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Одржана је 43. Шаховска олимпијада у Грузији. Наша ученица 3д одељења, Маша 

Максимовић је успешно учествовала на ововом такмичењу. На олимпијади у 

Батумију су биле присутне женске репрезентације из преко 130 држава света, а 

Маша је једина у својој репрезентацији играла свих 11 кола из којих је остварила 

6 поена у окршајима са противницама са свих континената. 

 

10.10.2018. Ученици првог разреда су ишли, у пратњи професорке српског Јелене Нововић, у 

Позориште на Теразијама и гледали представу „Главо луда“.  

Друга 

недеља 

октобра 

Ученици првог разреда су, у пратњи професорке српског Јулијане Рудић, 

посетили Октобарски салон у САНУ. 

11.10.2018. Министарство трговине, туризма и комуникација је у сарадњи са Математичком 

гимназијом организовало програм вршњачке едукације. Ученици осмог разреда 

наше школе су одржали презентације за ђаке шестог разреда из пет београдских 

основних школа. 

      

 

(Фотографије су преузете са фејзбук странице Татјане Матић) 



12.10.2018. Ученици другог и трећег разреда су, у пратњи професорке српског језика 

Слободанке Раковић, ишли у Позориште на Теразијама и гледали представу „Грк 

Зорба“. 

10-

13.10.2018. 

У Румунији, у Букурешту, је одржано престижно међународно такмичење из 

информатике за ученике средњих школа Romanian Master of Informatics. Сваки 

члан наше екипе је освојио медаљу: 

• Младен Пузић, Математичка гимназија, Београд, СРЕБРНА медаља 

• Лазар Корсић, Математичка гимназија, Београд, БРОНЗАНА медаља 

• Марко Шишовић, Математичка гимназија, Београд, БРОНЗАНА медаља 

• Јован Бенгин, Математичка гимназија, Београд, БРОНЗАНА медаља 

Вођа екипе је била Јелена Хаџи-Пурић са Математичког факултета у Београду. 

Наши ученици су наставили да нижу изузетне успехе имајући у виду да се пети 

пут такмиче на овом међународном такмичењу. Учествовало је 104 такмичара 

који су током два такмичарска дана решавали по 3 задатка (по правилима 

Међународне олимпијаде из информатике). 

Честитамо свим нашим ученицима, њиховим родитељима и професорима и 

осталим заслужним за укупан успех нашег тима који је опет у топ 5 земаља 

Европе у такмичарском програмирању. 

 

 

19.10.2018. Ученици трећег разреда су, у пратњи професорке српског Јелене Нововић, ишли у 

Атеље 212 и гледали представу „Кафа и цигарете“. 

19.10.2018. Ученици трећег разреда наше школе су пристуствовали трибини из ИТ области у 

Деветој гиманзији, у пратњи професорке информатике Иване Мастиловић. 

23.10.2018. Ученици су посетили Сајам књига у пратњи професорке српског Душице 

Антанасковић. 

23.10.2018. Ученици су посетили Сајам књига у пратњи професорке математике Верице Илић. 

25.10.2018. Ученици трећег разреда су посетили Сајам књига, у пратњи професорке српског 

Јелене Нововић. 



28.10.2018. Ученици трећег разреда наше школе су, у пратњи професортке српског језика 

Јелене Нововић, ишли у Звездара театар и гледали представу „Корешподенција“ 

29.10.2018. Ученици другог и трећег разреда наше школе су ишли у Звездара театар и 

гледали представу „Хипноза једне љубави“ у пратњи професорке српског језика 

Душице Антанасковић. 

 ELTA Newsletter, званично гласило Удружења професора енглеског језика Србије 

на енглеском језику, бележи на страницама свог овогодишњег септембарског 

броја чланак под називом Тhe Authors. Аутори су ученици 3б Математичке 

гимназије: Јелисавета Алексић, Хана Андрић, Ања Станић, Маша Цуцић, Зои 

Бизетић и Лука Лазић. Они су, у току редовног часа енглеског језика, удружили 

свој напор да савладају језичке фразе и своје ликовно умеће. ELTA Editorial Board 

препознао је њихову креативност у намери да језик изразе цртежом. 

 

https://mailchi.mp/elta/elta-newsletter-may-june-954857?e=659abe1c98 

 Наши прошлогодишњи матуранти Лука Јовичић и Илија Анастасијевић с лепом 

вешћу започињу своју прву академску годину. Иако су кренули пут математике и 

електротехнике, њихова посвећеност лепој речи наишла је на потврду код 

британског издавача Young Writers. Илијина прича Delta-V и Лукина Тhe Final 

Warning појавиле су се у књизи Stranger Sagas around the World, управо изашлој 

из штампе. Желимо да њихови нови животни путеви буду проходнији уз енглески 

језик који су, уз похвалу, до сада савладали. 

 

https://www.mg.edu.rs/galerije/foto-galerija/stranger-sages-around-the-world.html 

 

 


