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„Hull a pelyhes fehér hó…“ 
A Mikulás idén sem feledkezett meg a feketés gyerekekről. Mivel a járvány 
gyors terjedése miatt a Mikulásnak még az eddigieknél is nehezebben 
sikerülne minden gyerekhez eljutni, az iskola DÖK-vezetői szívesen ajánlották 
fel neki a segítségüket. Végzős diákjaink a  meleg szakáll és ruha ellenére is 
zokszó nélkül, teljes lelkesedéssel járták végig az alsó tagozatos osztályokat. 
A gyerekek csillogó szemekkel énekeltek és rajzokkal, versekkel kedveskedtek 
a Mikulásnak. Természetesen az ajándék sem maradhatott el. 

Mikulás 
Újra ellátogatott iskolánkba a Mikulás
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Karácsony
Idén a hagyományoktól eltérően elmaradt a közös karácsonyi ünnepség. A 
járványügyi előírások betartásával osztálykeretben történt a szeretet ünnepére 
való ráhangolódás. A gyerekek karácsonyi dalokat énekeltek, téli meséket 
olvastak, báboztak és adventi ajándéktárgyakat készítettek. Az alkotások között 
szerepeltek képeslapok, mécsesek, narancsból készült lámpások valamint 
karácsonyfadíszek. A diákok egy-egy apró ajándékkal lepték meg egymást. Az 
alsósok örömmel vitték haza az iskolában készített ajándéktárgyakat, melyeket 
otthon a karácsonyfa alá helyezhettek. A gyerekek nagy meglepetésére 
iskolánkba látogatott Tarsoly Beke Tamás író, aki személyesen adta át az 1.c és a 
4.a osztály tanulóinak Három mese című ajándék mesekönyvét.
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Névadóról másképp 
Fekete Istvánról, mint névadónkról, minden évben a 
születésének napján emlékezünk meg. Erre alapozva egy egy 
hetes programtervet építettünk fel. A projektben a 
h a g yo m á nyő r z é s m e l l e t t a kö z ö s s é g fo r m á l á s , a 
személyiségfejlesztés és az élményszerű tanulás volt. A héten 
gyűjtőmunka, bábozás, vetélkedők és játékok színesítették a 
programot. Gyönyörű alkotások, interaktív előadások és versek 
születtek az utolsó napra. 

„Fekete István az írók gyöngye, 

Néhány művétől kijön a könnyed. 

Egyik kedvencünk kis Vuk a róka, 

Kinek élete minden nap móka. 

Ő lett az iskolánk híres névadója, 

Nevét viseli sok-sok év óta. 

Műveiért emlegetik, 

Ő az írók királya. 

Egyszerűen működik, 

Amit nem ír meg, azt kirántja. 

Ha ő ír, mindenkinek chill, 

Híresebb művei: Vuk, Kele, Csí.“ 

8.c osztály

FEKETE ISTVÁN HÉT
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FARSANG               
TÉLBÚCSÚZTATÓ KICSIT MÁSKÉPP
2021. Február  

Idén a járványhelyzet miatt kicsit másképp került megrendezésre a farsangi mulatság az 
iskolában. A gyerekek a szokásos közös party helyett osztálykeretben búcsúztatták a 
telet. Játékos feladatokkal, táncpárbajjal, párválasztó játékkal, mókás tánctanulással telt a 
délután. Sok gyereknek a kialakult vírushelyzet sem vette el a kedvét a jelmezbe 
bújástól. Szebbnél-szebb farsangi álarcok, bohócok és busóálarcok készültek a 
„bütyköldékben“. A délután a móka, kacagás és izgalom jegyében telt.
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Gyümölcs-, és 
zöldségkóstolás 
Iskolánk különösen nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre. Ebben a 

korban rendkívül fontos az egészséges étkezési szokások kialakítása. Különösen a 

jelenlegi vírushelyzetben kiemelten fontos a megfelelő vitamin bevitel. Intézményünk 

iskolagyümölcs programjának szállítója jóvoltából a tanulóinknak idén is lehetősége nyílt 

különféle nyers zöldségek és gyümölcsök megkóstolására. A gyerekek a járványügyi 

előírások betartása mellett örömmel fogyasztották el a sárgarépából, zellerből, céklából 

és körtéből álló vitamintálakat. A szülők visszajelzései is igazolják, hogy a gyerekek a 

programnak köszönhetően otthon is egyre szívesebben fogyasztanak egészséges 

zöldségeket és gyümölcsöket.
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PÉNZ7 2021 
Győri Fekete István Általános Iskola

2021. március 1-5 között ismét 
megrendezésre került intézményünkben a 
Pénzügyi és Vállalkozói Témahét, amely 
több nemzetközi programhoz is 
kapcsolódik. A program célja a pénzügyi 
téma mellett a  vállalkozói téma, a 
vállalkozói kompetenciafejlesztés és a 
vállalkozói ismeretek élményalapú 
bevezetése az iskolákban. A tanulók 
többek között különböző országok 
pénznemeivel, régi magyar pénzekkel, 
különféle biztosításokkal ismerkedtek 
meg. Érdekes kisfilmeken keresztül 
nyerhettek betekintést a pénz világába. 

Beszélgettek a családi költségvetésről, és 
arról is, hogy ők hogyan gazdálkodnak, 
spórolnak, mire fordítják a zsebpénzüket. 
Hasznos ötletekkel, tanácsokkal látták el 
egymást. Új fogalmakkal, szólásokkal, 
közmondásokkal ismerkedtek meg a téma 
kapcsán. A kisfilmek mellett jó szórakozási 
lehetőséget kínáltak a témához 
kapcsolódó fejtörők és keresztrejtvények. 
A pénz7 témái beépítésre kerültek a 
tanórák anyagaiba. A feladatokat a kicsik 
és a nagyok egyaránt nagyon élvezték. 
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