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Március 15.
Megemlékezés
Iskolánk tanulói március 14-én megemlékeztek az 1848-49-es
forradalomról, amely a magyar történelem egyik legjelentősebb
eseménye. Az alsó tagozatos diákok idén is színvonalas műsorral
készültek. Megismertettek minket a szabadságharc főbb
mozzanataival, felolvasták a 12 pontból álló követelést és elszavalták a
Nemzeti dalt.

szalagok.hu
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Már megint nőnap…
Férfiszemmel

ANYÁK NAPJA

megaport.hu

Március 8. - Nőnap

Az anyák napja világszerte
megünnepelt nap, amely az
anyaságról szól. Különböző
országokban eltérő napokon
ünneplik. Magyarországon
1925-ben a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta az első
anyák napi ünnepséget a Máriatisztelet hagyományaival
összekapcsolva.
Magyarországra az ünnep
ötletét Petri Pálné, egy
államtitkár felesége hozta
Amerikából.

Tudtad, hogy…?

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet
kifejezésének a napja, amelyet 1917 óta
(Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án
tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a
világnapok közt tartja számon.
Értem én, hogy tiszteljük a nőket. De miért kell ehhez a
pénztárcánkba nyúlni? Igaz, hogy a nők nevelik a gyerekeket,
főznek, mosnak, takarítanak ránk és boldoggá teszik a napjainkat.
De vannak férfiak, akik ugyanezt megteszik nap mint nap. Minket
mikor ünnepelnek?
Véleményem
szerint a nők megbecsülése nagyon fontos, azonban ne
feledkezzünk meg a férfiakról sem! Lányok! November 18-án
férfinap van. Mi is várjuk ám az ajándékokat!

Norvégiában február 2-án, az
arab világ legtöbb országában
március 21-én,
Franciaországban és
Svédországban május utolsó
vasárnapján köszöntik az
édesanyákat.
És ami a legérdekesebb:
Belgiumban kétszer is
megünneplik az anyák napját
(május második vasárnapján és
augusztus 15-én).
Dellár Dzsenifer 5.a

Bognár Szilárd 5.a
shutterstok.com
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HÚSVÉT
blog.xfree.hu

A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. A
Biblia szerint Jézus a pénteki
kereszthalálával minden ember bűnét
megváltotta. A húsvét a valláson kívül a
tavasz eljövetelének az ünnepe is, ami a
termékenységi ünnepekkel is egybeesik.
Ehhez az ünnephez rengeteg népszokás
kapcsolódik. Ilyenek a tojásfestés,
tojáspatkolás és a locsolkodás. A húsvét
hétfőt régen vízbevető hétfőnek nevezték,
ugyanis eredetileg a ﬁúk ilyenkor
itatóvályúba dobták a lányokat. Napjainkban
már víz helyett parfümmel locsolják meg a
lányokat és egy locsolóvers elmondásával
kell kiérdemelni a hímes tojást és a
csokinyuszikat.
Az iskolában locsolóversíró versenyt
hírdettünk. Íme a legjobban sikerült
alkotások. Gratulálunk a szerzőknek!
thesecret.hu

Itt az ünnep, itt a nyúl,
a tojásért gyerek nyúl.
Hétfőn lesz a locsolás,
a fiúknak temérdek tojás.
A lányok visítanak
a fiúk locsolkodnak.
Varga Rebeka és
Kiss Hanna 5.c

!

Ajtó mögött állok

Zöld erdőben jártam,

Piros tojást várok.

Kék unikornist láttam.
Inni kért tőlem,
Vödör vizet vittem.
De mielőtt ivott volna,
Ráöntöttem, nosza!
Szabad-e locsolni?

Ha most kijössz hozzám,
Meglocsollak rózsám.
Szabad-e locsolni?
Locsolásért csókot lopni?
Váradi Erik 5.c

Kovácsics Richárd 5.a

Zöld pajtában jártam,
Kék madárkát láttam.
Arra járt egy nyuszika,
Locsolásért jár egy puszika.
Lép Izabella és Csapó Dzsenifer 5.c
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GYŐR-PROJEKT

Idén áprilisban is megrendezésre került a „Győrprojekt“ program. Az első nap az osztályok kötött
program szerint járták a várost. Az 5.
évfolyamosok a város parkjait látogatták meg. A
6. osztályosok a hidakkal ismerkedtek, majd
ellátogattak a Vízügyi Központba és sétahajóztak
a Mosoni-Dunán. A Kályha Múzeum is jó
élménynek bizonyult a hetedikesek számára. A
nyolcadikosok jártak a Városházán, ahol a
toronyba is felmehettek. A második napon a
játéké volt a főszerep. Elfoglaltuk az Aranypartot.
Voltak akik túrázni mentek, néhányan
felpattantak a kerékpárokra, mások
számháborúztak. Az alsósok barkácsoltak, majd
az iskolaudvaron versenyeztek. Szerencsére az idő
is kedvező volt. Most is örömmel gondolunk
vissza a projektnapokra.

RÓKA-MÓKA

2019. JÚNIUS

MAUTHAUSEN
Koncentrációs tábor
MAUTHAUSEN-ÁPRILIS 30.
Április 30-án a mauthauseni
koncentrációs táborba látogattunk. A
kirándulás célja a történelmi múlt
megismerése, megemlékezés a
Holokausztról és természetesen az
idegen nyelv gyakorlása volt.
Ez a tábor egyike a Harmadik Birodalom
koncentrációs táborainak, ahol kb.
200000 embert tartottak fogva. Közülük
kb. 25000-re tehető a magyarok száma.
A 200000 rabból 1944-45-ben
majdnem a felét kivégezték, köztük kb.
17000 magyart. Az emlékhely
megtekintését követően elsétáltunk a
kőbányához, ahol a rabokat
dolgoztatták. Megtettük a
„halállépcsőn” az utat a kőbányába,
hogy érezzük mekkora ﬁzikai és lelki
megterhelést jelentett a raboknak a
tábori munka.
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TAVASZI FESZTIVÁL
2019
!
!
MI ÍGY KÖSZÖNTÖTTÜK A TAVASZT
Idén is megrendezésre került a tavaszi fesztivál az iskolánkban. A szülők és a
pedagógusok változatos, színvonalas műsorszámokban gyönyörködhettek.
Hallhattunk verseket, népdalokat, de a legtöbben idén is táncos produkcióval
készültek. Gratulálunk a szereplőknek és felkészítőiknek!

RÓKA-MÓKA

2019. JÚNIUS

Partnerintézményi
találkozó a Feketében
Partnerintézményi találkozó a Győri
Fekete István Általános Iskolában
Április 24-én partnerintézményi találkozóra került sor
iskolánkban, melyen a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola és a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola mellett a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola
tanulói és pedagógusai vettek részt. A köszöntőt követően a
diákok rengeteg érdekes programon keresztül ismerhették meg az
iskolánkban folyó munkát. Bemutatkozott a „Vuksuli“ Kft és a
Médiacsoport, majd a tanulók a „Naprakész“ csapatversenyen és
a német nyelvi „szabaduló szobában“ tesztelhették tudásukat. A
találkozón mindenki fantasztikusan érezte magát. Reméljük, hogy
a közös munka a jövőben is folytatódik!

