на Међународној 

олимпијади из физике. Награду од по 50 000 динара су уручиле Марина 

Марков и Гордана Антонијевић, бивше ученице МГ које су матурирале 1986. 



године. 

Професорка Наташа Чалуковић уручила је захвалницу Андреју Чвору који је 

матурирао 2009. године и који је ове године донирао 40 рачунара 

Математичкој гимназији. 

Донаторску вечеру подржали су и господин Ненад Поповић, министар за 

иновације и технолошки развој и господин Зоран Радојичић, градоначелник 

Београда. 

У музичком делу наступила је Александра Радовић. Програм је водио Зоран 

Станојевић. 

       

     

27.12.2018. Ученици трећег и четвртог разреда су гледали представу „Случајна смрт 

једног анархисте“, у Југословенском драмском позоришту, у пратњи 

професорке српског језика, Јелене Нововић. 

24.12.2018-

28.12.2018. 

У Математичкој гимназији је одржана недеља физике у којој су бивши 

ученици наше школе држали предавања садашњим нашим ученицима. 

Првог дана су предавања држали: Огњен Тошић и Иван Танасијевић 

Другог дана су предавања држали: Катарина Петровић, Катарина Цимеша и 

Вук Радовић 

Трећег дана су предавања држали: Младен Крстајић и Веселин Манојловић 

Четвртог дана су предавања држали: Марко Медведев и Игор Медведев 

Петог дана су предавања држали: Урош Ристивојевић и Илија Бурић 

 


