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Датум Догађај 

  

04.12.2019. Ученици наше школе су у Југословенском драмском позоришту 

гледали представу „Лоренцачо“, у пратњи професорке српског 

језика, Јелене Нововић. 

06.12.2019. Ученици наше школе су у Позоришту на Теразијама гледали 

представу „Бродвејске враголије“, у пратњи професорке српског 

језика, Јелене Нововић. 

07.12.2019. У оквиру тринаестог такмичења Smart Kids ученици 3д Алекса 

Маџаревић и Ања Петровић учествовали су на такмичењу на 

којем су представили свој рад Has the reaction to climate change 

come too late? и за који су добили похвале. 

  

08.12.2019. На Математичком факултету одржано је традиционално 

такмичење МАТФ 2019++ из математике и програмирања за 

средњошколце и студенте. Наши ученици постигли су завидне 

резултате. 

На такмичењу из математике за средњошколце (А категорија) 

постигли су следеће резултате: 

• Добрица Јовановић (3д) освојио је 1. место 

• Јован Торомановић (4д) освојио је 2. место 

• Урош Цоловић (3д) освојио је 3. место. 



На такмичењу из програмирања: 

• Милош (2д) Пурић, Јован Бенгин (2д) и Матеја Вукелић (1д) 

освојили су екипно 1. место 

• Јован Марковић (3д), Алекса Миљковић (4а) и Вељко Радић 

(3д) освојили екипно 3. место. 

Честитамо! 

 

 

05.12-

08.12.2019. 

Наша секција Примењене физике и електронике је била учесник 

Фестивала науке одржаног на београдском Сајму. 

03.12-

12.12.2019. 

Међународна јуниорска научна олимпијада одржана је у Катару 

(Доха). Тим Србије је освојио две сребрне и четири бронзане 

медаље и то: 

• Вук Хип (Математичка гимназија, Београд) - сребрна 

медаљу 

• Вукашин Ђиновић (гимназија Ј.Ј.Змај, Нови Сад) - сребрну 

медаљу 

• Ђорђе Паројчић (Математичка гимназија, Београд) - 

бронзану медаљу 

• Тара Бискуповић (Математичка гимназија, Београд) - 

бронзану медаљу 

• Ања Шушњар (Математичка гимназија, Београд) - бронзану 

медаљу 

• Марко Сладојевић (гимназија Ј.Ј.Змај, Нови Сад) - бронзану 

медаљу 

Честитамо свим ученицима! 

 



19.12.2019. Јелена Меквилијамс, бивша ученица Математичке 

гимназије,   посетила је нашу (и своју) школу после много година. 

Дочек су јој приредили другари из одељења и професори који су 

јој предавали. 

 

Јелена Меквилијамс је након што је завршила Математичку 

гимназију отишла у САД где је студирала на Беркли универзитету 

на коме је стекла звање правника. Шест година је радила у 

Сенату на различитим позицијама. Јелена је тренутно председник 

америчке Савезне корпорације за осигурање депозита (FDIC) коју 

је на ту позицију именовао лично председник САД Доналд Трамп. 

 

   
 

23.12.2019. Председник Српске академије наука и уметности, академик 

Владимир Костић, организовао је пријем за ученике средњих 

школа који су освојили медаље на међународним олимпијадама. 

На пријему су били и наши млади таленти. 

  

 

23.12.2019.  Одржана је донаторска вечера у хотелу CROWNE PLAZA. На 

донаторској вечери окупило се око 230 бивших ученика и 



пријатеља Математичке гимназије. Окупљенима се обратила 

директорка Мирјана Катић која је поздравила све присутне и 

захвалила се што су подржали акцију. Нагласила је да је 

Математичкој гимназији битна сарадња са бившим ученицима и 

да је један од њених циљева, као директора, управо, 

унапређивање те сарадње. 

  

 

 Kошаркашки клуб Црвена звезда у сарадњи са Идеом угостиo je 

наше ученике Јована Торомановића, Михаила Милошевића, 

Добрицу Јовановића и Милоша Милићева који су били 

специјални гости на утакмици Евролиге Црвена звезда - 

Валенсија. 

 


