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особа
01.05.2014. Одржано је такмичење „Мислиша“. Ученица 7а је

освојила прву награду.
05.05.2014. Ученици 7а, 7б и 8б, гледали су у биоскопу Таквуд

филм „Гранд Будапест хотел“
Милица
Мисојчић/

10.05.2014. Одржано је Републичко такмичење из математике.
Остварени су следећи резултати:7а: 1 друга награда,
5 трећих награда и 2 похвале; 7б: 4 прве награде, 5
других награда, 2 треће награде и 4 похвале; 8б: 2
прве награде и 1 друга награда – пласман на СМО

11.05.2014. Одржано је Државно такмичење из географије.
08.05.2014. На Трећем међународном фестивалу поезије и

кратке приче "Раде Томић" у Новом Саду Алекса
Благојевић (8а) освојио је ПРВУ награду за кратку
причу "Прича о Трновој Ружици".

Анђелка
Петровић

15.05-
22.05.2014.

Ученици седмих разреда (из 7а деветоро ученика, а
из 7б седморо ученика) били у Русији у посети
једној руској школи. Ученици су били на
такмичењу пријатељског карактера.
Посетили су следеће знаменитости:
1. Зграду руског универзитета Ломоносов (где је и
било такмичење из математике;
2. Дрвени трг (један од највећих тргова на свету;
3. Храм Василија Блаженог;
4. Кремљ (руска тврђава, изложба дијаманата );
5.Александријски парк, Парк победе, Болјшој
театар, Гоголјев булевар, Парк Максима Горког,
Стари Арбат (најпопуларнија градска пешачка зона
и др.

Душица
Антанасковић и
Драгица
Ивковић

24.05.2014. Одржана је Спска математичка олимпијада (СМО).
26.05.2014. Одржано је Наставничко веће.
31. 05.2014. У Новом Саду је одржана Јуниорска српска

математичка олимпијада (ЈСМО). Прву награду је
освојио Иван Пешић, ученик 7. разреда. Другу
награду су освојили: Алекса Милојевић (7. разред),
Лазар Радојевић (8. разред) и Марко Медведев (8.
разред). Трећу награду је освојио Игор Медведев
(8. разред). Похвалу је освојила Катарина
Кривокућа, ученица 7. разреда. Свих шесторо
награђених ученика Математичке гимназије чине
тим који ће представљати Србију на предстојећој



Јуниорској Балканијади из математике, која ће се
одржати у Охриду од 21. до 26. јуна.

30.05.2014. Одржана је Српска информатичка олимпијада.
Ученици осмог разреда су остварили следеће
резултате: ученик 8а, Александар Ристивојевић је
освојио трећу награду и пласирао се на
Бaлканијаду.

Снежана Јелић

30.05.2014. и
01.06.2014.

Одржано је Републичко такмичење из хемије за
ученике основних школа. Ученик 8а је освојио прву
награду и пласирао се на СХО (Српска хемијска
олимпијада)

Зора Спалевић

31.05.2014. Одржано је у Тршићу државно такмичење из
српског језика и књижевности. Ученица 7б (Маша
Тиосављевић) је освојила другу награду

Душица
Антанасковић


