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Датум Догађај Одговорна особа 

   

03.10.2017. Одржано је предавање у Математичкој гимназији 

под називом “Безбедност у Интернету Ствари и 

вештачкој интелигенцији”. Медицински ИоТ 

уређаји, аутономна возила, системи за 

препознавање лица су биле неке од тема које су 

представили Петар Величковић и његов тим 

сарадника. 

 

04-

08.10.2017. 

У Румунији, у Букурешту, одржано је престижно 

међународно такмичење из информатике за 

ученике средњих школа RMI-Master of Informatics. 

Екипа Математичке гимназије је остварила 

одличан успех: 

1. Алекса Милисављевић, Математичка 

гимназија, Београд, БРОНЗАНА медаља 

2. Младен Пузић, Математичка гимназија, 

Београд, БРОНЗАНА медаља 

3. Павле Мартиновић, Математичка гимназија, 

Београд, БРОНЗАНА медаља 

Наши ученици су наставили да нижу изузетне 

успехе имајући у виду да се четврти пут такмиче на 

овом међународном такмичењу. Такмичење се 

одвијало у два такмичарска дана по правилима 

Међународне олимпијаде из информатике. 

 

Вођа екипе: 

Јелена Хаџи-Пурић 



19.10.2017. Одржан је други родитељски састанак за 

родитеље 8б. 

Анђелка 

Миладиновић и 

Јулијана Илијћ 

23.10.2017. Одржан је Дан мола у Математичкој гимназији. 

Догађај су посетили и ученици седмог и осмог 

разреда. 

Ивана Вуковић и 

Аника Влајић 

25.10.2017. Ученици 7а, 7б, 8а и 8б су посетили Сајам књига. Душица 

Антанасковић, 

Јулијана Илијћ и 

Милица Живановић 

26.10.2017. На позив Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Математичка гимназија је 

гостовала на Сајму образовања и наставних 

средстава. Под називом "Весела математика" 

приказали смо апликације са тестовима из 

математике за ученике основне школе. Задаци су 

осмишљени као квиз питања у формату анимација 

и на симпатичан начин ученицима показују како да 

дођу до решења. Представили смо и четири 

анимирана филма "Програмирање у пет минута - 

Scratch" која су приказана на Српској научној 

телевизији. Ови филмови су урађени у сарадњи са 

нашим бившим учеником Милошем Арсићем и 

професоркама Јеленом Хаџи-Пурић и Невенком 

Спалевић. Штанд је био посећен, ученицима смо 

делили књиге и монографије о Математичкој 

гимназији. 

 

 

 

25-

30.10.2017. 

У Букурешту (Румунија) одржано је традиционално 

међународно такмичење из физике - Romanian 

Master of Physics. На такмичењу је учествовало 

једанаест тимова из Румуније, БиХ, Бугарске, 

Русије, Шведске … На позив организатора 

учествовала је екипа Математичке гимназије. 

Наши ученици су остварили следећи успех: 

1. Марко Медведев - златна медаља (2. место у 

апсолутном пласману) 

Лидери тима: 

 Игор Салом 

 И 

 Стефан Шушњар. 

 



2. Игор Медведев - бронзана медаља 

3. Анастасија Илић - бронзана медаља 

4. Александар Станојчић - похвала 

5. Катарина Вукосављевић - - 

 

 Ученици Математичке гимназије су ишли у 

Позориште на Теразијама и гледали представу 

Цигани лете у небо. 

Јелена Нововић 

 


