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Датум Догађај Одговорна
особа

07.03.2015. Одржано је окружно такмичење из физике за ученике
седмих и осмих разреда.

На државно такмичење су се пласирали следећи
ученици: Ирина Ђанковић, Милица Гузијан, Јелена
Иванчић, Марко Грујчић, Владан Козић, Лука Царић и
Марко Лазаревски – ученици 7а; Марко Шишовић,
Тадија Ивковић, Даниил Грбић, Михаило Милошевић,
Вукашин Михајловић, Јован Торомановић и Павле
Ћулафић – ученици 7б; Виткор Убовић, Владимир
Виктор Мирјанић, Милица Тубин, Илија Кочинац и
Марина Васиљевић – ученици 8а; Јанко Вукотић, Алекса
Милојевић, Павле Мартиновић, Милан Ђукић, Драгана
Нинковић, Катарина Кривокућа, Иван Пешић, Тамара
Поњавић, Јован Самарџић, Лазар Миликић, Никола
Кубуровић и Валентина Њаради – ученици 8б.

07.03.2015. Одржано је општинско такмичење из српског језика и
језичке културе.Такмичили су се ученици седмиха
разреда од којих су се Милена Недељковић и Борислав
Петровић (ученици 7а) пласирали на градско
такмичење. Ученици 8б, Милан Ђукић и Јана
стојановић су освојили друго место.

12.03.2015. Одржано је такмичење Мислиша за ученика седмих и
осмих разреда.

12.03.2015. Одржано је предавање „Школски час за будуће
возаче“на коме су присуствовали и ученици осмих
разреда

Секретаријат за
саобраћај и
Комитет за
безбедност
саобраћаја

18.03.2015. Ученик 8б је учествовао на општинском такмичењу
Пријатељи деце општине Стари Град

Душица
Антанасковић

19.03.2015. Кенгур

20.03.2015. Ученици 8а и 8б су на часу грађанског васпитања угостили
бившу ученицу наше школе Јелену Динкић. Јелена је
дипломирала на Одсеку за електронику



Електротехничког факултета у Београду, а тренутно је на
мастер студијама (Microwave imiging). Са ученицима
осмог разреда Јелена је разговарала о својим научним
достигнућима, жељама и амбицијама; о начину
студирања и учење, о професорима, о упису у
Математичку гимназију, а присетила се и анегдота са
екскурзија и са такмичења. Ученици 8а су Јелену затрпали
питањима, па је сасвим очигледно да је један овакав
сусрет деловао врло подстицајно и надахњујуће.

21.03.2015. Одржано је државно такмичење из рачунарства и
информатике за ученика средњих школа на ком је
учествовао Алекса Милојевић, ученик 8б и освојио
другу награду.

21.03. 2015. Одржано је градско такмичење из хемије за основне
школе.

22.03.2015. Одржано је окружно такмичење из рачунарства и
информатике за ученика седмих и осмих разреда.
Резултати: Пековић Лазар (8а) – 95 поена, Мирјанић
Владимир Викткор (8а) – 70 поена, Васиљевић Марина
(8а) - 70 поена, Влашкалић Радивоје (8а) – 65 поена,
Ђорђиев  Алекса (8а) – 65 поена, Убовић Викткор (8а) –
65 поена; Алекса Милојевић (8б), Иван Пешић (8б) и
Лазар Корсић (8б) – прва награда, Кривокућа Катарина
(8б), Јовановић Владимир (8б) и и Јован Лекић – трећа
награда.

Марко Шишовић (7б) – 100 поена, Михаило Милошевић
(7б) – 70 поена, Стефановић Ђорђе (7б) – 65 поена, Ана
Ђулинац (7б) – 65 поена, Ћулафић Павле (7б) – 65 поена
и Трајковић Михаило (7б) – 65 поена.

22.03.2015. Екипни шаховски турнир за ученике основних школа у
организацији Министарства просвете и науке одржан је
22. марта 2015. године у ОШ Михајло Пупин. Екипа ОШ из
Математичке гимназије у саставу:

1. Борислав Петровић (7а) - I категорија
2. Јован Торомановић (7б) - I категорија
3. Филип Матић (7б) - III категорија
4. Ирена Столић (8а) - капитен, II категорија
5. Михаило Трајковић (7б), резерва, I категорија

освојила је прво место у конкуренцији 32 екипе.

Зоран Николић

28.03.2015. Окружно  такмичење из математике за ученике седмих
и осмих разреда. Резултати: Мирјанић Владимир



Виктор (8а), Васиљевић Марина (8а) и Кочинац Илија
(8а) – прво место; Тамара Поњавић (8б), Маша
Тиосављевић (8б), Алекса Цакић (8б) и Павле
Мартиновић (8б) – прва награда; Ђорђе Мартић (8б),
Катарина Јоцић (8б) и Никола Кубуровић (8б) – друга
награда; Лазар Корсић (8б) – трећа награда.

27.03-28.03.2015. Одржан је СМО (српска математичка олимпијада). Међу
учесницима такмичења били су и наши ученици 8.
разреда. Ученик 8б, Алекса Милојевић је један од
шесточлане националне екипе која ће представљати
Србију на међународној балканијади и олимпијади.

Иван Пешић, ученик 8б, је освојио трећу награду.

29.03.2015. Окружно  такмичење из енглеског језика за ученике
осмих разреда. Учествовало 4 ученика, а Ана
Гвозденовић, ученица 8а, освојила 3. награду и пласман
на Републичко такмичење.

На Трећем фестивалу поезије београдских
основаца Мали победник ученик 7б одељења Јован
Торомановић ушао је у само финале такмичења. На
конкурс је стигло 700 ђачких радова, а Јованова Песма о
Пупину уврштена је у 37 најлепших поетских радова
ученика узраста од 5. до 8. разреда. Јованова Песма о
Пупину, као и Песма о животу штампане су у Зборнику
фестивала.


