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01.09.2017. Почетак нове школске године и свечани пријем ученика 

седмог и првог разреда. 

 

05.09.2017. Одржан је Родитељски састанак за 7а и 7б. Милица 

Живановић и 

Дамјан Бошковић 

06.09.2017. Одржан је родитељски састанак 8а и 8б. Анђелка 

Миладиновић и 

Тамара Ђорић 

Шпаровић 

04-

08.09.2017. 

На другој Међународној олимпијади метропола одржаној у 

Москви екипа града Београда освојила је другу екипну 

награду на главном такмичењу у конкуренцији 36 екипа из 

26 земаља са 4 континента. 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: 

 Алекса Милојевић, златна медаља и дели прво место 

 Павле Мартиновић, сребрна медаља  

Физика: 

• Марко Медведев, златна медаља и треће место 

• Игор Медведев, златна медаља и 5. место 

Информатика: 

• Алекса Милисављевић, сребрна медаља 

• Момчило Топаловић, бронзана медаља 

Хемија: 

• Јелена Илић, бронзана медаља 

• Михаило Милошевић, бронзана медаља 

Вође екипе: 

Ивана Вуковић, 

мр Иван Станић 

и 

др Соња Чукић 

 



 

 

 Ученици Михаило Грбић, Стефан Степановић и Момчило 

Топаловић освојили су прво место на CoderDojo Hackaton-а у 

Панчеву. Награда за освојено место је била је пут у Даблин 

на светско CoderDojo такмичење, али због техничких 

препрека наши ученици нису отпутовали. За новац који им је 

уплаћен уместо награде купили су део неопходне опреме за 

рад секције "Примењена физика и електроника" и 

поклонили је секцији. 

 

 

07-

13.09.2017. 

На првој Европској олимпијади из програмирања за јуниоре 

(ЕЈОИ), чланови репрезентације Србије су освојили две 

бронзане медаље. ЕЈОИ олимпијада се одржала у Софији, у 

Бугарској. Чланови тима: 

• Вељко Радић, Математичка гимназија Београд - 

бронзана медаља 

• Алекса Миљковић, Математичка гимназија Београд - 

бронзана медаља 

• Никола Чутурић, Математичка гимназија Београд 

• Огњен Маринковић, Математичка гимназија Београд 

Вође тима: Јелена Хаџи-Пурић (Математички факултет 

Београд), Јасмина Добрић (Математички факултет Београд). 

 

Вође тима:  

Јелена Хаџи-Пурић 

(Математички 

факултет Београд) 

и 

 Јасмина Добрић 

(Математички 

факултет Београд) 



18.09.2017. Математичку гимназију је посетила висока делегација града 

Пекинга. На челу делегације био је генерални директор 

секретаријата за образовање господин Liu Yuhui. Гости из 

Кине показали су велико интересовање за резултате наших 

ученика и изложили неке нове идеје за проширивање наше 

сарадње. 

 

 

19.09.2017. Прослава Дана Школе. Одржана је свечана академија у 

Руском дому. 

 

25-

27.09.2017. 

Реализована је тродневна екскурзија ученика  ученика 8а и 

8б. Правац: Идвор-Бечеј-Суботица-Палић-Сомбор-Нови Сад-

Петроварадин-Сремски Карловци. 

Анђелка 

Миладиновић 

27.09.2017. Реализована је једнодневна екскурзија седмих разреда 

(Орашац-Топола-Опленац-Бабина река). 

Милица 

Живановић, 

Дамјан Бошковић 

и Нина Алимпић 

27.09.2017. Реализована је једнодневна екскурзија за ученике првих 

разреда. Правац: Београд-Орашац-Топола-Опленац-Бабина 

река-Београд. 

 

26.09-

29.09.2017. 

Реализована је екскурзија за ученика другог разреда. 

Правац: Београд-Златибор-Вишеград-Београд. 

 

23.09-

29.09.2017. 

Реализована је екскурзија за ученике трећег разреда. 

Правац: Београд-Праг-Дрезден-Берлин-Беч-Београд. 

 

23-

30.09.2017. 

Ученици четврте године Математичке гимназије су ишли на 

екскурзију. Правац је био: Београд-Будимпешта-Берлин-Беч-

Београд. 

Вођа пута  

Милан Чабаркапа 

 


