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03.05.2018. Ученици Математичке гимназије су ишли са професорком Јеленом 

Нововић у Народно позориште и гледали „Велику драму“. 

05-

06.05.2018. 

У Бечу је одржан, седми по реду, интернационални „Maker Faire 

Vienna“ фестивал сличан нашем „Фестивалу науке“. Беч је тих дана био 

престоница Европе за све заљубљенике у природне и техничке науке. 

Своје идеје је на 150 штандова презентовало више од 900 учесника из 

целе Европе, а међу њима и наши ученици који су успешно 

представили Математичку гимназију. Секција примењене физике и 

електронике Математичке гимназије је по први пут, по позиву, 

учествовала на „Maker Faire Vienna“. 

 

07-

12.05.2018. 

Одржана је у Београду 35. Балканска математичка олимпијада.. Екипа 

Србије освојила је две златне, две сребрне, једну бронзану медаљу, као 

и једну похвалу. Тим Србије су чинили: 

• Алекса Милојевић, Математичка гимназија - златна медаља 

• Павле Мартиновић, Математичка гимназија - златна медаља 

• Јелена Иванчић, Математичка гимназија - сребрна медаља 

• Игор Медведев, Математичка гимназија - сребрна медаља 

• Добрица Јовановић, Математичка гимназија - бронзана медаља 

• Владимир Виктор Мирјанић, Математичка гимназија - похвала 

Руководиоци екипе: др Бојан Башић (Нови Сад) и Игор Уљаревић (Нови 

Сад). 



 

 

12.05.2018. Одржано је такмичење у рецитовању, организованом у част 

преминулом глумцу Петру Краљу. На такмичење су ишли и наши 

ученици под вођством професорке Слободанке Раковић. 

12.05.2018. Одржан је пробни матурски испит из анализе са алгебром за матуранте. 

12.05.2018. Одржан је пробни пријемни испит за „мале матуранте“. 

12.05.2018. Вероучитељ, Предраг Ђукнић, је водио ученике наше школе на 

једнодневни излет на Фрушку гору, у Сремске Карловце и Нови Сад. 

    

11-

13.05.2018. 

Одржано је Државно такмичење из хемије за ученике средњих школа. 

Наши ђаци су освојили два прва места (Филип Колџић из теста и из 

самосталног истраживачког рада, а Дамјан Чубраковић из теста и из 

експерименталних вежби) и два друга места (Филип Колџић и Михаило 

Милошевић из теста и из експерименталних вежби). 

13.05.2018. Одржано је Републичко такмичење у Сремским Карловцима - 

Књижевна олимпијада средњих школа. Математичка гимназија је и ове 

године на такмичењу имала своје представнике - Марију Зелић и 

Немању Јовановића, ученике III разреда. Немања Јовановић, ученик IIIе 

одељења, освојио је II награду! 

 



11.05-

15.05.2018. 

Међународно такмичење из енглеског језика Hippo Global Competition 

2018, одржано шести пут заредом, окупило је преко двадесет хиљада 

ученика из целог света. Учесници се такмиче у пет категорија, 

усклађених са заједничким (европским) оквиром за језике, у складу са 

старосним узрастом: Hippo 1, 2, 3, 4, i 5 (CEF B2, III & IV разред средње 

школе). Један од финалиста Hippo 5 групе био је и наш ученик Николај 

Великинац, ученик  4д. Он је са својом професорком енглеског језика 

Мирјаном Савић Обрадовић био део државне екипе која се сусрела са 

такмичарима из целог света у Лидо ди Језолу, у Италији. Након 

интензивног такмичарског програма, Николај је освојио 4. место (149 

бодова). Поред официјелног дела и тамичарских бодова, сусрет је 

обележила и атмосфера космополитизма. Млади људи су брзо 

успоставили непосредну комуникацију и изградили мостове 

пријатељства чинећи то самоуверено на енглеском језику. Наставници, 

такође, имали су прилику да размене мишљења, идеје, утиске и 

сазнања о свакодневици просветних прегалаца широм света. 

 

18.05.2018. У Петници су додељене награде "Youth Heroes" Нафтне индустрије 

Србије и "Егзит фондације". Међу 15 награђених добитника, младих 

хероја, су и некадашњи ученици наше школе: Вања Шарковић, Вук 

Радовић и Стефан Шушњар. Први пут ове године додељено је и 

признање "Youth Heroes" за институције и оно је припало Математичкој 

гимназији. 

 

19.05.2018. У Математичкој гимназији оджана је Српска јуниорска математичка 

олимпијада, дванаеста по реду, на којој је учествовало двадесетак 

најталентованијих младих математичара у Србији. Шест најуспешнијих 

ученика са овог такмичења чиниће екипу Србије за Јуниорску 

математичку Балканијаду у јуну на острву Родос у Грчкој. 



 

24.05.2018. Одржана су седнице одељењска већа четвртог разреда. 

24.05.2018. Одржана је седница наставничког већа поводом завршетка наставе за 

ученике четвртог разреда. 

26.05.2018. У Зрењанину је одржано Државно такмичење из историје за гимназије 

и средње школе. Учествовало је 260 такмичара. У веома јакој 

конкуренцији наши ђаци су постигли изузетан успех, који је још 

значајнији ако се има у виду чињеница да се по плану и програму у 

Математичкој гимназији историја учи две године, а наши ученици су се 

такмичили са ученицима који историју уче три или четири године. У 

категорији II разреда природно-математичког смера, ученик Дарко 

Стевановић освојио је прво место, а ученици Лука Гајић и Александар 

Марић поделили су друго место. У категорији првих разреда, ученица 

Марија Довијанић освојила је седмо место, Ана Вучићевић осмо место, 

а ученик Вук Вујасиновић тринеаесто место, што је вредан резултат ако 

се има у виду чињеница да су се такмичили са ученицима друштвеног 

смера. 

 

31.05.2018. Одржане су седнице одељењских већа за осме разреде. 

31.05.2018. Одржана је седница наставничког већа поводом завршетка наставе за 

ученике осмих разреда. 

31.05.2018. Одржан је матурски испит из српског језика. 

 


