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2020. szeptember 1. 

Véget	ért	a	nyári	vakáció,	országszerte	becsengettek	az	iskolákban	2020.	szeptember	1-jén.	A	koronavírus-járvány	

miatt	fokozott	óvintézkedések	mellett,	de	hagyományos formában kezdődött meg az	ofDline	oktatás.	

Kedves	tanulók!	

Lehet,	 hogy	 nem	 hiányoztak	 nektek	 annyira	 tanórák,	 de	 higgyétek	 el,	 hogy	 az	 iskola	 keretet,	 rendszert	 ad	 a	
tanulásnak.	Ami	 bizonyára	 jobban	hiányzott	 nektek	 karanténban,	 az	 a	 közösség	 és	 a	 kapcsolattartás,	 és	 persze	
nem	elhanyagolható	szempont	az	sem,	hogy	a	digitális	oktatás	a	szüleitekre	is	nagy	terhet	rótt.	

Függetlenül	 attól,	 hogy	 hányadik	 osztályba	 lépsz, ez egy várakozással teli időszak. Újdonságok minden tanévben 

vannak pl.: új tanítók, új tantárgyak, új edzők és ne feledkezzünk meg a legkisebbekről, hiszen nekik egy új környezetbe 

kell beilleszkedniük. Gondolj	 bele,	 közel	 hat	 hónapot	 az	 iskola	 közelébe	 sem	mentél,	 online	 tanulás	 volt,	 majd	
élvezted	a	gondtalan	nyári	szünetet,	így	nehéz	visszarázódni	az	iskolapadba,	ahol	új	kihívások	és	elvárások	várnak.	

Ahhoz,	hogy	könnyebben	induljon	a	szeptember,	érdemes	ráhangolódni	az	iskolára:	egy	kicsit	olvasni,	 ismételni,	
gyakorolni!	

Kihívás	elé	állíthatja	a	családodat	a	tanévkezdés	a	vírushelyzet	miatt	is.	A	legtöbb	táskában	ott	a	maszk, a kesztyű 

és a kézfertőtlenítő.	Fontos	a	saját,	a	társaitok	és	a	családotok	miatt	is,	hogy	betartsátok	az	óvintézkedéseket!	

Hogyan	várjátok	az	új	tanévet?	Íme	néhány	vélemény:	

“Várom	az	iskolát,	hiányoznak	az	osztálytársaim.	Amit	nem	várok	az	az,	hogy	korán	kell	ébredni.”	
“Várom már a sulit. A barátaimmal szeretnék  találkozni, izgulok milyen lesz a felső tagozat. Új osztályfőnök, új 
tanárok.”	

“Azért	várom,	hogy megtanuljak írni, olvasni, hiszen most még csak elsős leszek.”

“Nem	várom,	mert	sokat	kell	tanulni.	Viszont	szeretnék	már	a	barátaimmal	találkozni.”	

Vigyázzunk	egymásra!	

RENDKÍVÜLI 
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Sport- és Diáknap 

Iskolánkban idén is megtartottuk az Európai Diáksport Napot. A koronavírus 

helyzetre vonatkozó szabályok miatt a szokásos évfolyambajnokságok elmaradtak, 

a versenyek osztálykeretben kerültek megrendezésre. Ennek ellenére is nagyon 

élveztük a programokat. A nap a hagyományokhoz híven a 2020 m-es futással 

kezdődött. Ezután különféle érdekes programok vártak az alsó és felső tagozatos 

diákokra. A játékok között szerepelt sorverseny, többféle labdajáték. A nap további 

részét a diákok az osztálytermükben töltötték. A felső tagozatosak sport totót 

töltöttek ki, Activityt játszottak és egészségmegőrzéshez kapcsolódó feladatokat 

oldottak meg. Az alsósok mozgást utánoztak, rajzoltak, párkeresőt játszottak. 

Nagyon jól sikerült ez nap. 
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Európai Diáksport Nap 
2020. szeptember 25.
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Október 6. 
Az aradi vértanúk napja

Győri Fekete István Általános Iskola - 2020. október 6.

 

Az 1848-1849-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. 

1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar szabadságharc 13 

honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős kormány 

miniszterelnökét. 

Erről az eseményről emlékeztek meg iskolánk tanulói. Az osztályok 

képviseletében az osztálytitkárok egy-egy mécsest gyújtottak emlékükre. 
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Pályaorientációs nap

Idén októberben intézményünk újra megszervezte a pályaorientációs napot, amely 
már évek óta sikeresen működik. A programsorozat célja az, hogy a gyerekek minél 
alaposabban felkészülhessenek a pályaválasztásra, megismerjék azokat a 
foglalkozásokat, amelyek érdeklődésüknek és képességeiknek a legjobban 
megfelelnek.  
Tanulóink segítséget kaptak az önismeret elmélyítéséhez, képességeik 
felméréséhez, természetesen életkoruknak megfelelően. A jó hangulatú, tartalmas 
órákon az évfolyamok különböző programokon vettek részt. 
Az ötödikesek játékos formában ismerkedtek a szakmákkal. A hatodikosok szülők, 
ismerősök munkáját mutatták be társaiknak, valamint plakátot, prezentációt 
készítettek.  Hetedikben és nyolcadikban tájékoztatást kaptak a felvételi eljárás 
menetéről, teszteket, felvételi feladatsorokat oldottak meg. 
Az élményekben gazdag nap nagyon hasznosnak bizonyult. Reméljük, hogy az itt 
szerzett ismeretek is hozzásegítik diákjainkat a sikeres iskolaválasztáshoz.   



 

 

Október 23. 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar nemzet felkelése volt a 

szovjet megszállás és a kommunista diktatúra ellen. Az októberi események a 20. 

századi történelmünk legmeghatározóbb időszakai közé tartoznak.  

A kezdeti békés tűntetések célja az orosz katonák kivonulása és a szabad 

választások kiírása volt. A hatalmon lévő politikai vezetőség azonban saját uralmát 

féltve a szovjet hadsereg behívásával az országba, véres harcok eredményeképpen 

leverte a forradalmat november 11-én. 

Sajnos a kialakult vírushelyzet miatt idén nem volt lehetőség az iskolai közös 

ünneplésre. A megemlékezést az iskolarádión keresztül sugárzott műsor 

meghallgatásával történt.
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NÉMET NYELVI 
AKADÁLYVERSENY 

Német nyelvi akadályverseny 

Az ősz folyamán iskolánkban több verseny is megrendezésre került. Ezek 
egyike a német nyelvi akadályverseny. A versenyt megelőzően az ötödik a 
osztály tanulói három négy fős csapatot alakítottak. Alakult 2 fiú és egy lány 
csapat. Kitaláltak maguknak egy csapat nevet és készítettek egy 
menetlevelet. A versenyt október 21-én rendeztük. A verseny a mesék 
világába repítette a résztvevőket. Hat állomáson kellett a próbát kiállni, sok 
pontot szerezni. Így lehetett a királylányt a sárkány fogságából kiszabadítani. 
Sok izgalmas, vidám percet töltöttünk el együtt. A versenyt végül a lányok 
csapata nyerte, de mindenki jól érezte magát. Gratulálunk nekik!
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