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02.03.2019. Математичка гимназија је са својим представницима, седморо ученика првог и 

трећег разреда, праћених предметним наставником Мирјаном Савић 

Обрадовић, узела учешће у првој рунди 7. Међународног такмичења у 

познавању енглеског језика Hippo Global Competition 2019. Наши ученици су се 

посветили изради постављених задатака који су изазов и за велики број 

учесника из готово педесет пријављених земаља ове године. Побрајамо 

њихова: Александар Поповић (3е), Андреј Величков (1а), Александра Бабић 

Шарбох (3е), Хана Андрић (3б), Јована Лазић (1д), Никола Добричић (1е), и 

Стефан Радојичић (3ц) уз жељу да своје језичко умеће негују и остварују добре 

такмичарске резултате. 

 

02.03.2019. У Математичкој гимназији је одржано Општинско такмичење из математике за 

ученике основних школа. 

03.03.2019. Ученици наше школе су учествовали на Окружном такмичењу из физике за 

ученике средњих школа. Такмичење је одржано на Машинском факултету. 

03.03.2019. Велики број ученика наше школа је учествовао на Општинском такмичењу из 

хемије за ученике основних школа и пласирао се на следећи ниво такмичења.  

Општинско такмичење је одржано у Основној школи „Вук Караџић“. 

05.03.2019. Ученици 3. Разреда Огњен Стефановић, Маша Максимовић, Борислав Петровић 

и Михаило Симић, гостовали су, по специјалном позиву, на Првом 

хуманитарном шаховском турниру амбасада у Скупштини града, у организацији 

Друштва српско-азербејџанског пријатељства. Циљ ове хумане акције био је да 

промовише и афирмише доброчинство, алтруизам у донаторство као 

друштвене вредности првог реда, са жељом да се помогне социјално 

угроженим категоријама деце да буду друштвено видљивији у стварању бољих 

и хуманијих услова живота посебно кроз бављење спортом а нарочито шахом. 



Наши ученици су имали прилике да одиграју ревијални турнир са другим 

званицама овог догађаја, представницима дипломатских мисија, угледним 

јавним личностима и познатим шахистима. 

    

06.03.2019. Ученици наше школе су се учествовали на Општинском такмичењу у кошарци за 

ученике средњих школа и освојили 2. место. 

09.03.2019. Ученици првих разреда наше школе су ишли у Београдско драмско позориште и 

гледали представу „ Свирај то поново, Сем“, у пратњи професорске српског 

језика и књижевности Јелене Нововић. 

10.03.2019. У Математичкој гимназији је одржано Окружно такмичење из информатике за 

ученике основних школа. 

10.03.2019. Ученици наше школе су учествовали на Окружном такмичењу из информатике 

за ученике средњих школа. Такмичење је одржано у Рачунарској гимназији. 

06-

10.03.2019. 

У Москви се одржало финале руске олимпијаде из информатике. Финалу је 

претходило неколико квалификационих турнира. Након озбиљне селекције са 

више од 3000 учесника, на финале је позвано 400 учесника из 7 земаља. Четири 

ученика Математичке гимназије (Младен Пузић, Игор Павловић, Магдалина 

Јелић и Марко Грујчић) и професорка Јелена Хаџи-Пурић су учествовали на овом 

престижном такмичењу. Резултати: 

• Младен Пузић, БРОНЗАНА МЕДАЉА – 413 поена 

• Магдалина Јелић, 303 поена 

• Игор Павловић, 265 поена 

• Марко Грујчић, 153 поена 

Током два такмичарска дана (10 часова рада) такмичари су  решавали 8 

задатака. Наша делегација је имала прилике да слуша предавања програмера 

из најпознатијих руских ИТ компанија, али и да покаже своје вештине. По веома 

строгим правилима, свега 25% ученика освоји награду на завршном финалу. 

Општа оцена такмичара и професора је да је привилегија бити позван међу 

најбољих 400 младих програмера Русије, али и да је огроман успех изборити се 

за награду и похвалу међу 3212 такмичара који су прошли први круг 

квалификација. 

Честитамо свим нашим ученицима на одличним резулатима, и поносимо се 

успехом нашег ученика Младена Пузића!!! 

Истичемо да на овако јаком турниру није присутно много такмичарки и да смо 

поносни на успех наше ученице Магдалине Јелић која је заједно са 

такмичаркама из других земаља позвана на сцену да прими награду за 



најуспешније такмичарке. 

  
12.03.2019. У свечаној сали наше школе одржана је научно-стручна трибина са темом 

„Физичка активност у 21. Веку“, уз присуство великог броја ученика и професора 

Школе. Учесници трибине били су еминентни доктори, професори и спортски 

стручњаци, чланови удружења „Живимо здравије“.  

16.03.2019. Ученици наше школе су учествовали на Oкружном такмичењу из физике за 

ученике основних школа. Такмичење је одржано у Винчи. 

16.03.2019. Ученици наше школе су учествовали на  Општинском такмичењу из историје за 

ученике средњих школа. Такмичење је одржано у Првој београдској гимназији. 

Петоро наших ученика се пласирало на градско такмичење. 

19.03.2019. Ученик наше школе је учествовао на Опшинском такмичењу у рецитовању које 

се одржало у Кући Ђуре Јакшића. 

19.03.2019. У свечаној сали наше школе је одржан јавни час социологије. 

21.03.2019. Орвел „1984“ у свечаној сали Математичке гимназије. У уводном делу професор 

историје Александар Главник је ученике упознао са историјским околностима 

тога доба у којима је настало дело. Професорка психологије Мира Репац је 

говорила о психолошким механизмима у орвелијанском свету, а професорка 

српског језика и књижевности Анђелка Петровић је говорила о Орвелу и о 

културном контексту у коме настаје роман. Затим су ученици дискутовали о 

самом роману, исказивали своја мишљења и износили зачкључке. 

 Догађају су присуствовали ученици наше школе, у организацији професора 

Школе: А. Петровић, М. Репац и А. Главника. 

23.03.2019. Ученици наше школе су учествовали на Окружном такмичењу из математике за 

ученике основних школа. Такмичење је одржано у Батајници. 

23.03.2019. Ученици наше школе су учествовали на Регионалном такмичењу из 

астрономије. 

23.03.2019. Наши ученици су учествовали на Општинском такмичењу из српског језика и 

језичке културе и пласирали се на Окружно такмичење. 

24.03.2019. Ученици наше школе (4 ученика) су учествовали на Окружном такмичењу из 

биологије за ученике средњих школа. 

27.03.2019. Група од тридесет ученика и наставника данске гимназије Christiania gimnazium 

Copenhagen посетила је нашу школу. Наши гости присуствовали су часовима 

математике у 3а и 8а, а такође и часу историје у одељењу 2д. За ову прилику 

наши ученици, уз помоћ и сарадњу наставника Милице Мисојчић, Мирјане 

Савић-Обрадовић, Милице Живановић, Сандре Андрић и Александра Главника, 

припремили су интересантна предавања на енглеском језику за госте из 

Копенхагена. Ипак, најинтересантнији део дружења био је после часова када је 

успостављено много нових пријатељстава. 



  
28.03.2019. У свечаној сали наше школе одржана је, по трећи пут, смотра радова чланова 

Секције примењене физике и електронике Математичке гимназије из Београда. 

Радови су настали током текуће школске године и резултат су изузетног 

ангажовања ван редовних часова наших ученика. У госте су нам дошли студенти 

Физичког факултета са својим пројектима и чланови секције примењене физике 

и електронике из Крагујевца. Изложбу радова је видело и неколико стотина 

ученика основних и средњих школа из Београда којима је школска управа за 

град Београд проследила обавештење. Отварању изложбе су присуствовали 

проф. др Иван Белча, декан Физичког факултета и проф. др Иван Дојчиновић, 

председник Друштва физичара Србије. Изложбу је посетио и Никола Божић из 

истраживачке станица Петница чији је семинар примењене физике и 

електронике био покретачки импулс нашим ученицима. Излжбу је обишао и 

проф. др Милан Распоповић дугогодишњи директор Математичке гимназије. 

     
30.03.2019. Ученици наше школе су учествовали на Окружном такмичењу из хемије за 

основну школу. 

30.03.2019. Наша Hippo Global 2019 мисија  се наставља.У полуфиналној рунди Hippo Global 

Olympiad која је одржана у Деветој гимназији наши ученици 

1.Андреј Величков, 1а, (Hippo 4) 

2. Стефан Радојичић, 3ц, (Hippo 5) 

3. Хана Андрић, 3б, (Hippo 5) 

4. Николина Илић, 3а, (Hippo 5) 

5. Александра Бабић Шарбох, 3е, (Hippo 5) 

су се потрудили да оставе добар утисак о свом знању енглеског језика. Дан су 

обележили лепо време, измењен режим градског саобраћаја, ’team spirit’, 

колегијалност и међу ученицима, и међу наставницима, као и посвећена 

срдачност организатора за Србију, Global Hippo  - Зрењанин. 

Ученици су ишли у пратњи професорке енглеског језика Мирјане Савић 

Обрадовић. 

    



30.03.2019. Двоје наших ученика је учествовало на Окружном такмичењу из књижевне 

олимпијаде и пласирало се на Републичко такмичење. 

30 -

31.03.2019. 

У Математичкој гимназији су одржана два предавања са темом Машинско 

учење. Предавања су одржали професор Математичког факултета, др Младен 

Николић, и његов асистент, Немања Мићовић. Предавању су присуствовали 

наши ученици (око шездесетак), како и одређени број професора наше школе. 

  
 


