
Март 2014
Датум Догађај Одговорна особа
01.03.2014. Одржано је Општинско такмичење из

математике за ученике седмих и осмих
разреда; на градско такмичење се
пласирало њих 93 од укупно 100 ученика

Милица Живановић,
Милица Мисојчић и
Јелена Јевремовић

02.03.2014. Одржано је Окружно такмичење из физике
за основну школу.Остварени су следећи
резултати: седми разред: 15 првих награда
(8 ученика 7а и 7 ученика 7б) од тога 5
ученика са 100 поена; 3 другe наградe (3
ученика 7б), 4 треће награде (1 ученик 7а и
3 ученика 7б) и 9 похвала (6 ученика 7а и 3
ученика 7б).
Ученици осмих разреда су освојили: 2
прве награде, 6 других награда, 6 трећих
награда и 2 похвале

Вишња Јовановић

08.03.2014. Одржано је Општинско такмичење из
хемије за основну школу. Ученици 7а су
освојили 5 првих и 2 друге награде.
Ученици 7б су освојили 4 прве награде и 1
трећу награду.

Јован Драгељ

08.03.2014. Српски језик: Општинско такмичење –
двоје ученика седмих разреда (1учленик 7а
и 1 ученик 7б) је освојило прво место,
троје ученика седмих разреда (1ученик 7а
и 2 ученика 7б) освојило је друго место и
један ученик седмог разреда (7а) је освојио
треће место. Срђан Ранђеловић (8б) се
директно пласирао на окружно такмичење.

Душица Атанацковић и
Анђелка Петровић

15.03.2014. На Државном такмичењу из математике за
ученике средњих школа које је одржано у
Нишу, ученици седмог разреда су
постигли следећи успех: Иван Пешић је
освојио прво место, а Лазар Корсић је
освојио похвалу. Иван Пешић се пласирао
на Српску Математичку Олимпијаду
(СМО).

Милица Мисојчић

16.03.2014. Одржано је Општинско такмичење из
биологије; двоје ученика седмог разреда је
освојило другу награду (7б) од којих се
један пласирао на градско, а један ученик
седмог разреда (7б) је освојио трећу
награду.
Један ученик осмог разреда је освојио
другу награду и пласирао се на градско.

Снежана Илијев

19.03.2014. Ученици седмих разреда су гладали
представу Цигани лете у небо у
Позоришту на Теразијама

Душица Антанасковић



20.03.2014. Двоје учелника 7б су учествовали на
такмичењу Кенгур без граница. Једна
ученица је освојила сребрну медаљу. Један
ученик 7а је освојио прву награду, а један
ученик 7а је освојио похвалу.

22.03.2014. Одржано је Општинско такмичење из
историје; двојица ученика седмог разреда
су освојили друго и треће место (7а и 7б) и
пласирали су се на градско такмичење.

Добривоје Мишић

23.3.2014. Одржано је Општинско такмичење из
географије: један ученик 7б је освојио
прву награду, двојица ученика 7а су
освојила другу награду, и један ученик 7а
је освојио трећу награду.

Стеван Косовац

23.3.2014. Одржано је Градско такмичење из
енглеског језика у МШ Радоје Дакић на
ком је учествовало четворо ученика.
Ученица осмог разреда је освојила трећу
награду и пласирала се на републичко
такмичење.
На Градском такмичењу из немачког
језика, једна ученица осмог разреда се
пласирала на републичко такмичење.
Одржано је Градско такмичење из
француског језика.
Одржано је Градско такмичење из руског
језика.

Ивана Милошевић
Сања Барбулов

23.03.2014. Одржано је Општинско такмичење из
немачког језика; на републичко такмичење
се пласирала једна ученица осмог разреда.

25. до 28.
марта 2014

На традиционалној Ојлеровој олимпијади
која се одржала од 25. до 28. марта 2014.
године у Санкт Петербургу (Русија),
ученик седмог разреда Математичке
гимназије ИВАН ПЕШИЋ је освојио
сребрну медаљу и треће место (међу 178
учесника). Ојлерова олимпијада је
завршно такмичење (такмичење највишег
ранга) за ученике основних школа у
Русији. Најбољи ученици из целе Русије
након претходних класификационих
такмичења, долазе на ову олимпијаду.
Истовремено се одржава у четири града
Русије. На овом такмичењу су, осим Ивана
Пешића, учествовали и: Игор и Марко
Медведев, Лазар Корсић и Лазар Радојевић
– ученици седмог и осмог разреда
Математичке гимназије.

Мирјана Катић

28.03.2014. У ОШ "Браћа Барух" одржано је
Општинско такмичење у шаху - екипно за

Зоран Николић



ученике основних школа. Женска екипа
Математичке гимназије у саставу:

 Марија Влајић
 Ирена Столић и
 Анђела Саријановић

је освојила прво место.

29.03.2014. На Градском такмичењу из информатике
за ученике основних школа, остварени су
следећи резултати: један ученика седмог
разреда (7б) и двојица ученика осмог
разреда су освојили 100 поена и прву
награду; седморо ученика је освојило
другу награду (1ученик 7б), а петоро
ученика је освојило трећу награду (1
ученик 7б). Сви они су се пласирали на
републичко такмичење.

Ана Милосављевић
Снежана Јелић

29.03.2014. На "Данима дечје поезије и стваралаштва
Гордана Брајовић" које организује Центар за
културу и уметност у Алексинцу Александра
Мијатовић (8а) освојила једругу награду у
категорији основаца, кратка прича за
причу "Слика".

Анђелка Петровић


