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Датум Догађај 

  

 Да су ученици Математичке гимназије успешни на свим пољима, доказује и 

њихово учешће у пилот-пројекту Образовни круг. Ученици осмог разреда 

Математичке гимназије су током маја месеца комуницирали преко Skype-а са 

децом из Источне Француске. Уз помоћ наставнице француског језика, Иване 

Мишкељин, ученици су припремали презентације и квизове о својој земљи, 

док су другари са оне стране екрана представљали чари Француске. Круна 

свега је камп у Свилајнцу и наставак дружења! 

07.07-

13.07.2018. 

На 12. Јуниорској балканској информатичкој олимпијади која се одржала у 

Темишвару (Румунија), информатичка екипа Србије освојила је 2 сребрне и 2 

бронзане медаље: 

1. Јован Бенгин, Математичка гимназија - сребрна медаља 

2. Матеја Вукелић, Математичка гимназија - сребрна медаља 

3. Вељко Тољић, ОШ “Вожд Карађорђе” Лесковац - бронзана медаља 

4. Мирослав Грубић, гим. "Ј.Ј.Змај" Нови Сад - бронзана медаља 

Лидери тима: Јелена Хаџи Пурић и Владимир Миленковић. 

На 26. Балканској информатичкој олимпијади која се одржала у Темишвару 

(Румунија), информатичка екипа Србије освојила је четири медаље: 

1. Алекса Милисављевић, Математичка гимназија - сребрна медаља 

2. Тадија Шебез, гим. "Ј.Ј.Змај" Нови Сад - сребрна медаља 

3. Момчило Топаловић, Математичка гимназија - бронзана медаља 

4. Младен Пузић, Математичка гимназија - бронзана медаља 

Лидери тима: Драган Урошевић и Алекса Плавшић. 

Честитамо нашим информатичарима! 

 
03.07- 59. Међународна олимпијада из математике одржана је у Румунији (Клуж-

Напока). Тим Србије је освојио шест медаља - две златне, две сребрне и две 



14.07.2018. бронзане. 

Наши ученици су постигли изванредан успех. Последњи пут две златне медаље 

на једној олимпијади имала је Србија (Југославија) 1974. године (када су златне 

медаље освојили Јожеф Б. Варга и Миодраг Живковић)! 

Екипу Србије су чинили ученици: 

1. Алекса Милојевић, ученик Математичке гимназије – ЗЛАТНА медаља 

2. Павле Мартиновић, ученик Математичке гимназије – ЗЛАТНА медаља 

3. Игор Медведев, ученик Математичке гимназије – СРЕБРНА медаља 

4. Јелена Иванчић, ученица Математичке гимназије – СРЕБРНА медаља 

5. Јован Торомановић, ученик Математичке гимназије – БРОНЗАНА 

медаља 

6. Никола Павловић, гим. „Ј.Ј. Змај“, Нови Сад - БРОНЗАНА медаља 

Лидери тима: Бојан Башић и Марко Радовановић. 

Иља Узелац Бујишић, ученик трећег разреда Математичке гимназије, такмичио 

се за тим Хрватске и освојио сребрну медаљу. 

Честитамо нашим математичарима! 

 
16.07-

25.07.2018. 

У оквиру међународне сарадње наше школе и Института Конфуције са школом 

у Пекингу, ђаци Математичке гимназије су са професорком Јеленом Нововић 

посетили Кину и били учесници Међународног ђачког летњег кампа у Пекингу, 

BIEE 2018. Наша екипа се вратила препуна утисака, одушевљена 

организацијом, љубазним и предусретљивим домаћинима, могућношћу 

дружења са својим вршњацима који су дошли из разних крајева света, а изнад 

свега, одушевљена оним што пружа богата кинеска култура и традиција и град 

Пекинг. Подједнако су нашим ђацима били занимљиви стари, као и нови 

делови града – раскош коју су оставиле њихове династије, али и зграде 

модерне архитектуре које последњих година ничу у року од шест месеци. 

Неизоставни део програма чинио је обилазак Кинеског зида, Трга Тјенанмен, 

Забрањеног града, Храма неба, Летње палате на Кунминг језеру, Националног 

музеја ... посета Куће чаја, ресторана у којем су наши ученици пробали чувену 

пекиншку патку, уживали у вештинама кунг фуа.... Ученици су успели да 

прошетају и пешачком зоном старог Пекинга – чувеном улицом Вангфуђинг 

(Wangfijing). Ђаци су својом непосредношћу и дружељубивошћу, али и 

ношњом коју су носили, песмом и игром, коју су увежбали скоро до 

перфекције, очарали домаћине и добили ту част да учествују, чак отворе 

програм на завршној церемонији. Гђица Марлена Марковић је у име Амбасаде 

Републике Србије посетила наш штанд и подржала ђаке приликом њиховог 



наступа. 

   

   
21.07-

29.07.2018. 

На 49. Међународној олимпијади из физике која се одржала у Лисабону у 

Португалу сви наши ученици су постигли сјајан успех освојивши сребрне 

медаље: 

• Игор Медведев,  Математичка гимназија - сребрна медаља 

• Марко Медведев,  Математичка гимназија - сребрна медаља 

• Димитрије Павлов,  Гимназија „Вук Караџић“, Лозница - сребрна 

медаља 

• Новак Станојевић, Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш  - сребрна 

медаља 

• Богдан Станојевић Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш  - сребрна 

медаља 

Стручни руководиоци екипе су били доцент др Божидар Николић са Физичког 

факултета у Београду и Вељко Јанковић из Института за физику у Београду. 

Честитамо нашим физичарима! 

 
26.07-

01.08.2018. 

У Инополису (Русија) се одржала 2. Европска јуниорска информатичка 

олимпијада, ЕJОИ 2018. Сви чланови репрезентације Србије су освојили 

медаље. Чланови тима: 

• Јован Бенгин, Математичка гимназија, Београд - сребрна медаља 

• Мирослав Грубић, Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад - сребрна 

медаља 

• Матеја Вукелић, Математичка гимназија, Београд - бронзана медаља 

• Вељко Тољић, ОШ Вожд Карађорђе, Лесковац - бронзана медаља 



Лидер тима: Јелена Хаџи-Пурић (Математички факултет, Београд) 

Заменик лидера тима: Јасмина Добрић (Математички факултет, Београд). 

Професор Јелена Хаџи-Пурић је већинским бројем гласова на изборима за 

члана Међународног комитета, остварила трогодишњи мандат у Управном 

одбору Европске јуниорске информатичке олимпијаде. 

Званични сајт ЕЈОИ 

Честитамо нашим информатичарима! 

 
20.08-

25.08.2018. 

Ученици Математичке гимназије су учествовали на Међународном хемијском 

турниру који се одржао у Москви на Универзитету Ломоносов. У јакој 

кокуренцији, наши ученици су екипно заузели високо 6. место и освојили 

похвалу. По појединачном пласману, Бранка Крњаја је заузела 3. место (II 

награда), а Филип Колџић је освојио награду за најбољег рецензента на целом 

такмичењу.  

На овом такмичењу су нашу школу представљали и: Михаило Милошевић, 

Стефан Радојичић, Ирена Столић и Никола Милина.  

Лидер тима: Анамарија Николетић (Хемијски факултет, Београд). 

 
 


