
Мај 2019 

Датум Догађај 

29.04-

05.05.2019. 

На 36. Балканској математичкој олимпијади која се одржала у Молдавији 

(Кишињеву) екипа Србије освојила је прво место. Чланови наше екипе 

освојили су три златне, једну сребрну и две бронзане медаље и то: 

• Алекса Милојевић - златну медаљу и максималан број поена 

• Јован Торомановић - златну медаљу и максималан број поена 

• Милош Милићев - златну медаљу 

• Павле Мартиновић - сребрну медаљу 

• Јелена Иванчић - бронзану медаљу 

• Владимир Виктор Мирјанић - бронзану медаљу 

Сви чланови екипе су ученици Математичке гимназије из Београда. 

Лидери тима су: др Бојан Башић (Нови Сад) и др Душан Ђукић (Београд). 

 

 

04.05-

05.05.2019. 

Чланови секције за примењену физику и електронику представили су своје 

радове у Бечу на сајму Maker faire 2019. Наш штанд је својим иновативним 

радовима привукао велику пажњу посетилаца.  

 

 

12.05.2019. У Сремским Карловцима одржано је Републичко такмичење из 

књижевности - Књижевна олимпијада. Нашу школу су представљали 

ученици првог разреда, Маја Маљковић и Лазар Рајчић, са професорком 

Јеленом Нововић. Ученици су учешћем и постигнутим резултатима 



обезбедили себи за следећу годину директан пласман на градско 

такмичење. Посебне похвале заслужила је ученица Маја Маљковић која је, 

у јакој конкуренцији средњошколаца Србије из књижевности, освојила 

прво место! 

 

 

10.05-

12.05.2019. 

На Републичком такмичењу из хемије које се одржало на Технолошко-

металуршком факултету у Београду, наши ученици су постигли одличне 

резултате. Ученица 1. разреда Невена Стојковић је освојила II награду. 

Ученик 3. разреда Филип Колџић је освојио II награду у категорији тест и 

истраживачки рад и III награду у категорији тест и експеримент. Ученик 3. 

разреда Михаило Милошевић је освојио III награду, а ученик 2. разреда 

Никола Милина похвалу. Ученици Михаило Милошевић и Филип Колџић су 

се пласирали на СХО. Честитамо!!! 

 

 

15.05.2019. Ученицима седмог разреда је одржано предавање о наркотицима у 

сарадњи са Домом здравља са општине Стари град и представницама 

одељења за борбу против наркотика МУП-а („29. Новембра). 

 Група наших ученика седмог разреда у пратњи наставника Драгице 

Ивковић и Николе Митриновића налази се у Москви у једнонедељној 

посети основној школи број 1329. Са овом школом имамо дугогодишњу 

успешну сарадњу и очекујемо да њихови ђаци у наставници буду нашу 

гости у октобру. 



 

  

18.05.2019. Одржан је пробни пријемни испит за „мале матуранте“ 

18.05.2019. Секција примењене физике и електронике је у "Ноћи музеја", сада већ 

традиционалној манифестацији, учествовала у програму "Руку под руку са 

роботима" Педагошког музеја. Пројекти које су приказали наши ученици 

изазвали су велико интересовање посетилаца. Жиромобил, роботска рука и 

"емоције" највише су заитересовале млађе посетиоце.  

 

 

24.05.2019. Завршетак наставе за матуранте средње школе. 

24.05.2019. Одржана је седница одељењског већа за матуранте. 

24.05.2019. Одржана је седница Наставничког већа. 

23.05-

25.05.2019. 

На Хемијском факултету је у претходна три дана одржана Српска хемијска 

олимпијада на којој се такмичило дванаест такмичара, од којих се четворо 

пласирало на Светску хемијску олимпијаду која се ове године одржава у 

Паризу. На Олимпијади су учествовала наша два ученика Михаило 

Милошевић и Филип Колџић. Постигли су завидне резултате. Михаило је 

првопласирани и као део четворочлане екипе ће учествовати на Светској 

хемијској олимпијади, а Филип је заузео пето место. Честитамо нашим 

ученицима и желимо пуно успеха на наредним такмичењима. 



 

 

26.05.2019. На недавно одржаном Републичком такмичењу из српског 

језика и језичке културе, тим Математичке гимназије био је 

један од најбројнијих – 6 ученица и 4 професорке. Ученице које 

су се такмичиле: 

• Маја Маљковић, 1б  

• Николија Бојковић, 2ц  

• Милена Недељковић, 3ц  

• Маша Тиосављевић,4е  

• Јана Стојановић, 4е  

• Ирена Столић, 4б  

Све такмичарке су на најбољи начин представиле своје знање и 

своју школу, остваривши завидан број поена. 

Ученице које су освојиле награде су: 

• Николија Бојковић, друга награда 

• Милена Недељковић, друга награда 

• Маја Маљковић, трећа награда 

 

 

31.05.2019. Одржан је матурски писмени испит из српског језика. 

31.05.2019. Завршетак наставе за „мале матуранте“. 



31.05.2019. Одржана је седница Одељењског већа за осми разред. 

31.05.2019. Одржана је седница Наставничког већа. 

Током маја 

месеца 

Наши ученици су у просторијама школе имали организован систематски 

преглед докторке из Дома здравља са општине Стари град. 

 


