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Partnerintézményi találkozó a Győri 
Fekete István Általános Iskolában  

2019 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! 

  Partnerintézményi      
találkozó a Feketében 
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2020. január

Fekete István hét

Iskolánkban idén is megrendezésre került a már a már hagyománnyá vált Fekete István hét. 

A program  keretén belül tanulóink egy héten át Fekete István életével, munkásságával és 

legsikeresebb műveivel foglalkoztak, például A koppányi aga testamentuma című alkotással. Idén is 

sok gyönyörű munka készült. Az alsó tagozatos tanulók rajztudásukat mérték össze az író regényeiben 

szereplő állatokról készült alkotásaikkal. A legtöbben a kis Vukot és Bogáncsot választották 

„modellként“, de Unkáról és Keléről sem feledkeztek meg. Az idegen nyelvi versenyeken oklevéllel 

díjazták a legjobb teljesítményt nyújtókat. A matematika és szépíró versenyeken is ügyesen 

szerepeltek diákjaink. A gyerekek egy vadász által tartott bemutatón is részt vehettek.  

Az ötödik évfolyamosok a Tüskevár című művel ismerkedtek meg. A filmet követően kvízekkel, 

totókkal mérhették össze a tudásukat. A hatodikosoknál A koppányi aga testamentumáé volt a 

főszerep. Ők is nagyon izgalmas feladatokat kaptak. Miután megismerkedtek a török konyha ízeivel, 

korhű receptkönyvet állítottak össze. Török ruhadarabokat rajzoltak, ragasztottak. A hetedikesek 

Szigligettel és környékével ismerkedtek meg. Memóriakártyákat és maketteket készítettek. A nyolcadik 

évfolyam Fekete István életét mutatta be családfa és időszalag segítségével, melyeken szépen 

kidolgozott rajzokat találunk. A legérdekesebbnek mégis egy képzeletbeli riport készítését találták.
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2019 január 21-től 25-ig Fekete István 
projekthét volt az iskolánkban 

5 napon át játékos feladatokon, programokon keresztül 

ismerhettük meg Fekete István életét, munkásságát. A kis Vuk, 

Bogáncs, Kele, valamint Tutajos és Bütyök kalandjai egész héten 

át végigkísérték a tanórákat, foglalkozásokat. Az előző heti 

gyűjtőmunkákból gyönyörű tablók, plakátok, állathatározók 

születtek. Az elkészült alkotásokat a tantermekben állítottuk ki. 

Biczó Károly vadászoktató közelről is megmutatta az alsós 

gyerekeknek, mit rejt az erdő, a vadon. Az utolsó nap  az író 

tiszteletére virágot helyeztünk el az aulában lévő emlékhelynél. 

„Névadóról másképp“ 
Fekete István projekthét 
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FUTURA
Mosonmagyaróvár
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2018 október 17-én és 18-án 50-50 alsós és felsős diák szórakozhatott a mosonmagyaróvári 

M ag yaror szág l egnag yobb 

tudományos játszóházába látogattak 

diákjaink. A négyszintes épületben a 

kicsik és a nagyok is számos nekik 

szóló tudományos játékot találhattak. 

Megtapasztalhatták a villámcsapás, a 

nagyfeszültség és a földrengés erejét. 

Kipróbálhatták a modern technikai 

eszközöket, lenyűgöző virtuális 

ű ru tazá son vehe t t ek ré s z t a 

planetáriumban. A laboratóriumban 

látványos tudományos kísérletet 

láthattak.

Játszva tanulhattunk

Fantasztikusan  jól 
szórakoztunk



 

INNOVÁCIÓS 
MŰHELYTALÁLKOZÓ 

Tápon 

Látogatás Tápon 
Tantestületünk a pályázat keretében ellátogatott 
a Tápi József Attila Általános Iskolába, hogy 
m e g i s m e r j e a z i n t é z m é n y „ K E RT- É S Z “ 
elnevezésű programját. A programba a diákok a 
beiratkozáskor kerülnek be, a megvalósítás 
során kidolgozott program az életvitel, a 
környezetismeret, a biológia, a matematika 
tantárgyba kerül beépítésbe. Az iskola udvarán a 
talajszinti művelés mellett három magaságyás 
került kialakításra, melyekben a kultúrnövények 
e g é s z é v e n á t m e g t e r m e l h e t ő k . A 
munkálatokban a tanulók délutáni foglakozás 
keretében vesznek részt. Az ökokertben 
megtermelhető növények megismerése az alsó 
tagozat környezetismeret, valamint a felső 
tagozat természetismeret és biológia tantárgyára  

alapozva önálló gyűjtő munkával, tanórán kívül a 
pedagógusok segí tségével történik . A 
gondozás i i smeretek e lsa ját í tásában a 
p r o g r a m b a b e v o n t m e z ő g a z d a s á g i 
szakközépiskola növendékei és tanárai 
segí tenek. A megtermel t a lapanyagok 
feldolgozása a kialakított konyhában történik, 
melynek célja az egészséges táplálkozás alapjait 
jelentő konyhatechnológiai alapismeretek 
megismertetése a diákokkal. Tantestületünk 
tagjai örömmel kóstolták meg a helyben 
termesztett retket és földiepret. 
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MESETERÁPIA 
Mesefoglalkozások

 

A pályázat keretében az alsó tagozat órarendjébe beépítésre 

kerültek a mesefoglalkozások, melyek célja a személyiségfejlesztés 

volt. A gyerekek szellemi, mentális, érzelmi fejlődése szempontjából 

nagy jelentősége van a mesehallgatásnak. A mesén keresztül alakul a 

világképe, fejlődik a személyisége, megismeri önmagát, gazdagodik 

a fantáziája, szókincse. A mese nélkülözhetetlen a gyerekek 

egészséges fejlődéséhez. Sok családban mégis háttérbe szorul a 

meseolvasás. Ezeken a foglalkozásokon mesét hallgatnak a tanulók, 

és ezeket dolgozzák fel játékos formában, melyhez gyakran a 

bábparavánt és a hozzá tartozó bábokat hívják segítségül.



 

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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Hol volt, hol nem volt… 

Kincskeresők 

Térképészek 

Nyomkövetők 

MESE AKADÁLYVERSENY 
 Vidám játékos vetélkedő a „KÉK“ pályázat keretében

Iskolánk  udvarán  a  2-3.  évfolyamos  tanulóink  mese 
akadályversenyen vehettek részt, osztályonként 2-2 hat 
fős csapattal. A diákok hetekkel korábban megkapták a 
felkészüléshez  szükséges  mesék  listáját.  A próbatétel 
napján 7 akadályt kellett legyőzniük, melyeken keresztül 
számot  adhattak  ismereteikről  a  mesék  birodalmában, 
valamint ügyességükről, találékonyságukról. „Megjárták” 
a sárkány gyomrát, átküzdötték magukat a pók hálóján 
puzzle  darabokat  gyűjtve,  kincset  kerestek,  „vizet 
hordtak”.  Totót  töltöttek  ki,  mesét  rendeztek 
időrendbe, képekhez címet írtak, közmondást kerestek. 
Állomásról-  állomásra  térkép  segítségével  jutottak  el, 
melynek  értelmezésében  a  felső  tagozatos  tanulók 
segítették a versenyzőket.



 

Szabaduló szoba 
Szabaduló szoba játék a „KÉK“ pályázat keretében
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Napjainkban	 divatos	 szabadidő	 eltöltési	 tevékenység	 a	 családok	 és	 bará:	 társaságok	

számára	a	szabaduló	szoba.	Pályázat	keretein	belül	a	4.	évfolyamos	diákok	számára	készíteDem	

egy	 kreaEv	 feladatokat	 tartalmazó,	 játékos,	 gondolkodtató	 feladatsort	 német	 nyelvből	 a	

szabaduló	szoba	szabályrendszerét	felhasználva.	

A	 téma	a	kalózok	volt.	Ez	közel	áll	ehhez	a	korosztályhoz,	vannak	 ismereteik	 róla.	Ezt	

segíteDe	 a	 keretmese	 is.	 A	 verseny	 során	 a	 tanulók	 nem	 kérheDek	 segítséget,	 teljesen	

önállóan	 kelleD	 dolgozniuk.	 Ismerték	 a	 feladaKpusokat	 is,	 csak	 más	 helyzetben	 kelleD	

önállóan	 értelmezniük	 az	 utasításokat,	 megoldaniuk	 a	 feladatokat.	 Nagyon	 élvezték	 a	

gyerekek,	 hogy	 egy	 szabaduló	 szobába	 kerültek,	 amiből	 csak	 a	 feladatok	 megoldásával	

kerülheDek	 ki.	 Ilyenben	 még	 nem	 volt	 részük	 az	 iskolában.	 Próbáltak	 segítséget	 kérni	 a	

megoldásokhoz,	 de	 tudomásul	 veDék,	 hogy	 a	 szabályok	 ezt	 nem	 engedik.	 Rendkívül	 jó	 volt	

látni,	milyen	együDműködésre	képesek	már	ebben	a	korban	is.	

Sok	hasznos	 tudásra	 teDek	 így	szert,	 szókincsük	észrevétlenül	bővült,	más	helyzetben	

ismerték	meg	egymást,	tanultak	a	társuktól,	fejlődtek	szociális	képességeik,	együDműködésük,	

toleranciájuk,	egymásra	figyelésük.		

Minden	csapatnak	sikerült	kijutnia	a	szobából.	

A	 jó	 megoldásokért	 pénzérméket	 kaptak,	 a	 játék	 időn	 belüli	 befejezéséért	 pedig	

serleget.	De	nem	a	tárgyi	jutalom	elérése	volt	a	fő	céljuk,	hanem	a	kijutás	a	kalózok	világából.	

Az	 élmény	 átélése,	 az	 idő	 betartása,	 a	 csapatban	 együD	 gondolkodás	 fontosabb	 volt	

mindegyikük	számára,	mint	a	díjak.	

A	tanulói	visszajelzések	alapján	 is	elmondhatom,	hogy	rendkívül	élvezték	a	diákok,	és	

szeretnék,	ha	máskor	is	lenne	részük	ilyen	játékos	versenyben.	

Magassyné	Szabó	Adrienn	



 

 

NEMZETISÉGI PROJEKTHÉT 
A „KÉK“ pályázat keretében nemzetiségi projekthét volt iskolánkban. A 
program során hazánk nemzetiségeivel ismerkedhettek meg tanulóink. A 
felsősök évfolyamonként 6-6 virtuális sétán vehettek részt. Minden séta fő 
témája a nemzetiségek voltak. Mi ötödikesek a következő kérdésekre kaptunk 
választ:    

 - Melyik a legnagyobb létszámú nemzetiségünk? 

- Hol élnek közelünkben? 

- Honnan és hogyan kerültek hazánkba svábok, a     horvátok, a szlovákok. 

- Megismertük Kimle és Levél község történetét, a borbálázás hagyományát, 
népzenéjüket, hagyományos öltözéküket.                                                                       

Az egyes diák feldolgozása között érdekes filmrészleteket és zenéket 
hallgathattunk meg. Sőt, a témával kapcsolatos interaktív játékok 
kipróbálására is volt lehetőségünk. Nekem a legjobban a Wordwall 
közmondásos játéka tetszett. A séta végén egy tesztet kellett kitölteni a 
látottakról. Egyáltalán nem volt nehéz! Szerintem jól sikerültek ezek a séták! 
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Médiatábor 
Médiatábor Győrújbaráton

2020. július 6 - 11.
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Iskolánk idén médiatábort szervezett Győrújbarátra. Közel hatvanan vettünk részt rajta. 
Nagyon sok izgalmas programot szerveztek nekünk. 
A táborozókat négy csoportra osztották: újságírók, forgatócsoport, rádiósok, sportolók. 
Sportolóink segítettek a sportversenyek megszervezésében. Ők állították össze az Exatlon 
pályát. Nagyon jól sikerült. 
Újságíróink szorgosan dolgoztak, hogy iskolaújságunk minél több érdekes cikkel 
bővüljön. A rádiós csoport délutánonként a Kívánságszatyor című műsort vezette, 
melyben a táborozók zenéket kérhettek és küldhettek egymásnak. 
A forgatócsoport drónnal és kamerákkal készített videókat, melyeket ügyesen vágtak 
össze. Péntek este a tábortűznél megnéztük a végeredményt. A film nagy sikert aratott.
Mindeni fantasztikusan érezte magát a héten.


