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Летопис води Мирјана Лаловић,
професор српског језика

Септембар школске 2014/2015.године

Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници.
Често су настали записивањем казивања директних учесника или
преко посредника. Тако су сачињени записи о настанку школа и
описи историјских догађаја.
Након формирања осмогодишњих основних школа после
Другог светског рата наставак записа у летописима школа су
обављали директори школа. Бележени су сви важни догађаји у
школи. Тако су често записавани резултати на такмичењима,
успех у целокупном образовно васпитном раду у средини и запис
свих радника школе који су радили у одређеном времену.
Као писани документи, летописи се користе као
историјска и културна грађа, документаришући трагове радa и
живота у једном прошлом времену.















1.9. 2014. Свечани пријем првака у школу
 У анексу школе је одржана приредба "Авантура за
прваке". Учитељи су дочекали своја одељења и
одржали први школски час. Ове школске године
учитељи првака су: Александра Београдац 1/1 , Драган
Петровић 1/2 , Милица Шуловић 1/3 и Виолета
Јовановски 1/4 .
4.9.2014. Добијање сагласности о уласку у пројекат
"Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште
образоваље и развој људског капитала"
10.9.2014. Иницијални тест из математике за ученике 8.
разреда.
 Иницијални тестови за осми, шести и четврти разред
послао је ЗУОВ.
11.9.2014. Иницијални тест из математике за ученике 6.
разреда.
12.9.2014. Иницијални тест из математике за ученике 4.
разреда.
15.9.2014. Поклони за прваке
 Члан Општинског већа Чукарице Татјана Видојевић,
поделила је поклон пакетиће ученицима првог разреда.
15.9.2014. Прво Наставничко веће у школској
2014/2015.години
15.9.2014. Прва седница Школског одбора
17.9.2014. Конституисање Савета родитеља школе за
школску 2014/2015. Годину.
 На првој седници Савета родитеља саопштено је да ће
ове школске године два одељења првог и два одељења
другог разреда наставу имати стално у преподневној
смени.
 Чланови Савета родитеља су обавештени да ће за
ученике од петог до осмог разреда бити организовано
факултативно учење јапанског језика у сарадњи са
амбасадом Јапана.

 19.9.2014. Наставник
историје Дејан
Михајловић одржао је
угледни час „Хуманизам и
ренесанса“.

 26.9.2014. Конституисање Ђачког парламента.

 26.9.2014. Општинско такмичење из прве помоћи у ОШ
"Мирослав Антић" .
 На овом такмичењу
екипа наше школе је
освојила друго
место.
 26.9.2014. Републичко
такмичење из прве
помоћи.
 У Новом Саду је
одржано је
републичко
такмичење из прве
помоћи на коме су
учествовали и
Фићини
прошлогодишњи
победници на
градском
такмичењу.

