IX. évfolyam, 2018/2019. tanév 1.szám
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Köszönjük Galló Marcell munkáját!

KÖSZÖNTŐ
Kedves Szülők! Kedves Tanítványaink!
A 2018/2019-es tanév eddigi legfontosabb eseményeit, eredményeit foglaltuk össze ebben a kis
kiadványban.
Mindannyian egy közös célért dolgozunk, fáradozunk: gyermekeinket olyan ismeretekhez,
készségekhez, képességekhez, élményekhez juttassuk, amelyek segítségével megalapozzuk a
boldog, kiegyensúlyozott felnőttkor lehetőségét számukra.
Mint eddig is minden alkalommal, idén is bízunk abban, hogy amikor néhány év múlva felidézzük a tanév eseményeit, kedves emlékekként köszönnek majd vissza az iskolai élet pillanatai.
Kellemes olvasgatást kívánok!
Csizmarik Béláné, Tünde néni
tagintézmény-vezető
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Tantestület és osztályképek

3

2018. október 6-i megemlékezés
Iskolánkban hagyományosan megemlékeztünk az Aradi Vértanúk napjáról a hétvégi időpont
miatt idén erre október 5-én, pénteken 7.45-kor tanítási órák előtt került sor az IKSZT-ben. Öt
felsős tanuló részvételével, akik versmondással és szövegrészek felolvasásával tették emlékezetessé ezt a napot, amit ezúttal köszönök nekik!
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Interjúk
Riport: Hegedüsné Soós Éva
Hogy tetszik újra az iskola, milyen érzés visszatérni?
- Jó érzés újra visszatérni, tetszik, hogy sok ismerős gyerekkel
foglalkozhatok, akiket már 3 évvel ezelőtt is tanítottam. Bár az
is igaz, hogy nem könnyű összehangolni az iskolát a családom
napi rutinjával.
Mit tanít?
- Ikrényben az 5., 7., 8., osztálynak, Abdán a 7. B. csoportnak
angolt.
Mennyire hiányoztak a diákok?
- Az otthoni dolgaim mellett diákokkal történő foglalkozás kellemes feladat. Jó látni,
hogy milyen sokat fejlődtek az elmúlt 2 – 3 év során. Elmondhatom, hogy már hiányoztak egy kicsit a diákok.
Az interjút készítette: Balogh Diána 7. osztályos tanuló

Sinogliné Trimmel Annamária tanítónővel
Hogy érzi magát az iskolánkban?
- Nagyon otthonosan érzem magam, hiszen én is itt tanultam meg írni, olvasni. Zsombor
fiam is ide jár a 3. osztályba.
Ki volt az osztályfőnöke?
- Jákóné Németh Zsuzsa tanítónő tanított 1. és 2. osztályban, majd a 3. és 4.-ben Csendes
Gréti néni. Felsőbe már Győrbe jártam kisgimnáziumba.
Szabadidejében mit szeret csinálni?
- Nagyon szeretek kirándulni, horgászni, kézműveskedni.
Mit szokott készíteni?
- Főleg ékszereket és lakásdekorációkat.
Köszönöm az interjút.
Készítette Metzker Liza 3. osztályos tanuló

Vincze Kata
Hogy hívnak?
Vincze Kata
Milyen az első osztály?
jó
Ki az osztályfőnököd?
Szabóné Boros Zsuzsánna
Mi a kedvenc tantárgyad?
matek
Mit csinálsz szabad idődben?
röplabdázok és szeretem a kártyajátékokat.
Készítette: Blahó Anna Virág és Horváth Angéla 6. osztályosok

Szőllősi Barbara
Hogy hívnak?
Szőllősi Barbara
Milyen az első osztály
jó
Ki az osztályfőnököd?
Szabóné Boros Zsuzsánna
Mi a kedvenc tantárgyad?
tesi
Mit csinálsz szabad idődben?
játék a testvérekkel.
Készítette: Blahó Anna Virág és Horváth Angéla 6. osztályosok
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Tenk Tamara
Hogy hívnak?
Tenk Tamara
Milyen az első osztály?
nagyon jó
Ki az osztályfőnököd?
Szabóné Boros Zsuzsánna
Mi a kedvenc tantárgyad?
matematika
Mit csinálsz szabad idődben?
röplabda.
Készítette: Blahó Anna Virág és Horváth Angéla 6. osztályosok

Az első osztályosokkal
Az idei első osztályosok kedvenc tantárgyai: a matematika, testnevelés és az olvasás.
Mindenki jól érzi magát és szeretik az első osztály.
A gyerekek szabadidejükben legtöbbször játszanak a barátaikkal.
Az osztályfőnökük: Szabóné Boros Zsuzsánna tanítónéni, volt év elején, majd Sinogliné Trimmel Annamária vette át az első osztályt.

Interjú Bacsó Aba Ákos 4. osztályos tanulóval:
Hova jártál ezelőtt iskolába?
Miskolcra
Ki az iskolába a legjobb barátod?
Bálint
Mi a kedvenc ételed?
girosz
Mi a kedvenc tantárgyad?
matek
Mit szeretsz a legjobban csinálni?
kutyussal játszani
Milyen az új iskola?
jó
Szeretsz Itt lakni?
igen
Hány tesód van?
4
Van háziállatod?
van
Hogy hívják a háziállatodat?
Pepsi
Mit sportolsz?
focizok.
Készítette: Józsa Jázmin és Nyuli Kincső 4. osztályosok.

Bábszínházban az alsósok
Sok éves hagyomány már iskolánkban, hogy alsós diákjainkkal színházbérletet váltunk, így az
év során 4 előadást izgulhatunk végig a győri Vaskakas Bábszínházban. Az idei tanévben rekord számú bérletessel (48 fő) vágtunk neki az előadások megtekintésének. Az első előadáson
már túl is vagyunk. Tersánszky Józsi Jenő klasszikusát, Misi Mókus történetét nézhettük meg.
Vidám, olykor elgondolkodtató,
de mindenképpen maradandó élményekkel tértünk haza. Kis csapatunk, már nagyon várja a következő előadást.
Jákóné N. Zsuzsanna mk. vezető
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DÖK képviselők
Elnök:

Varsics Kiara 7.osztályos tanuló

3. oszt.: Metzker Liza Szabina, Sinogli Zsombor
4. oszt: Józsa Jázmin Nóra, Nyuli Kincső
5. oszt.: Dobos Dzsenifer Nikoletta
6. oszt.: Blahó Anna Virág, Horváth Angéla
7. oszt.: Balogh Diána, Sipos Viktória,
Varsics Kiara, Pallang Hunor.
8. oszt.: Erdős Boglárka, Pallang Csenge
DÖK segítő pedagógus: Lőrinczné Schnepp Katalin

Megemlékeztünk a Magyar népmese napjáról
Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját.
A népmesében minden megtalálható, ami az igazi életben is: jelen van a jó, a rossz, a szeretet,
az irigység, a gyűlölet, az összes fontos dologról szó esik, ami az embert élete során érheti.
A jó pedig mindig győz, amiből megtanulhatjuk, hogy érdemes küzdeni.
Iskolánkban szeptember 28-án, Mohosné Matkovics Eszter tanítónőnk felolvasta Benedek
Elek: Szerencsefia János című népmeséjét az alsó tagozatosoknak, akik érdeklődve hallgatták.
Köszönjük Eszti néninek.
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Papírgyűjtés eredménye 2018. október 13.
Osztály
2.o.
3.o.
8.o.
1.o.
5.o.
6.o.
7.o.
4.o.
közös
Óvoda

Kg/fő
94
48
47
33
27
25
22
14

Összes /Kg/
1221
871
378
365
134
373
352
229
151
726
Összes: 4800 kg

A fiúknak külön köszönjük a konténerbe pakolásnál végzett segítségüket!
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Kiskutatók éjszakája 2018
Az Ikrényi Iskola részt vett a Kiskutatók éjszakája
versenyén két csapattal. Az állomásokon különböző
feladatokat teljesítettek, s végezetül a többi résztvevővel együtt megtöltötték a győri Széchenyi István
Egyetem dísztermét. Miután a Kiskutatóvá-avatás
megtörtént, repültek a levegőbe a kalapok. Nagy volt
az izgalom és az öröm. Megcsináltuk!
Az iskolánk két csapata: alsós Csillagocska 20 fő és
felsős Csillag csapat 25 fő.
Minden csapatnak különböző feladatok és állomások
voltak. Az alsósoknak „ A kémia labor” -nevű állomás tetszett a legjobban, ahol 6 illatmintáról kellett
megállapítani, hogy minek az illata. Ezenkívül el kellett dönteniük lakmuszpapírral, hogy savas, lúgos
vagy semleges kémhatásúak a különböző folyadékok. További állomások voltak még a kicsiknek: Vasúti forgalomirányítás, Célba!, Alkatrészek és járművek felismerése.
Felsős állomások feladatai nagy összefogást és csapatmunkát kívántak diákjainktól. Állomások voltak
EU, Erény-kutató, Pénzt vagy Életet! Robottechnikai
laboratórium. Kérdéseket kellett megválaszolniuk az
Európai Unióról és tagországairól, feladatok megoldásával pénzt gyűjtöttek. A Robottechnikai laborban
irányították a bemutatott robotot és e témával kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. Legjobban az Erény kutatás tetszett a tanulóknak, ahol mindenki kiforgatta erényeit és öt csoportban e témához kapcsolódó
feladatot oldottak meg.
A felsősök Csillag csapata I. helyezést ért el az elérhető maximális 20 ponttal.
Kísérőtanárok: Kara Éva, Lőrinczné Schnepp Katalin tanárnők voltak.

Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton
Az idei tanévben is igyekszünk felkészíteni tehetséges, érdeklődő, szorgalmas tanulóinkat különböző tanulmányi versenyekre. Ezek között szerepelnek levelezős matematika, természetismeret versenyek, de ott leszünk matematikai keresztrejtvény fejtő versenyen és szövegértés,
nyelvhelyességi versenyeken is indulunk. Tervezzük a természetismeret és közlekedési csapatversenyeken is az indulást. Az elért eredményekről folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
Jákóné N. Zsuzsanna mk.vezető
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Ünnepi megemlékezés
2018. október 19-én ünnepi megemlékezést tartottunk
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére az
IKER-ben. A Kulcsár Katalin felkészítő tanár által
összeállított műsorban a vers- és szövegmondó tanulók és az énekkar mellett felnőttek is részt vettek a műsorban. Külön köszönjük Tóth Lászlónénak (szöveg),
Stancig Szilviának (vers), Suhaj Miklósnak (gitár),
Németh Tamásnak (szöveg, gitár) a szíves közreműködést!
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Halloween az iskolában
Hagyományainkhoz híven, idén október végén is megtartottuk a nagy, közös tökfaragó délutánt.
A lámpások kifaragásának mindenki nagy lelkesedéssel kezdett neki, és csakhamar, ha nem is
nyakig, de könyékig merült a munkába. Az elkészült művek között akadt, aranyos, vicces és
félelmetes kinézetű tökfej is.
A töklámpások kifaragásán túl a Halloween-totó kitöltésére is volt lehetőség. Az 50 megfejtő
közül Csáki Nóra (3.oszt.) érte el a legjobb eredményt, aki 14-ből 13 pontot ért el. Ő és még
hét tanuló érdemelte ki eredményével az ajándék édességet.
A remek hangulatú délutánt a lámpások kivilágításával, gumicukrozással, finom sütőtök-illatban zártuk.

Rendhagyó környezetismeret óra
2018. november 15-én helyszíni bemutatót tartott az alsó tagozatos diákjainknak Tóth László a Pannon-Víz Zrt munkatársa.
Az előadást terepasztal – bemutatóval, vizes érdekességekkel színesítette.
Népszerűsítette a víztakarékosságot és a környezettudatos
életmódot.
Megtudtuk, hogy hogyan jut el a víz a vízcsapokba és mi
lesz az elfolyó szennyvíz sorsa.
Kis ajándékokat is kaptak a gyerekek: kulacsot, hűtőmágnest és tájékoztató kiadványokat.
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Márton ünnep
A hagyományt őrizve, 2018. november 12-én iskolánk
megtartotta a Márton – naphoz kapcsolódó lampionos felvonulást.
Idén rendhagyó módon az óvodásokkal együtt vonultunk
fel a lámpácskáinkkal, megkerülve iskolánkat és a sportcsarnokot.
Az udvaron a 3. osztályosok műsora segítségével megismerhettük Szent Márton püspök élettörténetét és a jeles
naphoz kapcsolódó népszokásokat, majd közösen énekeltünk libás dalokat.
Több mint 250 résztvevője volt az ünnepségnek, melyen a Márton napi tüzet is meggyújtottuk.
Hamar elfogyott a pogácsa, melyet megosztottunk szeretteinkkel.
Jó hangulatban tudott együtt lenni a közösségünk, ezért köszönet jár az Önkormányzatunknak
is.

Csarnok
2006-ban adták át Győr környékének egyik legmodernebb sportcsarnokát, a "Rábcatorok" Kulturális
és Sportközpontot, amely 330 ülőhellyel, 1200 állóhellyel és egy 40 x 20 m-es szabványos
GELFLOR borítású küzdőtérrel rendelkezik. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben a
modern, tágas tornacsarnokban folynak a testnevelés óráink és az edzéseink.
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A sportcsarnokban található még egy 120 négyzetméteres tornaszoba, fallabdapálya és egy VIP
terem.
Számos nemzetközi rendezvény szerveztek már itt: futsal, kézilabda mérkőzések, röplabdaversenyek, táncverseny, légfegyveres EB, illetve bál. Ezenkívül Baba-Mama klubot és jógát is
tartanak itt. A falu rendezvényeinek is helyt adtak a csarnokban, például falunap, családi nap,
óvodai rendezvények, -például ovitorna-, illetve oviolimpia, amely évek óta itt zajlik és amelyen több falu óvodás gyermekei mérik össze tudásokat.
Pályázati támogatással elkészült az IKER, Czank Vilmos dísztermével, mely helyt adott festménykiállításnak, óvodai, iskolai és önkormányzati rendezvényeknek és civil szervezetek programjainak.
A kistérségi nyugdíjas találkozóknak is helyszínt biztosít.
Blahó Anna Virág, Horváth Angéla 6. osztály
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Környezettudatosság
A környezettudatosság és a környezetvédelem témaköréhez kapcsolódó foglalkozásokat tartott
iskolánk „napközis tábor” keretében 2018. júniusának 3. és 4. hetében. A gyerekek játékos keretek között és kirándulások során ismerhették meg jobban az őket körülvevő környezetet. Elsődleges célunk a gyakorlati megtapasztalás volt. Kiemelt téma volt a környezetvédelem, a természet szeretete és a tudatos vásárlói magatartás kialakítása.2019 júniusában ugyancsak megrendezésre kerül ez a tábor. A központi téma a sport lesz.

Különleges osztályfőnöki óra
2018. novemberében a 7. osztályosok különleges osztályfőnöki órán vehettek részt. Egy rendőrnő tartott előadást a bűnmegelőzés és az internet veszélyeinek felismerésének témájában. A
gyerekek érdeklődve hallgatták, sokat és jókat kérdeztek. Reméljük, hogy a dolognak lesz folytatása.

Röplabda
Tatár Mihály U15 OGYB-én indultak a fiúk. Ez több fordulós bajnokság, melynek helyszínei
Győr és Kecskemét volt.
A lányok is indultak a Dr. Kosits Attiláné U15 OGYB-n, eddig Ikrényben játszottak.
GYEREK (U15) Korosztály:

14

MINI (U13) Korosztály:
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SZUPERMINI (U11) Korosztály:

MANÓ (U10) Korosztály:
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Alsós Korosztály:
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Röpsuli verseny Ikrényben
2018. december 08-án Ikrényben „ Volley! 2020 - Röpsuli
Program” keretén belül versenyt rendezünk a Magyar Röplabda Szövetséggel. Ezen a másodikasoktól a hetedikes röplabdásokig játszhattak három kategóriában.
Köszönjük a segítséget a lebonyolításért Ferenczy Tamásnak, Lőrincz Illésnek, és a játékvezetőknek. Köszönjük a szülőknek a lelkes szurkolást.

A manó és a szupermini korcsoport

A mini korcsoport
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Eredmények:
U10 – Manó korosztály:
I.
II.
III.

hely: Csigi Dorka, Józsa Jázmin Nóra, Károlyi Adrien, Markó Annamária
hely: Bakonyi Réka, Burányi Vanessza, Csáki Nóra, Nagy Tamás, Sinogli Zsombor
hely: Burányi Barnabás, Décsi Dávid, Szabó Ákos, Szaló Olivér, Zámbó Katalin

U11 – Szupermini korosztály:
I.
II.
III.

hely: Kozma Eszter, Nagy Boglárka, Takács Nóra
hely: Lábas Enikő, Nagy Bence, Nyuli Kincső
hely: Csigi Dorka, Józsa Jázmin Nóra, Károlyi Adrien, Markó Annamária

U13 – Mini korosztály:
I.
hely: Erdős Dorina, Horváth Angéla, Szalai Kitti, Tóth Kinga, Varcsis Kiara
IV.
hely: Garas Barbara, Lóránt Alexandra, Miklós Cintia, Nagy Richárd
Felkészítő edzők: manó és szupermini: Lőrinczné Schnepp Katalin,
mini: Fazekas Vera.
Mindkét csapat erőnléti edzője: Rétfalvi Gergely.
Gratulálunk!
Elkészült az IKRÉNYI DSK logója, melynek nagyon örülünk!
Ismerjétek meg!

A következő szám tartalmából: új pedagógusok bemutatása, foci és röpi hírek.
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Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és
Új Esztendőt kívánunk!
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