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Датум Догађај 

  

10.01-

14.01.2019. 

На петнаестој Међународној Жаутиковској Олимпијади из математике, 

физике и информатике, управо одржаној у Алмати ученици Математичке 

гимназије су освојили четири златне и две бронзане медаље и екипно 

другу награду у конкуренцији 82 екипе односно око 540 такмичара из 18 

земаља. Појединачно су наши ученици остварили следеће резултате:  

 

из математике 

Милићев Милош - златна медаља,  

Торомановић Јован - бронзана медаља и  

Мирјанић Владимир Виктор - похвала;  

из физике  

Станојчић Александар - златна медаља и  

овановић Добрица - златна медаља;  

и из информатике 

Мартиновић Павле - златна медаља и  

Пузић Младен - бронзана медаља. 

Екипу су водили професори Математичке гимназије Бобан Маринковић 

и Иван Станић. 

 

 

 



15.01.2019. Ученице наше школе су учествовале на Општинском такмичењу у 

одбојци за ученице средњих школа. 

16.01.2019. Ученици наше школе су учествовали на Општинском такмичењу у 

одбојци за ученике средњих школа и освојили 2. место. 

19.01.2019. У Математичкој гимназији је одржано Општинско такмичење из 

математике за ученике средње школе. 

20.01.2019. У Математичкој гимназији је одржано Општинско такмичење из физике 

за ученике средње школе. 

22.01.2019. Ученици наше школе су ишли у Атеље 212 и гледали представу „Август у 

округу Осејџ“ у пратњи професорке српског језика и књижевности  

Јелене Нововић. 

25.01.2019. У Свечаној сали наше школе је одржана свечаност поводом 

обележавања Светог Саве. На почетку је обављено сечење славског 

колача, у присуству свештеника и хора Београдских Мадригалиста. Након 

овог обреда, на подијуму су се смењивали наши ученици који су 

казивали и изводили на различитим инструментима традиционалне 

српске песме. Свечаност није прошла без школског хора, као ни без 

народних игара које је извела група ученика, виртуоза у фолклорним 

вештинама. Програм је одабрала и припремила са ученицима наше 

школе професорка српског језика и књижевности Јелена Нововић, уз 

асистенцију вероучитеља Предрага Ђукнића. 

 На Осмом МТС app конкурсу, конкурсу за израду најбоље апликације за 

мобилне уређаје, апликација тима наше школе је издвојена као једна од 

најбољих. Презентација апликација је одржана у београдском Стартит 

центру.  

 

Фотографија преузета са Блицовог сајта 

 

 Алекса Милојевић, ученик четвртог разреда Математичке гимназије, 

добио је Светосавску награду. 

01.02.2019. Одржана су одељењска већа за све разреде наше школе, поводом 

завршетка првог полугодишта. 

01.02.2019. Одржано је Наставничко веће, поводом завршетка првог полугодишта. 

02.02.2019. На такмичењу из роботике First LEGO league тим од 9 ученика седмог 

разреда (Ања Дожић, Јован Милићев, Тадеј Ристић, Стеван Радивојевић, 

Милана Тасовац, Јана Шишовић, Иван Ристовић, Реља Kукић и Душан 

Николић) који су водили Петар Радовановић, наставник информатике и 

Теодор фон Бург, освојио је награду ,,Првак основних вредности’’. 



 
19.02.2019. У Подгорици је одржан „Regionalni app Izazov“ на којем су учествовали, 

као тим, Андреј Милисављевић и Стефан Радојичић са апликацијом која 

је добила награду на „mts:app“ конкурсу у којем Матаматичка гимназија 

учествује осми пут по реду. На такмичењу је укупно учествовало по пет 

тимова из Црне Горе, Босне и Херцеговиен и Србије. Конкуренција је 

била изузетно јака. Андреј и Стефан су креирали апликацију која ради 

шифровање података. У данашње време када постоји проблем са 

крађом података и безбедним преносом инфромација, креирана 

апликација даје решење да се поруке шифрују тако да нико осим онога 

ко шаље и онога ко прима поруку, не може да ту поруку разуме, па 

самим тим ни злоупотреби. Иако постоје већ апликације овог типа, оно 

што карактерише рад Стефана и Андреје је то што њихова апликација 

има и едукативни карактер и приближава корисницима појам 

шифровања података, различитих алгоритама из те области, као и значај 

чувања података. 

  
23.02.2019. У Математичкој гимназији је одржано Окружно такмичење из 

математике (А категорија) за ученике средњих школа. 

23.02.2019. У нашој школи је одржано Општинско такмичење из физике за ученике 

основних школа. 

20-25.02.2019. У Букурешту је завршено велико међународно такмичење – Romanian 

Master of Mathematics на коме су учествовале 24 најбоље светске 

средњошколске репрезентације. Чланови екипе Србије, ученици 

Математичке гимназије, постигли су следеће резултате: 

• Павле Мартиновић – златна медаља, 

• Алекса Милојевић – сребрна медаља, 

• Јелена Иванчић – сребрна медаља, 

• Јован Торомановић – бронзана медаља, 

• Милош Милићев – бронзана медаља и 

• Вукашин Михајловић – похвала 

Лидер српског тима је  био Душан Ђукић, а заменик Никола Петровић. 

У екипном пласману прва је екипа Сједињених Држава, друго место деле 



Србија и Кореја, а следе Израел, Русија, Кина… 

 

 

 Група ученика Математичке гимназије предвођена професорком 

Јеленом Николић претходних дана боравила је у посети Математичкој 

гимназији у Загребу. Наши ученици, заједно са домаћинима из Загреба и 

ученицима из Љубљане и Сплита учествовали су на радионици из 

статистике и математичког моделирања на ПМФ-у у Загребу. Радионица 

је била изузетно добро организована и веома корисна. 

  
 Скупштина Републике Србије усвојила је одлуку да се Математичка 

гимназија прогласи за институцију од посебног националног значаја. 

Ово признање наша школа је добила због изузетних резултата, пре свега 

на међународним научним такмичењима, али и успешних научних 

каријера наших некадашњих ученика. 

 
26.02-

27.02.2019. 

Одржане су  Wikimedia радионице за ученике првог и грећег разреда 

наше школе. Радионице је водио Викимедијин представник у сарадњи са 

професорком енглеског Мирјаном Савић Обрадовић. 

 Математичка гимназија је потписала Уговор са Градском чистоћом у вези 

са одношењем рециклажног отпада. Ради се о папирној амбалажи, пет 

амбалажи и металном отпаду. На овај начин Школа утиче на развијање 

еколошке свести како код ученика, тако и код запослених. 



   
 


