2

3

2

5
5
МГ

1966
+ 55
=2021

55 ГОДИНА
МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
3

Издавач
МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Краљице Наталије 37
За издавача
Мирјана Катић, директор Математичке гимназије
Захваљујемо Новинском издавачком предузећу „Борба”
које је помогло издавање ове монографије.

Уредник издања
Мирјана Катић

Лектура и коректура
Биљана Петровић
Дизајн и припрема за штампу
Данијела Благојевић
Обрада фотографије
Марија Колаковић
Штампа
Jovšić Printing Centar
Тираж
1000

4

5

ПОЧАСНИ ОДБОР
Александар Вучић, председник Републике Србије
Ана Брнабић, председник Владе Републике Србије
Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја
Татјана Матић, министар трговине, туризма и телекомуникација
Зоран Радојичић, градоначелник Београда
Владимир Костић, председник Српске академије наука и уметности
Драган Томић, директор Развојног центра Мајкрософта
Владимир Лучић, директор Телекома а. д.
Вадим Смирнов, заменик генералног директора Нафтне индустрије Србије
Дејан Ђукић, директор Регистра националног интернет домена Србије
Андрија Јоргић, директор Новинске издавачке куће „Борба”
Зоран Огњановић, директор Математичког института
Зоран Ракић, декан Математичког факултета
Мило Томашевић, декан Електротехничког факултета
Мирослав Марић, председник Друштва математичара Србије
Срђан Огњановић
Владимир Драговић

6

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Мирјана Катић
Зоран Каделбург
Владимир Мићић
Наташа Чалуковић
Светлана Јакшић
Јасмина Стошић
Жељко Лежаја
Александра Дрецун
Јелена Нововић

Душица Антанасковић
Јелена Николић
Владимир Радуновић
Зоран Станојевић
Ђорђе Баралић
Снежана Божић
Јелена Иванчић
Алекса Милојевић
Леа Ирт

7

СС
С

8

СССАААДДДРРРЖ
Ж
ЖАААЈЈЈ
Реч директора

10

О директорки Мирјани Катић

14

О Математичкој гимназији

19

Некада ученици МГ, сада пензионери

28

Срђан Огњановић

29

Наташа Чалуковић

32

Зоран Каделбург

34

Организација школе

38

Живот школе

93

Највећи успеси, такмичења, златни олимпијци

130

Алмаги – Алумни Математичке гимназије

149

Рекли су о Математичкој гимназији

163

Сећања176
У част изузетних људи који су радили
у Математичкој гимназији

9

182

Мирјана
Катић,
директор
Математичке
гимназије

П

РЕЧ ДИРЕКТОРА

ре 30 година сам први пут кроИзбором да будем професор математике у
чила у зграду Математичке Математичкој гимназији, изабрала сам за себе
гимназије у Београду. Од мале најбољи посао на свету. У Математичку гимнадевојчице, која је на упис, у зију иду фантастични ученици који вас сваког
фасцикли, понела своју наградана инспиришу да будете бољи стављајући вас
ду са Републичког такмичења из математике, пред нове изазове, а често од њих и учите. Мотипресрећна кад је чула: Браво, примљени сте!, вишу вас да радите на себи и да сваког дана надо данас, када сам директорка Математичке предујете. Имају невероватне таленте, не само за
гимназије и прва жена на њеном челу, прешла природне науке већ за све. Они читају Шекспира
сам дуг пут.
на енглеском језику, глуме, певају у хору, иду у
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музичке школе, учествују на литерарним конкурсима, побеђују на такмичењима у веслању,
кошарци и шаху, волонтирају у Црвеном крсту
Србије и међународним камповима. Заједно се
радујемо и заједно тугујемо.
Пре неколико месеци наш најбољи матурант,
Добрица Јовановић, рекао је новинарки која нас
је интервјуисала да воли да игра на свадбама
јер је као мали играо фолклор и да одавно није
био на свадби. Улепшао ми је један тмуран дан.
Гледала сам поред себе младића који је освојио
скоро све што се може освојити у такмичарској
математици и физици на светском нивоу; само
13 златних медаља у претходних шест година
довољно је да сигурно, по свим мерилима, спада
међу пет најбољих матураната на свету, ако није
и најбољи, а да није изгубио ни трунку искрености, пристојности и доброте, и скромно каже да
не зна да ли ће га најпрестижнији светски факултети за које је аплицирао примити.
Мирјана Катић са ученицом генерације
Живимо у свету где на сваком кораку срећеЈеленом Иванчић, 2020. годинe
мо бахате људе који мисле да им припадају разне бенефиције, без икаквих квалитета, талената лу за децу наше деце, за нове генерације вани рада. У таквом друштву постоји и младић који серијских ученика; увек храбри да се суочимо са
треба да буде инспирација свим младим људима
свим друштвеним променама и променама у обу Србији.
разовању, узор свима у Србији.
То је суштина приче о већини наших учениМатематичка гимназија је наша породица.
ка. То су приче о животима Луке Милићевића,
Она брине о нама, а ми бринемо о њој, и то је та
Теодора фон Бурга, Алексе Милојевића, Павла
чаролија која вас додирне или не додирне. Тако
Мартиновића, Јелене Иванчић и многих других
је то за сваког ученика ове школе, запосленог, саизузетних појединаца који су завршили нашу
школу. Таленат, рад, посвећеност, циљ и све је радника, родитеља, али и за људе који су осетили
чаролију кад су нас упознали и постали „наши”
могуће!
и који се сваког дана боре да Математичка гимСачували смо изворну идеју о томе зашто је
назија иде напред. Чаролија никада не пролази и
створена ова школа, сви заједно: идејни творци,
срећни смо.
сјајни ученици који се школују у њој већ 55 гоПретходна година је била врло тешка, али
дина, посвећени предавачи и изузетни појединци који су били њени руководиоци. Сви заједно успели смо! Запослени, ученици и бивши учесмо у важној мисији да сачувамо овакву шко- ници (посебно Александар Кавчић и Никола
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Сада стручна комисија МГ купа, некада бивши ђаци Небојша Васиљевић, Јелена Хаџи-Пурић, Иван Станић,
Павле Мартиновић, Алекса Милојевић, Соња Чукић и Мирјана Катић

Стоје слева надесно професорке Ивана Мастиловић Јовановић,
Бојана Матић, Мирјана Катић и Весна Тодорчевић

Спасојевић који су помогли да набавимо по-

Захвалница Мирјани Катић за допринос и учешће
у манифестацији Мај месец математике

Деца, ученици Математичке гимназије, били
су током ове две године моја највећа снага. Они
су сваког дана давали све од себе да све буде као
и обично, да се смеју, заљубљују, такмиче, дају
интервјуе, преносе рачунаре када спремамо
просторије за наш нови ТВ студио, да буду ту за
мене сваког дана као што сам и ја за њих. Наши

требну опрему), заслужни су што смо брзо организовали најквалитетнију онлајн наставу и
још једном показали да се све може постићи
ако имате жељу да учите и прилагодите се новонасталим променама у свету.
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Професорке
Мирјана Катић
и Јелена
Николић са
ученицима

Поводом
обележавања
98 година
имена „БОРБА”
у Скупштини
града додељена
је Захвалница
Математичкој
гимназији
за изузетан
допринос у
афирмацији
Републике
Србије у свету
Мирјана Катић са учеником Добрицом Јовановићем

ученици нису изгубили компас пристојности, и да садашњи ученици треба да имају сјајне услове
даље имају емпатију и жељу да помогну ближњи- за рад, као што и заслужују.
ма, то ни ковид 19, ни страх за сопствени живот

Сви они су ти који ће свакодневно мењати

нису променили. Поносим се њима, као и свим свет и учинити га бољим местом за живот за све
бившим ученицима који сваког дана помажу нас. Док Математичка гимназија има такве учесвојој школи и брину о њој са основном идејом нике, не треба да брине за своју будућност.
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О ДИРЕКТОРКИ МИРЈАНИ КАТИЋ
Портрет директорке Математичке гимназије Мирјане Катић

К

ад разредни старешина пише о
свом ученику, онда је неминовно присутна субјективност. Вео
субјективности биће омотач излагања, али ће суштина бити заснована на чињеницама.

ОД ПРВЕ КЛУПЕ ДО КАТЕДРЕ
„Сама битка да се доспе до врхунца, довољна
је за испуњење људског срца.”


Мит о Сизифу, Албер Ками

Пишући о једној од ученица генерације која
је матурирала 1995, и којој сам била разредни старешина, значи да пишем и о осталима. Од њих
двадесет, од Дарка и Саше до Снежане, Милице,
Јелене, Магдалене и других, то је књига сећања
и поноса.
14

Једна од њих, тада Мирјана Перовановић, седела је у првој клупи, одмах до катедре. Својом
озбиљношћу, ауторитетом и спремношћу да
помогне, одмах је била допуна мени потпуно
супротних особина. Била је прагматична, организована, прецизна и одговорна. Ја сам била романтична, креативна, али непрактична и без интересовања за израчунавања процената. Тако су
се две супротности допуњавале. Увек сам могла
да се ослоним на њу, помагала ми је у организацији одељења, а те особине сада су пресудне у
њеној каријери.

СТУДИЈЕ НА МАТЕМАТИЧКОМ
ФАКУЛТЕТУ
„Scientia est potentia.” – Знање је моћ
Студије је завршила 1999. године као најбољи
студент Математичког факултета Универзитета у Београду. Почиње да ради као асистент на
Пољопривредном факултету у Београду, а од
2000. године постаје сарадник у Математичкој
гимназији. Од 2001. добија место професора математике у Школи коју је и сама недавно завршила. Ако у Светом писму пише да „у почетку
беше реч”, мој омиљени писац Гете каже: „У почетку беше дело”.

Прослава Дана Светог Саве у МГ

ОД КАТЕДРЕ ДО МЕСТА ДИРЕКТОРА
МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Пошто је била омиљена и међу ученицима и
у колективу, на конкурсу за директора Математичке гимназије добија највише гласова.

„Дајте само више и све, све више
и онда не можете никада промашити циљ.”

Сада је тренутак за дело.
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Фауст, Јохан Волфганг Гете

Стоје слева надесно Срђан Огњановић, Мирјана Катић, Зоран Радојичић, Тамара Ђорђевић Лазић и Александар Пајић

Донаторско вече MГ у хотелу „Краун плаза”
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Лепо је желети више, али важно је дело.
Треба се показати на нивоу реномеа Школе од
националног значаја, који превазилази границе наше земље. Успеси ученика, медаље, успеси на престижним факултетима, све то захтева
одговарајућу личност на челу. Пут од ученика,
преко професора, до директора Школе је узлазни пут одговорности и поноса.

ПОРТРЕТ РУКОВОДИОЦА
МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Од 2019. године Мирјана Катић је на челу
ове реномиране школе од националног значаја.
Тај кратак период има предисторију и припрему. Ако смо је представили као ученицу из прве
клупе и одличног студента и професора, сада је
то особа која има узлазну каријеру. Њена љубав
према математици потиче из куће; мајка обдарена за математику била је узор и подстицај ћерки.
Од 2001. године запослена је као професор у
Математичкој гимназији. Постаје стални сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања, асистент на Факултету за градитељски
менаџмент, асистент за математику на Пољопривредном факултету, професор у Земунској
гимназији и др. Дугачак је списак ученика са
којима је непосредно сарађивала и спремала их
за такмичења као што су: ЈМБО – Јуниорска балканска олимпијада за математику, ЕГМО – Европска олимпијада за девојке и ИМО – Интернационална математичка олимпијада, највиши
ранг такмичења из математике у свету. Као резултат вишегодишњег рада, ученици су освојили
преко 100 медаља.

Директор Мирјана Катић са својим ученицима

похваљена је за сарадњу и изузетан рад са
студентима. Добила је такође и Похвалу Аутономне Покрајине Војводине за менторски
рад са ученицима који су постигли завидне
резултате.
У складу с успесима основана је Фондација
„Алмаги” чији је она управитељ. Циљ Фондације је афирмација Математичке гимназије у
земљи и свету.
Медаље и успеси ученика током њеног мандата блистаће и на другим местима као узор и

ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ

подстицај. Наравно, таквим ученицима потребни су и талентовани професори и такав руково-

На факултету за техничке науке Massachusetts Institute of Technology, САД, 2017. године

дилац.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Математичка гимназија традиционално сарађује и размењује искуства са школама сличног
профила. Ту спадају сарадња са XV гимназијом у
Загребу, са школама у Сплиту, Малмеу, Хелсинкију, Темишвару и Москви.

Директор Мирјана Катић са својим
учеником Добрицом Јовановићем

Она такође организује и међународно такмичење за МГ Куп и др. Успеси ученика су исписани у историји Школе и светле као узори. Професори и директорка су заслужни за брушење тих
дијаманата у науци.

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ
„Не предај се никад.”


Иво Андрић

Скица за портрет је само почетак. Портрет се дописује и осваја. Она субјективност
разредног старешине с почетка излагања добила је одговор у делу. Дописиваће је ученици освојеним медаљама, деца бивших ученика
која наствљају традицију родитеља и похађају
исту школу, сузе при сусрету генерација,
сећање на оне којих више нема. У том успону
нема стајања. Сизиф нас опомиње, тежња за
врховима испуњава живот. Тако нам је ближа
загонетка о леопарду који је ишао ка врховима Килиманџара и тамо оставио кости. Постаје
нам јасно шта је тамо тражио. Трагање за врховима и циљем постаје смисао.

Директор Мирјана Катић и Александар Кавчић


Милена Вулетић са професоркама
Мирјаном Катић и Бојаном Матић
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Мирјана Ивановић,
разредни старешина

Прва генерација

О МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Математичка гимназија, школа од посебног националног
интереса и значаја

M

атематичка гимназија је
јединствена школа у нашој земљи за ученике талентоване у области математике, информатике

l доследно спровођење принципа да је талентованом ученику неопходан надарени професор;
l брижљиво неговање наставног кадра, који
се добрим делом регрутује из редова бивших

и природних наука.

ученика Школe;
l посебно значајна двосмерна сарадња са

Основне карактеристике рада Математичке

Универзитетом у Београду, Математичким ин-

гимназије су:

ститутом САНУ и Институтом за физику, тако да

l посебан одабир талентованих ученика пу-

редовну наставу изводи двадесетак доктора нау-

тем специфичног пријемног испита и правила

ка и десетак магистара, и још отприлике толико

уписа;

их је ангажовано у другим, додатним облицима
наставе;

l посебан план и програм преко којег се настава математике, информатике и физике изво-

l одељења од 20 ученика, која се често деле
на групе;

ди на изузетно високом нивоу;
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l примена разноврсних облика наставе, од ученици Математичке гимназије освојили су
класичних до савремених, укључујући и ментор- преко 600 медаља, што је редак, ако не и јеску наставу;

динствени успех једне школе у свету.

l тежња да се код ученика развија активан однос према знању, повезивању различитих
предмета и садржаја, да се стимулише критички
и стваралачки дух, да се истичу високе моралне,
научне и општецивилизацијске вредности; и
l стално унапређивање наставе, као дуг, постепен и непрекидан процес, заснован и на сопственом искуству и истраживањима, али и на искуствима најистакнутијих светских институција
и научних ауторитета.
Војин Дајовић и Милица Илић Дајовић

До сада је Математичку гимназију завршило готово седам хиљада ученика. Неки од њих

ИСТОРИЈАТ

сада су професори на Београдском универзитету, али и на другим универзитетима широм

Шездесетих година двадесетог века у мате-

света. Многи су остварили престижне научне матичкој стварности Србије, подстакнутој сличкаријере; сматра се да је Школа дала преко 500 ним иницијативама у многим другим земљама,
доктора наука. Други су успешни у раду у ве- сазрела је идеја о потреби повећања улоге и зналиким светским компанијама, али и у бројним чаја математике и, у оквиру тога, посвећивања
рачунарским центрима и институтима. Многи пажње развоју научног подмлатка на подручју
наши ученици постали су професори у Мате- математике.
матичкој гимназији. Наши садашњи и бивши

Носилац тих идеја био је професор др Војин

професори су аутори многобројних уџбеника

Дајовић, који је 1962. године написао опсеж-

и збирки задатака, предавачи на семинарима

ну студију „Улога и значај математике”. Наста-

за стручно усавршавање наставника и члано-

ва математике у Југославији. Та је студија била

ви комисија Министарства просвете за израду

прихваћена у Савезном одбору за просвету Са-

нових планова и програма. Може се закључити

везне скупштине (тадашње ФНРЈ) и у вези с тим

да се у Математичкој гимназији, осим поноса

је донета Препорука о значају математике и под-

и задовољства што су очуване изворне вред-

стицању омладине на студије математике.

ности и идеје, а преброђени највећи проблеми и препреке, осећа да је будућност у даљем

Професор Дајовић се, заједно са професором

развоју и унапређивању, уз још веће ослањање др Душаном Аднађевићем, приликом њиховог
на научна и технолошка достигнућа трећег студијског боравка у Москви, школске 1963/64,
миленијума. На међународним олимпијадама темељно упознао и са системом специјализо20

ваних школа за талентоване младе математичаре, међу којима и са искуствима московске
школе, касније назване „Колмогоров” по њеном
оснивачу Андреју Николајевичу Колмогорову,
славном руском математичару који је из много
разлога познат у свету. По повратку из Москве
он је предложио да се отворе специјализоване
школе за обдарене младе математичаре. На путу
од идеје до формирања Математичке гимназије
у Београду било је много тешкоћа и препрека.
Нарочито је сметао елитистички концепт школе, који је битно одударао од тада доминантног
принципа просечности.
Први стални колектив МГ (1966) – Милан Којић,
Бранислава Мојсовић, Богдан Смиљевић
и Милан Распоповић

Предлог је 1965. године прихватио Просветни савет града Београда; формирана је Матична
комисија за отварање Математичке гимназије у
Београду, у саставу: Никола Вученов, Војин Дајовић, К. Милинковић и Ранко Радовановић, чији
је основни задатак био да донесе план и програм
наставе и одабере одговарајући наставни кадар.
У оквиру припрема за остварење идеје написан је елаборат о отварању Математичке гимназије. Елаборат је сачинила Комисија у саставу:
Војин Дајовић (председник), Ранко Радовановић,

Ученици прве генерације МГ на излету

Никола Вученов, Милан Распоповић, Радован
Матовић, Бранка Вучковић и Бранислава Мојсовић. Комисија је, између осталог, израдила План
и програм рада полазећи од природно-математичког смера гимназије. Аутори програма за математику били су Војин Дајовић и његова супруга Милица Илић Дајовић.
Поред тога што је настава математике осавремењена, употпуњена и продубљена, у њу су уведени елементи нумеричке математике, математичке логике, програмирања и разних примена
математике. Оно што је било на почетку и данас

Кандидати за ИМО 1968. године
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Ранко Радовановић

Душан Аднађевић

Милан Распоповић

Владимир Драговић

Љубомир Протић

Срђан Огњановић

је карактеристично за Математичку гимназију: прве две године обављао је мр Ранко Радованопријемни испит, посебни планови и програми, вић, тадашњи директор Просветно-педагошког
одабир талентованих наставника, сарадња са завода у Београду. У школи су била само три
стално запослена наставника, секретар, домар и
Универзитетом и одељења од по 20 ученика.
две чистачице. Из овог периода је и чувена фотоСкупштина града Београда је 23. маја 1966. го- графија првог сталног колектива Математичке
дине објавила у Службеном листу града Београ- гимназије, начињена на тадашњој тераси изнад
да Одлуку о оснивању Математичке гимназије. фискултурне сале (сада је на том месту свечана
сала школе) на којој су професори Милан РасПочетак прве школске године је каснио због
поповић (физика), Милан Којић (математика),
недовољног броја ученика, тако да је први радни
Богдан Смиљевић (историја) и Бранислава Мојдан био 19. септембар 1966. године. Тада је у три совић (биологија, у почетку секретар школе).
одељења другог разреда уписано 55 ученика, од
Током три школске године, 1968/69, 1969/70.
којих је 11 било из унутрашњости, смештених у
и 1970/71, вршилац дужности директора био је
ђачким домовима.
професор Универзитета у Београду, др Душан
Фунцију вршиоца дужности директора у Аднађевић.
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Иако такмичења никада нису била најзначајнији циљ Гимназије, увек им је придавана
велика важност. Први олимпијци на Десетој
међународној математичкој олимпијади у Москви 1968. године били су Зоран Каделбург и
Славко Симић. Зоран је освојио трећу награду
(бронзану медаљу), а Славко специјалну награду. Иако је математичка екипа Југославије већ
неколико година учествовала на међународној

Јожеф Б. Варга и Миодраг Живковић, први освајачи
златних медаља на Међународној олимпијади
из математике 1974., године
у Демократској Републици Немачкој

математичкој олимпијади, највећи успеси на
овом најпрестижнијем математичком такичењу на свету у вези су са учешћем ученика
Математичке гимназије.

Ученици Математичке гимназије су 1974. године освојили прве златне медаље на Међуна-

Просветни савет је 1970. године донео Одлуку

родној математичкој олимпијади. Успело је то

да Математичка гимназија може да уђе у редов-

двојици ученика на Олимпијади у Демократској

ни образовни систем Србије и тиме верифико-

Републици Немачкој – Јожефу Б. Варги и Мио-

вао њен рад.

драгу Живковићу.

Године 1971. изабран је нови директор школе.

Године 1977, фронтално, на брзину и без те-

Први пут је то био неко ко није у в. д. статусу.

мељне анализе, спроведена је тзв. „Шуварева

Професор мр Милан Распоповић био је члан ко-

реформа”. Број ученика у одељењу повећан је на

лектива и професор физике, међу својим учени-

34, чак и до 40. Укинут је пријемни испит, као и

цима познат по томе што је инсистирао на из-

сарадња са Универзитетом. Због повећаног броја

ради великог броја задатака, а тада то није било

ученика и одељења прешло се на рад у две сме-

уобичајено и физика се углавном радила преко

не. Школа је постала „образовно-васпитна рад-

теорије. Распоповић је у великој мери обележио

на организација математичко-техничке струке”.

рад школе јер је на месту директора остао све до

Године 1983. некако је обновљен други, а 1986. и

пензије 2001. године.

први разред са повећаним бројем часова математике. Поменимо и то да је те, 1986, за упис у
Школу потпуно илегално организован пријемни испит. У то време пријемни испити били су
најстроже забрањени.
Требало је да прође 11 година да би се покренули напори за обнову Школе. Владимир Мићић,
Љубомир Протић, Зоран Каделбург и Срђан
Огњановић (све ученици професора Дајовића!)
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били су чланови новоформиране комисије која је ду се устаљује на шест, тако да Гимназија има
отпочела борбу против просветне бирократије.

укупно 24 одељења.

После много напора, а по одлуци Просвет-

Математичка гимназија добија велико при-

ног савета СР Србије, донет је Правилник о знање 1996. године – Републичку награду „Вук
остваривању огледа Математичке гимназије у Караџић” за изузетне резултате постигнуте у обБеограду, и у јесен 1988. године уписана је прва ласти образовања и васпитања.
генерација нове гимназије. План и програм је
У жељи да се настава што више унапреди,
уз незнатне измене био исти као и пре увођења
1994. године уводе се и тзв. „менторска” одељења.
средњег усмереног образовања. У почетку су
С правом се закључило да ће настава бити још
постојала два смера, општи и програмерски,
квалитетнија ако се најбољи ученици сваке генеса по два одељења, али се после неколико годирације издвоје у једно одељење где ће се са њима
на од тога одустало и од тада се ради по јединна појединим часовима радити у малим групама
ственом плану и програму. Пошто је Гимназија
од четири до пет ученика. Овај вид наставе сачуимала огледни статус, неопходно је било да се
вао се до данас у неизмењеном облику.
њен рад прати и пореди са неким стандардним
узорком. Тако су све до 1993. године постојала

Функцију директора школе после одласка

и два одељења природно-математичког смера у пензију др Милана Распоповића, на предлог
гимназије. Након тога, број одељења по разре- Наставничког већа, 2001. године преузима др
Љубомир Протић, професор Математичког факултета и дугогодишљи професор математике у
Математичкој гимназији.
Математичка гимназија увек је предњачила у
иновацијама у раду са младим талентима. У овом
периоду, и као врста реакције на неке предложене,
непримерене (и касније неспроведене) реформе,
у школи сазрева идеја о потреби проширивања
Гимназије на завршне разреде основне школе.
После именовања др Љубомира Протића на
место помоћника министра просвете Републике
Србије, у пролеће 2004. функцију в. д. директора
школе преузима, на предлог Наставничког већа,
др Владимир Драговић, научни саветник Математичког института САНУ, некадашњи ученик и
дугогодишњи професор и помоћник директора
Математичке гимназије. Маја 2005. МинистарСветосавска награда 2007. године, Вукова награда
1996. године и Сретењски орден 2016. године

ство просвете именује Владимира Драговића за
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Слева надесно: Срђан Огњановић, Владимир Мићић, Зоран Каделбург и Љубомир Протић

На седници Владе Републике Србије, 10. маја

директора Математичке гимназије, првог дирек-

2007, Математичка гимназија проглашена је за

тора из редова некадашњих ученика.

школу од посебног националног интереса за Ре-

Школске 2004/2005. Министарство про-

публику Србију. Након овога, финансијска ситу-

свете и спорта Републике Србије донело је ре-

ација се мало поправила, па су укинута „само-

шење о увођењу два огледна одељења седмог

финансирајућа” одељења.

разреда основне школе у Математичкој гимназији. Ученици ових одељења раде по Плану

Када је Владимир Драговић прихватио по-

и програму седмог разреда основне школе, с

зив да се запосли у Математичком институту у
Лисабону, поново се упразнило место директо-

тим што имају појачану наставу из математи-

ра школе. На предлог Наставничког већа, најпре

ке, физике и информатике.

је за в. д. директора, а после два месеца и за ди-

Крајем 2004. израђен је идејни, а почетком

ректора именован мр Срђан Огњановић, дугого-

2005. и главни пројекат надоградње трећег

дишњи професор и други бивши ученик Мате-

спрата школе. Ипак, на почетак радова чекало

матичке гимназије на овом месту.

се још неколико година.

Екипа Србије почиње да учествује и на олим-

Математичка гимназија добила је 2007. године

пијадама из астрономије и астрофизике, а како

још једно признање – Светосавску награду, најзна-

су у њој готово искључиво ђаци Математичке

чајније признање за успехе на пољу образовања.

гимназије, освајају се бројни трофеји.
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Школа покреће још две велике активности.
Године 2012. организује се први пут Летњи математичко-спортски камп у Тулби крај Пожаревца.
Ту Математичка гимназија сваке године обавља
мисију популаризације математике међу децом
из Србије, али и из иностранства.
Од 2013. године сваког лета, крајем јуна, одржава се Куп Математичке гимназије, такмичење
из математике, физике и информатике које обухвата око 150 ученика узраста до 16 година из пет-

Мирјана Катић

наестак европских земаља. Циљ овог такмичења

Све време свог постојања Математичка гимје да се талентовани млади људи са читавог кон- назија има посебан однос са бившим ученицима,
тинента упознају и друже, а да наши гости упо- било да их ангажује као наставнике или сарадзнају гостољубивост и лепоте Београда и Србије.

нике, било да од њих очекује савет или помоћ. Го-

Марта 2013, после десетогодишњег праћења дине 2011. основано је удружење бивших учениогледа, Министарство просвете најзад је посла- ка „Алумни Математичке гимназије” (АЛМАГИ).
ло решење за коначан прелазак Основне школе Бивши ученици показују велико разумевање за
МГ и помажу јој кад год могу.
при Математичкој гимназији у редовно стање.

Скупштина Републике Србије усвојила је
19. фебруара 2019. године Одлуку да се Математичка гимназија прогласи за институцију од
посебног националног значаја. Ово признање
наша школа је добила због изузетних резултата, пре свега на међународним научним такмичењима, али и успешних научних каријера
некадашњих ученика. Математичка гимназија
је једина институција у земљи која је проглашена институцијом од националног интереса
и националног значаја.
Дана 7. октобра 2019. године, функцију директора Математичке гимназије, на основу Решења
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја број 119-01-00407/2019-03 од 10.6.2019, преузела је Мирјана Катић, професор математике у

Одлука којом је МГ проглашена школом
од посебног интереса за Републику Србију

Математичкој гимназији.
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НЕКАДА УЧЕНИЦИ МГ,
САДА ПЕНЗИОНЕРИ
КОЈИ СУ ЧИТАВ РАДНИ ВЕК
ПРОВЕЛИ
У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
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У току више од четрдесет година проведених
као наставник практично свих математичких
предмета, професор Огњановић је израстао у
једног од свакако најбољих предавача у МГ током 55 година њеног постојања. Његове врло прецизно припремљене, а истовремено изузетно
разумљиве часове, уз умерену и добро одмерену
строгост у захтевима и оцењивању, памте читаве
генерације ученика МГ. Док је радио као професор, његови ученици освојили су око 50 медаља
на међународним и балканским олимпијадама
из математике, а у периоду када је био дирек-

Срђан
Огњановић

тор школе, број медаља које су на међународним
олимпијадама из математике, информатике,
физике, астрономије и хемије освојили ученици
МГ повећао се за преко 300.
У школској 2003/04. години, као хонорарни

Срђан Огњановић рођен je 1954. године у Београду, где је завршио основну школу и први разред
гимназије. Већ тада је показивао изразито интересовање и способност за математику. Природно
је било да се 1969. године упише у други разред
Математичке гимназије, која је тада тек стицала
садашњи углед. У току три године школовања у МГ
Срђан је освајао бројне награде на републичким и
савезним такмичењима из математике. Био је члан
осмочлане олимпијске екипе Југославије на Четрнаестој међународној математичкој олимпијади,
одржаној у Пољској, 1972. године.

Н

професор, предавао је математику у Високој
школи за информационе и комуникационе технологије, а од 2003. ангажован је на извођењу наставе на Рачунарском факултету и у Рачунарској
гимназији у Београду.
Када је Срђан 2008. године изабран за директора Математичке гимназије, чинило се да
ће бити велика штета да престане да предаје
(мада не у потпуности). Убрзо се, међутим, показало да је он за то осетљиво и важно место

а Групи за математику Природно-математичког факултета у Београду дипломирао
је 1976. године. Магистрирао
је 1996. са темом „Лукасијеви-

права особа. Велико искуство стечено у вишегодишњем раду у школи учинило је да има врло
фини осећај за све проблеме, како читавог колектива тако и сваког појединца. Не памти се
да је иједан потенцијални проблем за скоро 12

чеве дедуктивне импликативне алгебре”. Мада

година његовог „директоровања” решен тако

је свакако имао могућности, определио се да

да је неко био незадовољан, чиме се врло рет-

не настави са научним усавршавањем, већ да

ко може похвалити директор било које школе.

се у потпуности посвети раду у Математичкој

Истовремено, у контактима са „надређенима”

гимназији у којој је провео читав радни век.

у просветној бирократији умео је вешто да се
29

Уручење
Повеље
Математичког
института
САНУ Срђану
Огњановићу

Срђан
Огњановић,
Марија Јелић
и Стеван Гајовић

Срђан
Огњановић
и представник
високе делегације
из секретаријата
за образовање
града Пекинга

Срђан
Огњановић
и атлетичарка
и кошаркашица
Мерион Џонс

избори за потребе школе и избегне све потен-

ву иницијативу покренуто је такмичење названо

цијално непријатне ситуације.

Куп Математичке гимназије.

Током његовог мандата значајно је обогаћен

Осим тога што је радио у МГ, Срђан Огњано-

и унапређен широки спектар активности Гим-

вић ће остати запамћен и као аутор или коаутор

назије. Посебно је повећана сарадња са школама

бројних (око 50) веома квалитетних уџбеника

сличног профила из других земаља. Само неке

и збирки задатака за основну и средњу школу.

од њих су: Malmö Borgarskola и Vaggeryd из

Међу њима се посебно истичу уџбеници са збир-

Шведске, Основна школа бр. 1329 из Москве, за-

ком задатака за предмет Анализа с алгебром за

гребачка Математичка гимназија, Argos Apeitio

сва четири разреда МГ. Аутор је и једне ТВ се-

Gymnasium са Кипра, Modern School из Индије,

рије посвећене популаризацији математике.

Christiania gymnasium Copenhagen, Секретаријат за образовање из Пекинга и Жупанијски

Читавог радног века Срђан је био веома ак-

просветни инспекторат из Темишвара. Одлична

тиван члан Друштва математичара Србије. Ау-

сарадња негује се и са некадашњим ученицима

тор је или коаутор бројних прилога у часописи-

школе, а садашњим студентима или професори-

ма Настава математике, Тангента, Математички

ма престижних светских универзитета. На њего-

лист за ученике основних школа, неколико збир30

Срђан Огњановић са Стручним већем за математичку групу предмета 2016. године

ки припремних задатака за математичка такми- чин је конструктивним приступом и великим
чења и других издања Друштва. Ангажовани је искуством утицао на то да усвојена решења буду
члан више комисија Друштва, био је и председ- прихватљива у оној мери коју је стварност омоник Државне комисије за такмичења ученика гућавала. Бројне су и награде које је за свој рад
средњих школа, а тренутно је председник такве добио од државних и других институција, међу
комисије за основне школе. Редовни је преда- којима је и Октобарска награда Београда „Досивач на државним семинарима о настави мате- теј Обрадовић”.
матике, чиме даје значајан допринос стручном

Одласком у пензију активности Срђана

оспособљавању професора математике. Стручна

Огњановића у раду Математичке гимназије

знања и стечена искуства у наставној пракси у

нису много смањене, само су промениле облик.

Математичкој гимназији искористио је прили-

И даље је позиван да помогне у реализацији

ком својих активности у оквиру бројних коми-

многих активности Гимназије, а свакако је кон-

сија и радних тела који су доносили предлоге и

султован у свакој за школу посебно важној ситу-

одлуке у вези са неколико реформи образовних

ацији. И сигурно ће тако још дуго остати.

система, посебно у области наставних планова

др Зоран Каделбург

и програма за математичке предмете. На тај на31

Наташа
Чалуковић

стигли су њени ученици из свих генерација да
јој честитају, тако да је свечана сала гимназије
била испуњена до последњег места.
Посебно занимљив чланак о Наташи објављен
је у научном часопису Euro Physics News, а аутори чланка су некадашњи Наташини ученици
Зоран Хаџибабић, професор на Универзитету
Кембриџ и Бранислав Цветковић из београдског

У Математичкој гимназији само је неколико
наставника провело читав радни век. Наташа Чалуковић је једна од њих. Она је синоним за наставу физике у нашој школи, шампион у мотивисању
ученика да савладају и заволе њен предмет, рекордер по броју награда њених ученика на домаћим и
међународним такмичењима и по броју ученика
који су постали доктори физике и истраживачи у
свим дисциплинама физике, код нас, али и у свету.
Наташа Чалуковић рођена је 12. маја 1955.
године у Земуну, Математичку гимназију завршила је 1974. године, а физику на Природно-математичком факултету у Београду 1978. године.
На изненађење њених професора, који су очекивали да ће изабрати науку и остати на Факултету, Наташа се одмах запослила као професор
у својој гимназији и ту је непрекидно радила од
септембра 1978. године до пензије, маја 2020.
године, дакле готово 42 године.

Института за физику.
Наташа је много пута поновила да је рад у
Математичкој гимназији за њу посао испуњен
радошћу и поносом. Највише је обрадује кад
некадашњи ученици дођу у своју школу да се
похвале неким новим успехом, да потраже савет или само да се испричају са својим професорима. Управо на тим изузетним односима са
ђацима, на обостраном уважавању, разумевању,
поштовању и искреном пријатељству, Наташа
је изградила огроман ауторитет. У уводном
делу своје докторске дисертације на Масачусетском технолошком институту (Massachusetts
Institute of Technology), 1998. године, Петар Максимовић је написао: „Back in Belgrade I would like
to thank the staff of the Department of Physics,
who prepared me well for MIT, and the staff of
Matematička Gimnazija (mу high school), who
prepared me well for Life. I am especially proud to
be a student of Nataša Čaluković, who showed me
how to enjoy Physics.” А Никола Шибалић, освајач
златне медаље на Међународној олимпијади из
физике 2009. године, који је тренутно на пост-

Н

аташа је дала изузетан допринос настави физике –
објавила је око 30 уџбеника
и збирки задатака за ученике
основних школа, гимназија
и Математичке гимназије, као и гимназија у
Црној Гори. Добитница је Награде „Доситеј Обрадовић” 1993. и Награде града Београда за образовање 2009. године. Када је том приликом
школа организовала скромну свечаност, при32

Наташа
Чалуковић
са Срђаном
Огњановићем

Наташа
из ђачког доба

докторским студијама на Институту за оптику у
Паризу, о Наташиним уџбеницима пише: „Њене
књиге су синтеза најбољих приступа у светској
литератури, унапређених и уклопљених тако да
представљају ризницу примера и концептуалних питања који вас приморавају да идеје сагледате из много углова.”

Апсциса Наташиног координатног система
састоји се од рада, ентузијазма, посебних способности, топлине и посвећености ученицима,
а ордината од успеха и љубави ученика према
Наташи Чалуковић.
мр Срђан Огњановић

Наташа Чалуковић
са својим ђацима
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Зоран
Каделбург

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА. Зоран Каделбург
рођен је 1950. године у Вршцу. У детињству и основношколском узрасту показивао је интересовања за широк спектар школских предмета
и других активности и способности за успешно
бављење њима. У томе је ипак доминирала склоност ка математици, њеној уређености, строгости,
лепоти и складу који у њој преовлађује. Чињенице
да је Математичка гимназија основана 1966. и да
је он те године завршио први разред гимназије, а
ученици су у МГ уписивани у други разред, представљале су повољан сплет околности за даљи раз-

вој догађаја. Пријемнoг испита је био ослобођен,
па је 19. септембра кренуо у IIб разред прве генерације Математичке гимназије у Београду. Гимназију је завршио, иако тада таквог проглашавања
није било, као, несумњиво, ђак те генерације. Како
тада, тако и сада; у свих 55 година постојања МГ
Зоран је присутан као ученик, успешан такмичар,
професор математичких предмета током четрдесетак година, аутор више уџбеника и збирки задатака, намењених ученицима за наставне математичке предмете и ваннаставну активност, активан
члан бројних комисија и радних тела током свих
искушења којима је школа била излагана. Увек
посвећени прегалац на пољу неговања обдарених
младих математичара, био је учесник и често организатор и носилац бројних активности које су посвећене унапређивању свих аспеката деловања МГ
у области математике, и не само ње. Може се без
претеривања рећи да је он, обимом и карактером
деловања, у великој мери обележио протеклих 55
година Математичке гимназије.

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ. На Групу уџбеника Математичка анализа I и Матемаза математику Природно-математичког факул- тичка анализа II, штампаних у више издања.
тета, садашњи Математички факултет Универ- Посвећеним радом и целокупном научном,
зитета у Београду, Зоран Каделбург се уписао стручном и педагошком делатношћу изградио
1969, дипломирао 1973, магистрирао 1976. са тезом је углед и ауторитет на факултету, па је биран на
бројне одговорне функције. Био је шеф Катедре

”Не-локално конвексни линеарни тополошки

за реалну и функционалну анализу, секретар

простори” и докторирао 1980. године одбраном

и управник Института за математику ПМФ-а,

дисертације „Асимптотика спектралне функ-

продекан и декан Математичког факултета у

ције диференцијалних оператора”. Постигнути

више мандата. Уважавајући целокупни опус др

резултати на студијама и у научним и стручним

Зорана Каделбурга, Универзитет у Београду му

активностима које су уследиле резултирали су

је, по његовом одласку у пензију, доделио прењеговим изборима на ПМФ-у, касније МФ-у, за стижно звање професора емеритуса.
предмет Математичка анализа, у сва звања, од
НАУЧНИ РАД. Научна активност Зорана
асистента приправника 1975. до редовног професора 1994. године. Аутор је (са Д. Аднађевићем) Каделбурга припада области Математичке ана34

Зоран Каделбург, Владимир Мићић и Срђан Огњановић

лизе и може се поделити у три периода. У пр- ма на такмичењима младих математичара.
вом се (до 1977) бавио апстрактном Функционал- Круна тих успеха била су два учешћа на Међуном анализом; том периоду припада и његова народнoj математичкoj олимпијади (1968. и 1969)
магистарска теза. Други период започиње 1978. и освојене две треће награде. Већ као студент
године једногодишњом специјализацијом на математике учествовао је у припремама млаМосковском државном универзитету. У том пе- дих математичара из основних и средњих шкориоду бавио се Теоријом диференцијалних опе- ла. После дипломирања сарађује са ДМС-ом,
ратора и њој припада његова докторска дисерта- активно учествује, а често и руководи бројним
ција. У трећем периоду, који и даље траје, бави се активностима Друштва. Наведимо само неке од
Нелинеарном анализом, прецизније Метричком важних функција које је са ентузијазмом и ветеоријом фиксне тачке. Објавио је око 200 науч- ома успешно обављао или којим је руководио.
Редовно је учествовао у припремама и реализаних радова и једну монографију и, према свим
цији математичких такмичења. Био је председзваничним критеријумима, припада уском круник Комисије за организацију такмичења млагу најуспешнијих научних стваралаца у области
дих математичара из СШ, председник Комисије
математичких наука у Србији.
за организацију такмичења младих математичаДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА Србије ра из ОШ, у више наврата педагошки руководи(ДМС). Први контакт са ДМС-ом Зоран Ка- лац или шеф делегације на међународним маделбург је имао као ученик успешним учешћи- тематичким олимпијадама, предавач на летњим
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Прослава 50 година (педесетогодишњице) матуре прве генерације МГ

и зимским школама младих математичара. Ре-

жемо са пуним уверењем закључити да је Зоран

довни је предавач на државним семинарима за

Каделбург преданошћу и посвећеним радом у

стручно усавршавање наставника, аутор многих

остваривању бројних циљева и обављању зада-

стручних радова посвећених унапређивању на-

така Друштва математичара Србије обележио

ставе математике. Одговорни је уредник струч-

последњих пола века његовог постојања и рада.

ног часописа Настава математике и један
од уредника научног часописа The Teaching of

ЈОШ ПОНЕШТО. Као представник Мате-

Mathematics, којима ДМС доприноси унапређи-

матичког факултета или Друштва математичара

вању наставе математике и информатике. Био је

Србије, Зоран Каделбург био је члан бројних ко-

секретар и уредник научног часописа Матема-

мисија и радних тела који су доносили предлоге

тички весник а учествовао је и у организацији

и одлуке у вези са неколико реформи образовних

и реализацији неколико конгреса математича-

система, посебно у области наставних планова

ра Србије (раније Југославије) и других науч-

и програма за математичке предмете. На тај је

них скупова и симпозијума. У дужем периоду

начин, конструктивним приступом и врхунском

је уредник издавачке делатности ДМС-а, која је

компетенцијом, утицао да усвојена решења буду

тада умногоме обогаћена покретањем нових

прихватљива у мери коју је стварност омогућа-

едиција и издавањем посебних издања. Зоран

вала. У ова је настојања уградио своја научна и

Каделбург је обављао и неке од значајних руко-

стручна сазнања, стечена искуства у наставној

водећих функција; био је у више мандата члан

пракси у Математичкој гимназији и непосред-

Извршног одбора, члан Управног одбора, пот-

ним контактима са реализаторима наставе, али

председник или председник Друштва. Један је

и у реализацији наставних предмета Методика

од његових укупно осам почасних чланова. Мо-

наставе математике и Елементарна математика
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на Математичком факултету. Из ових је искустава проистекло и девет објављених средњошколских уџбеника, који су „доживели” више издања.

НЕШТО ЛИЧНО. Све до сада написано
има карактер објективности и поуздану подлогу
у чињеницама, писаним траговима и сл. Аутор
ових редова био је, стицајем околности, „учесник
и сведок” многих догађања која су у вези са школовањем у МГ и професионалном каријером Зорана Каделбурга. Пријатно је налазити се у овој
улози и писати у првом лицу.

„Феномен
Каделбург”
- ментални
склоп праћен
неопходним
цртама
карактера и
темперамента

Септембар је 1966. Обављен је пријемни испит
у два рока и, уз доста напора, бар делимично је

гимназије детаљно је приказан део резултата

употпуњено бројно стање три одељења прве генерације МГ. Био сам млади асистент и учествовао сам у избору задатака за пријемни и његовој
реализацији. Зоран је био шеснаестогодишњак
и није полагао пријемни; ослобођен је на основу освојене награде на републичком такмичењу.
Улазим у IIб, где треба да одржим прве вежбе; садржаје из основних појмова математичке логике
и теорије скупова сам, надао сам се, разумео и
добро „сажвакао”. Трема, можда блиска паници,
присутна је и стрепим да ће је ученици приметити. Једно је читати Расела, Колмогорова, Тарског,
Клајна, Курепу, а друго стати пред 18 одабраних и
радозналих шеснаестогодишњака и увести их у
тај свет. Ауторитет дневника не помаже. Али помаже овај мали, коврџави, који са разумевањем
одобрава и погледом ми даје до знања да му је
све јасно. Ево мени сарадника! А ја га се не сећам
са пријемног!? Постао ми је „репер”, онај међу
ученицима којем се обраћам и контролишем се
у прећутној комуникацији с њим. Тако је почела
моја сарадња са Зораном; како тада, тако и сада.
У публикацији Педесет година Математичке

проистеклих из те сарадње.
Знам да се многи питају у чему је тај „феномен Каделбург”. Специфичан когнитивни потенцијал се подразумева, а његова врхунска обдареност за „пословање” у математичким доменима
је верификована. Тај ментални склоп праћен је
неопходним цртама карактера и темперамента:
способност селекције, систематичност, одсуство
сваке жеље за личном промоцијом, истрајност у
остваривању добрих намера „на општу ползу”,
али и стална спремност да саслуша, размисли,
разуме и објективно процени и сучели своје и
саговорникове ставове. Знам да је тешко замислити деловање Математичке гимназије без
учешћа Зорана Каделбурга. Поуздано знам да је
деловање Друштва математичара Србије тешко
замисливо без његовог свестраног присуства
и учешћа. Знам да је и Математички факултет
тешко надокнадио његов одлазак у пензију. То је,
у ствари, Зоран Каделбург.
др Владимир Мићић
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ОРГАНИЗАЦИЈА
НАСТАВНО ОСОБЉЕ

К

Стручно веће математичке групе предмета
ада се погледа уназад, чини се
као да је од 2016. године прошлa
читава вечност. И да се све променило. Срећом, неке суштинске ствари и идеје које нас воде

ром Мићићем. Свесни колико је оваква школа
неопходна, они су поставили њене основе и осмислили начин рада, али су такође своје велико
искуство у раду са младим, талентованим математичарима преносили и на остале професо-

ипак су остале исте.

ре у Гимназији, а као професори Универзитета

Почетак рада Стручног већа за математи-

стварали посебну академску атмосферу по којој

ку (тада Актива за математику) повезан је са

је Математичка гимназија и данас специфична.

професорима Војином Дајовићем, његовом

Као и на самом почетку, и даље сматрамо да је

супругом Милицом Илић Дајовић и Владими-

од изузетне важности да се у извођење наставе,
38

Професори
математичке
групе предмета
у МГ 2016. године

поред искусних професора, укључи и што већи

матичке гимназије и Математичког факултета,

број младих асистената београдских факултета,

до одласка у пензију, четрдесетак година у Шко-

због њиховог великог доприноса подизању ни-

ли предавали Зоран Каделбург, Љубомир Чукић,

воа знања ученика, али и због не мање важног

Срђан Огњановић и Нинослав Ћирић. Њихо-

обрнутог процеса који подразумева да радом у

ва посвећеност и ентузијазам су пример свим

оваквој средини они и сами стичу неопходно ис-

млађим генерацијама.

куство за рад са студентима на Универзитету. У

Основна активност Стручног већа за мате-

Стручном већу математике, школске 2020/2021.

матику, организација и извођење наставе, у по-

године, радило је 32 професора, од којих 14 док-

следњих 18 месеци, због пандемије ковида 19, по-

тора математичких наука, и чак 20 некадашњих

казала се као велики изазов. Међутим, и поред

ученика наше школе. Независно од тога коју су

свих потешкоћа, сви су врло брзо и ефикасно

школу завршили, оно што је заједничко свим

прихватили нове околности у образовању и ис-

члановима Стручног већа су знање, ентузијазам

користили све предности савремених техноло-

и љубав према математици, што преносе и бу-

гија да би ученицима организовали наставу на

дућим генерацијама и тиме доприносе очувању

најбољи могући начин. Не треба занемарити ни

духа Математичке гимназије.

значајан рад Стручног већа математике на ма-

Треба истаћи да су, након завршетка Мате-

турским испитима, који су, и поред ванредних
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околности, у претходне две године били веома

геометрија (Илић, Маринковић, Матић)

успешно организовани: о задацима на испиту

lВ
 ероватноћа и статистика, и уџбеник

веома се водило рачуна, али је помоћ ученицима

и збирка задатака (Малишић)

у изради матурских радова из математике била

l Стереометрија (Ивановић, Огњановић)

још важнија. Неки ученици су написали изван-

lВ
 ероватноћа и статистика, и уџбеник

редне радове који су понекад и на нивоу мастер

и збирка задатака (Младеновић)

радова. Од 2019. године Математички институт

l Математика 10+ (Огњановић)

САНУ награђује најбоље матурске радове наших

l Математика 7д (Огњановић)

ученика из математике и информатике.

l Математика 8д (Огњановић)

l Чланови Стручног већа су наставили да
учествују у раду комисија за унапређивање пла-

„Завод за уџбенике” објавио је, од литерату-

нова и програма и увођење нових метода осав-

ре коришћене у Школи, и уџбеник за линеар-

ремењивања наставе, као и у писању литературе,

ну алгебру и аналитичку геометрију (Миличић,

првенствено за ученике Математичке гимназије,

Бајковић, Ђорић, Вељковић, Лазаревић, Ћирић) и

али и за ученике других основних и средњих

збирку задатака са заједничких писмених зада-

школа. Уз велико залагање дугогодишњег са-

така из анализе са алгебром (припремили Перо-

радника Гимназије Живорада Ивановића и Из-

вановић и Кнежевић).

давачког предузећа „Круг” у последњих четврт
века објављени су уџбеници и збирке задатака, у
почетку за средњу, а затим и за основну школу у
оквиру Математичке гимназије (у заградама су
наведени сви аутори појединих издања):
l Г еометрија 1 (Митровић, Огњановић,
Вељковић, Лазаревић, Петковић)
lА
 нализа са алгебром 1 (Драговић, Золић,
Каделбург, Огњановић, С. Чукић)
lА
 нализа са алгебром 2 (Каделбург,
Мићић, Огњановић)

Један од аутора уџбеника и најистакнутијих
чланова нашег стручног већа, проф. Ариф Золић, чије су знање и дугогодишњи ентузијазам
умногоме допринели развоју школе у ових
55 година, напустио нас је, нажалост, у априлу 2019. године, док нас је у пролеће наредне
године напустио и дугогодишњи сарадник и
пријатељ Математичке гимназије Живорад
Ивановић. Недуго пре и после педесетогодишњице постојања Школе, преминули су и
проф. Зоран Шами, дугогодишњи сарадник,
као и проф. Љубомир Протић, дугогодишњи

lА
 нализа са алгебром 3 (Каделбург,

професор и директор Математичке гимназије

Мићић, Огњановић, С. Чукић)

2001–2004, човек који је активно учествовао у

lА
 нализа са алгебром 4 (Каделбург,

њеном обликовању и развоју.

Мићић, Огњановић)
lТ
 ригонометрија (Дугошија,
Ивановић, Милин)
lЛ
 инеарна алгебра и аналитичка

Важне активности Стручног већа за математику су и стално стручно и педагошко усавршавање професора, као и учествовање на семинарима, летњим и зимским школама, где су
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Владимир Балтић, Мирјана Катић, Бојана Матић и Миљан Кнежевић

наши професори првенствено предавачи, али

сарадње Гимназије и Стручног већа, као и са-

и слушаоци. У интересу популаризације мате-

радње са Математичким факултетом Универ-

матике као науке, али и стручног усавршавања

зитета у Београду, Математичким институтом

професора, у последњој деценији Школу су по-

САНУ и Центром за промоцију науке.

сетили светски познати математичари: Сергеј

Стручно веће математике је активно у орга-

Новиков (2011), Гинтер Циглер (2012), Стева То-

низацији и реализацији математичко-спортског

дорчевић (2014), Владимир Зорич (2014), Антон

кампа за ученике од десет до петнаест година.

Зорич (2014. и 2016), Владлен Тиморин (2017), Јев-

Овај камп организује се од 2012. године у Тулби

гениј Смирнов (2017) и Кит Девлин (2018). Поје-

поред Пожаревца. Број заинтересованих учени-

дини од њих су присуствовали часовима мате-

ка сваке године се повећавао, а од 2014. стални

матике у менторским одељењима, а имали смо

гости су били и ученици из Русије, којима на-

и ту част да неки од њих у Гимназији одрже за-

ставу математике на руском језику држи наш

нимљива предавања ученицима, професорима

некадашњи ученик Владимир Шарић заједно са

и свима осталима који су били заинтересова-

сарадницима из Москве. Пандемија нас је спре-

ни. Предавање нашим ученицима о историји

чила да претходне две године организујемо ову

француске математике одржао је 2013. године

летњу школу, али се искрено надамо да ћемо сле-

тадашњи амбасадор Републике Француске у

деће године то успети.

Београду, Његова екселенција Франсоа Гзавије Денио, који је управо професор матема-

И последња, али свакако не најмање важна

тике. Ова предавања су само део међународне

активност Стручног већа јесте припрема учени41
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ка за такмичења из математике и реализација
додатне наставе из различитих области, међу
којима су и оне „нетакмичарске”. Настављена
је традиција, која се негује од самог почетка и
даје одличне резултате, да припремну наставу за
такмичења из математике већином држе бивши
ученици Гимназије, и сами олимпијци и освајачи
медаља, дајући својим успесима додатну мотивацију садашњим такмичарима за марљив рад.

Војислав Пантић и Алекса Маџаревић у студију МГ

Пред ванредно стање, у фебруару 2020. године,

вања средњошколаца основцима, тзв. вршњачка

Стручно веће за математику, уз посебно ангажо-

едукација. Резултати које континуирано пости-

вање директорке Мирјане Катић, и финансијску

жу ученици седмог и осмог разреда Матема-

подршку Канцеларије за младе Општине Вра-

тичке гимназије су више него импресивни и

чар, организовало је седмодневну зимску школу

квалитет наше школе препознају ученици и ро-

за, у том тренутку, најбољих 12 такмичара Гим-

дитељи широм Србије. Овог јуна имали смо чак

назије. Предавачи су били Душан Ђукић, златни

167 пријављених ученика за упис у седми разред,

олимпијац 1999. године и аутор бројних задатака

а примили смо 43 из целе Србије.

изабраних за ИМО, Теодор фон Бург, који је у

Стручно веће математике учествује у орга-

периоду 2007–2012. освојио четири златне и по

низацији и припреми задатака за међународно

једну сребрну и бронзану медаљу и тако постао
најуспешнији учесник математичких олимпија-

такмичење Куп Математичке гимназије. Куп је

да на свету до тада, Павле Мартиновић, освајач

ове године одржан по девети пут и окупља децу

две златне и једне сребрне медаље, и Никола

од десет до петнаест година. У претходне две го-

Петровић, два пута сребрни и једном бронзани

дине Куп је одржан по хибридном моделу; уче-

на олимпијадама крајем 20. века. Овакав рад у

ници из Србије такмичили су се у Гимназији,

Гимназији сигурно је допринео великим успеси-

док су инострани такмичари учествовали онлајн.

ма екипе Србије на претходне три математичке

Од посебног је значаја што у реализацији цело-

олимпијаде, и чак шест освојених златних ме-

купног такмичења учествују садашњи и бивши

даља (Павле Мартиновић и Алекса Милојевић

ученици, који помажу и у избору задатака. У по-

по две, Јелена Иванчић и Добрица Јовановић по

следњих пет година Комисију за математику са-

једну). Јелена Иванчић је притом на све четири

чињавају Соња Чукић, Павле Мартиновић, Игор

европске олимпијаде из математике за девојке

Медведев и Алекса Милојевић.

на којима је учествовала освојила златне медаље,

У свакој прилици се наглашава да матема-

чак два пута освојивши максималан број поена.

тичка такмичења нису ни изблиза најважнији

У организацији Стручног већа за математику

сегмент рада Математичке гимназије. Припре-

одржана су и бројна изузетно успешна преда-

ме за такмичења само су начин да се млади
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постепено уводе у научни рад. Сваки повра-

вић, Мирјана Катић, Бојана Матић, Милица

так наших ученика са студија на престижним

Мисојчић Огњановић, Никола Митриновић,

светским универзитетима користи се да одрже

Јелена Николић, Срђан Огњановић, Војислав

неко предавање млађима и тако пренесу своје

Пантић и Соња Чукић.

знање и искуство. Посебно смо поносни на Не-

Спољни сарадници: Милољуб Албијанић, Ми-

дељу математике, која се уз подршку Стручног

лан Алимпић, Ђорђе Баралић, Душица Брало-

већа редовно одржава од 2019. године на ини-

вић, Вукашин Брковић, Борислав Гајић, Душан

цијативу Павла Мартиновића, Игора и Марка

Дробњак, Милош Ђорић, Дејан Илић, Божидар

Медведева, Алексе Милојевића, Николе Садове-

Јовановић, Зоран Каделбург, Драгољуб Кечкић,

ка и Николе Самарџића. Одржана су предавања

Миљан Кнежевић, Ђорђе Кртинић, Бориша Ку-

о занимљивим темама факултетске математи-

зељевић, Катарина Кукић, Раде Лазовић, Катари-

ке и реакције ученика су биле врло позитивне,

на Лукић, Бобан Маринковић, Лука Милићевић,

тако да је 2020. године Недељу математике, због

Бојана Милошевић, Стефан Митровић, Слав-

ситуације одржану онлајн, пратило преко 70

ко Моцоња, Александар Пејчев, Зоран Петрић,

ученика, и то за време зимског распуста.

Марко Радовановић, Миодраг Радојевић, Мио-

Поред осталог, и као додатна инспирација

драг Спалевић, Стефан Спалевић, Младен Ста-

ученицима и професорима, формирана су и

менковић, Предраг Тановић, Данило Тошовић и

четири кабинета за математику, названа по

Теодор фон Бург.

Леонарду Ојлеру, Николају Лобачевском, Ала-

У последњих пет година у пензију су оти-

ну Тјурингу и Мирјам Мирзакани. Сваки од

шли Зоран Каделбург и Срђан Огњановић.

ових великих умова је на различите начине

Знање, време и љубав које су посветили мате-

обележио неку еру и оставио неизбрисив траг

матици и Математичкој гимназији су инспи-

у математици.

рација свима нама који смо годинама сарађи-

Руководилац Стручног већа за математи-

вали са њима. Они су, уз Владимира Мићића,

ку од 2008. до септембра 2019. године била је

најзаслужнији за очување изворне идеје и хра-

Мирјана Катић, која је затим постала прва жена

бри и истрајни у настојањима да школа иде на-

директор Математичке гимназије. Од тада па

пред и буде ово што је данас.

до данас руководилац Стручног већа је Соња
Чукић, бивша ученица Математичке гимназије,

Педесет пет година рада Стручног већа мате-

прво сарадница, а сада већ десетак година стал-

матике обележили су ентузијазам, љубав, успеси

но запослена у школи.

и снага да у најтежим тренуцима будемо јединствени и боримо се за нашу школу. Резултати

Чланови Стручног већа који су радили или и

који су постигнути вероватно су премашили

даље раде у Гимназији од 2016. године су:

очекивања оснивача Математичке гимназије.
Исто тако, надамо се да ће и резултати у наред-

Стално запослени: Сандра Андрић, Милица Живановић, Верица Илић, Јелена Јевремо-

ним годинама премашити садашња очекивања.
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Стручно веће физике и астрономије

Н

Стручно веће физике и астрономије
астава физике у Математичкој гимназији одувек има
наглашену улогу и значај.
Стручно веће за физику у
протеклих пет година наста-

Поред и раније присутних сарадника (Бранислав Цветковић, Игор Салом, Александра
Димић, Саша Ивковић, Станко Николић), у
овом петогодишњем периоду у настави су
учествовали и нови сарадници са Физичког

вило је са врло успешним радом, активности

факултета и Института за физику: Зоран

су проширене и осавремењене.

Николић, Филип Маринковић, Драгољуб Гочанин, Марија Шиндик, Ивана Стојиљковић

Наставници

и Дејан Ђокић. Продужили смо праксу анга-

Стални чланови Стручног већа за физику до

жовања младих и надарених професора, ен-

пре годину дана били су: Наташа Чалуковић,

тузијаста, који су обогатили наставу и ванна-

Јовица Милисављевић, Драгица Ивковић, Сло-

ставне активности новим идејама и методама

бодан Спремо, Катарина Матић, Вишња Јова-

и тако допринели развијању љубави ученика

новић и Иван Станић. Легенда школе, Наташа

према физици и њиховим успесима на раз-

Чалуковић је пре годину дана отишла у пензију.

ним нивоима.
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Планови и програми

механике флуида и струја, како једносмерних,
тако и наизменичних, чиме се Тесла бавио целог

Од 2020/2021. школске године, настава се ре-

свог живота.

ализује према новом Плану и програму наставе
и учења, прописаном од стране Министарства

Кабинет у приземљу – Пупинов кабинет,

просвете. У изради овог документа учествовали

опремљен је вероватно боље него у било којој

су и професори наше школе.

другој школи у држави. То је место за реализовање експерименталних вежби за четврти раз-

Садржајно су нови планови и програми не-

ред, ту се налазе сложени и веома скупи уређаји

знатно промењени у односу на раније. Значај-

који се користе у настави. У сарадњи са Физич-

но су осавремењене методе рада, много више

ким факултетом школа је инсталирала неколико

се примењују нове технологије и нови начини

лабораторијских вежби које се раде на даљину.

презентовања и провере знања. Ученицима се

Један од њихових аутора је наш сарадник Саша

омогућава да и сами осмишљавају и реализују

Ивковић и захваљујући њему омогућен је овај

своје пројекте: самостално, у групама, поједи-

облик рада и нашим ученицима. Експерименти

начно или на радионицама. У настави су у већој

се раде у реалном времену, са реалним уређаји-

мери заступљене лабораторијске вежбе, које на

ма, али је управљање на даљину, тако да учени-

очигледан начин продубљују знања и вештине

ци раде праве вежбе, а не симулације. Ово је у

ученика.

време пандемије која нас је задесила помогло да

Ми, професори, имамо и користимо слободу

одржимо жељени квалитет вежби.

да помало и одступимо од прописаних програма прилагођавајући наставу способностима и
интересовањима ученика. Освежавамо садржај
темама из савремене физике, користимо строжи
математички апарат у обради наставних јединица, проширујемо избор демонстрационих огледа
и лабораторијских вежби и обогаћујемо их применом рачунара.

Кабинет
Од првих дана школе прихваћена је теза да

Драгица Ивковић у Церну

настава физике може бити успешна само ако
теоријска излагања и расправе прати адекватна

Наши кабинети уређени су тако да оди-

експериментална интерпретација. Уложена су

шу физиком, подстичу ученике на рад и раз-

средства у опремање нашег кабинета у подруму

мишљање. Украшени су портретима знамени-

– Теслиног кабинета, у коме се одржавају експе-

тих српских физичара (Михајла Пупина, Николе

рименталне вежбе из механике, термодинамике,

Тесле и Милутина Миланковића), које су цртали
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Фестивал науке

Фестивал физике

наши талентовани ученици. На зиду се такође
налази и низ слика научника, поређаних хронолошки, са адекватним мотивационим порукама.

Менторска настава
Менторска настава одвија се по устаљеним
принципима, освежава се новим проблемским
задацима, теоријским и експерименталним,
форсира се индивидуални и групни рад ученика.
На овим часовима ученици су посебно мотивисани да покажу знање и таленат и реше задате
проблеме и изазове.

Слободан Спремо, Јовица Милисављевић,
Наташа Каделбург, Наташа Чалуковић, Весна Рапаић,
Бранислав Цветковић и Драгица Ивковић

Додатна настава, ваннаставне
активности, такмичења
Додатна настава се организује у оквиру
припрема ученика за домаћа и међународна
такмичења. За ову наставу задужени су наши
бивши ученици, сада успешни научници или
најбољи студенти Физичког и Електротехничког факултета, учесници на међународним
олимпијадама. Настава је конципирана тако да
сваку област физике припрема и реализује по

Секција Примењене физике
и електронике у Бечу 2019. године

један сарадник, онај којем је та област најбли48

Наши ђаци у посети САНУ

жа. Тако су часови додатне наставе на највишем
могућем нивоу. Доступни су не само такмичаФестивал физике

рима него и другим заинтересованим ученицима. Најуспешнији такмичари из трећег и четвртог разреда помажу у реализацији припрема за
такмичења основаца.
У оквиру ваннаставних активности је и
Недеља физике, која се организује једном годишње. Наши бивши ученици, студенти основних или докторских студија на најпознатијим светским универзитетима, тада у школи
држе предавања и упознају одабране ученике
са уже стручним областима којима се баве, истраживањима и пројектима у којима су ангажовани, али и најактуелнијим истраживањима
у физици уопште.
Секција примењене физике и електронике (ПФЕ), која окупља ученике заљубљенике
у електронику, физику и програмирање, наставила је са успешним радом и из године у
годину постиже све значајније резултате. Секцијом успешно руководи Јовица Милисављевић. Ради се по менторском принципу; старији

Јовица Милисављевић, Наташа Чалуковић и Драгица
Ивковић у Андрићграду

ученици помажу млађима у осмишљавању и
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Наши ђаци у посети САНУ

реализовању разних задатака. Секција је успо- руководилац је био Саша Ивковић. Том прилиставила сарадњу са Првом крагујевачком гим- ком ученици су могли да се поиграју занимљиназијом где одлази на смотре и постиже запа- вим експериментима, да чују плазма звучник,
жене резултате. Остварена је и међународна да направе од пламена стојеће таласе, итд.
сарадња учешћем на фестивалу иновација,

Такмичења су и даље најпопуларнији об-

креативности и технологије Maker fair у Бечу.

лик ваннаставних активности. Учешће учени-

Имали смо позив и за Maker fair у Прагу, али

ка на општинским и окружним такмичењима

то због пандемије није реализовано. Секција

је масовно и веома успешно. И на државним

редовно учествује на Фестивалу наука а била

такмичењима наша школа је доминантна, и

је запажена и посећена и на манифестацији

по броју учесника и по броју освојених награ-

„Ноћ музеја”.

да. Ученици су бриљирали и на међународним

Интерактивни Фестивал физике у Мате- такмичењима, а о томе ће бити речи у посебматичкој гимназији по плану се одржава сва- ном делу монографије. Ово је било пет најуке друге године; успешно је реализован мар- спешнијих година у историји школе по броју и
та 2019, док 2021. није одржан због пандемије. сјају медаља које су наши ученици – физичари
Фестивал је реализовао Физички факултет а освојили. У припреми и реализацији оваквих
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такмичења највише су се ангажовали Александра Димић и Иван Станић, ентузијасти са много знања и такмичарског искуства.

Астрономија
Астрономија је заступљена са једним часом недељно у четвртом разреду. Професор
Слободан Спремо својим предавањима шири
љубав према овој лепој научној дисциплини.
Отуда се већи број ученика опредељује за ма-

Фестивал физике у школи

турске радове из астрономије или се бави њеним темама на неки други начин. Наши ђаци
редовно учествују на такмичењима из астрономије и астрофизике; врло су успешни, што
показују и освојене медаље на међународним
олимпијадама.

Сарадња
Стручно веће физике током протеклих пет
Наши ученици на изложби „Миланковићева временска капија”

година сарађивало је са многим институцијама и појединцима. У немогућности да их све

настављена је добра сарадња у виду посета

набројимо, споменућемо тек неке од наших

Факултету, присуствовања фестивалима фи-

сарадника:

зике у организацији Факултета и занимљи-

l Готово сви професори-сарадници анга-

вим предавањима отвореним за наше учени-

жовани су са Физичког факултета у Београду

ке. Поред тога, ту је и учествовање ученика

и Института за физику у Земуну. У овим ин-

на Masterclass предавањима и вежбама, које су

ституцијама много наших ученика је урадило

директно повезане са Церном, преко експери-

матурске радове, универзитетски професори

менталних вежби на даљину, реализације на-

и научници су им са задовољством били мен-

шег Фестивала физике, помоћи око извођења

тори, обезбеђујући им приступ лабораторија-

експерименталних вежби итд.

ма и поверавајући им озбиљне истраживачке

l Слично, само у мањем обиму, сарађујемо

задатке. Ученици су присуствовали бројним

и са Институтом за нуклеарне науке Винча, где

предавањима и семинарима у овим институ-

наши ученици путем манифестације „Отворе-

цијама, где су организоване и припреме за

на врата Института Винча” и предавања имају

нека међународна такмичења.

прилику да се упознају са тренутним активно-

l Са Физичким факултетом у Београду

стима Института. Треба имати у виду да науч51

граду сарадња је настављена у виду занимљивих предавања, заједничке израде пројеката и
матурских радова.

Настава у време пандемије
Настава је успешно извођена и у условима
пандемије ковида 19; реализовани су планови
и програми, ученици су добро припремљени
за наставу у наредним разредима, као и за
пријемне испите на факултетима.
Теоријска настава је реализована употребом различитих технолошких достигнућа и
метода: презентација, писања по графичкој
табли, демонстрација које су ученици пратили, израде домаћих задатака (теоријских и експерименталних), живe дискусије преко Тимса

Мирјана Катић и Иван Станић

(Microsoft Teams), израде семинарских радова,
ници из Винче активно учествују у стварању истраживања у кућним условима, и сл. Ситуаисторије у Церну, коме се Србија вратила као ција са пандемијом помогла је нама, професопридружени члан у септембру 2018. када је у рима, да спознамо колико много квалитетних
Церну била присутна и Драгица Ивковић.
садржаја са интернета (слика, анимација, готових симулација) можемо да искористимо у

l Сарадња са САНУ се огледала у реализа-

редовној настави.

цији малих експеримената од стране наших
ученика на Фестивалу „Наука кроз забаву”.

Захваљујући Физичком факултету, Саши
Ивковићу, Јовици Милисављевићу и Драгици

l У сараднике можемо сврстати и Церн

Ивковић, експерименталне вежбе за четврти

(CERN). Тамо ради др Предраг Миленовић

разред реализоване су на даљину: ученици су

(бивши ученик МГ), чијим је посредством не-

даљински управљали техником која се налази-

ким нашим ученицима и професорима омо-

ла у школи и радили праве експерименте из

гућено да посете овај чувени институт и уживо

области полупроводника и нуклеарне физике.

присуствују најзначајнијим експериментима

За ниже разреде вежбе су извођене на разли-

данашње физике. Уз то, сваке године наши нај-

чите начине: давана су детаљна упутства за

бољи ученици су учесници CERN Masterclass

њихову реализацију код куће, коришћене су

програма (заједно са ученицима из преко 40

богате могућности интернета за симулацију

земаља широм света).

експерименталних вежби, вршена су мерења у

l Са Електротехничким факултетом у Бео- школи са директним преносом, итд.
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Стручно веће информатичке групе предмета 2016. године

Стручно веће информатичке групе предмета

М

симболичког језика, упознавали основне делове

атематичка
гимназија
увек је била предводник
у спровођењу добрих
идеја, па је тако било и са
увођењем информатич-

ницирања човека са рачунаром и основне прин-

ких садржаја у наставу. Три године по оснивању

знање проверавано је у оквиру практичног дела

Математичке гимназије, у јесен 1969. године, уво-

наставе. Интересовање за програмерски смер

ди се програмерски смер. Предмет Програми-

било је у сталном порасту. Првих 20 матураната

рање и математичке машине слушају ученици

програмерског смера завршило је Математичку

наше школе онда када ни код нас ни у већини

гимназију 1971. године. Овај смер је до увођења

европских земаља није било информатичких са-

усмереног образовања завршило 319 ученика –

држаја у настави, чак ни на редовним студијама.

последња генерација је матурирала 1980. године.

Настава програмирања на програмерском

Први професор програмирања био је Љубо-

смеру изводила се у одељењима трећег и чет-

мир Протић, а убрзо му се прикључују Бошко

вртог разреда. У трећем разреду ученици су на

Јовановић, Георгије Стојковић, Душан Тошић,

фиктивној троадресној машини, преко њеног

а затим и многи други сарадници. Захваљујући

рачунара, програмски језик као средство комуципе програмирања. У четвртом разреду програмери су учили програмски језик Ortran. Стечено
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Бивши ученик Никола Јовановић држи час у оквиру Недеље информатике

наставним програмима који су им отворили

мета. Програми су исти као и у другим гимна-

видике у до тада мало позната информатичка

зијама, али не и начин њихове реализације. За

пространства, ученици Математичке гимназије

разлику од наставе у другим гимназијама, које

постали су просветитељи који су рачунарску

су имале велике проблеме са наставним кадром

писменост ширили на просторима бивше Ју-

за ове предмете, у Математичкој гимназији ин-

гославије. Већина њих се без проблема запошља-

форматичке предмете предавали су професо-

ва у рачунарским центрима великих предузећа

ри који су претходних година већ реализовали

и врло брзо напредује до руководећих места.

сличне програмске садржаје, као и млади кадро-

Они су и главни реализатори информатичких

ви који су завршили одговарајуће смерове на

предмета у реформи средњег усмереног образо-

ПМФ-у у Београду.

вања, почев од школске 1977/78. године.

Од школске 1988/89. године Математичка

Математичка гимназија уклопила се у токо-

гимназија се враћа својим изворним начели-

ве реформисања средњег усмереног образовања.

ма – уписује се прва генерација ђака по посеб-

У њој се, као и у многим другим гимназијама тог

ном огледном Плану и програму образовања у

времена, у оквиру математичко-техничке стру-

природно-математичкој струци за образовни

ке школују програмери, оператери на рачунару,

профил математичко-програмерски сарадник.

математичко-технички сарадници и статистича-

Школске 2004/05. године уводе се два одељења

ри који имају велики број информатичких пред-

седмог разреда основне школе. Тако се са си54

Фотографија у средини: Бивши ученик Петар Величковић
на Недељи информатике. Фотографија испод: Кабинет за информатику

Јелена Хаџи-Пурић и Младен Пузић са ученицима на ЕЈОИ 2020. године

стематичним информатичким образовањем у

На међународним олимпијадама из инфор-

Математичкој гимназији почиње већ од седмог

матике у последњих пет година наши ђаци

разреда. При конципирању програма из области

освојили су 13 медаља: Ненад Баук сребрну ме-

информатике водило се рачуна о чињеници да је

даљу 2016. године, Филип Весовић, Момчило То-

реч о ученицима натпросечно обдареним за ма-

паловић и Владимир Миленковић бронзане ме-

тематику, што даје добру основу да се развију у

даље 2017, Павле Мартиновић сребрну медаљу,

стручњаке који ће представљати основну полугу

а Алекса Милисављевић бронзану 2018, Младен

у развоју нашег друштва.

Пузић и Јован Бенгин бронзане медаље 2019, Јован Бенгин и Матеја Вукелић бронзане медаље

Стручно веће информатике наставља и да-

2020, Матеја Вукелић сребрну медаљу, а Јован

нас, када је информатика заступљена у скоро

Бенгин и Александар Вишњић бронзане медаље

свим сферама живота и брзо се развија, да прати

2021. године.

трендове, унапређује и обогаћује наставни процес из информатике. Наши ђаци су нам најбољи

На балканским олимпијадама из информа-

сарадници у томе. С обзиром на то што имају

тике у истом периоду наши ђаци остварили су

знање из математике и физике, као и много ен-

изузетне резултате: Филип Весовић и Владимир

тузијазма, успешно се укључују у достигнућа

Миленковић сребрне медаље 2017, Алекса Мили-

савремене науке и постижу изузетне резултате

сављевић сребрну медаљу, Момчило Топаловић

на такмичењима.

и Младен Пузић бронзане медаље 2018, Јован
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Бенгин cребрну, а Младен Пузић бронзану медаљу 2019. године.
Поносни смо и на наше девојке. Ове године
(2021) одржана је Прва европска информатичка олимпијади за девојке, на којојој су ученице Математичке гимназије показале сјајне резултате; Ања Милошевић је освојила сребрну
медаљу, а бронзане медаље освојиле су Јована
Лазић и Ања Дожић.
Станка Матковић, Марина Ђуришић, Мијодраг Ђуришић
и Александар Алимпић

Свакако ту су и најмлађе снаге Математичке
гимназије, ученици Основне школе при Математичкој гимназији. Они су заблистали медаљама на међународним такмичењима из информатике. На јуниорским балканским олимпијадама
из информатике медаље су освојили: Марко Шишовић бронзану 2016, а Јован Бенгин и Матеја
Вукелић сребрне 2018. На европским јуниорским
олимпијадама из информатике Вељко Радић и
Алекса Миљковић освојили су бронзане медаље
2017. године; Јован Бенгин сребрну, а Матеја Ву-

Раде Лазовић, Ивана Мастиловић Јовановић и Жељко Лежаја

келић бронзану медаљу 2018; Матеја Вукелић
освојио је сребрну медаљу 2019; Филип Бојковић

На њима наши ђаци радо учествују. Одржан је

освојио је сребрну медаљу, а Вук Долијановић и

и десети, јубиларни, „мтс апп конкурс”, који је

Јован Милићев бронзане медаље 2020. године.

започео као сарадња наше школе и Телекома
Србија, а проширио се на школе које раде са

Наши ђаци редовно учествују и освајају бројне награде и на осталим међународним такми-

обдареним ученицима широм наше земље и

чењима као што су Жаутиковска олимпијада,

региона. Тим ученика Математичке гимназије

Romanian Мaster of Informatics, Mеђународна

са ментором, Душом Вуковић, освојио је на-

олимпијада метропола, Међународно такми-

граду школске 2018/2019. године и учествовао

чење из програмирања „Џон Атанасов” и Mеђу-

на „Регионалном апп изазову” који је одржан у

народни турнир „Bubble Cup”.

Подгорици, Црна Гора.

Поред традиционалних такмичења, са раз-

У сарадњи са организацијом „Достигнућа

војем информатичких технологија, организује

младих у Србији”, ученици наше школе од 2017.

се све више такмичења која захтевају креатив-

године учествују на такмичењима у предузет-

но програмирање корисничких апликација.

ништву „Пословни изазов” и „ИЗАЗОВ специјал”.
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лико патената, од којих је најпознатији онај који
је омогућио повећање капацитета хард-дискова.
Курс машинског учења за ђаке и професоре одржао је др Младен Николић са Математичког факултета Универзитета у Београду, уз помоћ свог
асистента Немање Мићовића.
Као још један вид афирмације информатике, од 2015. године, у Математичкој гимназији се сваке године одржава манифестација
Мијодраг Ђуришић, Јасминка Михаљинац, Станка Матковић,
Нина Алимпић, Жељко Лежаја и Ивана Мастиловић Јовановић

Недеља информатике. Замишљена је као циклус предавања и радионица у вези са разним
релевантним и актуелним темама у рачунарским наукама, и организована за пробрану
групу ученика Математичке гимназије, којој
се неретко придружују и професори. Први
предавачи били су Андреј Ивашковић, Милош Станојевић и Петар Величковић, наши
бивши ђаци, тада студенти рачунарских наука
на Универзитету у Кембриџу. Од тада до данас број предавача и организатора умногоме
се проширио бившим ученицима Математич-

Гордана Зарић и Жељко Лежаја са ученицима у Темишвару

ке гимназије и освајачима медаља на најпреПоред редовне наставе, у Математичкој гим-

стижнијим такмичењима из информатике.

назији редовно се одржавају додатна настава и

Рад са младим талентима је најважнији

припреме ђака за такмичења. У додатној наста-

аспект рада професора Математичке гимназије.

ви учествују ђаци Математичке гимназије који

Иако се трудимо да радимо по начелу: „Није бит-

су постигли добре резулате на такмичењима до-

но на чему се ради, већ како се ради”, опрема je

приносећи својим искуством напретку млађих

ипак битан фактор за рад наше школе. Данас

генерација. У раду са такмичарима посебно се

се настава информатике одвија у пет кабинета

ангажују професори Драган Урошевић и Јелена

опремљених рачунарима и медијатеци. Савре-

Хаџи-Пурић.

мена рачунарска опрема у два кабинета је резултат донације Нафтне индустрије Србије у

Ми увек учимо са ђацима. Некадашњи уче-

оквиру програма „Енергија знања”.

ник Математичке гимназије, проф. др Александар Кавчић одржао је предавање за наше учени-

Захваљујући, пре свега, великим донација-

ке и професоре. Професор Кавчић предавао је на

ма наших бивших ђака, у августу 2019, завр-

више америчких универзитета и аутор је неко-

шена је акција прикупљана средстава за на57

бавку 100 рачунара за кабинете информатике

свећених популаризацији информатике и ко-

Математичке гимназије.

ординатори многих такмичења из информатике. Били су то наши сјајни методичари наставе

Стручно веће за информатику у периоду од

програмирања који су знали како да корак по

2016. до 2021. чине професори: Жељко Лежаја,

корак уведу децу у свет програмирања и да их

Мијодраг Ђуришић, Милан Чабаркапа, Горан

мотивишу да тај свет заволе. Невенка Спалевић

Јелић, Петар Радовановић, Милош Арсић, Ива-

и Јасминка Михаљинац чак су написале и уџбе-

на Мастиловић Јовановић, Нина Алимпић, Сне-

нички комплет за први разред основне школе

жана Јелић, Марина Ђуришић, Душа Вуковић и

„Од играчке до рачунара” како би и најмлађе

Станка Матковић. Сарадници Стручног већа са

генерације увеле у свет информатике.

Београдског универзитета: Драган Урошевић,
Јелена Хаџи-Пурић, Филип Марић, Тамара Ше-

Ако за неку књигу можемо да кажемо да је

куларац, Јована Ковачевић, Ивана Танасијевић,

буквар за програмирање, то се сигурно односи

Јелена Граовац, Јасмина Добрић, Филип Хаџић

на књиге нашег Милана Чабаркапе Чабра. Ми-

и Предраг Обрадовић својим знањима и иску-

лан је написао бројне књиге и збирке задатака

ствима доприносе посебној академској атмос-

из програмирања. Његове књиге не користе

фери у нашој школи. Млади сарадници, већина

само ученици наше школе већ су их и студенти

наши бивши ђаци, сада асистенти Београдског

препознали као одличну литературу за спре-

универзитета, својом енергијом и ентузијаз-

мање испита на факултетима.

мом на посебан начин подстичу наше ђаке пре-

Трудимо се да наставимо њихов пут и да

носећи им љубав према науци. Генерацијска

са толико љубави преносимо знања будућим

приближност и њихов елан умногоме допри-

генерацијама. Информационе технологије и

носе како ученицима тако и члановима актива

информатика убрзано напредују и развијају

стварајући мотивишућу атмосферу која нам

се. Трудићемо се да пратимо развој науке и да

даје снагу и јединство. Рад у нашој школи мла-

остваримо високе циљеве које су нам претход-

дим сарадницима свакако омогућава да стекну

не генерације професора оставиле као задатак.

неопходно искуство које ће им бити значајно за

Математичка гимназија се као образовна и ва-

даље напредовање.

спитна институција труди да формира високо
образоване стручњаке који у школи уче више

У претходном периоду пензионисани су ис-

од информатике, математике и физике. Наш

такнути чланови нашег актива, Невенка Спале-

актив, такође, са ученицима развија и посебан

вић, Јасминка Михаљинац, Бранислава Бајко-

однос који се пре свега заснива на обостраном

вић Лазаревић и Милан Чабаркапа. Они су дали

поштовању и подршци.

огроман допринос развоју информатике код
нас. Више од 30 година бавили су се ширењем

Чланови Стручног већа информатике на-

информатичке писмености и развијањем алго-

писали су више уџбеника из области инфор-

ритамског начина размишљања, написали су

матике за потребе наставе у Математичкој

бројне књиге, били су сарадници часописа по-

гимназији, и то:
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Милан Чабаркапа

Душа Вуковић

Ученици МГ на XXXII међународној олимпијади из информатике у Сингапуру 2017. године

C – основи програмирања (Милан Чабаркапа,
Круг, 1996);

па, Рачунарска гимназија – CET, 2007);
Основи програмирања у окружењу графичких оперативних система – Програмски језик
C# (Душа Вуковић, Станка Матковић, Мијодраг
Ђуришић, Бранислава Бајковић Лазаревић, CET,
2006);

Основи програмирања – I (Милан Чабаркапа,
Круг, 2000);
Основи програмирања II + Delfi (Милан Чабаркапа, Круг, 2001);

Основи програмирања у окружењу графичких
оперативних система – Програмски језик C# –
приручник за наставнике (Душа Вуковић, Станка Матковић, Мијодраг Ђуришић, Бранислава
Бајковић Лазаревић, CET, 2006);

C/C++ – збирка задатака (Милан Чабаркапа,
Станка Матковић, Круг, 2003);
Методичка збирка задатака из програмирања (Милан Чабаркапа, Невенка Спалевић, Рачунарска гимназија – CET, 2007);

Пролог и логика (Бранислава Бајковић -Лазаревић, Мијодраг Ђуришић, Станка Матковић)

C++ – основе програмирања (Милан Чабарка59

Рачунарство и информатика III за ученике
Математичке гимназије (Н. Спалевић, Н. Алимпић, Ј. Хаџи-Пурић, 2007); и
Основи програмирања – Програмски језик C#
(Душа Вуковић, Станка Матковић, Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2012).
Професори Математичке гимназије су такође и аутори више одобрених уџбеника за информатику који се користе у другим школама,
као и стручних и научних радова објављених
у одговарајућим часописима. Сарадници су и
аутори бројних задатака и материјала на порталу Петља. У Фондацији „Петља” истакнуте
позиције заузимају бивши ученици и професори Математичке гимназије Небојша Васиљевић, Милан Вугделија и Тео Шаркић.
Поред активног публицистичког рада, наши
професори су аутори и реализатори многоДиректор Мирјана Катић и Јелена Хаџи-Пурић

бројних обука стручног усавршавања, акредитованих семинара за наставнике основних и
средњих школа у Србији.

Јелена Хаџи-Пурић и Душа Вуковић су, као
део делегације Министарства просвете, науке

Професори Математичке гимназије имали и технолошког развоја Републике Србије, учесу значајну улогу у креирању модерних на- ствовале на двонедељном курсу „Digitalization
ставних материјала и обука за наставнике који of Education for Serbia” у граду Чангша, Напредају информатичке предмете у одељењима родна република Кина, током новембра 2019.
за ученике са посебним способностима за ра- године.
чунарство и информатику. Ова одељења почела су са радом 2018. године у преко 30 гимназија широм наше земље.
Завод за унапређивање образовања и васпитања јe током 2020. и 2021. године, ангажовао професоре наше школе за писање планова
наставе и учења оријентисаних ка исходима

Од 2002. године до данас професор Жељко
Лежаја редовно држи предавања на традиционалном семинару „Едукација и нове технологије
у Еврорегији” у Темишвару. На овом семинару
су неколико пута учествовали и професори Јовица Милисављевић и Гордана Зарић.
Математичка гимназија једна је од првих об-

за информатичке предмете у прва два разреда

Математичке гимназије и школа које раде по разовних установа из наше земље која још од
нашем програму.

2006. године учествује у академском програму
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компаније Oracle. Професори наше школе зав-

зауставила ни такмичења. Квалификације за

ршили су многе обуке из програмирања и база

такмичења и такмичења на државном нивоу

података у оквиру овог програма и стекли међу-

у организацији Друштва математичара, као

народно признате сертификате. Душа Вуковић

и такмичење из информатике током Деветог

и Станка Матковић у оквиру програма „Oracle

купа Математичке гимназије, изводили су се

Academy” раде као инструктори за наставнике

коришћењем портала „Петља”. Наши ђаци су

из Републике Србије и Црне Горе.

током пандемије учествовали и на међународним онлајн такмичењима. Припреме је за сва

Важан аспект рада Математичке гимназије

онлајн такмичења која су се одвијала у нашој

је сарадња са другим образовним установама

школи водио колега Жељко Лежаја.

у земљи и иностранству и у области информатике.

Поред запослења у разним развојним центрима у Србији, многи ученици Математичке

Посебно важна за Математичку гимназију

гимназије ангажовани су на пословима врхун-

је сарадња са Мајкрософтовим (Microsoft) Раз-

ских информатичких технологија широм све-

војним центром у Београду. Већина запослених

та. Интересовање и знање које су понели из

у овом центру су бивши ученици Математичке

Математичке гимназије одвели су их на важне

гимназије, тако да подизање квалитета наставе

позиције у водећим светским корпорацијама,

у нашој гимназији доноси обострану корист и

као што су Google, Microsoft, Facebook, Oracle,

напредовање. Мајкрософт помаже и подржава
школу у разним активностима. За ученике су

Simens, IBM и др., а љубав и захвалност пре-

више пута организоване посете просторијама

ма њој подстичу их да дођу и помогну школи,

ове компаније. У октобру 2019. године Матема-

да мотивишу и упуте нове генерације кад год

тичку гимназију посетио је водећи тим Мајкро-

то могу. Када отворе претраживач или неку од

софтовог Сектора за образовање који ради на

друштвених мрежа, професори Математичке

развоју алата за примену у образовању младих,

гимназије могу са поносом рећи да је бар јед-

коришћеног у школама широм света. Наши

ну од апликација коју ће користити програми-

бивши ученици који су запослени у Мајкросо-

рао стручњак, који је као њихов ђак у Матема-

фтовом развојном центру у Београду предста-

тичкој гимназији за оцену из програмирања

вили су програм на којем раде.

урадио своје прве задатке.

Претходну и текућу годину обележила је

Математичка гимназија је институција која

пандемија ковида-19. Захваљујући савременој

ствара генерације научника и инжењера који

технологији успешно смо прихватили нове

ће знањем увек на најбољи начин презенто-

околности у образовању и изборили се да ор-

вати своју земљу и допринети њеном развоју.

ганизујемо наставу и све остале активности

Најфинији алат којим се активира потенцијал

на најбољи могући начин. Томе су највише

најдрагоценијег ресурса Србије, њених људи,

допринели администратори мреже Жељко

јесте наша школа и Стручно веће за информа-

Лежаја и Мијодраг Ђуришић. Пандемија није

тику као њен део.
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Професорке биологије Снежана Илијев, Бранка Добрковић, Јасмина Стошић и Јелена Поповић

Стручно веће биологије, хемије и географије
Биологија

квизова и игрица трудили смо се да овај предмет учинимо што приступачнијим.

Као једна од природних наука, биологија
остаје у сфери интересовања ученика Мате-

Поред изложених модела и радова, биолош-

матичке гимназије. У претходном периоду

ки кабинет сада краси и акваријум, који упот-

настојали смо да унапредимо наставни про-

пуњује већ добро опремљен простор. Заједно са

цес биологије и да овај предмет још више

ученицима успели смо да га додатно обогатимо.

приближимо ученицима, да повећамо њихову

Различити таленти наших ђака виде се управо

заинтересованост за биологију и разумевање

овде. Разноврсни панои о актуелним и занимљи-

ове комплексне науке. Увођењем иновација

вим темама, цртежи који приказују различите

у наставни процес, коришћењем савремених

сегменте развоја биологије, модели структура и

метода рада, проширивањем примене ИКТ-а,

процеса у телу употпуњују простор у којем сви

имплементирањем у наставни процес разних

заједно радимо. Овај сегмент је врло значајан
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за развој интердисциплинарности, којој тежимо. Склоности ученика ка сликарству, цртању,
моделирању, математици, физици, програмирању прожимају се њиховом жељом да продубе знања и у овој области. И даље се трудимо
да ученицима пружимо могућности да се и на
овом пољу искажу. То чинимо додатним радом
са њима, припремама за такмичења, пружањем
помоћи у изради матурских радова, сарадњом
са колегама са Института за биолошка истра-

Јасмина Стошић и Јелена Поповић
са ђацима на Фестивалу науке

живања „Синиша Станковић”, организовањем
и обележавањем манифестације Дан ДНК у нашој школи. Трудимо се да биологију што више
повежемо са осталим научним сферама, како
са онима које су директно повезане са предметом изучавања биологије тако и са другим,
надајући се да на тај начин дајемо темеље које
ученици могу искористити у савременом свету технологије, програмирања и медицинских
истраживања, што је многим нашим ђацима

Кабинет за биологију

веома занимљиво.
Почетком 2021. наша драга колегиница

основној школи преузела је професорка Ана

Снежана Илијев отишла је у заслужену пен-

Милосављевић, прикључивши се професорка-

зију, а њене часове и реализацију наставе у

ма Јасмини Стошић и Јелени Поповић.

Из угла неког ко је преко тридесет година
у Математичкој гимназији
Предавати тридесет година у Математич-

и врло захтевно и изазовно искуство. Ђаци Ма-

кој гимназији је не само велики успех већ и

тематичке гимназије су навикнути на изазове

велика част.

на какве наилазе у додиру са „тешким” математичким задацима. Ако желите да им приву-

Радити са ученицима који су заинтересова-

чете пажњу на неки други предмет који није

ни не само за математику, физику и информа-

у њиховој примарној сфери интересовања, мо-

тику већ уопште за науку је дивно, али уједно

рате им поставити исти такав изазов. А иза63

Обележавање школске славе Свети Сава у просторијама Математичке гимназије

зов је да покушају да реше и неки биолошки

ке.... Добићете – „фанове” биологије.

проблем, а не само математички, да пронађу

Оваква повезаност није присутна само то-

математику, физику и информатику у биоло-

ком њиховог времена проведеног у школи. Она,

гији, да повежу ове науке... И то морате радити

наиме, тек долази до изражаја када ђаци заврше

на њима интересантан начин, што у последње

средњу школу и када на студијама, или након

време, пре свега, значи да морате употребити

њих, повежу своја примарна интересовања са

савремене информационе технологије.

биологијом. А тога је у времену процвата био-

Притом, ако све то повежете и са њиховим

информатике, биофизике и продора математи-

„скривеним” талентима – музиком, сликар-

ке у све сфере живота – све више. И када вам

ством, глумом, моделирањем и др., добићете

на годишњицама матуре ђаци кажу како сте ви

невероватне резултате. Добићете креативне

главни „кривац” што су ту где јесу, онда схватите

моделе који красе биолошки кабинет, снимке

да тих тридесетак година проведених у Мате-

одиграних представа са биолошким темама,

матичкој гимназији има смисла и да им је, без

музичке композиције на сличне теме, есеје и

обзира на то што се на годишњицама матуре

песме, „јестиве” моделе ДНК или моделе који су

„скупљају” са свих страна света, Математичка

спој биологије и инжењерства, уметничке сли-

гимназија база којој се увек враћају. У данашње
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време, када је свет велико село, мање је битно
где су физички, битна је она колевка која их је
одгајила и усмерила – а то је Математичка гимназија. Зато није ни чудо што се сви бивши ђаци
враћају у МГ и са носталгијом и сузама у очима
обилазе ходнике школе. Такви су сусрети пуни
емоција, загрљаја, сећања... И на ма како високим положајима у свету сада били, ма како битним пословима се бавили, када се врате у Математичку гимназију, они су само ђаци ове школе
који са поносом носе значку МГ. А ми, који смо
их испраћали у свет свих ових година, још увек
смо ту и раширених руку их дочекујемо.
И ако смем да украдем идеју матураната, који
последњег дана школе носе мајице са различитим порукама, одштампала бих мајицу на којој
би писало: ЈА САМ БИЛА ПРОФЕСОР ВОЈИ, КОСТИ, ЈЕЛЕНИ, АЛЕКСАНДРИ, СИНИШИ, МИЛИЦИ, ЈОВАНУ... И са поносом бих је носила.

Хемија

Јасмина Стошић

Кроз све новитете и промене планова
и програма рада, од давне 1966. године до данас, хемија „живи свој живот” у Математичкој
гимназији. Најинтересантнији делови тог живота одвијају се у омањој, а данас изванредно
опремљеној школској лабораторији у сутерену
зграде. Упркос убрзаном курсу овог предмета
(предвиђено градиво за четири разреда природно-математичког смера сажето је у три године),
ученици и професори неуморно користе све
предности практичног, тј. лабораторијског рада.
Наставу хемије у разредима средње школе
успешно реализују Аника Влајић и Ивана Вуковић, а у разредима основне школе Светлана Јо-

Јасмина Стошић са бившом ученицом
Јеленом Меквилијамс

цић. Цео тим веома добро сарађује и наставља
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Ивана Вуковић и Аника Влајић

Филип Коџић освојио је сребрну медаљу
на Мендељељевској хемијској олимпијади 2020. године

Димитрије Глигоровски и Лазар Савић
освојили су сребро на на Мендељељевској хемијској
олимпијади 2021. године

Фестивал науке

утабаним стазама развоја наставе хемије које

државном такмичењу из хемије, за протеклих

им је трасирао професор Василије Јовић Чича на

пет година, освојило је више од двадесет учени-

почецима рада школе, те 1966. године.

ка, а међу њима посебно су се истакли Михаило Милошевић и Филип Колџић. Поред осталих

Ученици Математичке гимназије, подржани

(Дамјан Чубраковић, Анамарија Николетић...),

наставницима а одскоро и „свежим снагама” ан-

они су заслужни и за одличне пласмане на

гажованих некадашњих ученика, настављају да

Српској хемијској олимпијади, али и међународ-

нижу успехе и изванредна достигнућа.

ним олимпијадама из хемије одржаним претход-

Од 2017. године до тренутка када овај текст

них година. Њима се (тренутно на припремама)

стиже за штампу, ученици Математичке гимна-

придружују и Невена Стојковић, Лазар Савић и

зије нису само зарадили стотине најбољих оцена

Димитрије Глигоровски, а и те како верујемо и у

преданим радом у учионицама већ су постигли

млађе генерације које тек треба да прокрче пут

и запажене успехе ван њих. Прве три награде на

до планетарног такмичења из хемије.
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Учесници Српске Хемијске олимпиаде 2021. године

Поред више освојених медаља на помену-

ку помоћ у том послу пружили су Анамарија

тој олимпијади, ученици Математичке гимна-

Николетић, Филип Колџић и Бранка Крњаја,

зије су, било као део тима или самостално, по-

који, као бивши такмичари и особе са изузет-

казали знање и на престижним такмичењима

ним резултатима показаним у Гимназији и

по позиву: Олимпијади метропола (Москва),

ван ње, неуморно раде са садашњим ученици-

Међународном хемијском турниру (Москва),

ма и доприносе њиховим успесима на сваком

Мендељејевској олимпијади (Русија), Tech case

плану. Захваљујући њима, наставници хемије

study (ТМФ, Београд) и др. Како је 2020. године

у Математичкој гимназији све чешће пози-

„цео свет стао” пред вирусом, тако су се и те,

вају ученике на „вршњачко учење”, нарочито у

а и ове, 2021. године, такмичења и припреме за

време комбинованих модела наставе и њеног

њих одржавали у понекад измењеним форма-

извођења на даљину, када овакву врсту међу-

тима, али то ученике Математичке гимназије

собне помоћи и сарадње можемо сагледати и

није никако зауставило нити успорило. Вели-

искористити на најбољи могући начин. Вели67

Ђаци МГ на Међународном хемијском турниру у Москви

ке успехе на пољу хемије постижу и ученици

врсним фестивалима науке и осталим манифе-

Основне школе при Математичкој гимназији

стацијама које популаризују и приближавају

међу којима се посебно истиче Ива Живковић

науку младим људима. Уз то, Математичка гим-

која је школске 2020/21. године освојила трећу

назија је редовни учесник програма „Отворене

награду на Републичком такмичењу из хемије

лабораторије” који су покренули студенти Хе-

за основне школе.

мијског факултета, а у међувремену је на том
плану остварена и сарадња са Руским центром

Осим тога, ученици Математичке гимназије

за науку и културу у Београду, тј. са нашим дра-

су интересовање за хемију показали поновним

гим „комшијама из Руског дома”.

и бројним посетама тематских предавања организованих у Задужбини Илије М. Коларца,

Како не би све било само „сува наука”, уче-

промотивних и тематских предавања на Тех-

ници и наставници хемије у Математичкој гим-

нолошко-металуршком и Физичко-хемијском

назији више година организују прославе, тј. обе-

факултету Универзитета у Београду, организо-

лежавања Дана мола (6. октобра, али не у 23 сата

ваним посетама Музеју хемије на Хемијском

увече!) којима увек радо присуствују и ученици

факултету у Београду, као и бројним и разно-

наше гимназије, али и неки нови клинци…
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Географија

ви, а редовно похађају семинаре и конференције
одобрене од стране Министарства просвете. За

Географија као пред-

унапређење наставе и опремање кабинета за ге-

мет у Математичкој гим-

ографију савременим рачунарима заслужна је

назији постоји од њеног

директорка Мирјана Катић. Она је омогућила да

оснивања. До 1992. године

се настава несметано изводи на даљину, а купо-

географија се изучавала у

вином нових уџбеника за школску библиотеку

I, II и III разреду, а након

да се и оплемени и олакша сваком детету.

тога, ученици је имају у
I и II разреду. Велики допринос неговању љубави

Наставни план и програм географије у МаАна Божичковић

тематичкој гимназији разликује се од плана
и програма рада других гимназија. Због ове

према овој специфичној науци дале су коле-

специфичности наставници и ученици Ма-

гинице др Павлина Михајловски и мр Јаворка

тематичке гимназије користе различите гим-

Павловић, које су у овој школи предавале гео-

назијске уџбенике и помоћну литературу. Од

графију од њеног оснивања па до краја свог рад-

2017. године постоје такмичење из географије

ног века. Колегинице које су у почетку предава-

при Центру за таленте Србије и међународ-

ле географију у Математичкој гимназији нису

на олимпијада. Ученик трећег разреда Мате-

располагале савременим средствима којима је

матичке гимназије, Данило Којић, освојио је

данас опремљен кабинет за овај предмет, али су

прво место на регионалном нивоу такмичења

успевале да наставни процес одрже на завид-

Национална географска олимпијада а ученик

ном нивоу. Надовезујући се на рад и постигну-

другог разреда, Василије Кубуровић, освојио

те резултате у овом предмету, професорка Ана

је треће место. Професорка Ана Божичковић

Божичковић данас наставља традицију својих

добила је сертификат Националне географске

колегиница и уз помоћ савремених наставних

олимпијаде за учешће са ученицима школе на

средстава, на веома интересантан начин успева

такмичењу из географије.

ђацима да приближи занимљиве регије, далеке
континенте, културу и обичаје разних народа.

Наставници се труде да свим расположивим
наставним средствима развију и негују љубав

У Математичкој гимназији су 2005. године

ученика према путовањима, упознавању других

основана огледна одељења седмог и осмог раз-

народа и њихових култура, не занемарујући ни

реда, у којима ђаци имају два часа географије

значај националне географије и њене културе.

недељно у првом полугодишту и један час недељно у другом полугодишту. Професорка Тама-

Географија је у Математичкој гимназији

ра Ђорић Шпаровић предаје основцима и труди

део Стручног већа за биологију, хемију и ге-

се да их заинтересује за овај надасве занимљив

ографију. Она је и природна и друштвена на-

предмет. Да би настава била успешно изведена,

ука и не може се изучавати без корелације са

обе професорке користе савремене информаци-

физиком, астрономијом, биологијом, хемијом,

оно-комуникационе технологије (ИКТ) у наста-

математиком и историјом.
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С

тручно веће друштвених или,
како често умемо да кажемо, хуманистичких наука има
сасвим специфично место у
школском животу Математич-

спектралног гимназијског програма; од лабора-

ке гимназије. С друге стране, ову групу пред-

Као четврта ставка појављује се оно што бисмо

мета одређују разноврсни наставни садржаји,

могли назвати питањем изоморфије, комуника-

a конкретне предметне наставнике сасвим по-

билних садржаја, преводивости и проблема је-

себни методски стилови и лични сензибилите-

зика; од слике до речи, од бројева и формула до

ти. На трећем месту, реч је о нашем окружењу,

литерарних пасажа лепе књижевности, од стро-

једном ширем универзуму математичке рацио-

гости теоријских захтева до уметничке и личне

налности, у коме се остварује педагошка и на-

слободе. И на крају, као пето, покушавамо да

ставничка сарадња између свих субјеката једног

сагледамо позицију Већа у контексту развојних

торијских вежби до информатичке блок-наставе, од историјских искустава до визура будућег
времена, од психолоше интроспекције до инспекција и иницијатива грађанског друштва.
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могућности школског система, животворности
и плодности наших учења, отворености према
културној заједници, социјалном окружењу и
глобалним трендовима. Свих ових пет суштинских питања унутар којих ћемо покушати да
представимо последњу петолетку значајно је за
нашу оријентацију. Када смо се одређивали према 50. школском јубилеју, помишљали смо да су
напори претходних генерација поставили трајне

Ђаци МГ
у Музеју
илузија
2018.

обрасце, високе стандарде и највише критеријуме вредновања, али ево, већ данас, привучени загонетним изазовима дигиталног супер доба, постајемо свесни да идеја о целоживотном учењу
није пука фраза, него наша конкретна максима.
Рад Већа у протеклим годинама био је препознатљив по личним идејама, али и плодним сарадничким пројектима: од такмичарских успеха,
креативних иновација у настави, интердисциплинарних секција, уметничких изложби, литерарних и беседничких серијала, до школског часописа, читалачког клуба и хуманитарног рада.
Свакако да нисмо остајали у границама нашег
аутентичног школског простора, него смо изла-

ду Дарка Стевановића и друге награде Луке

зи у сусрет бројним приликама да учествујемо,

Гајића и Александра Марића у наредној так-

посећујемо, размењујемо и угостимо. Све што

мичарској години, скупу младих историчара

смо чинили, чинили смо са жељом да учињено

одржаном у Зрењанину; другу награду Балше

добије универзалну потврду, аксиолошки апо-

Ћеранића на Шестом БЕОПС-у (Београдско

строф, ђачки и младалачки печат.

беседништво средњошколаца Србије) 2017, у

Oд резултата који заслужују подсећање по-

Математичкој гимназији и трећу награду на

менимо следећа признања наших ученика: де-

новосадским беседничким сусретима исте го-

вет првих награда на Републичком такмичењу

дине; трећу награду Луке Невајде на Седмом

из историје 2017. у Крагујевцу; прву награ-

БЕОПС-у 2018; и прву награду Лане Вукми71

Предрак Ђукнић, вероучитељ са ђацима на прослави школске славе

Синиша Митрић

Ђаци МГ са вероучитељем на излету

ровић на ликовно-литерарном конкурсу „Крв

традиције, за исказивање поштовања према

живот значи” у Београду 2018. Ту су свакако

вредностима, уопште за сарадњу са установа-

и неформална признања за драматизацију и

ма знања и културе. Поменимо ту и десет годи-

изведбу „Паклене поморанџе”, за организа-

на рада Галерије „Кулоар”.

цију читалачког сипозијума „Беллист”, за рад

Критичко мишљење и дијалошка култура

Читалачког клуба, за учешће на популарним

коју смо годинама неговали развили су свест о

квизовима веронауке, за неговање светосавске

властитим границама и изградили потребу да у
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наше иновацијске програме укључујемо колегинице и колеге из других стручних већа. Ту пре
свега мислимо на професорке књижевности,
страних језика, биологије, информатике... Наш
трибински програм, који је увек дискретно пратио наставну агенду и школска интересовања,
давао је такве примере и представљао харизматичне и целовите личности, које су говориле о саусловљености различитих знања и о посредничким везама које се на вишим нивоима учености

Вероучитељ
Предраг
Ђукнић
са ђацима
на Острогу

успостављају између различитих наука. На крају,
наш национални велеум, Милутин Миланковић, говорио је о потреби да будемо утемељени
у најмање две теоријске области, да имамо везу

му. Но, и у тим новим околностима, које су за-

са пољем праксе и љубав према свету уметности

почеле марта 2020. а трају и данас, ми нисмо

уколико желимо заокружено образовање.

посустали. Чланови нашег већа су трагали за
новим садржајима, формама и оквирима рада

Ми смо, чини нам се, као Веће допринели

и успели да у различитим форматима наставе

квалитету школске комуникације, отварали смо

остваре све битне образовне приоритете. Пре-

се према животу и давали ширину наставним

ко различитих типова стручног усавршавања,

садржајима. Уз подршку свих у овој академској

уз свесрдну помоћ колега из ИКТ тима, са од-

заједници показали смо да је могућ дијалог, да

личном организацијом наставе и техничким

су питања испреплетена и да можемо да учимо

претпоставкама учења, ослоњени на свест на-

једни од других, а под тим свакако подразуме-

ших ђака и стрпљење родитеља, изградили смо

вам да можемо да учимо и од наших ученика. На

нови квалитет у раду и наше највише норме

крају, мислим да је то препознатљива суштина

померили за још једну лествицу.

ове велике школе. Можемо на крају нагласити
и ону етичку компоненту која треба да истакне

Професорке и професори ове групе предме-

нашу одговорност на интернету, понашање у

та свакако ће личним запажањима, ауторским

школи, поштење у мишљењу, став у друштву и

текстовима и прилозима додатно осветлити неке

солидарност у раду.

аспекте свог и нашег заједничког рада. Многи
од тих програма имају своју препознатљивост у

На крају овог излагања суочавамо се са про-

широј културној заједници.

блемом који има глобални значај, који поставља
прилично велике тешкоће и запреке пред об-

За овај пут, поводом 55. јубилеја, један прин-

разовање и пред којим се део наших ранијих

ципијелан, уопштен осврт на богат, садржајан и

активности успорова или добија другачију фор-

посвећен рад „друштвењака”.
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ПРОФЕСИЈА РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
„Из школе иду две групе ученика – једни су тужни, други радосни.
Управа школе им је заменила разредне старешине”.

О

ву вест објавила је београдска
„Политика” између два светска
рата. Чувени амeрички филм
„Официр и џентлмен”, сведочећи о суровом преваспитању

и код куће. Психолози ће се вероватно присетити још старије, Олпортове подуке: „И свака је
особина особена!” Пажљиво, дакле, онда мора да
поступа и разредни старешина, било да су му у
разреду млађи или старији адолесценти, подат-

млитавих јуноша у маринце, обилује сценама ни разним културолошким утицајима, пристигдрила и конфликата између надређеног офи- ли из породица различитог социјалног статуса и
цира и подређеног регрута, и може се свести амбиција, некритички препуштани тиранији и
на давни заједнички именитељ узречица наших тржишној похлепи масовних медија, модама и
бака и мајки док су нас за руку водиле на упис у помодностима, којима је профит изнад свега, а
морал неретко и предмет подсмеха. Уопште, адошколу: „Дете моје, без муке нема науке!”
лесценти из окружења у поплави транзицијских

Оне су нам једноставним изразом са-

баналности и баханалија невешто раздвајају

општавале главни принцип образовања и васпи-

жито од кукоља, па део штетног задаха доспева
тања: да се до оног лепог и вредног долази теш- и у оно што је до јуче био солидно контролисан
ко и полако. Труд и напори се подразумевају – и школски јавни простор.
код подређеног и код надређеног – тек као ох-

Конзервативне придике школске управе,

рабрење да зауставимо сузе и да нас не прогута

паника… И гле, чуда! Између те две реченице пр- професора – или пак ширење духа мучаљиве
вог школског дана – прве, родитеља (старатеља), озбиљности и строгости, војничке дисциплине

и друге, учитеља (и првог разредног старешине) (налик дисциплини у поменутом филму), јетке казне и укори за бизарне пропусте и испа– протећи ће цео циклус нашег образовања и ваде – не доносе квалитет у знању, а у васпитању
спитања, без обзира на то да ли се школујемо за
остављају, сасвим сигурно, штетне последице на
„златне руке” или „златне главе”. А тог првог, и
младим људима који ће вам, чим осете вашу иссвих других разредних старешина, буду ли нам
креност и оданост, признати да никог не мрзе
добри, сећаћемо се с најдубљом оданошћу и затако као потказиваче, тужибабе, трачаре и полхвалношћу, с дивљењем и сетом.
троне, како у вршњачким тако и у наставничким
Сваки ђак по нечему је посебан. Или, како је редовима. (Не заборавимо да се у тинејџерском
говорио Владета Јеротић, ни близанци нису јед- узрасту, сем у породици и школи, и те како учи
наки. Имајте то на уму, ви, васпитачи у школи „по моделу” и од вршњака).
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С друге стране, видећете такође шта раз- прими с васпитном поуком, а не да у његовом
редни старешина може учинити својим пуним срцу остану гнев и бунт ако није у праву; јер, као
разумевањем, саветима и подстрецима – када и у свакој хијерархији, мора постојати одређена
у тим истим ђацима препозна себе у младости, дисциплина, с наградом и казном, и то се, као и
у њиховим годинама; не губимо ни на трен из у другим установама друштва, мора прихватати.
вида: процес образовања одвија се по принципу

Школа без муке је још увек утопија! Зато

да онај који има знање жели да га пренесе ономе

се делатност разредног старешине базира на

ко жели да га прими.

патернализму и плану, а не на слободи и ау-

Вредност је кључна реч за образовање, јер тономији ђака. Због тога се разредном стареоно означава оно што је вредно жртве и жртво- шини може признати право на субјективно
вања; жртвује се пријатно корисноме, корисно виђење проблема школе и ђака, али му не би
племенитоме. Учити значи одустајати од игре, требало допуштати да присваја одељење као
непосредног задовољства, ради остваривања
феуд, као феудални ентитет који стриктно
дуготрајне радости.

контролише попут сопственог поседа
с уверењем да је одговоран искљу-

Разредни старешина то зна и

чиво према „оном горе”, тј. – ди-

мора понављати, мора да буде

ректору. Не могу само екстрем-

ауторитативан у свом разреду,

но лоши или екстремно добри

а не ауторитаран. Не да застра-

освајати пажњу школе, јер шта

шује и прети, него да подсећа

ћемо с онима између којих је

млађе на ред и њихове основне

највише, а и њима треба пажње,

дужности, слободе и права. С дру-

топлине и разумевања?

ге стране, мора имати више времена, више саосећања за сваког појединца у свом

Разредни старешина, ако је саосећајан, има

разреду, јер ово „свој” не значи неку празну и шта да каже и о чему да прича и са ученицима
формалну обавезу која му је распоредом наста- малих и осредњих амбиција, јер – ко зна да се
ве наметнута, него да унеколико треба да буде оне већ сутра-прекосутра неће повећати? И раздруг и пријатељ, психолог и педагог, неко ко ће говори на ту тему су добра дела добрих и племеза нијансу боље схватити испад, конфликт, не- нитих разредних старешина.
задовољство, љутњу „свог” ђака; онај ко ће покуМорамо гајити обострано умеће комуникашати да поремећену комуникацију у контакту
ције односно вештину споразумевања и проса старијим колегама, предавачима, врати у норцеси у образовању кренуће у добром смеру. Не
мално стање у односу на школски систем. Он је,
треба сметнути с ума да је комуникација увек
у ствари, та важна карика између (не)оправдадвосмерна и да се – како је Сократ говорио – из
но повређеног појединца и школског система и
такве комуникације може и треба учити.
мора да тражи меру и начин да се неспоразум
Радивоје Благојевић

изглади и превазиђе; да ђак евентуалну казну
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С

тручно веће српског језика и
књижевности у Математичкој
гимназији има посебно место.
Сваке године се одазивамо разним такмичењима из језика и
језичке културе, књижевности, литерарним конкурсима и рецитаторским надметањима. Наши
резултати су увек запажени. Оно што нас посебно чини поносним јесте допринос који дајемо на
уметничком плану у културном животу школе.
Најлепше школске свечаности поводом Дана
школе, Светог Саве и одлазака генерације матураната уприличи наше Веће.

ТАКМИЧЕЊА
Такмичење из српског језика
и језичке културе у Тршићу
2016/2017. година
Михаило Милошевић, Филип Колџић
и Тамара Стојановић – учешће
Јана Стојановић, Катарина Јоцић – учешће
Маша Тиосављевић – III награда
2017/2018. година
Филип Колџић – учешће
Николија Бојковић – III награда
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Ања Милошевић – III награда
Душан Мијатовић – III награда
2018/2019. година
Филип Колџић, Лазар Рајчић – учешће
Николија Бојковић – II награда
Милена Недељковић – II награда
Маја Маљковић – III награда
Маша Тиосављевић, Јана Стојановић
и Ирена Столић – учешће

Јелена Нововић и Душица Антанасковић са ученицима
у Сремским Карловцима

2020/2021. година
Маја Маљковић – II награда

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
2016/2017. година
Ирена Столић, Николина Илић,
Немања Јовановић – учешће
2017/2018.
Немања Јовановић – II награда
2018/2019. година
Лазар Рајчић – учешће
Маја Маљковић – I награда
2020/2021. година
Маја Маљковић – II награда

ЛИТЕРАРНЕ НАГРАДЕ
2016/2017. година
Елена Сладојевић – III награда коју
додељује Задужбина ,,Доситеј Обрадовић”
Тамара Стојановић – III награда
за литерарни рад о Милеви Марић
коју додељује Друштво
српско-швајцарског пријатељства
„Милева Марић Ајнштајн”
2019/2020. година
Јован Торомановић – III награда
Друштва ,,Свети Сава”

Професорке српског језика са ђацима у Тршићу
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2020/2021. година
Страхиња Гвоздић – I награда на Републичком
такмичењу за средњошколце у организацији
Факултета савремених уметности (поезија)
Петар Аћимовић – III награда коју додељује
Задужбина ,,Доситеј Обрадовић”
Признање
Душици
Антанасковић
од Друштва
за српски језик и
књижевност Србије

Душица
Антанасковић,
Слободанка Раковић
и Јелена Нововић

ОСТАВИЛЕ СУ ВЕЛИКИ ТРАГ
У НАШОЈ ШКОЛИ
После вишедеценијског рада и велике посвећености ђацима и Математичкој гимназији,
наше драге колегинице Мирјана Мићић и Слободанка Раковић отишле су у заслужену пензију.
Стручном већу за српски језик и књижевност
придружиле су се драге колегинице Јулијана Рудић и Јасмина Огњеновић.

Душица Антанасковић
са ђацима у Народном позоришту

Јасмина
Огњеновић

Анђелка Петровић
добитница
је Награде за
најбоље одржан
час на даљину
2020.

Наши ђаци - водитељи на Светосавској академији
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Стручно веће страних језика у МГ – Сања Барбулов, Мирјана Савић Обрадовић,
Дамјан Бошковић, Гордана Зарић и Марија Стокић

Стручно веће страних језика

П

ЕНГЛЕСКИ ИЗ УГЛА НАСТАВНИКА
етогодишњи период у настави енглеског језика (2015/2016
– 2019/2020, наставник Мирјана Савић Обрадовић) обележио је велики број активно-

сти. Делокруг учионице био је често допуњаван
Конференцијски зборник
радова Canada 150 Filmed
/ Le Canada 150 au Cinéma)

ваннаставним идејама и акцијама које су, пре
свега, биле у функцији овладавања овим страним језиком, али и проширивањем сазнања из

матичке гимназије укрстио ход са ученицима

области науке, књижевности и културе.

других школа из земље и иностранства. Било је

На том путу je велики број ученика Мате- ентузијазма, радости (понекад и разочараности
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због ,,бода испод црте”), креативности, стрепње Регионалном литерарном такмичењу My English
и знања, пре свега. Било је индивидуалног и Book 2016, са радом под насловом ’Trapped in the
тимског рада, вишемесечног редовног, консул- Dollhouse’. Потписник је чланака објављених у
тативног рада на пројектима, али и исхитрених билтену ELTA Newsletter, аутор годишњих есеја
момената. Сва имена су у фиокама сећања; на- за јапанску фондацију Goi Peace Foundation,
ставник- хроничар уредно је бележио имена и учесник Републичког такмичења у организацији
заслуге у одељењским дневницима, вестима за Друштва за стране језике и књижевности Србије
школски портал, и завршним школским извеш- под покровитељством Министарства просвете,
тајима. ’No oblivation’ (,,Без заборава”) за младе науке и технолошког развоја Републике Србије.
људе који су своје тинејџерске године сместили Импресиван је његов коауторски допринос, као
у окриље ове васпитно-образовне институције! и презентовање рада ’Whoa, Canada!’ на МеђунаПоједини су осим доприноса у свакодневној
настави оставили траг и у разбарушеној мисли
и избрушеном енглеском језику, доследности и
лојалној сарадњи.

родној конференцији Canada Filmed 2017 (Филолошки факултет, Београд, Конференцијски зборник радова Canada 150 Filmed / Le Canada 150 au
Cinéma), под патронатом Међународне асоцијације за канадске студије (CEACS). Лука Јовичић

Лука Јовичић, тренутно студент Математич- је био ђачка окосница и у тиму који је са својим
ког факултета, остваривао је (током целог шко- предметним наставником наступио на Међуловања) успешна учешћа на годишњим језич- народној језичкој конференцији у Цељу, Словеким такмичењима међународног ранга Hippo нија, септембра 2018. Рад под насловом ‘I Cast My
Global Competitions. Освојио је друго место на Words upon Thee’ привукао је велику пажњу и

Мирјана Савић Обрадовић са ђацима на последњем часу пред одлазак у пензију
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објављен је у официјелном електронском зборнику Конференције (https://doi.org/10.18690/97-961286-252-7, 10th International Language Conference
on the Importance of Learning Professional Foreign
Languages for Communication between Cultures).
На крају, у статусу Вики амбасадора, Лука је поставио мостове сарадње са Викимедијом Србије,
и колективно укључио у ,,Вики причу” ученике
тадашњег 1a (2018/2019), 3б (2018/2019) и касније
2ц (2019/2020). Сви ученици су позитивно одгово-

Јасмина Стошић и Мирјана Савић Обрадовић

рили на изазов и испоштовали рокове, а њихов
задатак је био да, преводећи са енглеског језика

’No oblivion’ (,,Без заборава”) за атмосферу

на српски језик, учине доступним информације

колегијалности унутар Стручног већа страних

које се тичу одабраних британских математичара

језика, за дискретну, али постојану сарадњу са

и канадских научника.

одељењским старешинама, за несебични проток

Из сличних (језичких) разлога наводимо и

информација унутар англиста широм Србије,

следећа имена: Алекса Сотиров (KGL Global

за редовне позиве доц. др Наташе Шофранац са

Winner 2019 – прво место, и др.), Андреј Велич-

Филолошког факултета у Београду са циљем да

ков, Михајло Спорић, Милица Гузијан, Николај

ученици Математичке гимназије правовремено

Великинац, Барбара Хајдаревић, Игор и Марко

отпрате актуелна догађања из области енглеског

Медведев, Иван Фајгељ, Јелена Шпегар, Милош

језика и књижевности.

Каравезић, Милена Албијанић, Андреј Мили-

За крај, два имејла, укратко:

сављевић, Богдан Рајков итд.

,,Морам мало да Вам се похвалим. У прилогу Вам шаљем свој Statement of result за
Кембриџов CPE/C2 тест. Хвала Вам што сте
допринели овом резултату.”

Наставнику је било задовољство да редовну наставу енглеског језика, базирану на савременим уџбеницима, организује у учиони-

Матија Божовић, 21.5.2021.

ци, путем интерактивне и пројектне наставе,
уз помоћ нових технологија које су полако

,,Драга професорка,

освајале територију. Исти помак је евидентан

Сад прочитах да сте отишли у пензију. Никад не бих рекао да је већ време!... ”

у облицима стручног усавршавања; кренуло
се од бројних традиционалних семинара, кон-



ференција, конгреса, радионица, предавања,
пројекција, књижевних вечери, а током другог

Стеван Гајовић, PhD student,
Utrecht University, 30.10.2020.

После четрдесет година и два месеца, и те

полугодишта 2019/2020. и касније, заживели су

како је време – за нови почетак.

сви видови онлајн наставе, вебинари, и употреба дигиталних алата.
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Мирјана Савић Обрадовић

Д

Друштвењак из менторског одељења
руштвењак који се нашао у мен- нији догађај било уписивање звездице у ћошку
торском одељењу Математичке табле)... Но, најдужи период смо ипак провели
гимназије мора да се осећа по- са аналогоном Светог духа у овој већ давно расмало као Мојсије у моавској пу- палој метафори – Мирјаном Савић Обрадовић.
стињи: залутало у великом сти- На први час код професорке Мире (или МСО,
лу, и са изузетним импулсом за зависи кога питате) ушли смо већ свесни њеног

мољење богу. Наравно, то не значи да не видим митског статуса, и нисмо били разочарани када
велику лепоту у наукама као што су математи- су одмах уведени професоркини иконски фрака и физика (ипак нисам уписао МГ зато што зеологизми (нпр. „piece of information”, „mind
ми је побегла хемијска кад сам попуњавао листу the box”, „it is to be done”), објашњено нам којим
жеља крајем осмог), али језици су увек били оно бусом да идемо да набавимо уџбенике, и наравшто ме највише инспирише. Но, на моју

но најављен невероватно слојевити систем

велику радост (а монструозно запре-

оцењивања. Од тада па надаље зна-

пашћење нормалних људи), кад

ли смо да Мирини часови никада

сам уписао ову школу, убрзо сам

неће бити досадни. Напротив,

открио да настава друштвених

часови енглеског су веома ретко

наука не само да није окрњена,

били уско повезани са градивом

већ напротив. Одмах од седмог

из уџбеника, и често су отварани

разреда професорка Анђелка

професоркиним

обасула нас је Андрићима и Сте-

дискусије о неким вестима дана,

ријама, руски се код Драгане Kеркез
учио целог викенда како би се убола четворка, а да не помињемо репутацију архетипског тиранина која је (неправедно,

започињањем

обележавању празника или јубилеја,
Алекса
Сотиров
(KGL Global
Winner
2019 – прво
место)

или било каквој другој културолошкој
релевантности. Мирине приче, анегдоте,
латинске изреке (и наравно запажања о

додао бих) додељена професору Главнику.

краљевској породици) увек су нам дизали

Но, међу тим предметима, енглески језик

расположење и били диван начин да мало

се из неког разлога у свести већине ученика оду- предахнемо између часова геометрије и хемије.
век издвајао као, што би рекао Станић, „не час,

Но, поред нашег колективног искуства, ја кон-

него часић”. Стога већини делује чудно да је то

кретно, имао сам још више прилике да се упоз-

предмет који ми је највише прирастао срцу.

нам са професорком, јер је она била задужена за

У претходних пет година прошао сам кроз вођење ученика на такмичења. На срећу, профеСвето тројство наставе енглеског у МГ. Профе- сорка је одмах препознала моју заинтересовасорка Ивана као архетип Оца (строгост, правич- ност, и тако је започео вероватно најупечатљивији
ност, спровођење закона), teacher Дамјан као период мог скоријег школовања током којег сам
Син (милосрдна личност код које је најстраш- постигао разне успехе. Ту је било такмичење Best
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in English, поводом којег сам одсуствовао један крају крајева, како да заборавим на ексцентричну
дан из Петнице, и после којег се професорка (и и веселу Марију из Бугарске, замишљену и енигпоред мојег силног протестовања) муком намучи- матичну Рајхану из Марока?; а Влад из Румуније
ла да би наговорила школу да ми плати карту из (тадашњи препаметни и амбициозни клинац, а
Петнице до Београда. Ту је било такмичење Hippo тренутно студент медицине у Паризу) постао ми
Global, уочи којег смо нехотице веома добро упо- је толико драг да бих могао да напишем још једзнали географију и саобраћајну мрежу Београда. ну целу монографију само о њему. Стога, кад сам
Између свега тога било је разних семинара, кон- последње вечери открио да сам заправо освојио
ференција, додела награда, па чак и објављивање титулу светског победника (као и пехар, медаљу,
једног мог кратког путописа који сам саставио кад 1500 евра, и симпатичну лампицу за читање), то
сам учествовао на Научној олимпијади у Боцвани ми је дошло само као шлаг на торти.
(за потврду контактирајте Душана Бегуша, који

Kада смо се вратили у Београд, друговима

је после моје десете ноћи држања упаљене лам-

из одељења је било смешно како неки од њих за

пе у нашој соби како бих шкрабао своје утиске у

силне олимпијаде из математике и програми-

ону плаву свешчицу вероватно имао несавладиву

рања добијају неко папирче и поруку од разред-

жељу да ме одере живог).

не, а ја за такмичење из енглеског добијем све то.
Но, мени није сметало, јер сам на том такмичењу
схватио да нема никакве срамоте у имању неортодоксних интересовања у односу на средину, а
особито не у заинтересованости за нешто тако
лепо као језик. Поред тога што је најлепша и
најчуднија карактеристика људског рода и што
је тако кључан у развоју индивидуе, језик има

Ипак, моје вероватно најлепше искуство до
сада било је такмичење KГЛ, на којем сам после
неколико дугих кругова квалификација одабран
за представника наше земље на међународном
нивоу. Такмичење се увек одржава у омладинској
престоници Европе, а ту титулу је игром случаја
те године освојио Нови Сад, те ја ни крив ни ду-

невероватну моћ да повезује људе који се иначе

жан испадох домаћин. Сами задаци су били изу-

никада не би повезали – људе различитих култу-

зетно занимљиви и захтевали су доста досетљиво-

ра, различитих менталитета, различитих темпе-

сти и креативности, те је после израде задатака,

рамената, са различитих страна земаљске кугле.

у класичном Сотиров стилу, мој генијални мозак

Стога никада нећу прихватити стереотип да је

одлучио да сам апсолутно ужасно урадио и да ћу

наша школа искључиво за цепање математике,

провести следећа два дана у екстремној нервози

јер да ми није било Математичке гимназије и

и анксиозности. Ипак, екскурзије по Новом Саду

професорке Мире, никада не бих имао прили-

и изигравање туристичког водича осталим так-

ку да се посветим ономе што волим, да упознам

мичарима успели су да ме смире, те сам између

ове бескрајно занимљиве људе и напослетку да

одлазака у разне „ескејп румове” и лутања улица-

развијем своје специфичности и склоности. Kао

ма до поноћи у потрази за најбољим сладоледом

што нам је говорила МСО – it is a world of different

у Војводини успео и сјајно да се проведем, као и

people.

да упознам мноштво нових људи, а с некима од
њих сам склопио и дугорочна пријатељства. На
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Алекса Сотиров, одељене 3д

Стручно веће физичког и здравственог васпитања 2016. године - Зоран Николић, Јована Влашки и Зоран Илић

Стручно веће физичког и здравственог васпитања

У

складу са изреком да је у здравом телу здрав и дух, у Математичкој гимназији одувек се
водило рачуна о настави физичког васпитања. У школи имамо

рачуна о здрављу. Имајући у виду оптереће-

услове и могућности за разноврсне активно-

нујемо игре и спортове у којима се развијају

сти и ангажовања ученика, и ми, професори,

амбиција, сарадња и тимски дух са индивиду-

настављајући установљену вишедеценијску

алним вежбама и спортовима прилагођеним

праксу, трудимо се да све то реализујемо на

могућностима, потребама и жељама сваког

најбољи начин, јер су часови физичког нашим

ученика понаособ.

ност ученика наставом осталих образовних
предмета, настојимо да им часови физичког
васпитања буду задовољство, па је до пуног
изражаја дошао принцип рекреације. Комби-

ученицима релаксација и потреба.

У гимназији је физичко васпитање заступље-

Циљ овог наставног предмета је стварање

но са два часа недељно. Основци сваке недеље

навике ученика да свакодневно вежбају, раде

имају по три часа физичког и здравственог вас-

на свом физичком развоју и нези тела и воде

питања. Услови за извођење наставе у школи су
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доста добри. Фискултурна сала је реновирана, а
пре неколико година добили смо и практично
нови терен, урађен по највишим стандардима.
Располажемо справама и реквизитима који омогућавају да ђаци, поред спортских игара, могу
да раде и гимнастику, аеробик, пилатес, фитнес
и тако развијају моторичке способности, снагу и гипкост. Часови се одржавају уз музику, у
пријатној и опуштеној атмосфери.
Општинско такмичење у кошарци 2021. године

Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања и Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду установили су
модел и батерије тестова за праћење физичког
развоја и развоја моторичких способности ученика основне школе у настави физичког васпитања. Ове батерије тестова примењују се у седмом и осмом разреду, а ученици седмог разреда

Основци шахисти, друго место на државном такмичењу

имају отворене и личне картоне.
Поред редовне наставе, све време раде секције, пре свих кошаркашка и одбојкашка. Током
целе године смењују се међуодељењска првенства у кошарци, одбојци и фудбалу, као и турнири у стоном тенису. Ђачки парламент активно
учествује у организацији и реализацији свих тих
манифестација. Ово су веома популарна такмичења и ученици у великом броју учествују у
њима било као актери на терену, било као врло

Веслај за своју школу 2017. године

бучни, али културни и фер навијачи.
су наши веслачи освајали две године заредом на

Наше екипе и појединци постизали су и током

тркама београдских матураната.

ових пет година запажене резултате на општинским, градским и државним првенствима. Нају-

У условима пандемије настава физичког пре-

спешнији смо у шаху, али су ученици обогатили

трпела је знатне измене, али је доста успешно

витрине у кабинету новим пехарима и медаљама

реализована. Професори су држали наставу он-

са општинских и градских такмичења у кошар-

лајн, смишљали су игре и вежбе које су ученици

ци, одбојци, фудбалу, стоном тенису, ватерполу,

радили у кућним условима. За све ученике сед-

атлетици... Поносимо се и златним медаљама које

мог разреда школа је обезбедила и финансирала
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бесплатни курс веслања у ВК „Црвена Звезда”,

цом Карађорђевић. Затим су вежбала на трена-

у склопу изборног предмета На свежем вазду-

жерима а онда је дошао на ред најзанимљивији

ху. Ово је била идеална прилика да се ученици

део, сусрет са галијом, тј. излазак на реку.

(који ниједном током школске 2020/21. нису били

Седмаци уче веслање на Сави. За неку годину

сви заједно у школи) напокон боље упознају и

поновиће успех старијих ђака.

да искористе још мало лепог времена и уживају
у природи и на реци. Курс се састојао од тео-

Током последњих пет година у Стручном

ријског дела, вежбања на тренажерима и вожњи

већу за физичко васпитање све време су при-

на галији. Целокупан програм водили су про-

сутни професори Јована Влашки и Зоран Илић.

фесионални тренери и инструктори Веслачког

Наш дугогодишњи члан Зоран Николић отишао

клуба. На самом почетку програма осим теорије

је 2018. године у пензију, а стигао нам је Иван Ву-

деца су могла да слушају о богатој историји Клу-

кајловић који држи наставу физичког и здрав-

ба и њеној повезаности са краљевском породи-

ственог васпитања у седмом и осмом разреду.

Иван
Вукајловић
и одбојкашка
репрезентација
наше основне
школе

Међународни шаховски турнир у Москви

Кадетско првенство у шаху 2018. године

Веслај ѕза своју школу

Градско такмичење у ватерполу
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НЕНАСТАВНО
ОСОБЉЕ

Да би школа несметано функционисала потребне су службе које омогућавају њен рад и помажу да се настава одвија квалитетно, уз стални
напор да се услови побољшају. Када
је реч о Математичкој гимназији,
школи која ради са младим талентима и у којој се одвија специфичан облик наставе, с правом можемо рећи
да је и рад ових служби специфичан
и да се разликује од других школа.
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СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
Посао секретара школе у Математичкој гим- l рад у поступку оглашавања и прикупљања
назији је сложенији у односу на друге школе понуда за спровођење екскурзија и сарадња
због њене посебности.
са Комисијом у поступку избора агенције за
Секретар обавља све правне и администра- спровођење екскурзија;
тивне послове који су неопходни да би Школа
l спровођење поступка јавне набавке мале и
функционисала. Само неки од њих су:
велике вредности, обезбеђење школског проl нормативни, кадровски и управни послови
стора, ученика и запослених, припрема и пуу складу са Законом о основама система обратовања на домаћа и међународна такмичења,
зовања и васпитања;
у складу са новим Законом о јавним набавl израда уговора о извођењу наставе, уговокама, као и набавки које су испод вредности
ра о раду са новим запосленима, споразума
о преузимању запослених из других школа, доње границе јавних набавки мале вредности;
решења о прерасподели 40-часовне радне l рад на формирању свих комисија за спронедеље и решења о пуном/непуном радном вођење завршног испита, матуре, теста сповремену за све запослене на почетку школске
собности, пријемног испита, разредних и вангодине, а по потреби и у току школске године;
редних испита и други послови.
l прикупљање документације и спровођење
поступка код Министарства просвете, науке и
технолошког развоја за стипендирање и кре- Данас на радном месту секретара школе ради
дитирање ученика;
Љиљана Бојковић.
88

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Од октобра 2007. до данас на овој функцији
је Јасмина Стошић. Иако је професор биологије, схвата значај коришћења информационетехнологије у руковођењу школом, што је
у садашњем савременом свету и образовном
систему императив. Помоћник директора:
l организује и обезбеђује реализације редовне, додатне, допунске и факултативне
наставе;
l прати редовност и исправност вођења педагошке документације;
l редовно ажурира информациони систем
ЈИСП;
l прикупља податаке и израђује Годишњи
план рада школе и Извештај о реализацији
Годишњег плана рада школе;
l координира радом одељењских и стручних
већа, актива и тимова школе, Савета родитеља и Ученичког парламента;
l учествује у организацији пријемног испита, теста способности, завршног испита,
матурског испита, поправних и разредних
испита;
l припрема неопходне податаке за израду
уговора о извођењу наставе;
l учествује у организацији свих такмичења
која се одржавају у школи;
l свакодневно обавештава ученике и профе-

соре о свим дешавањима у школи електронским путем;
l координира реализацијом екскурзија свих
разреда;
l учествује у раду Педагошког колегијума; и
сарађује са Школском управом и здравственим службама.
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ИНФОРМАТИЧАР

РАЧУНОВОДСТВО

Стручни сарадник-информатичар
обавља следеће активности:
l дизајнира и програмира интернет
сајтове у изабраном програмском
окружењу и врши интеграције са базом
података и апликативним програмима;
l одржава функционисање база података и обрађује податке за потребе
школе;
l управља и ажурира апликацију за
веб-пријављивање кандидата за полагање теста способности;
l успоставља и администрира интернет домен школе, те надзире и одређује
право приступа;
l управља службеним имејловима
школе на домену mg.edu.rs;
l ажурира податке за информационе
системе еУпис и ЈИСП;
l медијски презентује рад школе;
l координира пројектима школе итд.
Више од двадесет пет година овај посао
обавља Светлана Јакшић.

Најбитније активности које обавља рачуноводство школе су:
l евидентирање података о запосленима и обрачунавање и накнада зараде у
сарадњи са Управом за трезор и Школском управом;
l књижење текућих промена насталих
у редовном пословању;
l израда потребних извештаја и завршног рачуна школе;
l припрема финансијског плана и
вођење рачуна о његовом извршењу;
l праћење прописа и усаглашавање
стања са Пореском управом; и
l припрема потребне документације за
јавне набавке.
Рачуноводствене послове Школе
обављају Јелена Максимовић, шеф
рачуноводства и Тијана Савић, референт за финансијско-рачуноводствене
послове.
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БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

У школској библиотеци се налази велики број наслова из области обавезне
лектире, белетристике и стручне литературе. Књиге су доступне и ученицима и професорима. Најбројнији су
они примерци који се могу износити из
библиотеке. Има, међутим, и оних који
нису за изношењене – ти примерци се
могу користити у просторијама библиотеке и медијатеке.
У склопу библиотеке је и медијатека,
у којој је ученицима омогућен рад на
рачунарима. Медијатека може да се
користи и као читаоница. Ђаци у њој
могу проводити слободно време учећи,
читајући, спремајући предавања или
припремајући матурске радове.
Овај посао у Математичкој гимназији обавља Марија Грујић.

Када је реч о помоћном техничком
особљу мислимо на „теткице”, како
их сви од миља зовемо, и домара. Сам
назив „теткице” одсликава њихов однос
према школи, а посебно према ученицима. Увек су ту да помогну сваком
ученику, да скувају чај ако дођу озебли
или прехлађени, да причувају ствари,
да преносе остављене поруке... То су:
Милијанка Ђиновић, Снежана Стајић,
Вучица Пантић, Сандра Шкрбић, Мира
Петкоски, Даворка Смиљанић и Биљана
Чакармиш. Када је реч о домарима, то
су Александар Куновац Аца који ради
више од двадесет година и Предраг Чучак који ради са 50 посто ангажовања.
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Посета Москви 2017. године

ЖИВОТ ШКОЛЕ

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
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Ђаци МГ, Пекинг, 2018. године

Гостовање математичарке Јоане Клаудије Лазар из Румуније

Секција ПФЕ у Бечу

Посета гимназији „Ларкан”, Шведска, 2018. године

Посета ученика из хрватских школа

Екскурзија у Венецији
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Н

аша школа је по својој природи, садржајима наставног
програма, организацији и,
поврх свега, по резултатима
рада и успесима ученика пре-

позната врло рано у оквирима европског, али и
светског образовног контекста. Темељ Школе је
Знање, узор – московска школа Колмогоров која
ради при Московском државном универзитету
Наши ученици и ученици из Финске
у амбасади Србије у Финској

Ломоносов, а даље упловљавање и интегрисање
у европски образовни процес, па, у многим сегментима, и превазилажење тог процеса, тече
путем бројних међународних сарадњи са најугледнијим образовно-научним установама и
стручњацима широм света. Управо се међу водећим стручњацима, најчешће из области природних наука, налазе наши бивши ученици који
подижу и учвршћују углед Математичке гимназије у свету и истовремено отварају врата за
различите видове сарадње, што постаје значајан

Секција ПФЕ у Бечу

сегмент њеног рада.

Међународна сарадња наше школе је годинама Московски ђаци су, иако ван конкуренције,
уназад кренула узлазном линијом, развијала учесници Српске математичке олимпијаде. У
се, постала интензивна и континуирана све до мају 2019, одабрани ученици седмог разреда и
појаве пандемије ковида 19. Због немогућности њихови наставници, Драгица Ивковић и Никола
реализације, неки сусрети и ђачка такмичења су Митриновић, били су у Москви у једнонедељној
одложени, а неки су променили облик извођења,
посети Основној школи број 1329 са којом имамо
па се реализују онлајн.
дугогодишњу сарадњу.
Од када је 1993. године, на основу прелиминар-

Од 2008, званично 2009. године, успоставље-

ног договора др Владимира Драговића и др Ана-

на је сарадња са гимназијом из Малмеа Malme

толија Шкреда, тадашњег в. д. директора школе

Колмогоров, прва генерација ученика Матема- Borgarskola, са циљем размене ученика, профетичке гимназије посетила ову московску школу, сора, искустава, примера добре праксе и култусарадња није престајала. Наши ученици сваке ре. Потписници Уговора о сарадњи били су дигодине учествују у њиховом такмичењу Матема- ректори две школе, Срђан Огњановић и Никола
тички вишебој и остварују одличне резултате.

Шарац. Узајамне посете трају свих ових година.
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У априлу 2018. године наши професори посетили
су ову шведску гимназију. Искуства су била позитивна с обе стране. Шведски педагози су импресионирани успесима које постижу ученици
Математичке гимназије на међународним такмичењима и најпрестижнијим светским универзитетима и имају намеру да развију сличан концепт образовања у оквиру своје школе. С друге
стране, представници Математичке гимназије
су се уверили у одличне услове и изванредну организацију једне од најбољих школа у Шведској.
Програм посете обухватио је обилазак часова,
разговор и размену искуства са колегама, као и
договор о будућој сарадњи. Колеге из Шведске су
посебно заинтересоване за могућност употребе
специјализованих уџбеника који се користе у настави у Математичкој гимназији, наравно у преводу. Представници гимназија су се договорили

Посета седмака Москви

о новом сусрету у Београду, а сусрету ће присуствовати и представник Амбасаде Шведске.
Годину дана касније, почетком априла 2019. године, угостили смо ученике и наставнике из
Шведске. Овај сусрет био је обогаћен новим садржајима, домаћини су гостима на разне начине, смислено и садржајно представили свој град,
своју земљу и своју школу.
Исте године, у пролеће 2019, угостили смо ђаке

Посета ученика из Шведске 2019. године

још једне скандинавске земље. Група од три-

десет ученика и наставника данске гимназије интересантна предавања на енглеском језику
Christiania gimnazium Copenhagen посетила је за госте из Копенхагена. Најзанимљивији део
нашу школу. Гости су присуствовали часовима дружења био је после часова када је било више
математике у одељењима 3а и 8а, као и часу исто- могућности да се неформално развијају и учвррије у одељењу 2д. За ову прилику наши учени- шћују нова пријатељства.
ци и наставници, Милица Мисојчић, Мирјана

Савић Обрадовић, Милица Живановић, Сандра У децембру 2017. године, Математичка гимназија
Андрић и Александар Главник, припремили су угостила је седам ученика и два професора из
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школе Gymnasiet Lärkan из Хелсинкија. Фински пуна утисака. Ђацима се посебно допала радна
образовни систем се често помиње као изузетно атмосфера на часовима у МИОЦ-у, богатство
добар. Овога пута, гости су дошли да се упознају преведене и оригиналне стручне информатичке
са нашим успешним системом рада. Следеће го- литературе, бројност ученика који су се опредедине, априла 2018, осам ученика и два професо- лили за такмичарско програмирање, али и пора Математичке гимназије посетили су школу жртвован рад бивших успешних такмичара са
Ларкан у Хелсинкију. Путем презентације, наши младим информатичарима МИОЦ-а.
ученици су представили домаћинима Матема-

На симпозијуму Сусрети математичара Србије и

тичку гимназију, Београд и Србију.

Црне Горе који се у октобру 2019. године одржао

У току 2018. и 2019. године реализована је сарадња у Црној Гори, у Будви, Мирјана Катић, директорса хрватским школама. Група ученика Матема- ка Математичке гимназије, представила је рад
тичке гимназије са професорком Јеленом Нико- наше школе у оквиру панел-дискусије Аспеклић боравила је, у фебруару 2018, у посети Ма- ти и перспективе математичке сарадње Србије
тематичкој гимназији у Загребу. Наши ученици, и Црне Горе. На Симпозијуму је учествовала и
заједно са домаћинима из Загреба и ученицима наша професорка математике Бојана Матић.
из Љубљане и Сплита, учествовали су у радиониИстакнути појединаци из света математике врло
ци из статистике и математичког моделирања на
су често наши гости. Међу њима свакако треба
ПМФ-у у Загребу. Радионица је била добро оргаспоменути чувеног бугарског академика и манизована и веома корисна.
тематичара Благовеста Сендова који је посетио
Октобра 2019, нашу школу су посетили ученици Математичку гимназију новембра 2017. године.
Петнаесте гимназије из Загреба и Треће гимна- Професор Сендов је био и председник Бугарзије из Сплита. Заједно са нашим ђацима, уче- ске академије наука, као и председник Народне
ствовали су у радионици из машинског учења, скупштине Бугарске. Професор је показао великоју су одржали Нина Марјановић, data scientist ко интересовање за нашу школу, организацију и
и Немања Милићевић, data scientist. И гости и начин рада, а обећао је да ће учинити све да би се
домаћини присуствовали су предавању др Зо- унапредила сарадња софијске и београдске марана Лучића и посетили Компанију Schneider тематичке гимназије.
electric у Новом Саду.
Успешна млада математичарка Јоана Клаудија
У децембру 2018. године, наши млади програме- Лазар са Универзитета Политехника у Темишвари Младен Пузић, Марко Грујичић, Урош Ма- ру, Румунија, већ трећи пут је гост Математичлеш и Игор Павловић, предвођени професорком ког института САНУ захваљујући дугогодишњој
Јеленом Хаџи-Пурић, били су учесници Међу- сарадњи са нашим професором Ђорђем Баранародне припремне радионице такмичарског лићем. Професорка Лазар је била и предавач на
програмирања у Загребу, у оквиру међународне Математичком кампу у САД који организује чусарадње наше школе и школе МИОЦ, тј. XV за- вени професор Титу Андреску. У срдачном разгребачке гимназије. Наша екипа се вратила пре- говору потврђене су традиционално добре и јаке
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везе између румунских и српских математича- година су на то путовање ђаке водиле професорра, а проф. Лазар је изразила жељу да лично про- ке Ивана Мастиловић, Јелена Нововић и Анђелдуби и подржи сарадњу школа из Клужа, града ка Петровић. Влада Републике Кине помаже овај
који је 2018. био домаћин Међународне матема- пројекат с циљем да се млади широм света употичке олимпијаде, и Темишвара са Математич- знају с кинеском културом. Управо су богата кинеска култура и традиција, као и Пекинг, оста-

ком гимназијом.

вили највише утисака. Размена културе била је

У Темишвару, децембра 2018. и 2019. године, у

обострана. Учесници су кинеску културу непо-

оквиру симпозијума Образовање и нове ин-

средно сагледавали – сву раскош коју су оста-

форматичке технологије у Еврорегији, профе-

виле кинеске династије, али и високе зграде мо-

сори Гордана Зарић и Жељко Лежаја предста-

дерне архитектуре које последњих година ничу

вили су своје радове под насловом Electronic

за шест месеци. Видели су Кинески зид, Трг

Class Register in Serbia и Petlja for the algorithmic

Тјенанмен, Забрањени град, Храм неба, Летњу

literacy in Serbia. Радови су привукли пажњу ко-

палату на Кунминг језеру, Национални музеј...

лега из Румуније, посебно онај део који се одно-

посетили су Кућу чаја, покушали да савладају

сио на употребу електронског дневника. Презен-

кинеско писмо, вештину кунг-фуа... А наши

тација и излагање наших професора пробудили

ђаци су сваке године очаравали домаћине но-

су интересовање присутних, који су многоброј-

шњом, песмом и игром, оригиналним сувенири-

ним питањима продужили презентацију и пред-

ма, дружељубивошћу и непосредношћу. Својим

стављање електронског дневника.

фолклорним наступом, Играма из Србије, и до-

Када су далеке земље света у питању, континуи- бром увежбаношћу, једне године добили су част
рану и најближу сарадњу остварујемо са Кином да отворе програм на завршној церемонији. Те
преко Института Конфуције. Откад је 2011. годи- исте године, на позив професорке Јелене Новоне озваничена сарадња Математичке гимназије вић, гђица Марлена Марковић је у име Амбасаде
и Института, скоро сваке године одазивамо се Републике Србије посетила српски штанд и подпозиву да будемо учесници Међународног ђач- ржала ђаке у њиховом наступу.
ког летњег кампа у Пекингу BIEE, а последњих

С једне стране, очување традиције и пута који је
давно утврђен, а с друге, осавремењивање школе,
принцип је који Математичка гимназија следи.
Задатак који стоји пред савременом школом јесте повезивање са истим или сличним институцијама ради размене и примене позитивних искустава, размене културе и традиције, ширења
простора ученицима да се образују на високим и
престижним универзитетима, да се усавршавају
и напредују у различитим областима. На тај начин они проносе име своје школе и своје земље.

Гостовање ученика из хрватских школа
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САРАДЊА СА МАТЕМАТИЧКИМ
ИНСТИТУТОМ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ
НАУКА И УМЕТНОСТИ

М

Пријем ученика у САНУ

атематички
институт
САНУ на много је начина повезан са Математичком гимназијом јер
већину његових сарад-

живота Србије и њене дијаспоре када су у питању математичке и рачунарске науке.
Математички институт САНУ бави се првенствено истраживањима у области математике,
рачунарства, механике и њихових примена. По-

ника чине или њени некадашњи ученици или

ред тога, укључен је у многе пројекте од значаја

људи који су у њој изводили наставу. Оно што

за ширу друштвену заједницу, као што су динам је заједничко јесу јубилеји. Ове године МИ гитализација културног и историјског наслеђа
САНУ обележава 75, а Математичка гимназија и пројекти са индустријом. Свој рад организује
55 година од оснивања. Наша сарадња из годи- путем три сектора и одељења и око десет активне у годину расте и можемо с поносом истаћи них научних семинара, на којима су често држада она представља један од стубова научног ли предавање и узимали учешће и ђаци Мате99

између успешних матураната Гимназије, учесника олимпијада из математике и рачунарства
и Института. Сваке године, почев од 2010, најуспешнији олимпијци, Математичка гимназија
и МИ САНУ потписују Меморандум о праћењу,
тако да се један број ученика после завршетка
студија и доктората вратио у Србију и запослио
на Институту, као што су др Лука Милићевић,
Теодор фон Бург

и Стеван Гајевић. Овакви

позитивни ефекти се тек очекују у наредним
годинама, јер велики број студената, бивших

Лука Милићевић и Бојана Матић

ђака Гимназије учествује на конференцијима и

матичке гимназије. Сарадници Математичког
института САНУ веома често свој научни рад

састанцима Студентског семинара Математичког института САНУ.

допуњују наставом у Математичкој гимназији Важност раног увођења младих у научни рад
јер их то надахњује и у томе уживају, али и зато МИ САНУ препознаје се и путем награђивања
што на тај начин ђацима Математичке гимна- најбољих матурских радова из математике и разије могу да представе Институт као још јед- чунарства матураната Математичке гимназије.
ну отворену кућу у којој у будућности могу да Ова награда додељује се једном годишње, одлуостваре љубав према науци и наставе да негују ком стручне комисије Математичког института,
и љубав према Гимназији. У периоду од 2016. до почев од 2019, и досадашњи добитници су:
2021. спољни сарадници Гимназије са МИ САНУ
били су: др Ђорђе Баралић, др Драган Благоје-

МАТЕМАТИКА – НАГРАДЕ

вић, др Борислав Гајић, Стеван Гајовић, др Бо-

1. Јелена Илић (2019)

жидар Јовановић, др Бојан Маринковић, др

2. Лазар Корсић (2019)

Лука Милићевић, др Зоран Петрић, др Предраг

3. Ирина Ђанковић (2020)

Тановић, др Драган Урошевић и Теодор фон

4. Јелена Иванчић (2020)

Бург. Они су изводили наставу из предмета:
анализа са алгебром, геометрија, линеарна алгебра и аналитичка геометрија, програмирање

МАТЕМАТИКА – ПОХВАЛА
1. Стефан Радојичић (2020)

и програмски језици и нумеричка анализа и до-

РАЧУНАРСТВО – НАГРАДЕ

датну наставу из математике и програмирања.

1. Михајло Алексић (2019)

Оно што је посебно важно и на шта смо посебно поносни јесте да су директори Гимназије и

2. Михајло Милошевић (2020)
3. Марко Грујичић (2020)

Института, мр Срђан Огњановић и др Зоран

РАЧУНАРСТВО – ПОХВАЛА

Огњановић покренули програм одржавања веза

1. Магдалина Јелић (2020)
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Мирјана Катић
на прослави
10 година
манифестације
Мај месец
математике

Велики број садашњих и бивших ученика Ма- С великим поносом Математички институт
тематичке гимназије дао је допринос волонти- САНУ је 2019. своје највише признање – Нарањем на манифестацији Мај месец матема- граду Математичког института САНУ доделио
тике, коју већ десет година МИ САНУ

дугогодишњем директору Математичке

успешно организује заједно са Цен-

гимназије мр Срђану Огњановићу

тром за промоцију науке. Ово
је

највећа

за изузетан допринос развоју ма-

научнопопуларна

тематике у Србији. Успеси Ма-

манифестација која путем из-

тематичке гимназије су понос

ложби, предавања, радионица

целе Србије и МИ САНУ их пре-

и других програма промови-

познаје и промовише.

ше математику и њен значај за
друге науке и друштво. У септем-

Сарадња Математичке гимназије

бру 2020. Математичка гимназија је
била домаћин промоције каталога Математичарке широм Европе, издатог пово-

Борислав
Гајић

и Математичког института САНУ већ
деценијама је модел који покушавају да
примене и много богатије земље, али за

дом српске едиције истоимене изложбе
одржане у Београду и Новом Саду. У мају 2021,

обе институције он је много више од онога

на Свечаној академији поводом десет година ма- што може да стане у коначан број речи и паранифестације, МИ САНУ је доделио Захвалницу графа, то је једноставно нешто неодвојиво од
за допринос манифестацији директорки Мате- људи, један део аутентичног београдског математичке гимназије Мирјани Катић.

матичког начина живота!
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Миљан Кнежевић,
Владимир Балтић,
Ђорђе Кртинић,
Бојана Милошевић
и Младен
Стаменковић

САРАДЊА СА МАТЕМАТИЧКИМ ФАКУЛТЕТОМ
Математичку гимназију у Београду је давне ученицима (менторски рад), као и на припрему
1966. године основао професор тадашњег При- ученика за национална и међународна матемародно-математичког факултета Универзитета тичка такмичења. Током последњих пет година
у Београду (данас Математички факултет) др више запослених у настави на Математичком фаВојин Дајовић, који је школске 1963/64. године, култету, као и поједини запослени у Рачунарској

заједно са колегом проф. др Душаном Аднађе- лабораторији Факултета, дали су свој немерљив
вићем, посетио московску математичку школу
допринос наставном процесу, а самим тим и разКолмогоров, где је имао прилику да се упозна са
воју Гимназије: проф. др Зоран Каделбург, проф.
концептом и системом рада у специјализованим
др Драгољуб Кечкић, проф. др Ђорђе Кртинић,
одељењима намењеним талентованим учениципроф. др Филип Марић, др Миљан Кнежевић, др
ма за математику и сродне науке.
Бојана Милошевић, др Марко Радовановић, МиПо угледу на изванредну школу Колмогоров, лош Ђорић, Катарина Лукић, Миодраг Радојекоја је при Московском државном универзитету вић, Милан Алимпић, Душан Дробњак, Јасмина
(МГУ) оснавана само две године раније, тадашње
Добрић, мр Јелена Хаџи-Пурић, итд.
руководство Математичке гимназије, сасвим
природно, окреће се ка Математичком факул- На крају, напоменимо да је велики део наставтету и ствара гвоздену и нераскидиву везу, која ног особља Математичког факултета управо и
траје и унапређује се и дан-данас.

потекао из Математичке гимназије у Београду,

Од првог дана оснивања Математичке гимназије

где су сви имали јединствену прилику да се први

наставници, асистенти и сарадници Математич- пут, на потпуно формалан и професионалан наког факултета учествују у свим наставним ак- чин, упознају са напредним математичким контивностима школе, као и у извођењу додатних цептима и дисциплинама. Дакле, веза Факултета
наставних облика, који се најчешће односе на и Гимназије није само природна и нераскидива.
додатну наставу и рад са посебно талентованим Ми смо једно срце, једна глава и једна душа.
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САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ
ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ
Математичка гимназија има развијену сарадњу
са Институтом за физику у Београду (однедавно институтом од националног значаја за Републику Србију). Ова сарадња постала је посебно
интензивна у периоду када је проф. Драган Поповић (1949–2015) истовремено био директор Института и члан Школског одбора Математичке
гимназије. Међу на Институту за физику стално запосленим истраживачима, који су радили
или још увек раде као спољни сарадници, професори физике у Математичкој гимназији били
су Зоран Распоповић, Дарко Танасковић, Маја
Кузманоски, Бранислав Цветковић, Игор Салом,
Бојан Николић, Марко Војиновић, Санко Николић и др. Захваљујући сарадњи са Институтом за
физику, професор Драган Цветковић је још средином деведесетих година успео да набави или
оспособи велики део лабораторијске опреме за
школу. Сваке школске године, захваљујући ангажману aктива професора физике, сарадници
Института за физику су (искључујући спољне сараднике) ментори матурских радова из области
физике. Наши ученици тако имају прилику да
Ђаци МГ у посети Институту за физику

се упознају са методологијом научноистраживачког рада у лабораторијама једне од водећих
научних установа у земљи.
Свакако највећи допринос Математичке
гимназије сарадњи са Институтом за физику је
тај што се међу истраживачима запосленим на
Институту налази све већи број наших бивших
ученика, који обављају најодговорније функције:
руководе научним пројектима и лабораторијама,
чланови су руководства Научног већа и Управног

одбора Института. На појединим пројектима из
области теоријске физике удео истраживача који
су завршили Математичку гимназију је већи од
70 посто. Као доказ трајања наше школе може да
послужи и пример проф. Бранислава Саздовића,
ученика прве генерације, водећег стручњака из
области теорије струна, који је у години педесетогодишњег јубилеја Математичке гимназије
навршио 65 година живота.
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САРАДЊА
СА ОСТАЛИМ
ФАКУЛТЕТИМА
И ДРУШТВИМА
Математичка гимназија је у протеклих пет година наставила
успешну сарадњу и са Електротехничким, Машинским, Грађевинским
и Факултетом организационих наука.
Сарадници у настави су стално запослени на тим факултетима и велики
број ученика, уз Математички, уписује ове факултете. Они су ти који нам помажу
у реализацији различитих такмичења чији смо организатори.
Приликом организације бројних такмичења важну спону са нама чине Друштво
математичара Србије и Друштво физичара Србије. Од ове године председник
ДМС-а је наш бивши ученик Мирослав Марић.
Поред тога, истакли бисмо и стратешко партнерство Математиче гимназије
и глобалне заједнице посвећене економском оснаживању и професионалној афирмацији жена – АФА, чији је циљ још већа подршка девојчицама и девојкама које су заинтересоване за технологију и науку
– да се и оне подједнако укључе у креирање дигиталне
цивилизације коју данас доминантно креирају
мушкарци.
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КУП МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИИЈЕ

К

Такмичари Купа Математичке гимназије на излету

ада је јуна 2013. године организован Први куп Математичке
гимназије, међународно такмичење из математике, физике и информатике, руководи-

мање и превођење задатака на језике земаља
учесница, смештај гостију, организовање посета београдским музејима и другим атрактивним локацијама, једнодневна екскурзија ван
Београда, свечано уручење медаља и пехара у

ли смо се идејом да пријатељима из многих Дому Народне скупштине Републике Србије
европских школа будемо љубазни домаћини, итд.), као и великог броја ученика Математичда осете наше гостопримство, упознају Бео- ке гимназије – волонтера који брину о гостима
град и Србију и да пренесу позитивне утиске све време њиховог боравка у нашем граду.
колегама у својим земљама. Такмичарски део
увек је био у другом плану и једнако смо се
радовали успесима и гостију и наших ученика.

С поносом се може рећи да је захваљујући
ентузијазму и одличној организацији Куп
Математичке гимназије постао све популар-

Значајно је било и укључивање готово свих за- није такмичење, са све већим бројем учеснипослених у организацију такмичења (припре- ка. Наши ученици добили су могућност да се
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Волонтери Купа Математичке гимназије

Додела диплома такмичарима Купа

Татјана Матић на отварању МГ Купа

упознају и друже са вршњацима из двадесетак Шведска. Он је 2016. први пут учествовао на једевропских држава, а наши професори да раз- ном међународном такмичењу из математике,
на Купу Математичке гимназије. Награда коју је
мене искуства са својим колегама.
Ово такмичење допринело је популаризацији и

ту освојио додатно га је мотивисала и подстакла

на даљи рад, све док 2018. није освојио највеће
развоју математике, физике и информатике, а могуће признање – златну медаљу на Интернапривукло је и велику пажњу медија.
ционалној математичкој олимпијади, што је веИнтересантно је да ученици из појединих зе- лики успех за младог Швеђанина јер шведски
маља захваљујући освојеним наградама на Купу такмичари ретко стижу до оваквих трофеја.
добијају стипендије и друге привилегије. Посеб- Нажалост, као и многе друге активности, пандено је занимљив пример ученика Карла Арвида мија короне онемогућила је одржавање Купа у
Ленмарка (Carl Arvid Lunnemark) из Малмеа, уобичајеној форми 2020. и 2021. године. Органи106

Екипа Румуније на Купу

Представници Moneta Financial Services doo

Тамара Ђорђевић Лазић, председница
Надзорног одбора Moneta Financial Services doo

Дејан Јовљевић, директор Moneta Financial Services doo

зован је у новом формату, тако што су такмича- зацији тог сегмента Осмог и Деветог купа Матери из Србије радили стандардно, у Математичкој матичке гимназије. Екипе школа из Румуније,
гимназији, а остали учесници из европских зе- Бугарске, Словеније, Републике Српске, Севермаља у исто време, али у својим школама. Лиде- не Македоније, Бугарске, Хрватске и Русије, са
ри њихових екипа послали су скениране задатке којима свих ових година успешно сарађујемо,
Комисији која их је оценила у Београду. Крите- биле су и у ове две године са нама, са жељом да
ријум за награђивање био је исти за све учес- се што пре видимо у Београду.
нике, али је на дипломама наглашено на који
начин су такмичари радили задатке из матема- Реализацију овог такмичења у претходним готике и физике. Сви такмичари из информатике динама омогућили су својом подршком Минису се такмичили онлајн захваљујући Фондацији старство трговине, туризма и телекомуникација,
„Петља” која нам је несебично помогла у реали- Moneta-MoneyGram, АБ Софт и Град Београд.
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И

Летњи математичко-спортски камп
мајући у виду да Математичка гимназија као институција
треба да утиче на развој математике и међу млађим ученицима, 2012. године покренули

кораке у математици направила баш на нашем
кампу у Тулби, као ученица петог и шестог разреда, да би 2019. године стигла до признања за
најбољу младу математичарку на свету. Док се
пре подне одржавају часови математике, попод-

смо, преко удружења „Кликер” и у сарадњи са
Телекомом Србија, интернационални Летњи
математичко-спортски камп за ученике узраста од десет до петнаест година. У изванредном
окружењу Дома ученика Пољопривредне школе
„Соња Маринковић” у Тулби код Пожаревца, са
теретаном и спортским теренима, сваке године
се окупи 80–100 младих заљубљеника у математику из читаве Србије, али и околних земаља, од
којих многи касније постану шампиони. Поменимо, на пример, Јелену Иванчић која је прве
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не је резервисано за спортска такмичења, која
воде наши професори физичког васпитања. У
вечерњим часовима одржавају се креативне радионице, маскенбал, караоке, вечери талената
итд. У свим активностима ангажован је и школски психолог.
Од 2014. године стални гости Кампа су и ученици из Русије. Њима наставу математике држе
на руском језику њихови професори, али су све
остало време укључени у заједничке активности
са нашим ђацима. Због великог интересовања
за информатику, од 2018. године уведена је и посебна настава за младе програмере, чиме је ниво
Кампа додатно подигнут.
Корона је онемогућила активности Кампа
у 2020. и 2021. години. Размишљало се о одржавању предавања онлајн, али би се на тај начин
потпуно изгубило оно најзначајније – дружење
у природној и хуманој атмосфери са идеалним
условима за развој интелектуалних и физичких
способности учесника. Због тога сви, и ученици
и професори, са нестрпљењем очекују дан када
ће Камп поново бити организован.
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КУЛТУРНИ ЖИВОТ
Драмска секција и хор

У

животу Школе постоје тренуци који нас све окупљају, који
нас радују, који нас опуштају
и разнеже, који нас одвоје од
оног уобичајеног радног ритма.

За сваког у тим тренуцима има места. Када се
обележава Дан школе или Дан Светог Саве, када

ступом, и они које лепота уметности, даровитост
и младост привуку. Уметност је потреба некога
да ствара, а некога да ужива у њој.
Радост нам је донела песма Маријо славна
док смо је припремали као васкршњу музичку
честитку Математичкој гимназији у време изолације због короне, а још већу радост донеле су речи

се испраћа генерација матураната или изводи

хвале и захвалности за дар-песму која је дотакла

школска представа – сви смо на окупу, и они

сваког ко ју је одслушао. Одјекнула је. Тако се по-

који учествују својим уметничким изразом и на-

тврђује дефиниција уметности коју је изрекао
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Дега: „Уметност није (само) оно што видиш, већ
оно што учиниш да други виде”. Тиме смо вођени
кад певамо и припремамо школске приредбе.
Сјајни у свему, па и у ваншколским активностима, наши ђаци се врло радо одазивају позиву
да учествују у свим културним манифестацијама Школе. Остварују се у уметничком казивању
стихова, говорништву, игри, глуми, песми итд.
Нешто више од пет година постоји хор Математичке гимназије. Броји двадесетак чланова,
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Хана Андрић и Богдан Рајков
као водитељи

Милан Чабаркапа, Наташа Чалуковић, Јасмина Стошић,
Жељко Лежаја и Јелена Нововић

Школски хор

Јелена Нововић са својим матурантима
на свечаној додели диплома

углавном девојчица. Песма је неизоставни део

на Илић (флаута), Данило Марјановић и Илија

сваке приредбе. Репертоар је разнолик и при-

Пуђа (тамбурица), али и Уки Оваскаинен, фин-

годан, певају се духовне песме, изворне, старо-

ски пијаниста, професор клавира на Универзи-

градске, али и поп и рок, домаће и стране; неке

тету уметности у Београду и отац нашег учени-

од њих су Маријо славна, Густа ми магла падна-

ка Вука Оваскаинена.

ла, Хеј, драги, драги, Жубор вода жуборила, Расти

Драмска секција постоји од 2015. године, исто

расти мој зелени боре ...

као и хор Математичке гимназије. Захваљујући

Чланови хора, од којих многи похађају и

њеном постојању могли смо да видимо нове, не-

музичку школу, на приредбама имају и поје-

откривене таленте наших ученика. Радо су се

диначне наступе. Последњих година наступали

укључивали у рад. Тешко је одбити неког, али

су: Ђурађ Курепа (клавир), Милан Ђукић, Лука

увек недостаје улога више, задатак више. Испо-

Невајда, Огњен Бањац, Марија Јелић (сви соло

ставило се да је глума у овим школским окви-

певање), Вук Оваскаинен (виолончело), Јеле-

рима вишеструко корисна: доноси слободу, кре-
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Прослава Дана Светог Саве – школски хор

Игре из Шумадије, фолклор МГ

Вук Симон Оваскаинен

ативност, могућност исказивања на другачији

вића. Нажалост, претходне године због короне

начин, поправља дикцију, чува индивидуалност,

није изведена представа „Балкански шпијун”, по

афирмише колективни рад, ослобађа треме од

драмском тексту Душка Ковачевића.

јавног наступа...

Пут до извођења ђачке представе је ду-

Изведене су до сада три представе: „Избира-

готрајан, али сваки час припреме је динамичан и

чица”, комедија Косте Трифковића, „Милева Ма-

доноси задовољство. Постојање драмске секције

рић Ајнштајн”, драмски текст Виде Огњеновић и

је драгоцено, па ће се с радом наставити и у из-

„Лајање на звезде”, по роману Милована Витезо-

мењеним околностима, ако се продуже.
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Клуб читалаца
ожете ли да замислите свет без књига? Ми
свакако не можемо. Захваљујући томе, Читалачки клуб Математичке

називом „Незнање је моћ” који је био посвећен
Орвеловој „1984”, у марту 2019. године. Прошле
године смо прошириле активност нашег клубa,
позивајући и заинтересоване ученике Рачунарске гимназије да нам се прикључе.

гимназије већ три године окупља заинтересоване ученике другог, трећег и четвртог разреда

Полазећи од идеје да развијамо интересо-

који самостално бирају наслове и термине одр-

вања ученика за књижевност избором наслова

жавања сусрета. Изникао је из огледног часа под

који нису део редовног школског програма, кре115

ирале смо слободан, опуштен формат у коме се

одржавале смо путем апликације Zoom. Пара-

јунаци, поступци и животне ситуације из ода-

доксално, рад на „даљину” нас је заправо лак-

браних дела сагледавају кроз међупредметно

ше повезао и створио приснију, готово кућну

повезивање српског језика и књижевности, пси-

атмосферу Читалачког клуба. Радом у онлајн

хологије, уметности и популарне културе. Уче-

окружењу успеле смо да поједноставимо орга-

ници, подстакнути насловима које обрађујемо,

низационе проблеме у вези са простором, вре-

истражују и остала дела неког аутора, повезују

меном сусрета и уклапањем осталих ученичких

их са школском лектиром, раде илустрације и

обавеза које су се раније често преклапале са

продубљују психолошке концепте.

терминима Клуба.

Прилагођавајући се настави у доба коро-

До сада смо у Клубу читали, тумачили и про-

не, у школској 2020/21. години сусрете Клуба

живљавали следећа дела:

Џ. Орвел:

Р. Бредбери:

Е. Барџис:

О. Хаксли:

К. Кизи:

„1984”

„Фаренхајт 451”

„Паклена
поморанџа”

„Врли нови свет”

„Лет изнад
кукавичјег гнезда”

Ф. М. Достојевски:

М. Булгаков:

Ж. Сарамаго:

А. Ками:

Ф. Кафка:

„Идиот”

„Мајстор
и Маргарита”

„Слепило”

„Куга”

„Преображај”

У размишљањима о даљем раду превладава заједничко осећање
да Читалачки клуб треба да задржи виртуелни облик, чиме бисмо
омогућилe и заинтересованим бившим ученицима да нам се прикључују
и уживају у књижевности на Клубу својствен начин.
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Беседништво
атематичка гимназија
је у сваком случају истакнута, занимљива, инспиративна и талентованим младим људима

граме (трибински, галеријски, издавачки) и сле-

украшена школа. Бројни гости, знатижељни-

седништву убрзо добивши отелотворење у са-

ци, љубитељи науке и учености, посећују је са

држајним догађајима БЕОПС-а (Београдског

жељом да упознају и ослушну њен унутрашњи

беседништва средњошколаца Србије и регио-

живот и одгонетну тајну успеха. Они, међу-

на). Наставници хуманистичке групе предмета

тим, вероватно не знају да и ми, наставници,

помислили су да МГ има потенцијал да постане

чинимо исто, с тим што трагајући иновирамо,

место културних сусрета младих људи из Србије

анализирајући повезујемо, разговарајући ства-

и региона, амбијент у којем ће средњошколци

рамо. Ослоњен на традиционалне школске про-

путем богатства језика и смелости душе наћи

дећи сарадничку и праксу размене мишљења,
професор социологије и грађанског васпитања,
конципирао је амбициозан пројекат. Наиме,
рођена је идеја организације такмичења у бе-
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разноврсне моделе и надахнуте изразе да опле- тинске вештине, а не обичног искуства и пуке
мене заједнички духовни простор. Оснажени рутине. У том смислу се развија реторика као
олимпијским пламеном који нам донеше нај- филозофска дисциплина, имајући у виду везе
бољи природњаци, ослоњени на научно по- које успоставља са различитим подручјима
штење, универзалност и непристрасност свој- знања у данашњем смислу (књижевност, социствену математичкој парадигми, настојали смо ологија, психологија).
да реч дамо младима. А они су дали предност
Бесеђење је, дакле, осмишљен, лингвистичмишљењу, а не идеологији; сусрету различитоки структуриран и ритмички обликован модел
сти, а не ксенофобији; плурализму идеја, а не
употребе речи чија је основна сврха уверавање,
једноумљу. Данас, када ишчекујемо нови, постодносно придобијање слушалаца за оно што се
пандемијски БЕОПС, мислимо да смо у много
заговара. На овај начин артикулишемо и прочему успели. Ширина образовања надмашује
мовишемо различите идеје и ставове и оствасваку једностраност; интердисциплинарност
рујемо најнепосреднији и најделотворнији утисваку специјализацију; истинољубивост предцај на људске душе, расположење и наклоност
расуде; жива реч и плодан дијалог стерилност
пуке репродукције књишких знања. Наши го- публике. Но, сада се отвара питање: чиме или
ворници се путем ауторских беседа сусрећу не којим елементима и квалитетима беседе постисамо са публиком, са вршњацима из суседства жемо жељене ефекте? Да ли је у области вер-

и другарима из школе него, пре свега, сами са балног изражавања све дозвољено да би се присобом. Ова збивања и светковине духа нису добили и увеселили слушаоци? Да ли реторика

само манифестан израз почетне идеје него и обеснажује истину разлозима вероватноће?
резултат сталне вежбе, менторског рада, разно- Или ретор изналази оно уверљиво, нужно и
врсне лектире и пажљивог читања. На тај начин примарно, које истину снажи? На једној страни
вредносно се изграђују самосвесне и целовите ширина субјективне слободе, а на другој тесналичности. Лепота изражавања на врлини засно- ци објективних принципа мишљења. Крећући
ваних мисли поуздано је мерило образовања, се између ових крајности развијало се говорничко умеће и филозофија беседништва.

васпитања и отмености.
Историјски почеци културе указују на ре-

Сам реторички чин подразумева беседни-

читост, уопште језик и говор, као на суштинска ка, слушаоце и саму беседу. Она, опет, има
својства, али и насушне потребе људскости. У своје логичке и синтаксичке елементе, струкантичком свету ове се харизме сматрају даром туру, преовлађујуће појмове и моделе њиховог
богова, а усавршавање и облагорођење ових повезивања и развијања, орнаментику и каталената битним постулатом одгоја. Бесед- рактеристичан стил. Овај рационални и конништво је, опет, својеврстан начин говорења цепцијски аспект беседе стиче се сазнајним
и употребе речи, а беседа његова одговарајућа постигнућима и увидима у законитост логичформа. Развојни пут ових видова изражавања ких извођења, посредног и непосредног закљукарактерише настојање да добију својства ис- чивања, реторичких силогизама и примера.
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преовладава став да се они развијају свестраним образовањем и читалачком писменошћу,
али и негом чулности путем дела лепих уметности. Овде су нам значајни природност и
једноставност стила, снага експресије, осетљивост дикције и тоналитет декламације. Носилац свих ових способности, умећа и особина је
човек, који их на специфичан начин изражава
и оживотворује. Видимо како се, готово неприметно, карактеристике беседе преливају на
беседника. Тај однос никако није спољашњи,
него захтева дубоку проживљеност и идентификацију са реченим. У томе и лежи морални
и социјални аспект беседништва. Говорник
треба да верује у оно што говори, да се за то ватрено залаже, да осећа суштину теме да би на
одговарајући начин интонирао поруку. Бити
добар човек значи бити то у ономе што радиш,
о чему сведочиш, бити доследан себи, повезати
Синиша Митрић

мишљење и деловање. То је начин да се утиче
на публику, да се она у свету људских ствари

Важна је такође и способност навођења и рас- определи, изабере. Тај свет отворених могућпоређивања доказа, квалитетних аргумената, ности није произвољан, нити детерминисан
техника успостављања аналогија, могућност стегама природних неумитности. Било да је
изналажењa подстицајних и плодних дилема. циљ придобијање или одвраћање, прихватање
Овде се једнако ослањамо на граматичке кон- или оспоравање, похвала или покуда, осуда
струкције и реченичке и смисаоне склопове или одбрана, оратор је тај који стоји иза својих
језика које упознајемо стрпљивим анализама речи и верује у њих. Он је тај који у себи носи
литерарне грађе. На тај начин основна тема пламен једног уверења, снагу концепта или
излагања добија својеврсну мисаону архитек- визију развоја. Том унутрашњом ватром он
туру и ослонац, који оратору даје сигурност у загрева и придобија слушаоце. Он је тај који
излагању, јасност и разговетност у мишљењу, влада собом, контролише своје страсти, страспособност да разликује битно од небитног. хове, неверицу и колебања. Само тако може да
Није противречно рећи да нам баш ова врста придобије аудиторијум, развеје сумње, пробуослонца пружа прилику да импровизујемо и ди интересовање и освоји симпатије. Управо
будемо оригинални. Што се тиче беседничких ту лежи емотивни и психолошки аспект беукраса и естетских елемената беседе, углавом сеђења. Но, ретор свакако мора имати у виду
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последице послате поруке, ефекте и резултате

Беседништво у Математичкој гимназији

надухнутог говора. И дар и способност говор- дало је и даје вишеструке резултате. Сам појам
ништва, наиме, могу бити злоупотребљени, а реторике је поливалентан, вештина говора и лепублика изманипулисана. Због тога је важно пота говорења, уметност књижевног стварања,
да имамо у виду добро као крајњу сврху бе- али и наука о тој говорничкој и стваралачкој
седничких интенција. Тиме се отвара акту- пракси. Губећи своју вербалну димензију бесеелно питање односа слободе и одговорности, да наставља да траје у свом литерарном израпоготово питање статуса јавне речи у ружича- зу. Књижевни аспект реторичког серијала настом универзуму масовних медија, а то је већ шао је своје оваплоћење и добио публикацију
социолошка тема. Човек и свет нису супрот- у средњошколском часопису „Огледало”. Тиме
стављене крајности, него су преко различитих смо на ширем плану тематизовали наша инслојева бића повезани и саусловљени. Мисао- тересовања, унапредили своје стваралачке моне и језичке творевине нису пуки одраз дате гућности, пробудили жељу да читамо и пишеи фиксиране реалности, проста репродукција мо, да право и добро говоримо, да своја знања
и наиван израз онога што већ јесте. Од начи- и домете преиспитујемо, да критички мислина на који говоримо, размишљамо и чинимо мо. Покренули смо међупредметни дијалог и
зависи квалитет живота који водимо и изглед сарадњу, иницирали сусрете школа и школске
будућности коју ишчекујемо. У овим се аспек- омладине, угостили пријатеље и успоставили
тима духовности крију развојни, стваралачки академске везе са сународницима из блиског

и преображавалачки људски потенцијали. Сав- окружења. Демонстрирали смо нове стилове
ременост која стаје на страну субјекта, његове учења, заинтересовали ученике да овај про-

слободе и креативности захтева високе способ- цес осмишљавају и унапређују. Остварили смо
ности, велики степен одговорности и потребу размену са професорима универзитета и наш
да се наши пројекти представе, легитимишу говорнички серијал утемељили на најбољим
и прихвате од стране демократске заједнице. традицијама српске учености и предавањи-

Модерни свет утемељен је на концепцијском ма еминентних предавача као што су проф.
др Војислав Јелић, проф. др Ђуро Шушњић,
и идејном плурализму, равноправности у попроф. др Ратко Божовић и др. Образовали смо
гледу могућности реализовања наших замиси нашу публику, која својим реакцијама, крили и пројеката. Актуелни проблеми захтевају
тиком и правцем интересовања скицира нове
озбиљне расправе, формулисањe различитих
беседничке облике и теме.
решења, представљање таквих концепата и
њихово такмичење. Трага се и за новим моде-

У минулој години изостали су заједнички

лима и иновацијама у образовању. У том смис- сусрети, утихнули ретори, повукла се публилу важно је говорити отворена ума и мотиви- ка. Због познате епидемиолошке ситуције у
сано, али и слушати отворена срца и пажљиво. земљи, крај новембра испуниле су кише, наНи једно ни друго не ускрућују нам право да дахнуте говоре девојака и младића заменили
не пристанемо.

су извештаји лекара, ораторска лица прекри120

Мирјана Мићић и Радивоје Благојевић са ђацима

ле су маске. Свечана сала МГ остала је пуста, морамо поменути изузетне професорке, Олгу
а програм Десетог БЕОПС-а нереализован. Даковић, Мирјану Мићић и Слободанку РаНаша онлајн размена ипак је сачувала успоме- ковић и харизматичног предавача професора
ну на те изузетне домете духа, критичка ана- Бранислава Узелца, који су донедавно, личним
лиза постигнутог најавила бољитак, а конти- ангажманом, стручним смерницама и добронуирани менторски рад још боље такмичаре.
Очекујемо наставак ове стваралачке праксе,
континуитет богате школске традиције и по-

намерним сугестијама доприносили квалитету нашег сарадничког пројекта.

беду младости и лепоте МГ.

Смењују се школски циклуси, генерације

Овај целокупни програм, од почетне ини-

професора и ученика, мењају се образов-

цијативе до развијене концепције, у свом фор- ни стилови и приоритети, рађају нове идеје,
мално-садржинском, педагошком, организа- смишљају другачије манифестације. Верујемо
ционом и људском смислу не би био могућ без да ће праве вредности остати инваријантне.
подршке наших руководилаца, нити без креа- Привилегија је била узети учешће у њиховој
тивног и посвећеног рада професора и селек- афирмацији и подсетити на датуме, људе и дотора БЕОПС-а Радивоја Благојевића. Такође, гађаје из школске хронике.
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Галерија „Кулоар”
„Душа никада не мисли без слике.”


О

Аристотел

снивањем Галерије „Кулоар”
у Математичкој гимназији
(28. новембра 2007), добили смо прилику да видимо
уметничка дела, како позна-

Начинили смо тако широку платформу
на којој су млади креативци у поменутим областима могли да се искажу и покажу, па зашто не – и да се упореде са вршњакињама и
вршњацима са других географских ширина и

тих стваралаца тако и младих – још неафирми- виде где су и камо стреме у овим сложеним
саних гимназијалаца и уопште средњошкола- временима, са све убрзанијим технолошким
ца, који су кроз визуелне уметности настојали напретком и иновацијама. Но, и у таквим вреда нам представе своје виђење света и раскош- менима и лавиринтима као некаква констанну палету односа у њему.
та, упркос менама и убрзањима, одржала се
Од почетка нам је као путоказ служила она Аристотелова мисао – да душа никад не
констатација угледног редитеља (и професора) мисли без слике!
Боре Драшковића: „Напољу су остале незнали-

Зато су отварања изложби Галерије увек

це медија”, док је мото био: „Галерија не чини представљала мале свечаности. Уметност је
изложбу, него изложба чини галерију”. Зато смо важна, једноставно зато што је вредност по
хтели, а добрим делом у томе и успели, да на себи. Она је јединствени извор уживања и
београдском „Кулоаровом” изразу средњошко- освежавања маште; сналажења у новим силаца Србије (популарном БЕОКУЛИС-у), пре- туацијама стимулишу развој аналитичких
ко конкурса, окупимо, не само из Србије него
вештина. Напокон, она је недвосмислено коми из целог региона, што више младих који се
плементарна са науком, јер јој нуди различиизражавају путем ликовних радова, фотограте методе резоновања. Зато ће вас и најједнофија и кратких филмова.
ставнији „прелет” кроз биографије научника

Захваљујемо директорима Просветног пре- који су мењали свет уверити да је сваки од њих
гледа, Весни Антељ и Горану Павловићу који су имао свог омиљеног сликара, песника или писнам штампали (и спонзорисали) одличне ката- ца, чија је дела љубоморно чувао или се пак с
логе те манифестације.

ауторима радо дружио.
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Љубивоје Ршумовић у посети МГ

Изложба икона у галерији

Чланак Радивоја Благохевића
о беседништву

Радивоје Благојевић са колегиницама и награђеним ђацима
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Посета Уметничке школе из Ужица

Алберт Ајнштајн је рекао да му је Достојев-

Говори да бих те видео – каже стара изрека
из античке Грчке, па се, ето, некако и њеним

ски више помогао него сам Гаус.
У склопу Галерије делује Клуб-трибина МГ,
својеврсни полигон културне и научне јавности. У њој ће професори и уметници који

посредством, наш БЕОПС уклапа у савремену, како је многи зову, визуелну цивилизацију,
мада је у њему – и на почетку и на крају – реч.

имају шта да кажу пред ђацима изнeти своје

Од учесника се очекује висока култура је-

иновативност ученика!

Зато и од нових БЕОПС-а очекујемо да ће

мисли и погледе. Овим се културни контакти зика, стила, мишљења, говора… и велико ангажовање да би се утицало на друштвену свест,
враћају на бригу о знању и култури мишљења,
на поправљање данашњице и оцртавање виа то је најбољи начин да се унапреди отворено
зије будућности – а све мачем речи и идеја.
ширење података и побуди гостопримство и

Галерија је, подсетићу, отворена уз велико
разумевање тадашњег директора модерних
схватања, др Владимира Драговића, који је
знао, познавао и волео медије.

бити манифестације које плене радознале
уши, освајају срца и душе, али и подучавају.
Очекујемо да та манифестација буде место на
којем српски језик показује своју изражајну
раскошност, аутентичност и милозвучност.

удружи- Колико је матерњи језик значајан, давно је
ли рад са Галеријом „Уроборос”, коју је водио увидео Хајдегер, пишући о њему као о „кући
велики српски сликар Милан Туцовић. Он је бића”. У њему пребивају смисао и вредност једМи смо, од V БЕОКУЛИС-a

унапредио и жири, па смо у поменутој гале- не културе, њена прошлост, али и обриси будућности.
рији пуних 15 дана излагали ликовне радове
(слике, цртеже, графике…), да бисмо се потом,
опет, вратили у „Кулоар”.

Зато дођите на БЕОПС у новембру да бисте
те обрисе видели.
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М

атематичка гимназија је
последњих петнаестак
година доста присутна
у медијима у којима се
углавном представљају

успеси наших ученика на међународним такмичењима.

Данас је видео-запис најпопуларнији формат, а Јутјуб најпопуларнији сајт за приказивање
видео-материјала. Истраживања показују да
преко 75 посто корисника рачунара и мобилних
уређаја прво прегледа видео-материјал, а тек
онда прочита текст о садржају који га занима.

Жарко Кецић, руководилац ИКТ сектора РНИДС-а
и Дејан Ђукић, директор РНИДС-а

Пратећи ове токове, Математичка гимназија је
одлучила да оснује своју видео-продукцију под
називом МГ ТВ.
Захваљујући разумевању и спонзорству Регистра националног интернет домена Србије
(РНИДС) набављена је опрема за ТВ студио (професионалне камере, микрофонски сетови, ЛЕД
рефлектори, миксета и др.).
МГ ТВ се бави комплетном продукцијом,
заокружујући цео процес који обухвата све, од
почетне идеје до дистрибуције видео-материја-

Наша ученица Тамара Симић интервјуише
Тамару Ђорђевић Лазић

ла гледаоцима. То подразумева организацију и
координацију послова, писање сценарија, снимање, монтажу видео-прилога, постављање емисија на Јутјуб, као и и промовисање емисија и
Јутјуб канала.
Ниједан почетак није лак. Двадесетак ученика, ентузијаста, јавило се да ради овај посао.
Врло одговорно су приступили задатку. Будући
да им је ова област била потпуно непозната, истраживали су и учили како се снима камером,
постављају микрофони, подешава светло итд.
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Милица Веселиновић интервјуише Бранка Ружића
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Смислили су и дизајнирали лого за МГ ТВ и
Јутјуб канал, отворили канале на друштвеним
мрежама које редовно ажурирају, компоновали
музику за шпице и џинглове у емисијама, монтирали шпице и дизајнирали насловне слике
емисија.
МГ ТВ започела је са радом 27. јануара 2021.
године када је снимљен први прилог посвећен
обележавању школске славе.
До сада су се снимале две емисије – МГ Инфо
и Из нашег угла. МГ Инфо је емисија информативног и колажног карактера и приказује се сваког другог четвртка, а Из нашег угла је емисија
посвећена развијању дијалошке културе и приказује се сваког другог петка.
Само велики труд и заједнички рад проткан
љубављу и посвећеношћу целе екипе МГ ТВ резултирао је снимањем чак четрнаест емисија за
неколико месеци: седам емисија МГ Инфо и седам емисија Из нашег угла. Посебно смо поносни
што смо реализовали и два стриминга – свечану
доделу диплома матурантима и церемонију отварање Деветог купа МГ. Ова два преноса уживо
имала су посебно велику гледаност.
И на крају, споменимо све чланове МГ ТВ
екипе који су покретачи овог пројекта.

Свим члановима екипе МГ ТВ-а уручене су
захвалнице
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Екипе МГ ТВ

ПРВУ ПОСТАВУ
МГ ТВ ПРОДУКЦИЈЕ
ЧИНЕ УЧЕНИЦИ:
l Милица Веселиновић, водитељ
l Александар Вишњић, сниматељ
l Стефан Вучић, репортер
l Ана Вучићевић, организатор
l Елена Гаљак, организатор
l Сара Драгутиновић, маркетинг
и односи са јавношћу
l Никола Дракулић, техничка подршка
l Нађа Живковић, сниматељ
l Исидора Мајкић, сценариста
l Игњат Маринковић, сниматељ
l Огњен Маринковић, организатор,
сниматељ и монтажер
l Лука Марковић, сниматељ и монтажер
l Алекса Маџаревић,
организатор и водитељ
l Мина Милићев, сценариста
l Анђела Миловановић, сниматељ
l Милица Милошевић, сценариста
l Ива Нинчић, графички дизајнер
l Лена Перишић, монтажер

l Ања Петровић, маркетинг
и односи са јавношћу
l Тамара Симић, организатор и репортер
l Алекса Сотиров, монтажер
l Софија Спахић, репортер
Идеју о оснивању видео-продукције Математичке гимназије осмислила је и реализовала Светлана Јакшић, која је и супервизор у Екипи МГ ТВ.
Надамо се да ће се наша МГ ТВ континуирано развијати пратећи савремене токове и
једног дана постати светао пример другима.

И, НАРАВНО, ЗАПРАТИТЕ
НАШ ЈУТЈУБ КАНАЛ:
https://www.youtube.com/c/МГТВ2021
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НАЈВЕЋИ УСПЕСИ
Успеси на међународним такмичењима
УСПЕСИ НА МЕЂУНАРОДНИМ,
ЕВРОПСКИМ И БАЛКАНСКИМ ОЛИМПИЈАДАМА

К

ада се спомене Математичка
гимназија, многима је прва
асоцијација успех ученика на
међународним такмичењима.

До сада је на међународним,
европским и балканским
олимпијадама
освојена 661 медаља, и то:

l на Међународној олимпијади из математике:
Међутим, такмичења уче- 159 медаљa (17 златних, 62 сребрне, 80 бронзаних),
ника нису најбитнија активност Математичке 15 похвала и једна специјална награда;
гимназије. Она су средство за постизање других l на Балканској олимпијади из математике: 129
циљева – увођење младих у научни рад, при- медаља (31 златна, 45 сребрних, 53 бронзанe) и пет
похвала;
прему за студирање, подстицање марљивости и
упорности итд. И поред тога, успехе наших уче- l на Јуниорској балканској олимпијади из математике: 75 медаља (14 златних, 34 сребрне и 27
ника у борби са вршњацима из земље и света до- бронзаних);
живљавамо као афирмацију сопственог рада и
l на Европској математичкој олимпијади за дедобре организације.
војке: 31 медаља (девет златних, девет сребрних,
13 бронзаних) и једна похвала;
Успеси на такмичењима много доприноl на Међународној олимпијади из физике: 63
се препознатљивости и угледу школе у свету и медаље (четири златне, 21 сребрна, 38 бронзаних)
подстичу интересовање за нашу школу и позиве и 26 похвала;
за међународну сарадњу. Пре пет година, када l на Балканској олимпијади из физике: једна
је МГ обележавала пола века свог постојања, медаља (златна) и једна похвала;
само на међународним, европским и балкан- l на Европској олимпијади из физике: седам
ским олимпијадама ученици МГ освојили су медаља (три златне, две сребрне, две бронзане) и
једна похвала;
481 медаљу. За пет година број освојених меl на Међународној олимпијади из астрономије:
даља на овим такмичењима повећао се за 180.
29 медаља (пет златних, шест сребрних, 18 бронзаних) и три похвале;
Због пандемије ковида 19, од 2020. године
међународна такмичења се одржавају у новим l на Међународној олимпијади из астрономије
и астрофизике: 30 медаља (четири златне, 12 среусловима, онлајн.
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брних, 14 бронзаних) и десет похвала;

форматике: 14 медаља (једна златна, четири сребрне и девет бронзаних);

l на Јуниорској међународној научној олимпијади: 38 медаља (13 сребрних и 25 бронзаних);
l на Европској информатичкој олимпијади за
девојке (прво такмичење 2021): три медаље (једна
l на Међународној олимпијади из информати- сребрна и две бронзане);
ке: 35 медаља (две златне, 11 сребрних, 22 бронзане) и две похвале;
l на Европској јуниорској олимпијади из информатике: осам медаља (три сребрне и пет
l на Балканској олимпијади из информатике: 32 бронзаних); и
медаље (15 сребрних и 17 бронзаних);
l на Међународној олимпијади из хемије: седам
l на Јуниорској балканској олимпијади из ин- медаља (две сребрне и пет бронзаних).

Табеларни приказ успеха ученика МГ НА МЕЂУНАРОДНИМ,
ЕВРОПСКИМ И БАЛКАНСКИМ ОЛИМПИЈАДАМА у последњих пет година
МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Година
2017

Држава
Бразил

Ученици МГ
Марко Медведев
Огњен Тошић
Алекса Милојевић
Павле Мартиновић
Јелена Иванчић
Игор Медведев
Никола Раичевић (представљао Црну Гору)
Никола Велов (представљао Македонију)

Медаља
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана

2018

Румунија

Алекса Милојевић
Павле Мартиновић
Игор Медведев
Јелена Иванчић
Јован Торомановић
Иља Узелац Бујишић (представљао Хрватску)

златна
златна
сребрна
сребрна
бронзана
сребрна

2019

Велика
Британија

Јелена Иванчић
Павле Мартиновић
Алекса Милојевић
Милош Милићев
Јован Торомановић
Владимир Виктор Мирјанић

златна
златна
златна
сребрна
бронзана
бронзана

2020

Русија
(онлајн)

Добрица Јовановић
Јован Торомановић
Вукашин Михајловић
Милош Милићев
Урош Цоловић

златна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана

2021

Русија
(онлајн)

Добрица Јовановић
Матеја Вукелић
Вељко Радић
Милош Милићев

златна
сребрна
сребрна
бронзана
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БМО 2019.

БАЛКАНСКА ОЛИМПИЈАДА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Година
2017

Држава
Ученици МГ
Македонија Алекса Милојевић
Игор Медведев
Павле Мартиновић
Марко Медведев
Јелена Иванчић
Никола Раичевић (представљао Црну Гору)
Никола Велов (представљао Македонију)

Медаља
златна
златна
сребрна
сребрна
бронзана
сребрна
сребрна

2018

Србија

Алекса Милојевић
Павле Мартиновић
Јелена Иванчић
Игор Медведев
Добрица Јовановић
Владимир Виктор Мирјанић

златна
златна
сребрна
сребрна
бронзана
похвала

2019

Молдавија

Алекса Милојевић
Јован Торомановић
Милош Милићев
Павле Мартиновић
Јелена Иванчић
Владимир Виктор Мирјанић

златна
златна
златна
сребрна
бронзана
бронзана

2020

Румунија
(онлајн)

Добрица Јовановић
Игор Енги
Урош Цоловић
Матеја Вукелић
Милош Милићев

златна
златна
сребрна
сребрна
сребрна
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ЈБМО 2021.

ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА ОЛИМПИЈАДА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Година
2017

Држава
Бугарска

Ученици МГ
Ирина Ђанковић
Милош Милићев
Добрица Јовановић
Милица Вугделић
Иван Гогић

Медаља
златна
златна
златна
бронзана
бронзана

2018

Грчка

Милош Милићев
Добрица Јовановић
Арсен Миковић
Милица Вугделић
Невена Стојковић
Милан Гелић

златна
златна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана

2019

Кипар

Матеја Вукелић
Александар Ћузовић
Злата Стефановић
Петар Марјановић
Миља Јовановић
Ања Милошевић

златна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана

2020

Грчка
(онлајн)

Александар Ћузовић
Стеван Радивојевић
Вукашин Пантелић
Вук Долијановић

сребрна
сребрна
бронзана
бронзана

2021

Молдавија Војислав Андрић
Марија Михајловић
(онлајн)

Урош Костадиновић
Вукашин Бабић
Војин Митровић
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сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана

ЕВРОПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ЗА ДЕВОЈКЕ
Година
2017

Држава
Ученици МГ
Швајцарска Јелена Иванчић
Јана Вучковић
Ирина Ђанковић
Даница Зечевић

Медаља
златна
сребрна
сребрна
бронзана

2018

Италија

Јелена Иванчић
Тамара Поњавић
Ирина Ђанковић

златна
сребрна
бронзана

2019

Украјина

Јелена Иванчић
Тамара Поњавић
Милица Вугделић

златна
сребрна
бронзана

2020

Холандија
(онлајн)

Јелена Иванчић
Ирина Ђанковић
Милица Вугделић
Миља Јовановић

златна
златна
златна
сребрна

2021

Грузија
(онлајн)

Милица Вугделић
Сара Драгутиновић
Невена Стојковић
Миља Јовановић

златна
бронзана
бронзана
бронзана

Међународни
турнир
Метропола
2019.

МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ФИЗИКЕ
Година
2017

Држава
Индонезија

Ученици МГ
Душан Ђорђевић
Марко Шушњар
Вук Радовић

Медаља
златна
сребрна
сребрна

2018

Португал

Игор Медведев
Марко Медведев

сребрна
сребрна

2019

Израел

2020

Русија
(онлајн)

Алекса Милојевић
Добрица Јовановић
Богдан Рајков
Александар Станојчић
Душан Бегуш
Богдан Рајков
Петар Самарџић

сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
сребрна
бронзана
бронзана

2021

Литванија
(онлајн)

Душан Бегуш
Петар Самарџић
Павле Пакаловић

сребрна
бронзана
похвала
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БАЛКАНСКА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ФИЗИКЕ
Година
2020

Држава
Румунија
(онлајн)

Ученици МГ
Душан Бегуш
Милош Пурић

Медаља
златна
похвала

ЕВРОПСКА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ФИЗИКЕ
Година
2020

Држава
онлајн

2021

онлајн

Ученици МГ
Богдан Рајков
Добрица Јовановић
Петар Самарџић
Душан Бегуш
Страхиња Николић
Душан Бегуш
Петар Самарџић
Павле Пакаловић

Медаља
златна
златна
сребрна
бронзана
бронзана
златна
сребрна
похвала

МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ АСТРОНОМИЈЕ И АСТРОФИЗИКЕ
Година
2017

Држава
Тајланд

2019

Мађарска

2020

Естонија
(онлајн)

Ученици МГ
Игор Медведев
Никола Јешић
Павле Смиљанић

Медаља
бронзана
похвала
похвала

Ђорђе Милић
Павле Смиљанић
Огњен Стефановић

сребрна
бронзана
бронзана

ЈУНИОРСКА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА ОЛИМПИЈАДА
Година
2018

Држава
Боцвана

2019

Катар

Ученици МГ
Алекса Сотиров
Душан Бегуш
Лука Царевић
Невена Стојановић
Вук Хип
Ђорђе Паројчић
Тара Бискуповић
Ања Шушњар
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Медаља
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана

МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ
Година
2017

Држава
Иран

Ученици МГ
Филип Весовић
Момчило Топаловић
Владимир Миленковић

Медаља
бронзана
бронзана
бронзана

2018

Јапан

Павле Мартиновић
Алекса Милисављевић

сребрна
бронзана

2019

Азербејџан

Младен Пузић
Јован Бенгин

бронзана
бронзана

2020

Сингапур
(онлајн)
Сингапур
(онлајн)

Јован Бенгин
Матеја Вукелић

бронзана
бронзана

Матеја Вукелић
Јован Бенгин
Александар Вишњић

сребрна
бронзана
бронзана

2021

ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ
Година
2018

Држава
Румунија

Ученици МГ
Јован Бенгин
Матеја Вукелић

Медаља
сребрна
сребрна

ЕВРОПСКА ИНФОРМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ЗА ДЕВОЈКЕ
Година
2021

Држава
Ученици МГ
Швајцарска Ања Милошевић
(онлајн)
Јована Лазић
Ања Дожић

Медаља
сребрна
бронзана
бронзана

ЕВРОПСКА ЈУНИОРСКА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ
Година
2017

Држава
Бугарска

Ученици МГ
Вељко Радић
Алекса Миљковић

Медаља
бронзана
бронзана

2018

Русија

Јован Бенгин
Матеја Вукелић

сребрна
бронзана

2019

Словенија

Матеја Вукелић

сребрна

2020

Русија
(онлајн)

Душан Бегуш
Богдан Рајков
Петар Самарџић

сребрна
бронзана
бронзана

2021

Грузија
(онлајн)

Филип Бојковић
Вук Долијановић
Јован Милићев

сребрна
бронзана
бронзана
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МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ХЕМИЈЕ
Година
2017

Држава
Тајланд

2019

Француска

2021

онлајн

Ученици МГ
Дамјан Чубраковић
Анамарија Николетић
Михаило Милошевић

Медаља
сребрна
бронзана
бронзана

Невена Стојковић
Лазар Савић
Димитрије Глигоровски

бронзана
бронзана
бронзана

Међународна олимпијада из физике 2016. године

УЧЕСТВОВАЊЕ УЧЕНИКА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
НА ОСТАЛИМ МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Осим што наши ученици учествују на међународним олимпијадама и балканијадама, сваке
године учествују и на другим значајним међународним такмичењима, где такође доминирају
и освајају најпрестижније награде. Тешко је набројати сва такмичења на којима су ученици МГ
учестовали. Споменимо само неке успехе:

(девет златних, десет сребрних, 15 бронзаних) и
три похвале;
l на Румунском мастеру из информатике: 18 медаља (једна златна, две сребрне, 15 бронзаних);

l на Математичком вишебоју: девет екипних
медаља (шест првих места екипно и три друга
l на Жаутиковској олимпијади: 53 медаље (22 места екипно);
златне, 15 сребрних, 16 бронзаних) и једна поl на међународним олимпијадама метропола:
хвала;
38 медаља (11 златних, 19 сребрних и осам бронl на Румунском мастеру из математике: 27 ме- заних);
даља (четири златне, девет сребрних, 14 бронзаl на Међународном турниру Kamma Challenge:
них) и 12 похвала;
12 екипних медаља (шест екипних првих места,
l на Румунском мастеру из физике: 34 медаље једно друго место и пет трећих);
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l на Сверуској отвореној олимпијади: две ме- l на Међународном такмичењу „Роман Хајнацдаље (две бронзане);
ки”: шест медаља (две сребрне и четири бронзане);
l на Међународном такмичењу „Архимед”: 30 l на Отвореном првенству у програмирању Ремедаља (15 златних, 13 сребрних и две бронзане); публике Татарстан: две медаље (обе сребрне);
l на Ојлеровој математичкој олимпијади: осам l на међународним мендељејевским хемијским
медаља (четири сребрне и четири бронзане);
олимпијадама: три медаље (три сребрне); и
l на Међународном такмичењу из програми- l на Нордијско-балтичкој олимпијади из физирања „Џон Атанасов”: 16 медаља (шест сребрних ке: четири медаље (две златне, једна сребрна и
и десет бронзаних);
једна бронзана).

Међународна
олимпијада
из физике
2021. године

Такмичење
Best in English
2019. године

Такмичење Inopolis Open 2020.

Румунски мастер из физике 2017.
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Балканска математичка олимпијада 2018. године

Балканска олимпијада из информатике 2019. године

Такмичење Знањем до Кине 2016. године

Европска математичка олимпијада за девојке 2019. године

Европска јуниорска олимпијада из информатике 2018. године
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Smart kids 2019. године

Сверуска олимпијада 2018. године

„Сребрни” Ђорђе Милић
на IOAA 2020. године

Жаутиковска олимпијада 2019. године

Румунски мастер из математике 2019. године

Румунски мастер из физике 2021. године

Румунски мастер из информатике 2019. године

Жаутиковска олимпијада 2017. године
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Јуниорска балканска олимпијада
из информатике 2016. године

Међународна олимпијада из математике 2016. године

Нордијско-балтичка олимпијада 2021. године

Мендељељева олимпијада 2020. године

Међународна олимпијада из математике 2017. године

Међународни турнир Метропола 2018. године

Међународна јуниорска научна олимпијада 2019. године
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Међународна олимпијада из
информатике 2016. године

Међурегионални хемијски турнир 2016. године

Државно математичко такмичење
у Бугарској 2020. године

Међународна олимпијада из математике 2019. године

Међународна олимпијада из математике 2021. године

Српска математичка олимпијада 2018. године

Румунски мастер из информатике 2018. године

Румунски мастер из физике 2017. године

Европска јуниорска олимпијада из информатике 2017. године
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ЈЕЛЕНА ИВАНЧИЋ
МЕЂУ ИЗВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦАМА Математичке гимназије свакако је и Јелена Иванчић, која је матурирала 2020. године као најбољи
ученик у генерацији. Математичку гимназију похађала је од седмог
разреда основне школе и већ је тада показала изузетан таленат. На
такмичењима је остваривала сјајне резултате, од којих издвајамо
златне медаље на Јуниорској српској математичкој олимпијади и Јуниорској балканској математичкој олимпијади.
Као средњошколка, ова изузетно надарена, али тиха девојка, учествовала је у периоду од 2017. до 2020. године на четири узастопне
европске математичке олимпијаде за девојке и на све четири освојила
је по златну медаљу, а чак два пута са максималним бројем поена.
Јеленино огромно знање, залагање, посебан таленат и осећај за математику резултирали
су и успесима на међународним математичким олимпијадама на којима је освојила бронзану
(2017), сребрну (2018) и златну медаљу (2019). На јубиларној, 60. међународној олимпијади из
математике 2019. године, била је седма у укупном пласману и додељена јој је и Мирзахани
награда, специјално признање за постигнуће кандидата женског пола на овом такмичењу.
Јелена је освајала медаље и на бројним другим међународним такмичењима из математике. Издвајамо златну медаљу на Жаутиковској
олимпијади у Казахстану (2018), златну (2020) и сребрну (2018) медаљу на Румунском мастеру из математике, златну медаљу на Математичком вишебоју
у Москви (2017), као и златну медаљу на Олимпијади метропола у Москви (2018).
Јелена Иванчић је добитник Светосавске награде за 2019. годину. Она тренутно са великим успеБивши министар просвете, науке
и технолошког развоја Младен Шарчевић уручује
Јелени Иванчић Светосавску награду

хом студира на Универзитету у Кембриџу, који је
изабрала и поред понуда са Принстона и МИТ-а.
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ДОБРИЦА ЈОВАНОВИЋ
У ЈУНУ 2021. ГОДИНЕ Математичку гимназију као ученик генерације завршио је Добрица
Јовановић. Са нама је провео шест година у којима нам је донео много радости, због свих
постигнутих успеха, али и због свакодневног живота који је делио са нама.
Добрица је истински заљубљеник у математику и физику, вансеријски таленат, даровити
младић који је до свих резултата дошао радом и посвећеношћу. Скоро увек први на свим
такмичарским листама и из математике (на свим такмичењима у организацији ДМС-а и „Архимедеса”) и из физике, од првих такмичарских дана до данас. Постоје тренуци када видите
неко његово решење задатка и удахнете дубоко и кажете себи: „ФАНТАСТИЧНО! Како му је
ово пало на памет?” И управо су му даровитост и знања и из математике и физике на таквом
нивоу у 2020. донела злато на Међународној математичкој олимпијади (ИМО) и злато на Европској олимпијади из физике (на којој се Србија тада први пут такмичила). Младић који је
одрастао на Новом Београду, са оцем професором физике и мајком професорком математике, на први поглед ће вас шармирати осмехом и добротом којом плени, испричаће вам да воли да игра
шах, да држи додатну наставу млађим ученицима,
да плива и да игра (тренирао је фолклор годинама),
и да су сви његови успеси и то што ће студирати
МИТ у Америци нешто најприродније, а све то га
управо и чини толико изузетним а нас поносним
Јовановић на такмичењу из физике 2019. године

јер је био ученик наше школе.
Ове године се као апсолутни победник Српске
математичке олимпијаде (СМО) и Српске физичке
олимпијаде (СФО) такмичио на Међународној математичкој олимпијади 2021. и освојио златну медаљу. На Међународној олимпијади из физике 2021.
није се такмичио, јер су се ова два међународна
такмичења, нажалост, временски преклопила. Же-

Добрица на Жаутиковској олимпијади 2020. године

лимо му сјајну будућност и да нам се увек враћа.
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ПАВЛЕ МАРТИНОВИЋ И АЛЕКСА МИЛОЈЕВИЋ

Међународна олимпијада из математике 2019. године

ПРИЧУ О ПАВЛУ је тешко испричати а да се не помене и Алекса, и обратно. Ови сјајни
младићи завршили су Математичку гимназију 2019. године као изузетни ђаци и такмичари, а Алекса и као ученик генерације коме је озбиљна конкуренција управо био Павле.
У једном одличном одељењу њих двојица су се одмах издвојили, и то не само због свог
импресивног знања и начина размишљања већ и због несебичности и спремности да помогну. На часовима се често догађало да ови ученици дођу до оригиналних и елегантних
решења, која вас оборе с ногу и која доприносе квалитету наставе потпуно различитим,
а подједнако лепим идејама. Још док су били ученици, Павле и Алекса су на разноврсне
начине помагали својој школи: држали су додатну наставу, учествовали у прегледању
такмичења, давали предлоге задатака из математике за Куп Математичке гимназије, итд.
Ова два момка свима су пример својим понашањем, залагањем, одговорношћу, одмереношћу и зрелошћу. Њихова ангажованост у Гимназији се наставила и сада када су успешни студенти, па су на све претходно поменуто придодали још и организацију Недеље
математике. Искрено се надамо да ћемо још дуго имати то задовољство и привилегију да
у Математичкој гимназији сарађујемо са овим изванредним младим људима. О Павлу и
Алекси има још толико тога позитивног да се каже, али нас простор ограничава, па ћемо
сада засебно навести нешто што смо издвојили као њихове највеће успехе.
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ПАВЛЕ МАРТИНОВИЋ је на међународним математичким олимпијадама (ИМО)
учествовао три пута и освојио је две златне
(2018. и 2019. године) и једну сребрну медаљу
(2017). На такмичењу из математике на Жаутиковској олимпијади 2018. био је апсолутно први, уз посебну награду за оригинално
решење, док је и 2017. на овом такмичењу
освојио златну медаљу. За њега импресивну
2018. годину завршио је освојивши сребрну
медаљу на највећем светском такмичењу из
информатике за ученике средњих школа,
Међународној информатичкој олимпијади
(ИОИ). Две бронзане медаље, 2017. и 2018.
године, на незваничном првенству света
из математике, Румунском мастеру, биле су
увод у велики успех, када је на овом такмичењу 2019. године освојио златну медаљу.
И сада, као студент два факултета, Павле
наставља да ниже изванредне успехе, али
не престаје да плени и својом личношћу и
посебним смислом за хумор.

АЛЕКСА МИЛОЈЕВИЋ је на међународним такмичењима из математике учествовао чак пет пута освојивши две златне
(2018. и 2019. године) и две сребрне медаље
(2016. и 2017) и добивши једну похвалу. Куриозитет је да се Алекса 2018. године пласирао на чак три међународне олимпијаде: из
математике, физике и информатике, али је,
због преклапања термина, одлучио да пропусти Међународну олимпијаду из физике,
на којој је наредне, 2019. године, освојио
сребрну медаљу. Занимљиво је још поменути да је сва четири пута када је учествовао
на Балканској математичкој олимпијади
освојио максималан број поена. На Румунским мастерима из математике освојио је
две сребрне и једну бронзану медаљу, док
је на две олимпијаде метропола у Москви
освојио златне медаље, једну од њих као првопласирани такмичар. Освојио је златну
медаљу и на Жаутиковској олимпијади 2017.
године. Алекса је добитник Светосавске награде за 2018. годину. Наставио је да импресионира и бриљира и на Принстону, где је
претходне године изабран за једног од два
најбоља студента прве године.
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ЗЛАТНИ ОЛИМПИЈЦИ ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ

Павле Мартиновић

Алекса Милојевић

Јелена Иванчић

Добрица Јовановић

Ирина Ђанковић

Милица Вугделић

НА МЕЂУНАРОДНИМ
ОЛИМПИЈАДАМА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ:
Павле Мартиновић,
2018. године
Алекса Милојевић,
2018. године
Јелена Иванчић,
2019. године
Павле Мартиновић,
2019. године
Алекса Милојевић,
2019. године
Добрица Јовановић,
2020. године
Добрица Јовановић,
2021. године

НА ЕВРОПСКИМ
МАТЕМАТИЧКИМ
ОЛИМПИЈАДАМА
ЗА ДЕВОЈКЕ

Душан Ђорђевић
НА МЕЂУНАРОДНИМ
ОЛИМПИЈАДАМА
ИЗ ФИЗИКЕ:
Душан Ђорђевић,
2017. године
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Јелена Иванчић,
2017. године
Јелена Иванчић,
2018. године
Јелена Иванчић,
2019. године
Јелена Иванчић,
2020. године
Ирина Ђанковић,
2020. године
Милица Вугделић,
2020. године
Милица Вугделић,
2021. године

СРЕДЊА ШКОЛА:

2017
Марко
Шушњар

2018
Игор
Медведев

2019
Алекса
Милојевић

2020
Јелена
Иванчић

2021
Добрица
Јовановић

2017
Милош
Милићев

2017
Добрица
Јовановић

2018
Јован
Бенгин

2019
Матеја
Вукелић

2020
Филип
Бојковић

2021
Јанко
Поповић

ОСНОВНА ШКОЛА:

ЂАЦИ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОД 2017.
ДО 2021.
ГОДИНЕ

ДОБИТНИЦИ
СВЕТОСАВСКЕ
НАГРАДЕ
ОД 2017.
ДО 2021. ГОДИНЕ
Михајло
Спорић
за 2016. годину

Алекса
Милојевић
за 2018. годину
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Јелена
Иванчић
за 2019. годину

Генерација 1981.

АЛМАГИ

– АЛУМНИ МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ –
НАЈВЕЋА СНАГА
МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Н

екадашњи ученици Математичке гимназије основали су
12. маја 2011. године удружење
АЛУМНИ МАТЕМАТИЧКЕ
ГИМНАЗИЈЕ да би своје велике потенцијале ставили на располагање својој
гимназији. Неки од њих су већ активно учествовали у раду школе као наставници или сарадници, други су помагали својим идејама и саветима, трећи финансијски.
Непосредно затим, ради прикупљања сред149

Први састанак Алмаговаца 12. маја 2011.

става за школу за путовања на такмичења,
припреме, набавку неопходне опреме за кабинете и слично, основана је и Фондација „Алмаги” Математичке гимназије. На Оснивачкој
скупштини Фондације за чланове Управног
одбора изабрани су професори са највећим
интегритетом: Милан Чабаркапа (председник),
Зоран Каделбург, Владимир Драговић и Наташа Чалуковић, а за управника је именована

Милица Мисојчић Огњановић, управник Фондације Алмаги

Мирјана Перовановић. Скоро сви они, осим назији. За члана Управног одбора изабрана је и
што су деценије рада провели у Математич- Бојана Матић, професорка математике у Матекој гимназији, били су и ученици наше школе. матичкој гимназији.
Када је Мирјана Катић (Перовановић) изабрана
Званични портал Фондације „Алмаги” је
за директорку Математичке гимназије, на њено

место управника Фондације именована је Ми- https://almagi.mg.edu.rs, на којем се некадашњи
лица Мисојчић Огњановић, такође некадашња ученици могу регистровати, остављати своје
ученица, а сада професорка математике у Гим- податке и комуницирати са МГ.

Др Драгомир
Димитријевић

Клупа у дворишту школе
посвећена Драгомиру

Добитник Награде ,,Драгомир Димитријевић”
Павле Мартиновић 2018. године
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Генерација 1986.

У оквиру Фондације група матураната из 1981.
године основала је посебан фонд у част свог
преминулог колеге Драгомира Димитријевића. Из тог фонда сваке године награђује се

Др Олга
Перковић

најуспешнији учесник такмичења из програ-

мирања. До сада су ову награду добили:
Не само бивши ученици него и бројне доl Павле Мартиновић (2018) за освојену сремаће компаније, у складу са друштвено одбрну медаљу на Међународној олимпијади
говорним односом према младим талентима,
често су пружали подршку Математичкој гимиз информатике, и
назији. Без Фондације „Алмаги”, био би много
l Младен Пузић и Јован Бенгин (2019) за
мањи број међународних такмичења на којиосвојене бронзане медаље на Међународној
ма су учествовали наши ученици и окитили
олимпијади из информатике.
се медаљама; не би било довољно рачунара у
кабинетима за информатику, а и ти постојећи Награде су уручене на донаторским вечерима,
били би застарели, опрема у кабинетима за а уручила их је Јасмина Бачић, Драгомирова
физику неадекватна итд.
супруга.
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Браћа Игор
и Марко
Медведев,
Добитници
Награде ,,Олга
Перковић”
2018. године

Добитници
Награде
,,Драгомир
Димитријевић”
- Младен Пузић
и Јован Бенгин
2019. године

Добитник
Награде
,,Олга
Перковић”
Алекса
Милојевић
2019. године

На исти начин матуранти из 1986. године у
спомен своје преминуле колегинице Олге
Перковић сваке године награђују најуспешнијег такмичара из физике. До сада
су Награду „Др Олга Перковић” добили:
l Игор и Марко Медведев (2018) за освојене
сребрне медаље на Међународној олимпијади из физике, и

l Алекса Милојевић (2019) за освојену сребрну медаљу на Међународној олимпијади из
физике.
Награде су на донаторским вечерима уручили
Гордана Антонијевић и Марина Марков (2018.
године) и Жељко Шљиванчанин (2019. године),
бивши ученици Математичке гимназије, генерација ‘86.
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ДОНАТОРСКЕ
ВЕЧЕРИ

Једна од активности, којима је посвећен Алумни
Математичке гимназије, јесте традиционално
окупљање на донаторској вечери. Сваке године
у хотелу „Краун Плаза” у Београду велики број
некадашњих ученика даје подршку својој школи. То је, међутим, и прилика да се међусобно
упознају ученици из разних генерација. Неки
од њих су касније писали заједничке научне
радове, неки су помогли једни другима у налажењу новог посла, неки су наставили дружење
у иностранству, јер се показало да живе и раде у
истом граду, а да се пре донаторске вечере нису
ни познавали.
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МГ
Математичка гимназија
школа о� �осе�но� на�ионално� значаја и интереса
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МГ
Математичка гимназија
школа о� �осе�но� на�ионално� значаја и интереса
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Највеће богатство Математичке гимназије
су њени некадашњи ученици. Многи од њих су
успешни у науци или образовању, други су врхунски уметници, трећи водећи банкари, четврти се баве политиком. Код свих њих, а успешни
су у свим областима којима се баве, све више
сазрева свест о томе да треба да помогну својим
наследницима из клупа Математичке гимназије
да наставе најбоље традиције ове школе, ако им
то пружају могућности.

Александар
Кавчић
матурирао '86.

Акције Алмаговаца
У лето 2018. године Математичка гимназија
се обратила, пре свега, бившим ученицима, као
и компанијама, за донацију од 100 савремених
рачунара. Наиме, ова изузетна школа од националног интереса и значаја суочила се са проблемом застарелости рачунарске опреме коју су
најталентованија деца у Србији у то време користила. Већина рачунара је била стара преко десет
година и било је неопходно да се набаве нови.
Захваљујући, пре свега, великим донацијама
Александра Кавчића и Андреја Чворе, за само
годину дана прикупљена су потребна средстава
и набављено је 100 рачунара за пет кабинета информатике Математичке гимназије.

Андреј Чворо
матурирао
2009. године
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У ОВОЈ АКЦИЈИ
УЧЕСТВОВАЛИ СУ И:
l Јелена Јелисавчић
l Јелена Пјешивац Грбовић
l Дејан Перковић
l Марко Зарић
l Слободан Матић
l Славица Малобабић
l Владо Пјешивац
l Ранко Шћепановић
l Јасмина Вујић
l Љубомир Бутуровић
l Ненад Чакловић
l Јованка Ћирић Вујковић
l Бојана Милорадовић
l Боривоје Николић
l Зоран Димитријевић
l Ксенија Лаковић
l Марија Микић
l SOL Software d.o.o.
l Борис Ивановић
l Hyperoptic Ltd огранак, Београд
l Мирослав Петровић

Акцији се прикључила и компанија НИС која
је даровала десет рачунара. Кабинет су свечано
отворили Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и
Вадим Смирнов, заменик генералног директора
и директор Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације НИС-а.

Кабинети за рачунарство и информатику у МГ
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Жељко Лежаја, Александар Кавчић и Мирјана Катић у акцији донирања рачунара основним школамау Србији

Након што је Фондација „Алмаги” успешно
спровела акцију опремања кабинета информатике МГ савременом рачунарском опремом,
Математичка гимназија и Фондација „Алек
Кавчић” покренули су акцију донирања рачунара школама у Србији. Ова фондација сваке године поклања Математичкој гимназији
20 најсавременијих рачунара, а Математичка
гимназија поклања 20 рачунара које је добила
претходне године од Фондације „Алек Кавчић”
школама у Србији. На тај начин Фондација
континуирано донира рачунаре, како Математичкој гимназији тако и другим школама у

Никола
Спасојевић,
матурирао
2010 године

Србији. Циљ овог пројекта је да се што више
школа опреми савременом рачунарском опремом која је неопходна у данашње време.
Тако су 2020. године Математичка гимназија и Фондација „Алек Кавчић” уручили по
пет рачунара ОШ „Бранко Радичевић” у Батајници, ОШ „Соња Маринковић” у Новом Саду,
ОШ „Ђура Јакшић” у Kикинди и ОШ „Милован
Глишић” у Ваљеву.
Ова акција спроводиће се и наредних година.
Када је почела пандемија ковида 19, Математичка гимназија се сусрела са новим проблемом. Морала је брзо да се прилагоди новим условима рада и пређе на онлајн наставу.
Поново се обратила бившим ученицима и
пријатељима Школе са молбом да помогну да
се набаве средства потребна за организацију
квалитетне онлајн наставе. Јавио се Никола
Спасојевић, који је матурирао 2010. године, и
рекао да жели да помогне. Никола је донирао
Математичкој гимназији 15 лап топова, 70 графичких табли и пет веб-камера.
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ДОНАТОРИ
Фондација „Алмаги” дефинисала је четири категорије донатора, и то:
сребрни, златни, платинасти и вишегодишњи.

СРЕБРНИ ДОНАТОРИ
У 2019. ГОДИНИ

ЗЛАТНИ ДОНАТОРИ
У 2020. ГОДИНИ
l Никола Спасојевић

l Регистар националног
интернет домена Србије
l Борис Ивановић
l Hyperoptic
l Фондација „Бус плус заједно”
l Moneta & MoneyGram
l АИК банка

l „13. јул – Плантаже”, Подгорица
l Нафтна индуструја Србије

ПЛАТИНАСТИ ДОНАТОРИ
У 2018. ГОДИНИ
l Андреј Чворо, бивши ученик Математичке гимназије (матурирао 2009) даровао је
ученицима своје школе средства за опремање
информатичких кабинета.

СРЕБРНИ ДОНАТОРИ
У 2020. ГОДИНИ
l Moneta & MoneyGram
l Регистар националног

ПЛАТИНАСТИ ДОНАТОРИ
У 2019. ГОДИНИ

интернет домена Србије

l Фондација „Алек Кавчић”, основао ју је
бивши ученик Математичке гимназије Александар Кавчић, који је матурирао 1986. године.
Даровао је ученицима своје школе средства
за куповину 50 савремених рачунара.

СРЕБРНИ ДОНАТОР
У 2021. ГОДИНИ
l Moneta & MoneyGram

ЗЛАТНИ ДОНАТОР
У 2017. ГОДИНИ

l Телеком Србија а. д. (В-донатор).Телеком
Србија а. д. је компанија која годинама помаже младе таленте Математичке гимназије.

l Телеком Србија а. д.

ЗЛАТНИ ДОНАТОР
У 2018. ГОДИНИ

ПЛАТИНАСТИ ДОНАТОРИ
У 2020. ГОДИНИ

l Телеком Србија а. д.

l Фондација „Алек Кавчић”. Алек је даровао
ученицима своје школе средства за куповину
савремених рачунара и опремање кабинета
рачунарском опремом.

ЗЛАТНИ ДОНАТОР
У 2019. ГОДИНИ
l Министарство трговине, туризма
и телекомуникација
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ПЛАТИНАСТИ ДОНАТОРИ
У 2021. ГОДИНИ

l Маја Ивановић
l Радојица Богдановић
l Владимир Туцовић

l Фондација „Алек Кавчић”. Александар

l APPLICATION SOFTWARE
l ТРИЗМА
l Tetra Pak Production
l Питура д.о.о.
l TRINITY COLLEGE
l Ђуро Кукавица
l Милан Делибашић
l Михаило Грбић
l Ауто-школа „Академија”
l Ауто-школа „Логистика”
l Фонд Б92
l Маћи 011
l Миња Чанчаревић

Кавчић, бивши ученик, даровао је ученицима
своје школе средства за куповину савремених
рачунара и опремање кабинета рачунарском
опремом.

В-ДОНАТОРИ – ВИШЕГОДИШЊИ
ДОНАТОРИ
l ABSoft
l Слободан Марковић
l Иван Трајић
l 14 INVENTION
l ASSECO SEE d.o.o.
l Марија Микић
l Реља Аранђеловић
l Борјана Каменовић

ОСТАЛИ ДОНАТОРИ У ПЕРИОДУ
ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ
l Петар Величковић
l Ана Зарић
l Фондација „Један посто”
l Microsoft, Србија
l Мирослав Петровић
l Уна Раслапчевић
l Саобраћајни институт ЦИП
l CPNU Fenomen d.o.o.
l Born Design
l Morph Networks
l HOOLOOVOO, Београд
l Ивана Микић
l TERI ENGINEERING d.o.o.
l Нађа Илић Данилов
l Лука Вукелић
l Мирјана Кићовић Матијевић
l Милан Новаковић

Постоје људи који нису похађали МГ, али
су њени пријатељи који нам несебично помажу кад год је потребно да спроведемо неку
идеју. Математичка гимназија на томе им много захваљује. То су:

l Александра Дрецун,
l Снежана Божић,
l Зоран Станојевић,
l Бата Ђорђевић и
l Петар Кочовић.
Драги Aлмаговци,
Све ваше идеје су нам добродошле и
молимо вас да нам се у што већем броју
јавите јер само док се заједно држимо,
Математичка гимназија не треба да брине за будућност.

МГ

		
Хвала свима,
Ваша Математичка гимназија

Математичка гимназија
школа о� �осе�но� на�ионално� значаја и интереса
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РЕКЛИ СУ
О МАТЕМАТИЧКОЈ
ГИМНАЗИЈИ
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Самир
Салим

Јелена
Ковачевић

„Kао астрофизичару свакако да ми је
битна припрема коју сам на факултету
стекао из разних грана физике. Међутим,
у свакодневном истраживачком раду се
заправо највише ослањам на разна математичка и програмерска знања која сам
стекао у Математичкој гимназији. Не ради
се о пуком знању – начин рада у МГ ми је
омогућио да математику и логику програмирања разумем интуитивно, да то једноставно постане део мене.”

„Математичка гимназија је оставила трајан
утицај на мој интелектуални развој. Ја сам
дошла у трећем разреду као прва генерација
усмерених; било нас је врло мало од „споља”.
У мојој претходној гимназији, Осмој београдској, све је ишло лако пошто ми је ишла
математика; нисам морала пуно да се спремам. Први дан у Математичкој, геометрија,
аксиоматска, потпуни шок! Сви су ми изгледали бољи од мене; дођем увече кући, и после добре дозе плакања, седнем са Ларусом
и почнем из почетка, од природних бројева.
Требало ми је неко време, учећи сваке ноћи
до касно, да надокнадим све оно што раније
нисам имала. Никад нисам заборавила шта
може са много рада да се направи. Сем тога,
мој најбољи друг и данас је из Математичке,
и са њим, Владом (Жиком) Живковићем често се виђам овде у Њујорку.”

Самир Салим, професор на Департману
за астрономију Универзитета Индијана
у Блумингтону
Бивши ученик Математичке гимназије
Самир Салим, који је матурирао 1989. године, блиско сарађује са научницом Андреом
Гез, добитницом Нобелове награде за физику 2020.

Јелена Ковачевић, прва деканка
Инжењерске школе на њујоршком
Универзитету Колумбија и бивша ученица МГ
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Катарина
Бајец

Андреј
Јандрић

„Иако су моји професори веровали да
је математика створена за мене и ја за њу,
пут ме је одвео на Медицински факултет.
Постала сам лекар, специјалиста офталмологије.

„Поносан сам што сам завршио Математичку гимназију и време које сам у њој
провео памтим као један од најсрећнијих
периода у животу. Ту сам склопио драгоцена пријатељства с неким од најинтелигентнијих особа које сам упознао. Заувек ћу се
сећати дивних професора, који су нас, са
много љубави и разумевања, подстицали
да трагамо за оригиналним решењима често сложених проблема и да размишљамо
на неконвенционалне начине. Мислим да
су искуства која сам стекао у Математичкој гимназији била не само корисна за мој
даљи академски развој него да су ме и обликовала као особу. ”

Да ли сам се покајала што математика
није мој животни позив? Можда. Али оно за
шта се никад нисам покајала је одлука да
упишем и завршим Математичку гимназију. Она ми је дала логику, систематичност
и поглед на свет којег се и данас придржавам: „За све постоји решење, само треба добро сагледати и поставити хипотезу”.
др Катарина Бајец,
специјалиста офталмологије,
Executive Medical Advisor to the Chairman,
Zepter International,
HEC Paris Master Executive,
ауторка и водитељка
емисије „Здраво мисли”.

др Андреј Јандрић, доцент
на Филозофском факултету у Београду
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Марија
Јелић

Коста
Ристић

„Математичка гимназија ме је развила
као личност, научила сам да се борим за
себе и за своје идеале и да никад не одустајем од онога што заиста желим. Више од
свега ми је било важно самопоуздање које
сам стекла у школи, а знање које је било
веома дубоко и систематско могла сам да
применим на факултету и да га само надоградим. Најважније је што сам са великим
бројем професора и са мојом Цецом остала
у контакту и развила пријатељски однос;
функционисали смо као једна породица и
данас је Математичка гимназија мој други
дом.”

„Школовање у Математичкој гимназији
бесповратно је обликовало моју љубав према науци, и дало ми небројене примере самопрегорних научних радника на које се
и данас угледам. У том смислу, ја не видим
разлике у задацима науке и уметности, и
водим се оном Годаровом: „Естетику треба
изучавати научно”. Математичка је разумела и неговала моје тежње и мој пут, пут
филма који, као цвет индустријализације, и
сам спаја уметност и науку.
И зато, драги професори и професорке,
бивши и будући ђаци Математичке гимназије, желим вам још више успеха у даљем
раду и да титанском снагом и давинчијевским умећем будете креативни у науци, као
што ћу се ја трудити да будем брехтовски
научан у уметности, да бисмо допринели
племенитим тежњама човечанства и широм наше земље и света проносили славу
наше Математичке.”

Марија Јелић, оперска певачица
и дипломирани електроинжењер

Коста Ристић, српски редитељ
и сценариста
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Милена Вулетић
„Тврдим да се Математичка гимназија поприлично разликује од других школа. Kада причамо о
томе шта смо радили и какав смо однос са професорима имали, увек се сви изненаде што тако
нешто постоји и што је, заправо, бесплатно. Упоређујући своје искуство са многим вршњацима,
још више видим колико сам среће имала да идем
баш у ову школу. Математичка гимназија ме је од
првог дана дочекала с много разумевања.
Kада сам кренула у први разред, са такмичења
сам знала доста другара. И сви нови које сам упознала делили су иста интересовања и тежили истим циљевима. Драго ми је да видим све њих како
напредују и започињу разноврсне каријере. Често
ми се дешава да пријатеље стечене у Енглеској
упознајем са њиховим будућим колегама које знам
из школе, било да се ради о престижним факултетима, софтверским фирмама или финансијским
институцијама. И даље се чујем и дружим не само
са ђацима већ и са професорима.
Мислим да је свако од нас ко је отишао да студира у иностранству свестан да без Математичке гимназије ништа од тога не би било могуће. Оно што

нашу школу највише разликује од осталих је однос
ученика и професора и однос професора према настави. Примера ради, наша професорка анализе, а
садашња директорка, Мирјана Kатић, долазила је у
школу цело лето пред пријемне испите како би нас
што боље спремила и раније кренула са програмом.
Моја разредна, Наташа Чалуковић, радила је више
пута посебно са мном како бих боље разумела физику, јер када сам дошла, била сам можда и најгора у одељењу, а физику сам заволела тек уз њена
предавања. Професорка Бојана Милошевић ми је
давала препоруке за читање и спремање пријемног
и помогла ми да се одлучим за студије математике и
статистике. Kада сам се двоумила између тог смера
и математике и програмирања, професорка Јелена
Хаџи-Пурић, која ми ништа није предавала, дала ми
је савете око избора и припреме. Увек смо могли да
питамо било кога од професора било шта, и увек би
нам одговорили.
Све што сам научила у школи касније ми је
било корисно. Од великог значаја је била математичка ригорозност и већ познате теореме из анализе и других предмета. Нешто што ми је много
помогло је програмирање. Пошто сам у школи већ
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радила више програмских језика, није ми био проблем да се на факултету лако снађем и да програмерске вежбе увек завршим међу првима, док су
се други студенти тек упознавали са материјалом.
Базе података и SQL команде којима нас је учио
професор Жељко Лежаја биле су велика предност.
И данас се сећам његових предавања, што ми је
поприлично олакшало рад на појединим пројектима и припреме за интервјуе. Професор Александар Пејчев је редовно остајао са нама после школе
да нам држи додатне часове, који су често трајали
дуже него што је било предвиђено, увек нам је одговарао на додатна питања и дао нам увод у различите гране математике.
Фокус Математичке гимназије није само на
математици, физици и програмирању, већ на целокупном образовању. Сећам се колико је понекад
било напорно учити хемију, биологију, историју и
остале предмете, а нарочито читати све лектире.
Професорка Слободанка Раковић била је у праву
што нам је увек говорила да треба бити и начитан и да није све у математици. Осим читања на
српском, професорка Гордана Зарић давала нам је
лектире и на енглеском, и увек је имала нове мето-

де наставе, што ми је олакшало спремање испита
из енглеског.
Без лажне скромности, факултет на Оксфорду
завршила сам међу најбољима на својој години и
добила пуну стипендију за докторске студије. Искуства са Оксфорда су непроцењива, али нису потиснула ниједан тренутак из Математичке гимназије. Математичка гиманзија увек ће за мене бити
други дом и место где се осећам добродошлом. Надам се да ћу и у будућности моћи да наставим са
држањем додатних часова када год сам ту. Можда
ћу некога и инспирисати да крене путем чисте математике или вероватноће и статистике. Школи ћу
увек бити захвална не само на стеченом знању већ
и на топлини коју осетим увек када се сетим дана
проведених тамо. Једноставно, волим Математичку гимназију”.
Милена Вулетић, мастер математике
из математике и статистике
Универзитета у Оксфорду
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математиком. У гимназији сам научила како да
приђем решавању проблема, чак и онда када не
знам да га решим, те претпостављам да ћу једног дана то применити и ван математике. Такође
сам научила и како да филтрирам информације
и да препознам оно што је кључно, а где смем
да импровизујем. Изузетно сам срећна што сам
имала прилику да одрастам и математички саз„Четири године школовања у Математич- ревам у таквом окружењу.”
кој гимназији умногоме су утицале на мој жи-

Катарина Кривокућа, студент

вот. Висок ниво знања које сам прикупио ме

на Математичком факултету у Београду

је више него припремио за даље студирање и
усавршавање, омогућивши ми лакше прилагођавање на нову факултетску средину и послуживши као добра основа за даље проширивање мојих интересовања. Стекао сам и бројна
искуства, која су ме научила одговорности и
пажљивости и добро ме припремила за живот.
Ипак, оно најбитније што носим из школе јесу
пријатељства, која ће дуго трајати и каква не
верујем да ћу поново имати.”

„На факултету од других ученика увек чује-

Лазар Галић, студент Универзитета

мо ,,лако је њима, они све то знају из гимназије”,

у Хонгконгу

у чему има истине, али не на начин на који се то
очекује. Изненађујућа количина градива је мени
потпуно нова, нешто од тога сам можда раније
чуо, али за мало ствари се може рећи да их ,,знам
од раније”. Бити ђак Математичке гимназије
огледа се у спремности на прихватање изазова и
смишљању креативних идеја. Ја волим да кажем
да сам у нашој школи научио да размишљам
како да приступим проблему. Сматрам да је то

„Након завршене Математичке гимназије не

много теже стећи на факултету јер је тамо све

мање лично него у Математичкој. Математичзнам да ли могу да тврдим да сам била спрем- ка гимназија ми је пружила прилику да упозна за стварни живот, али сам дефинитивно била нам веома амбициозне људе. Када свакодневно
спремна да остатак живота проведем бавећи се размењујеш мисли са најталентованијом децом
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у Србији, то те мотивише да будеш још бољи и
мислим да је мени то оно најбитније што сам
понео из школе. Школска пријатељства су остала као и из сваке друге школе, али нас додатно
везује то што нас интересују сличне ствари и та
пријатељска ривалства која смо имали. О професорима из школе мислим све најлепше и сматрам да сам увек добродошао у гимназији. Зато
школу још увек често називамо другом кућом.”

„Што се мене тиче, морам да напоменем

Павле Мартиновић, студент да је градиво већ четири предмета на факулна Математичком факултету у Београду тету било покривено оним што смо код про-

фесорке Соње Чукић учили из анализе. Када
је реч о друштву, још увек се највише дружим
са пријатељима из Математичке гимназије. На
факултету скоро никога нисам ни упознао пошто из гимназије имам довољно другара; мени
је то одлично, јер знам да ћу се са њима дружити још дуго.”
Младен Пузић, студент на Математичком
факултету у Београду

„За овај Дан школе желим да кажем колико ми Математичка гимназија значи. Она нам
је омогућила да се развијамо у математичком
смислу, научила ме је да будем спонтана у размишљању; да онда када видим нешто што не
знам, и даље могу да размишљам о томе. То је
оно што ми је најважније на факултету. Сада
када студирам, има толико ствари које не знам,
али не треба тога да се плашим, и не плашим
се – већ ме све веома интересује, јер знам да је

„Начин рада у Математичкој гимназији у

сам процес размишљања оно што мени најви-

малим групама подстиче ученике да сами поку-

ше значи.”

шају да дођу до решења и на тај начин развијају
Јелена Иванчић, студент

креативност и способност размишљања. Често

Универзитета у Кембриџу

није неопходно да се све научи напамет, већ је
довољно да знамо како се размишљањем може
стићи до тога. То веома одговара лењим људима
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попут мене, онима који не воле да памте много сту самосталности, у којој ученици уче да сами
ствари, те сам захваљујући Математичкој гим- процењују свој ниво знања и према њему биназији научио како брзо и логички могу доћи до рају одговарајућа предавања. Када сам уписао
студије у Америци, другачије од домаћих по

онога што ми треба.
Како гледам на односе са људима из Математичке гимназије? Па, свакодневно их гледам.
Плашио сам се када сам долазио у Математичку
да су сви асоцијални штребери, али десет година
касније и даље их обожавам и редовно се дружим са тим штеберима, који су сви помало ударени у главу попут мене. Они су оно најлепше
што сам добио од Математичке гимназије.”
Александар Милошевић, студент
на Електротехничком факултету у Београду

томе што студенти имају много већу флексибилност у погледу предмета које слушају, испоставило се да ми је ова врста самосталности од
велике користи; док су се многи моји другови
мучили да уклопе ниво свог знања са предметима које су изабрали, моје искуство из Математичке гимназије добро ме је водило кроз избор
предмета које ћу слушати.
Још једна од специфичности рада у Математичкој гимназији је свакако и однос ученика и
професора, необичан спој блискости и ауторитета. Не заснивајући ауторитет на претераној
строгости, већина професора у Математичкој
гимназији стекла је моје поштовање показавши велику посвећеност послу, како у учионици
тако и ван ње, организујући одласке на такмичења, у позоришта или на научна предавања
ван свог радног времена. Због тога мислим да
је управо ширина мог односа са професорима

„Иако је систем рада у Математичкој гимназији специфичан по много чему, мислим да
је мени највише значила могућност учења и
ван редовних школских часова за време врло
добро организоване додатне наставе и током
гостујућих предавања. На овај начин сваки ученик је могао да нађе ниво који му одговара – некима су школски часови били сасвим довољни,
заинтересованији ученици су похађали додатне часове, док су они са највећим знањем учествовали у додатној настави за старије разреде.

допринела томе да њихови савети дубоко утичу на мене и изван стриктно академске сфере.
Међутим, учење у Математичкој гимназији
свакако није било ограничено само на интеракцију са професорима. Почевши као повремена
размена задатака са друговима током великог
одмора, наша комуникација се временом претворила у редовне припреме за такмичења на
којима бисмо, без професора, једни другима
предавали решења задатака које смо претходно
и сами решавали.”

Овакав систем, у коме свако има могућност да

Алекса Милојевић, студент

учи на више нивоа, неизбежно гради једну вр-
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„Математичка гимназија не пружа ђацима само квалитетну основу за градиво које их
чека на студијама већ их охрабрује да мисле и
утка у њих истанчан осећај за адекватно приступање проблемима. Тај начин размишљања
је нешто најдрагоценије, што се код неких
развије тек на факултету, а наша школа нас
на време припреми и пошаље у живот наоружане стрпљењем, добром вољом и жељом за
знањем.
Мислим да би се сви некадашњи ђаци Математичке гимназије сложили да у њој влада
топла, готово породична атмосфера, у којој се
човек осећа као да је међу својима. Окружени
смо људима блиских интересовања са којима
се разумемо и који нам несебично пружају

„Знање које сам стекао у Математичкој гимназији доста ми је помогло током студирања
на првој години факултета. Како се у школи
подстиче комбиновање знања из различитих
области, упознавање са новим инжењерским
концептима ми је у великој мери било олакшано. Поред тога, бројна такмичења на којима сам
учествовао као ученик Математичке гимназије
пружила су ми додатно знање и искуство у раду
уз ограничено време, као и искуство јавног наступа. Највећа предност Математичке гимназије јесу међусобни однос ученика и однос између ученика и професора. Задовољство је бити
део средине где су сва питања добродошла, где
се увек тражи више и боље и где једни друге
подстичемо да напредујемо.”

подршку и дају ветар у леђа. На факултету
сам још више схватила колико је важно да нам

Филип Колџић, студент
Електротехничког
и Технолошко-металуршког
факултета у Београду

професори буду пријатељски настројени, увек
расположени за сарадњу и спремни да упуте
лепу реч.”
Маша Тиосављевић, студент
Електротехничког факултета у Београду
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ПИСМЕНИ РАДОВИ
1. И
 З МАТУРСКОГ ПИСМЕНОГ
ЗАДАТКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

попут нетакнуте језерске површине по којој већ
могу слободно да трчим. Води до белих дрвених
врата чије су даске, под топлотом жарког сунца,
Пре четири године, једне вруће септембарске
већ помало попуцале. Стојиш испред њих, рашивечери, купио сам возну карту за Београд. Сео
рених руку, чекајући да ти скочим у загрљај.
сам на клупу на перону број два, добро се сећам.
Камени зидови обојени светлосивом бојом грле
Са својих четрнаест година, чекао сам воз који
ће ме одвести у велики град у којем никог не по- кућу са три стране. На њих су наслоњени зелезнајем. Осећао сам се ситним, слабим и немоћ- ни шимшири. Кров сачињен од усијаног лима лењо
лежи на врху куће чинећи је светлијом и сјајнијом.
ним пред Београдом и пред оним што ме чека.....
Једна страна куће гледа на предивно плаво и че..... Будим се јутрос, четири године касније, у
сто узбуркано море, које својим таласима заистом Београду. Осећам се смело, живо, осећам
пљускује шарене чамце, поређане дуж обале. Твој
се као код своје куће. Осећам се великим. И осећам
чамац је плаве боје.
потребу сада да, барем овако, за себе, захвалим
Ујутро се чује песма птица и кретање воде, док
људима уз које се моја личност формирала, уз
које сам сазрео, уз које сам осетио макар наго- се меки зраци светлости провлаче кроз ролетвештај шта то значи живети и због којих сам не доприносећи нестварној лепоти собе. У њој
се налази кревет са белом постељином и радни
заволео Београд....
сто, стар и оронуо. Зидови су светлоплави, а у
.... Да, пре четири године сам купио возну карту
ћошковима се виде остаци влаге као мале флеке
за Београд и то је најбоља ствар коју сам у живона некој свечаној хаљини. Уместо врата, на улату урадио.
зу у просторију стоји крем завеса која се, када је
Урош Малеш IV д тераса отворена, њише на промаји попут уморне заставе.

2. ПОСВЕТА
Сећам се како се саплићем о степенице
састављене од неправилних комада камена. Одударају једни од других и тиме праве нагибе, преко
којих је тешко прећи, а не застати или чак по
који пут изгубити равнотежу. То ме не спречава
да журим. Знам да после степеница, као потпуни контраст, долази мермерна стаза, глатка

Често смо седели ћутке на тој тераси и посматрали како се плаво небо и бистро море
спајају у једну површину. Како су поред толико
сличности опет толико различити. Посматрали смо како облаци, попут белих лађа, путују без
сунца мирно и сталожено, и како се дан уморан
од јаког усијања вуче за њима лењо, молећи их да
успоре. Њихови облици били су дивна инспира-
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ција за обликовање стихова које сам ти говорио.
Посвећено си их записивао у свом похабаном роковнику надајући се да ћеш једнога дана уместо
њега држати у руци збирку песама свог неозбиљног унука. А ја сам брбљао и маштао... говорио, па
ћутао. Понекад ми се чинило да си записивао чак
и моју тишину. Учио си ме да је ритам суштина
поезије, музике... живота.
Јасно се сећам куће у којој је живео, сећам се
магије хоризонта, допола попијене чаше вина и
дима цигарете коју је кришом пушио после ручка... роковника се сећам и драге дрхтаве старачке
руке, издуженог набраног врата... Али лица... лица
не могу да се сетим. Кад год ме сећање приближи његовим сетним плавим очима, ја видим само
сузе које се сливају и не дају ми да разазнам његов лик. Његове сузе покрену моје и све се прелије у
једну огромну тугу без краја. А хтео сам још много
тога да му кажем... да му се насмејем оним мојим
дечачким осмехом који га је чинио сретним. Хеј,
стари, пријатељу мој, данас уместо нашег сунчаног поподнева на тераси, стојим сам у облачном дану. Стојим, бунцам, ћутим...

бађала фигура, човек је постао жена. Морнар је
ударао и ударао, добио је жуљеве на длановима.
Ништа га није могло спречити у жељи да опет
види девојку из своје младости. Ноге, руке, глава и струк већ су се јасно видели. Пролазили су
месеци. Морнар је од јутра до вечери обликовао
стену, а током ноћи није спавао размишљајући
шта ће сутра направити. Дошла је јесен. Није
себи дозвољавао да стане, чак га ни киша, која
га је све чешће ударала по савијеним леђима и
седој глави, није отерала. Знао је да нема времена за губљење, ближио се крају. Сваког новог
јутра девојка је бивала све лепша. Оно што би
морнар током дана урадио, таласи и ветар би
током ноћи усавршили. Тако су морнар и природа заједно радили. Морнарев таленат био је невиђен: девојка само што не проговори. Морнар се
скроз запустио. Брада му је постала поповска, а
коса дугачка, умршена и прљава. Слабо је пио, а
још мање јео. Једино што га је држало у животу
било је чудесно испуњење које би осетио сваки
пут када би угледао шта је направио... Девојка у
хаљини која гледа у њега, баш као из сна.

Морнар се није враћао кући већ три дана. Људи
Знам да знаш да је у овој плавој књизи, коју сам
који су га познавали су се забринули. Нашли су га
донео са собом, одштампана посвета за тебе.
како лежи непомично на обали, још грчевито стеЛука Баровић 1ц, шк. 2018/19. године жући чекић и длето. Имао је необично дуг осмех
на лицу. Људи који су га нашли могли су да виде
3. УМЕТНОСТ КАО БДЕЊЕ
још нешто. Девојка, млада, у хаљини, пријатног
И СПАСЕЊЕ ЧОВЕКА
осмеха и божанствених очију гледала је ка пучиБио једном један стари морнар коме је брод ни. Човек би рекао да дише.
одавно потонуо. Сваког дана он је пецао на стеИ ви се можете дивити тој девојци само ако
новитој обали.
успете да је нађете.
Док је чекао да риба загризе било му је досадно.
Потребу човека да ствара савршенство и леЈедног дана, понео је чекић и длето. Праву стену
поту немогуће је угасити и још теже задовољидуго је тражио. Одлучио се за један велики и нети. Остаје нам само да се питамо када би морприступачан камен уз саму обалу мора. Почео
нар стао са радом да га смрт није зауставила?
је да туче о камен. У почетку, то су били само
Да ли би уопште стао?
нејасни обриси, касније, назирала се силуета неког човека. Дани су пролазили, из камена се ослоПавле Бугарски I б
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предмет под називом Програмирање и математичке машине.

Године 1970. Љубомир Протић прелази на
Природно-математички факултет, где је провео
већи део свог радног века као асистент, доцент
и професор. Држао је наставу и вежбе из више

Др Љубомир Протић

предмета – Диференцијалних једначина, Нуме-

(1943–2016.)

ричке анализе 1 и 2, Програмирања, Једначина

Љубомир Протић рођен је јануара 1943. го-

математичке физике и других. Радио је такође

дине у Љубовији. Основну школу и гимназију

и на Машинском факултету и Факултету орга-

је завршио у Лозници. На Групу за математику

низационих наука, као и на Природно-матема-

Природно-математичког факултета у Београду

тичком факултету у Крагујевцу. Под његовим

уписао се 1962. године. Дипломирао је 1966, а на

руководством урађено је више магистарских и

истом факултету 1970. године одбранио је маги-

докторских теза, а аутор је и више универзитет-

старски рад. Докторску тезу под насловом „Неке

ских и средњошколских уџбеника.

нове методе за налажење приближних решења
диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина” припремио је под руководством професора Константина Орлова и одбранио 1978. године.

Преласком на Факултет ангажовање Љубе
Протића у Математичкој гимназији није завршено, напротив. Читавог радног века, кад год
је то законски било могуће, држао је наставу,
најчешће из Нумеричке математике. Један од

Запослио се 1968. године као професор у Ма-

његових највећих доприноса јесте ангажовање

тематичкој гимназији, где је у сталном радном

на враћању имена и статуса Гимназији у пе-

односу остао током две школске године. Био је

риоду 1988/89. када се постепено напуштало

први који је у Србији, а вероватно и шире (школ-

„усмерено образовање”. То је, између осталог,

ске 1968/69. године) предавао средњошколцима

определило колектив Математичке гимназије
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да га предложи и за место директора. На ту
функцију изабран је 2001. године. За време његовог трогодишњег мандата остварен је још један квалитативни помак у организацији школе – уведена је (у почетку као оглед) настава у
специјализованим одељењима седмог и осмог

Др Ариф Золић

разреда Основне школе. Љубино ангажовање

(1942–2019.)

на превазилажењу свеколиких политичких и
бирократских препрека у том процесу било је

Ариф Золић рођен је у Великој Гати код Би-

у великој мери одлучујуће.

хаћа (Босна и Херцеговина). На Групи за матеГодине 2004. др Љубомир Протић именован је матику Природно-математичког факултета у
на функцију помоћника министра за просвету, а Београду дипломирао је 1966, магистрирао 1975.
после краћег времена прелази на место директо- и докторирао 1977. године; на истом (касније
ра Завода за унапређивање образовања и васпи- Математичком) факултету провео је готово цео

тања, где остаје до пензионисања, али је и после свој радни век, од 1969, када је изабран у звање
тога остао радо виђен гост у Математичкој гимасистента, до одласка у пензију. Област Арифоназији, често позиван када је требало решавати
вих научних интересовања била је нумеричпосебно осетљива питања. Активно се ангажока анализа; њој припадају његова магистарска
вао и у припреми прославе педесетогодишњице
теза, докторска дисертација и сви публиковани
школе, али га је болест спречила да тој прослави
научни радови и саопштења. Изводио је настаи присуствује. Коначно смо га изгубили крајем
ву, вежбе и предавања из бројних предмета на
2016. године, али ће сви који га памте још дуго
ПМФ-у у Београду и другим високошколским
препричавати многе његове духовите досетке и
институцијама у Србији. Извод наслова из спипроницљива запажања у разним ситуацијама.
ска књига које је написао сведочи о обиму наЗоран Каделбург ставних активности А. Золића: Увод у нумеричку
177

анализу, Нумеричка анализа, Математика (за

ник и, што је значајније, припадао јој великим

нематематичаре), Вероватноћа и статистика,

делом свог бића. Предавао је Анализу с алге-

Математичке методе у економији. У дужем пе-

бром, Елементе нумеричке математике (прави

риоду био је руководилац Комисије за полагање

пионирски подухват у нашим средњим школа-

пријемног испита за упис на Математички фа-

ма), Анализу и нумеричку анализу, Тригономе-

култет. На ПМФ-у је обављао разне одговорне

трију; наставу је, према потреби, употпуњавао

функције, био је, поред осталог, шеф Катедре за

неопходним писаним материјалима. Годинама

нумеричку математику и програмирање.

је био председник Комисије за пријемни испит

Значајан део активности Арифа Золића у
вези је са Друштвом математичара Србије. Оне
се, пре свега, односе на рад са обдареним младим математичарима. Био је учесник, а најчешће
и организатор бројних летњих и зимских школа
младих математичара, члан и руководилац више
комисија за такмичења младих математичара из
основних и средњих школа и одговорни уредник часописа Математички лист. Аутор је или
коаутор запажених књига и чланака намењених младим математичарима, односно њиховим
припремама за такмичења. Значајно је нагласити и његово учешће у активностима ДМС-а,
посвећеним стручном усавршавању наставника
математике. Одржао је двадесетак предавања
на републичким семинарима посвећеним тој
проблематици. У ДМС-у био је секретар Научне
секције, члан Издавачког савета, члан Председништва и председник Друштва. За допринос у
деловању Друштва и Савеза додељена му је Повеља заслужног члана Савеза друштава математичара Југославије, а изабран је и за почасног
члана Друштва математичара Србије.

и учествовао у више радних тела посвећених
унапређењу наставног процеса и организације
школе. Као аутор или коаутор учествовао је у
писању више приручних материјала за припрему и полагање пријемних испита. Коаутор је
(са В. Драговићем, З. Каделбургом и С. Огњановићем) уџбеника Анализа са алгебром 1 (за ученике првог разреда МГ).
Дом породице Золић је у великој мери „преплављен” математиком. Арифова супруга је
математичар, а њихово троје деце је са веома
запаженим успехом завршило Математичку
гимназију и баве се математиком и њеним применама (информатиком и техничким наукама).
Уверени смо да је то у великој мери резултат
његових склоности, способности и дубоке посвећености математици. Ариф није заборавио
свој завичај; у мери у којој су му објективне
околности дозвољавале, са радошћу и задовољством учествовао је на просторима БиХ у раду
разних математичких скупова, намењених
обдареним ученицима и њиховим наставницима математике, несебично делећи са учесницима своја знања и искуства.

Посебно место у опусу Арифа Золића заузима Математичка гимназија у Београду. У њој је
био запослен школске 1968/69; после избора на
ПМФ-у, наставио је рад у МГ као спољни сарад178

Било нам је задовољство познавати др Арифа
Золића и блиско с њим сарађивати. Слава му!
			

Владимир Мићић

Сећање на Михајла
(1997–2019.)

Када је пре три и по године генерација

дивљења и поштовања. Био је студент физике

2012/13. одлазила из Математичке гимназије,

Тринити колеџа у Кембриџу, у Великој Брита-

наш Михајло Спорић је са својом другарицом

нији. У Кембриџ је отишао након завршене прве

водио програм. Одабрала сам баш њега јер је

године студија Физичког и Електротехничког

леп, ведар, успешан и речит. У име целе генера-

факултета у Београду. Био је ђак Математичке

ције опраштао се од своје школе. Школе коју је

гимназије, ученик менторског одељења, специја-

много волео. А онда је дошла вест од које смо сви

лизованог за надарене ученике. Одељењски ста-

занемели и тренутак да се, ето, невољно, тешко

решина му је све четири године био професор

и с неверицом, Школа опрости од њега. Навиру сећања, а речи су немоћне да изразе огромну тугу његових професора и свих оних који су
имали ту част да га упознају.

Зоран Николић. Михајло је био носилац Вукове дипломе и Светосавске награде. У току свог
четворогодишњег школовања освајао је и друге
бројне награде на домаћим и међународним такмичењима из физике, астрономије и астрофизи-

Михајло Спорић, један од најбољих младих

ке. Први је ученик Математичке гимназије који

српских физичара, изненада, тихо и прерано

је у једној школској години (2016) освојио три

нас је напустио 7. новембра 2019. године. За сво-

златне медаље на међународним такмичењи-

га живота оставио је биографију вредну сваког

ма: Румунском мастеру из физике, Међународ179

ној Жаутиковској олимпијади у Казахстану и,

је пример веома даровитог, одговорног и успеш-

најзначајнију, златну медаљу на 47. међународ-

ног младог човека који је свугде достојно пред-

ној олимпијади из физике одржаној у Цириху.

стављао своју земљу, своју школу, читаву нашу

Математичка гимназија била је његова прва
и једина жеља онда када је као вуковац и ђак

академску заједницу, своју породицу и себе. Улажући у себе и своје знање, улагао је у овај свет.

генерације ОШ „Стеван Дукић” кренуо даље,

Нису само природне науке биле сфера њего-

жељан знања. Он и његова школа су се међусоб-

вог интересовања. Волео је музику, свирао кла-

но препознали, он је препознао Школу, Школа је

вир, волео је филмове, спорт, трчао је маратон,

препознала њега. И заволели су се. И поносили

читао је, путовао, писао песме... Као средњошко-

су се, он Школом, Школа њиме. И тако четири

лац, на једном међународном литерарном кон-

године. За то време, Михајло је развијао свој та-

курсу његова песма на енглеском језику освоји-

ленат, чврсто се определио за физику и поставио

ла је награду. Био је свестран, вишеструко

себи јасан циљ. Низао је награде које су сасвим

надарен... Уз све то, омиљен у друштву, поуздан

природно пристизале као резултат велике по-

пријатељ, спреман увек да саслуша и помогне.

свећености и приљежности науци. Био је вредан

Колико су му другови били важни потврђује и

и организован, а радио је с вољом и лакоћом. Био

његова реченице из једног од последњих писмених задатака у којој каже: „Време проведено у
Математичкој гимназији мерићемо по пријатељствима која остају после ње”.
Био је Михајло изузетан по свему. Из породице је понео дивно васпитање. Сваком од нас
је указивао поштовање, подједнако старијима,
својим професорима, као и друговима. Био је
скроман, а то је у ово данашње немило време
права реткост. Никад није признавао да је успех
који је постигао само његов, увек је морао да истакне улогу професора и Школе. Недавно сам
наишла на своју преписку с Михајлом. У једној
поруци честитам му на награди коју је освојио,
а он за свој успех хвали професоре. У другој,
честитам њему и његовим друговима јубилеј,
50 година постојања Школе и хвалим их зато
што радом, знањем, успесима и понашањем
доприносе да се име Математичке гимназије
на достојан начин проноси по свету, а Михајло

Студент физике на Тринити
колеџа у Кембриџу
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ношћу и љубављу и да неизрециву тугу претворе
у најлепше сећање на Михаила.
У дворишту Школе, одмах када се уђе с капије, засађено је младо дрво. Око дрвета кружна
клупица. Ту увек седе ђаци, неке нове генерације, понекад неки професор. Ту се разговара,
смеје, препричавају доживљаји с часова, раде
задаци.... На клупи пише: У знак сећања на Михајла Спорића 11. 11. 1997 – 7. 11. 2019. Математичка гимназија.
Још једна вест охрабрује и потврђује да најбоље не заборављамо. Из Мајданпека је кренула
иницијатива: да основна школа коју су похађали
Михајлови родитељи понесе његово име. Министарство просвете је дало сагласност.

Добитник златне медаље на Међународној
олимпијади из физике 2016. године

фесори подједнако, ако не и више, заслужни за

Јелена Нововић

углед. И тако увек. Није волео себе да истиче, а
имао је пуно разлага за то. Био је невероватно
добар, имао је необичну благост, смиреност и
стрпљење, меру у свему. Пленио је својим оптимизмом и упорним осмехом.
Имао је особине у којима овај свет оскудева.
Зато је Михајло наш велики понос и, истовремено, наша велика туга.
Толико тога је могао и желео. И имао је право на то. Својом младошћу, знањем, радом, резултатима које је постизао и целом својом личношћу је обећавао. Веровали смо бескрајно у
њега, био је неслућени потенцијал. Зато осећамо Михајлов одлазак као велику неправду према њему, његовим родитељима, његовој сестри,
свима нама.
Засветлуцао је прекратко на овој планети и
отишао у незаборав. Остају његови другови и
професори да га се сећају с поштовањем, накло-

Клупа у дворишту школе посвећена Михајлу
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У ЧАСТ
ИЗУЗЕТНИХ ЉУДИ
КОЈИ СУ РАДИЛИ
У МАТЕМАТИЧКОЈ
ГИМНАЗИЈИ

свечаној сали Математичке
гимназије, 17. септембра 2018.
године, 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 су у
знак сећања у свечаној сали постављене плочице са њиховим именима као порука да нису заборављени.
Скупу су присуствовали и чланови породица људи у чију част је приређено окупљање.

Присутнима се обратила Мирјана Катић,
тадашња управница Фондације „Алмаги” захваливши се свима и нагласивши 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
тадашњи директор Математичке гимназије
Срђан Огњановић описао је у свом обраћању
врлине које су красиле те људе и по којима су
остали упамћени.
Занимљиве анегдоте некадашњих ученика
спонтано су се ређале дајући емотиван тон читавом догађају.

Слободан, син Војина и Милице Дајовић са супругом
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коју нам је пружио у организацији јубилеја.
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