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27.10-

03.11.2019. 

Ученици Математичке гимназије су први пут ове године 

учествовали на Међународном такмичењу из математичког 

моделирања одржаног у Русији (Москва ) у организацији Advanced 

Education Science Centre of Moscow State University. Такмичење се 

састојало из 4 дела - 2 екипна и 2 индивидуална. Такмичило се 22 

тима (82 такмичара) из Русије, Кине, Тајланда, Србије… 

Српски тим је био сачињен од четири ученика Математичке 

гимназије - Алексе Маџаревића, Анђеле Миловановић, Мине 

Спасојевић и Младена Пузића у пратњи професорке Иване 

Јовановић. 

На индивидуалним такмичењима Алекса Маџаревић је освојио 1. 

место, а Мина Спасојевић је освојила 4. место као и 4. место у 

укупном пласману на свим индивидуалним такмичењима. 

На главном делу екипног такмичења из математичког моделирања, 

наша екипа освојила је 2. место и тиме показала да је тимски дух 

још нешто што се развија и негује у Математичког гимназији. 

У укупном пласману на целокупном такмичењу Математичка 

гимназија је освојила 2. место. 

  

 

08.11-

27.11.2019. 

Галерија "Кулоар" организовала је изложбу БЕЛЛИСТ - Београдско 

листање средњошколских листова Србије и региона за 2018/2019.. 



08.11.2019. Ученици Математичке гимназије су гледали представу „Моје дете“ 

у Београдском драмском позоришту, у пратњи професорке српског 

језика, Јелене Нововић. 

08.11-

10.11.2019. 

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 10 екипa. 

Нашу школу су представљали ученици: Сара Драгутиновић, Петар 

Самарџић, Страхиња Гвоздић и Урош Свилар. 

На такмичењу из физике наши ђаци су освојили треће место, из 

испорта су овојили треће место, при чему су из кошарке били 

убедљиво први. Укупно су освојили четврто место. 

Лидер тима: Драгица Ивковић. 

   

 

12.11.2019. Одржане су седнице одељењских већа за седми, осми, први и 

други разред, поводом завршетка првог тромесечја. 

12.11.2019. Ученици Математичке гимназије су гледали представу „Црна 

кутија“ у Београдском драмском позоришту, у пратњи професорке 

српског језика, Јелене Нововић. 

13.11.2019. Одржане су седнице одељењских већа за трећи и четврти разред.  

13.11.2019. Одржана је седница Наставничког већа. 

13.11.2019. Ученици Математичке гимназије су гледали представу „Уображени 

болесник“ у Југословенском драмском позоришту, у пратњи 

професорке српског језика, Јелене Нововић. 

08.11.2019. Ученици IVд и Iц одељења МГ, са својим професорима, су  посетили 

галеријски простор Народне банке Србије у Немањиној 17, где је 



и 

20.11.2019. 

под покровитељством Министарства културе и информисања 

Републике Србије организована изложба „Миланковићева 

временска капија“. Садржај културно-научног програма обухватио 

је различиту историјску, научну и уметничку грађу, коју годинама 

скупља београдско удружење „Милутин Миланковић“. 

Талентовани гимназијалци могли су да виде рукописе, слике, 

документа, оригиналне радове, детаље истраживачког рада и 

аутентичне предмете и сведочанства, експонате будуће музејске 

поставке. На крају су погледали делове филма „Кроз васиону и 

векове“ као својеврсну животну ретроспективу великог инжењера, 

климатолога, астронома, физичара и математичара. Његова звезда 

обасјава и наше духовно небо, не само номинално (кабинет физике 

носи Његово име), већ и овим суштинским подсећањем. Посета је 

својеврсно академско уздарје на дарове знања и мудрости, којима 

нас у овој јубиларној години (рођен 1879., 1909. дошао на 

Београдски универзитет) изнова мотивише и усмерава 

прослављени академик. 

Професори Марина Ђуришић и Синиша Митрић 

 

 

22.11-

24.11.2019. 

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 рачунарства које организује Друштво математичара 

Србије. Резултати екипе су следећи: 

• Матеја Вукелић (Математичка гимназија, Београд) СРЕБРНА 

МЕДАЉА 

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



СРЕБРНА МЕДАЉА 

• Јован Бенгин (Математичка гимназија, Београд) БРОНЗАНА 

МЕДАЉА 

• Mарко Шишовић (Математичка гимназија, Београд) 

БРОНЗАНА МЕДАЉА 

• Милош Медић (Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад) 

БРОНЗАНА МЕДАЉА 

• Филип Бојковић (Математичка гимназија, Београд) БРОНЗАНА 

МЕДАЉА 

• Немања Мајски (ОШ Доситеј Обрадовић, Сомбор) БРОНЗАНА 

МЕДАЉА 

Екипу су водили чланови Државних комисија за такмичења из 

рачунарства за ученике основних и средњих школа: Јелена Хаџи-

Пурић и Владимир Миловановић. 

Такмичење се одвијало у два дана. Сваки дан су ученици током 5 

сати рада решавали по 3 задатка у програмском језику Ц++. И ове 

године такмичење је окупило одличну екипу аутора задатака и 

врхунских тренера из света такмичарског програмирања из топ 10 

земаља. Драго нам је што се репрезентација Србије одлично 

представила и у такмичарском и у логистичком сегменту 

такмичења. 

Честитамо најбољим младим програмерима Србије на успешном 

наступу у тако јакој конкуренцији (96 такмичара у сениорској 

конкуренцији, 92 такмичара у јуниорској конкуренцији). 

Тим лидери Србије су активно учествовали и на workshop-у 

посвећеном такмичарском програмирању и раду са младим 

талентима, а професорка Јелена Хаџи-Пурић је обављала улогу 

chairman-a. 

 

08.11-

27.11.2019. 

Галерија "Кулоар" организује је изложбу БЕЛЛИСТ - Београдско 

листање средњошколских листова Србије и региона за 2018/2019. 

годину. 



  

 

27.11.2019. У Математичкој гимназији је одржано такмичење средњих школа у 

беседништву (БЕОПС). 

30.11.2019. Трећи по реду „Интеграл куп“ у организацији Подружнице 

математичара Ваљево и Ваљевске гимназије одржан је  у Ваљевској 

гимназији. Реч је о математичком такмичењу за ученике од седмог 

разреда основне до другог разреда средње школе. Екипу МГ 

чинила су по два ученика седмог, осмог, првог и другог разреда. 

Математичка гимназија је екипни победник такмичења. 

Осим тога, наши ученици су појединачни победници и у категорији 

7. и 8. разреда основне школе и у категорији 1. и 2. разреда средње 

школе. После такмичења, учесници су имали прилику да се друже 

са вршњацима за време организованог обиласка Ваљева, док су 

њихови наставници могли да учествују на методичкој радионици, 

посвећеној раду са талентованим ученицима. Гостопримство 

домаћина и изузетан однос према нашој екипи учинили су да се 

осећамо пријатно у Ваљевској гимназији и да унапред планирамо 

учешће на следећем „Интеграл купу“. 

Појединачни резултати: 

• Стеван Радивојевић, 8. разред – златна медаља и прво место 

• Јанко Поповић, 7. разред – златна медаља 

• Маја Јованић, 8. разред – сребрна медаља 

• Војислав Андрић, 7. разред – сребрна медаља 

• Матеја Вукелић, 1. разред – златна медаља и прво место 

• Игор Енги, 2. разред – златна медаља 

• Александар Ћузовић, 1. разред – сребрна медаља 

• Арсен Миковић, 2. разред – бронзана медаља 

Екипу МГ су водиле професорке Јелена Јевремовић и Сандра 



Андрић. 

 

 
  


