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Датум Догађај 

  

 Ученици седмог и осмог разреда Математичке гимназије су освојили 

3. место на Општинском такмичењу у рукомету. 

 

 Ученици првог разреда су посетили Музеј примењене уметности, у 

пратњи професорке српског језика Анђелке Миладиновић. 

09.11.2018. Ученици осмог разреда наше школе су, у пратњи вероучитеља 

Предрага Ђукнића, посетили Вазнесењску цркву у Београду. 

09.11-12.11.2018. Ученици Математичке гимназије учествовали су на такмичењу 

КАМАChallenge у граду Перм у Русији. То је тимско такмичење из 

математике, физике и програмирања за ученике средњих школа. Наша 

школа као једина школа ван Русије, већ традиционално, добија сваке 

године специјални позив као једна од најбољих математичких 

гимназија у свету да учествује на овом такмичењу. Укупно је 

учествовало 11 екипа (10 руских екипа и једна екипа МГ). Нашу школу 

су представљали ученици: Ирина Ђанковић, Богдан Рајков, Марко 

Шишовић и Игор Павловић. На такмичењу из физике наши ђаци су 

освојили треће место, из информатике су овојили треће место а из 

математике пето место. Укупно су освојили четврто место. 

Лидер тима: Драгица Ивковић. 

   

13.11.2018. Одржана су одељењска већа седмог, осмог, првог и другог разреда 

наше школе. 

14.11.2018. Одржана су одељењска већа трећег и четвртог разреда наше школе. 



14.11.2018. Одржано је наставничко веће. 

14.11.2018. Ученици другог, трећег и четвртог разреда наше школе су посетили 

Народни музеј, у пратњи професора Мире Репац и Александра 

Главника. 

17.11.2018. У Математичкој гимназији је одржано изборно такмичење за осму 

европску математичку олимпијаду за девојке (EGMO 2019). 

18.11.2018. Ученици другог и трећег разреда наше школе су, у пратњи 

професортке српског језика Јелене Нововић, ишли у Југословенско 

драмско позориште и гледали представу „Швабица“. 

19.11.2018. Ученици трећег разреда наше школе су, у пратњи професортке српског 

језика Јелене Нововић, ишли у Београдско драмско позориште и 

гледали представу „Не играј на Енглезе“. 

23.11.2018. У свечаној сали наше школе одржано је 7. Београдско беседништво 

средњих школа (БЕОПС). Седамнаест такмичара говоило је на три 

теме: Поверење је посебно очекивање, Морамо покушати да 

постигнемо најбоље могуће у околностима какве 

јесу и Предрасудама никад краја, јер оне потичу из незнања и жеље 

да нам све буде познато и блиско. 

Победници овог такмичења су: 

• Милица Мољски - I награда (Гимназија „Јован Јовановић Змаj“ 

Нови Сад) 

• Магдалена Николић – II награда (Медицинска школа „Београд“ 

Београд) 

• Лука Невајда III награда (Математичка гимназија Београд) и 

• Сара Петковић- III награда (Гимназија Чачак).  

   

Такмичаре је оцењивао жири у саставу: Проф. др Сима Аврамовић, 

професор реторике на Правном факултету Београд, проф. др Милан 

Распоповић, физичар и филозоф, Анђела Плакаловић, професорка 

српског језика и књижевности, проф. др Драган Раденовић, вајар и 

филозоф и проф. др Милољуб Албијанић, математичар и књижевник. 

 

21-25.11.2018. Екипа Србије је и ове године учествовала на престижном 

Интернационалном турниру из информатике Џон Атанасов у Шумену, 

Бугарска, у саставу 4 сениора + 4 јуниора + лидери. Чланови екипе су 

бирани на основу резултата годишњег циклуса такмичења из 

програмирања које организује Друштво математичара Србије. 



Резултати екипе су следећи: 

• Павле Мартиновић (Математичка гимназија, Београд) - 

СРЕБРНА МЕДАЉА 

• Јован Бенгин (Математичка гимназија, Београд) - СРЕБРНА 

МЕДАЉА 

• Матеја Вукелић (Математичка гимназија, Београд) - БРОНЗАНА 

МЕДАЉА 

• Тадија Шебез (Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад) - 

БРОНЗАНА МЕДАЉА 

• Младен Пузић (Математичка гимназија, Београд) - БРОНЗАНА 

МЕДАЉА 

• Вељко Тољић (Гимназија Светозар Марковић, Ниш) - БРОНЗАНА 

МЕДАЉА 

Вође екипе: Јелена Хаџи-Пурић (Математички факултет, Београд), 

Иван Стошић (Природно-математички факултет, Ниш) 

 
30.11.2018-

03.12.2018. 

Секција примењене физике је учествовала на Фестивалу науке, у 

пратњи провесора физике Јовице Милисављевића. На Фестивалу 

науке су ученици представљали пројекте на којима су радили на 

секцијама од почетка школске године. 

30.11.2018. Други пут заредом, ученици Математичке гимназије су учествовали у 

Међународном онлајн такмичењу у овладаности енглеским језиком 

‘Best in English’. Такмичење је било у организацији The Institute for 

Competencies Development, Праг, Чешка. Овог пута забележено је 

бројније учешће наших ученика: 9 првака и 16 трећака окупило се  да 

извага своје знање са 21 110 ученика из 891 средњих кола из 30 

земаља света. Наши ученици су својим резултатом пласирали 

Математичку гимназију на 34. место у свету и 1. место у Србији. 

С радошћу и честиткама издвајамо пласман нашег ученика Алексе 

Сотирова који се нашао у групи ’Тop 20' ван чешке групе са освојених 

117 поена, 1,5 поен мање од првопласираног такмичара. Иако је тек 

петнаестогодишњак, Алекса импресионира својим знањем енглеског 

језика, својом доследношћу, као и скромношћу своје личности коју не 

нарушавају ни овај, ни други престижни резултати на међународним 

такмичењима. 

У оквирима Школе, такмичење је протекло под надзором ангажованих 

професора Јовице Милисављевића и Мирјане Савић Обрадовић. 



 

 

30.11.2018-

07.12.2018. 

Одржана је Спортска недеља за ученике седмог и осмог разреда. 

Ученици су се надметали у кошарци, одбојци, фудбалу ... 

 


