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Mobility-Győr 
Digitális Élményközpont

A Győri Fekete István Iskola diákjai a 
Mobilityben 
 2022.04.01. 
A 7.b osztály a Mobility-Győr Digitális Élményközpont foglalkozásán 

vett részt április 1-jén. Megérkezésünkkor egy humanoid robot 

fogadott minket. Betekintést nyerhettünk a programozás rejtelmeibe. 

Kipróbálhattuk az animáció készítést, legókat programoztunk és 

átélhettük a virtuális valóság világát is. A programot egy finom 

ebéddel zártuk. Nagyon jól éreztük magunkat! - mesélték a diákok. 



 

13
ÁPRILIS

HÚSVÉT A 
FEKETÉBEN

Tojásvadászat 
A felsős diákönkormányzati tagok meglepetéssel készültek az alsós 
kisdiákoknak. Tojásvadászatot szerveztek a kicsiknek. Az alsós 
gyerekek a tanító nénik segítségével kis kosarakat készítettek, 
amikbe a tojásokat gyűjtötték. Persze nem igaziakat. A nagyok 
kavicsokat festettek be szebbnél-szebb húsvéti mintákkal, amiket az 
iskola udvarán és a környéken rejtettek el. Húsvétkor persze az 
édesség sem maradhat el. A tojásvadászat végén különféle 
finomságokkal jutalmazták az ügyes gyűjtögetőket. 
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HANGVERSENY

Az iskola 3. és 4. évfolyamos diákjai 

az Olimpiai Sportparkban voltak 

hangversenyen. Korda Sándor Az 

aranyember című filmjének a 

vetítését nézhették meg Farkas 

Bence kísérőzenéjével a Győri 

Filharmonikus Zenekar előadásában. 

A gyerekek nagyon élvezték az 

előadást. 

2022.04.28. 

OLIMPIAI 
SPORTPARK



 

Fenntarthatósági 
Témahét 

A 4.a osztályból több lelkes állatbarát és környezetet 
óvó tanuló zoopedagógiai foglalkozáson vett részt, 
hogy az eddig megszerzett tudásukat tovább mélyítsék 
környezetismeretből. Örömmel simogatták, etették az 
állatokat. A program segítségével azoknak a 
gyerekeknek is lehetőségük nyílt állatok közelébe 
kerülni, akik a mindennapjaikat olyan lakásban töltik, 
ahol nincs mód az állattartásra.A gyerekek már 
lelkesen készülnek a következő alkalomra! 
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Május 12-én ünnepélyes keretek között 

adták át az új kézilabdapályát. A 

beruházás a Magyar Kézilabda Szövetség 

és Győr város összefogásával készült el egy 

országos pályázat keretében. A modern 

pálya a verseny- és a tömegsportot, illetve 

a mindennapi mozgás t seg í t i az 

intézményben. A pályaavatón ott volt a 

polgármester, az országgyűlési képviselő, 

az alpolgármester és a kézilabda szövetség 

megyei elnöke is, akik nagy örömmel 

fogadták diákjaink sportbemutatóját. A 

szép, színes és biztonságos pályát boldogan 

vették birtokba a feketés diákok. 

Kézilabdapálya 
70 millió forintért



 

Sport 
Sportsikerek a Feketében
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Atlétika 

A megyei egyéni 

atlétika 

pályabajnokságon 

Váradi Erik 2. 

helyezést ért el. 

Súlylökés 

A Városi Atlétika 

Diákolimpián Váradi 

Erik 1.,Kiss Bálint 2. 

helyezett lett.

Országos Diákolimpia 

Az iskola fiú és lány csapata is bejutott a labdarúgó országos 

döntőbe 

Nagyon szép eredményt értek el labdarúgásban iskolánk csapatai az Országos 

Diákolimpiai döntőben. A III.-IV. korcsoportban lányaink Debrecenben 

negyedikek lettel. Külön öröm számunkra, hogy tanulónk, Puskás Tímea 

kapta a torna legjobb kapusa címet. A III. korosztályos fiú csapatunk Gyulán 

a 6. helyet szerezte meg. Gratulálunk nekik!


