
Септембар 2018 

Датум Догађај 

  

03.09.2018. Почетак нове школске године. Уприличен је свечани пријем како 

ученика седмог разреда Основне школе, тако и ученика првог разреда 

Гимназије. 

   

 

01.09-

08.09.2018. 

У Јапану (Цукуба) је одржана Међународна олимпијада из информатике. 

Тим Србије сачињен од четири ученика освојио је једну сребрну и две 

бронзане медаље, и то: 

• Павле Мартиновић, ученик Математичке гимназије – сребрна 

медаља  

• Алекса Милисављевић, ученик Математичке гимназије – 

бронзана медаља 

• Тадија Шебез, ученик гим. „Ј.Ј.Змај“, Нови Сад – бронзана 

медаља 

• Алекса Милојевић, ученик Математичке гимназије - 

Лидери тима: Никола Милосављевић и Иван Стошић. 

 

 

02.09-

08.09.2018. 

На трећој Међународној олимпијади метропола одржаној у Москви 

екипа града Београда освојила је другу екипну награду на главном 

такмичењу у конкуренцији 33 екипе из 27 земаља са 4 континента. 

Испред екипе Београда су биле само екипе из Русије и Кине. На Блиц-

такмичењу одржаном првог дана, екипа је проглашена за једног од 5 

победника. Осим екипних награда, дељене су и појединачне награде по 



предметима и то: 

Математика: 

• Jелена Иванчић, златна медаља 

• Јован Торомановић, златна медаља 

Физика: 

• Александар Станојчић, сребрна медаља 

• Добрица Јовановић, сребрна медаља 

Информатика: 

• Младен Пузић, сребрна медаља 

• Марко Шишовић, бронзана медаља 

Хемија: 

• Михаило Милошевић, сребрна медаља   

• Филип Колџић, сребрна медаља 

Екипу града Београда чинило је ових осам ученика Математичке 

гимназије. 

Вође екипе су били Ивана Вуковић, Иван Станић и Соња Чукић. 

 

17.09.2018. У Свечаној сали Математичке гимназије одржана је Промоција књиге 

Милана О. Распопвића „Математичка гимназија од сна до јаве“ 

На промоцији књиге су говорили, након уводне речи директора Срђана 

Огњановића, Милоје Ракочевић, Чедо Недељковић, Милољуб 

Албијанић и Милан О. Распоповић (аутор).   

Милан О. Распоповић је учесник и сведок оснивања Математичке 

гимназије. Био је њен директор тридесет и једну годину, како рече 

Милољуб Албијанић.  Књига је производ његовог вишедеценијског рада 

у тој школи и искуства која је стекао за све то време. 

 Милоје Ракочевић, рецензент књиге, је рекао да „Математичка 



гимназија од сна до јаве“ има композицију књижевног дела.  

Говорници су се осврнули на прошлост Математичке гимназије, 

подсећајући присутне на бројне потешкоће са којима се Гимназија 

сусретала, од оснивања, преко  Шуварове реформе школства све до 

нерешеног питања формално правног статуса Математичке гимназије 

данас.  Сам аутор је посебну пажњу скренуо на недовољну медијску 

посвећеност успесима ученика Математичке гимназије. 

   

    

 

17.09.2018. У Свечаној сали Математичке гимназије окупили су се како бивши, тако 

и садашњи ученици и професори Математичке гимназије у част 

изузетних људи који су у њој радили и који су оставили неизбрисив траг 

у нашим животима. Нажалост, они нису више са нама, али у знак сећања 

на њих у Свечаној сали постављене су плочице са њиховим именима као 

порука да нису заборављени. Скупу су присуствовали и чланови 

породица људи у чију част је посвећено окупљање. Присутнима се 

обратила Мирјана Катић, управитељ Фондације "Алмаги" која се 

захвалила свима и нагласила да би оваква окупљања требало да постану 

традиција. Професор Владимир Мићић је кратким обраћањем све 

присутне подсетио на време када се Математичка гимназија оснивала, а 

директор Математичке гимназије, Срђан Огњановић, је у свом 

обраћању говорио о врлинама које су красиле те људи а по којима су 

остали упамћени. Спонтано су се ређале занимљиве анегдоте 

некадашњих ученика дајући један емотиван тон читавом догађају. 

    



    

   

19.09.2018. Математичка гиманзија је свечаном академијом прославила 52. 

рођендан у Свечаној сали Школе. Приредбу је отворила наша ученица 

Јелена Илић на флаути. Затим су наступили многобројни ученици с 

песмом We will rock you групе Queen. Након тога се гостима обратио 

директор Школе, Срђан Огњановић, пожелевши им добродошлицу. 

Потом су се током програма свмењивали поезија и музика коју су 

казивали и изводили наши ученици. Стихове су говорили на енглеском, 

француском, руском и српском језику. Дат је осврт на успехе у протеклој 

години. Две ученице које су се истакле у несебичном давању Школи 

награђене су захвалницама и књигом. Помињана је и међународна 

сарадња са другим земљама, међу којима је предњачила Русија. Потом 

су поздрављене колеге, Милан Чабаркапа и Зоран Николић, које су 

отишле у пензију. Директор им је уручио том приликом поклоне, а хор 

ученика им је отпевао омиљене песме. На крају, али не и најмање 

важно, бину су испунили наши ученици који су у претходној школској 

години освојили медаље на међународним олимпијадама. Уследио је 

громогласан аплауз. Програм за Дан Школе са ученицима је припремила 

професорка Јелена Нововић.  

     

   

   



25.09.2018. Ученици седмог и првог разреда наше школе су ишли на једнодневни 

излет. Правац је био Опленац-Орашац-Топола-Бабина река. 

24-

26.09.2018. 

Ученици осмог разреда наше школе су ишли на тродневну екскурзију. 

Правац је био Тара. 

25-

28.09.2018. 

Ученици другог разреда наше школе су ишли на четвородневну 

екскурзију. Правац је био Златибор-Вишеград-Тара. 

23-

28.09.2018. 

Ученици трећег разреда наше школе су ишли на шестодневну 

екскурзију. Правац је био Словенија-Аустрија. 

22-

29.09.2018. 

Ученици четвртог разреда наше школе су ишли на осмодневну 

екскурзију. Правац је био Азурна обала-Северна Италија. 

 


