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Датум Догађај 

  

01.09-

06.09.2019. 

На четвртој Међународној олимпијади метропола одржаној у 

Москви, екипа града Београда освојила је другу екипну награду на 

главном такмичењу у конкуренцији 45 градова из 32 земље са 4 

континента. Успех је самим тим већи јер су испред наше екипе 

били само тимови из Москве, Санкт Петерзбурга и Шангаја, док су 

иза остали Минск, Софија, Пекинг, Хонг Конг... 

На Блиц-такмичењу одржаном првог дана, наша екипа је 

проглашена за једног од 8 победника. Осим екипних награда, 

дељене су и појединачне награде по предметима, и то: 

Математика: 

• Милош Милићев, златна медаља 

• Јован Торомановић, сребрна медаља 

Физика: 

• Добрица Јовановић, златна медаља 

• Богдан Рајков, сребрна медаља 

Информатика: 

• Младен Пузић, сребрна медаља 

• Јован Бенгин, сребрна медаља 

Хемија: 

• Филип Колџић, златна медаља 

• Михаило Милошевић, сребрна медаља 

Целокупну екипу града Београда чинили су ученици Математичке 

гимназије. 

 



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

 

 

 Наша ученица Тамара Стојановић, 4е, осим преданим трудом и 

добрим резултатима у редовној настави, може се похвалити и 

ликовним талентом. Њен рад на тему Shadow је управо изложен на 

Међународној изложби стрипа BDFIL 2019 у Лозани, Швајцарска. 

Пред очима јавности биће присутан од 12. до 16. септембра 2019. 

као један од 356 ликовних пројеката приспелих из 42 земље. BDFIL 

(Festival de bande desinee / Comic strip festival) се током свог 

петнаестогодишњег постојања изборио за своје место у културној и 

туристичкој понуди Лозане (https://www.lausanne-

tourisme.ch/en/P1115/bdfil-festival). Захваљујемо др Бојани 

Апостоловић и Алекси Миљковићу, 4а, на помоћи да илустроване 

информације дођу до нас. 

09.09-

14.09.2019. 

На 27. Балканској информатичкој олимпијади која се одржала у 

Атини, четворочлана информатичка екипа Србије освојила је две 

златне, једну сребрну и једну бронзану медаљу: 

• Тадија Шебез, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад - 

златна медаља 

• Никола Пешић, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад - 

златна медаља 

• Јован Бенгин, Математичка гимназија, Београд -  сребрна 

медаља 

• Младен Пузић, Математичка гимназија, Београд - бронзана 

медаља 

Овим је екипа Србије остварила збирно најбољи резултат у 

конкуренцији 13 земаља, односно 55 такмичара који су 

учествовали на такмичењу. Наиме, Србија има укупно освојених 

1411 бодова и налази се испред другопласиране Румуније са 1310 

и трећепласиране Бугарске са 1060 бодова. 

Вођа екипе Србије био је др Владимир Миловановић, доцент са 



Универзитета у Крагујевцу, а његов заменик Владимир 

Миленковић, студент са Универзитета у Кембриџу. 

  

 

19.09.2019. Ученици и колектив Математичке гимназије прославили су Дан 

школе. Присутне је поздравио директор Срђан Огњановић, а потом 

госпођа Татјана Матић, државни секретар Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација. Ове године је уручена захвалница 

Милораду Мићи Вујанићу, професору математике у ОШ "Јован 

Миодраговић" за дугогодишњи успешни рад, посвећеност деци, 

развијању њихових талената и велики ентузијазам у раду са 

младим талентима. То је награда коју колектив Математичке 

гимназије сваке године додељује наставницима математике 

основних школа који су својим педагошким радом допринели 

развоју математичке логике и мисли младих појединаца.  

У музичком делу програма учествовала је Марија Јелић, бивша 

ученица МГ, а сада члан оперског студија Народног позоришта у 

Београду, која је отпевала две Пучинијеве арије у пратњи Мине 

Ристић, клавирског сарадника. Учествовали су и ученици - Јелена 

Илић (флаута), Вук Оваскаинен (чело), као и хор ученика 

Математичке гимназије. 

На крају су нам преко видео бима Дан школе честитали бивши 

ученици МГ који се тренутно налазе на студијама у САД - Алекса 

Милојевић, Алекса Константинов и Никола Раичевић. 

   



   

   

 

24.09-

27.09.2019. 

Реализована је ђачка екскурзија за ученике другог разреда 

Математичке гимназије; правац: Златибор-Тара-Вишеград. 

25.09-

27.09.2019. 

Реализована је ђачка екскурзија за ученике осмог разреда 

Математичке гимназије; правац:  

23.09-

28.09.2019. 

Реализована је ђачка екскурзија за ученике трећег разреда 

Математичке гимназије; правац: Минхен-Салцбург-Беч. 

21.09-

28.09.2019. 

Реализована је ђачка екскурзија за ученике четвртог разреда 

Математичке гимназије; правац: Италија (Фиренца, Сијена, Рим, 

Болоња, Венеција, Верона, Трст). 

 „Огледало“, часопис ученика и професора средњих школа Београд 

- сачиниo ранг-листу 200 најбољих (најуспешнијих) средњих школа 

Србије и региона. Математичка гимназија се налази на првом 

месту. Бодовале су се награде, похвале, објављени радови и 

учешће на пет међународнх конкурса, које воде часопис "Огледло" 

и Галерија "Кулоар" Матемтаичке гимназије, а обухваћен је период 

од школске 2014/2015. године до данас.  

 


