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Köszöntő
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Ismét gyorsan elrepültek a hónapok az előző kiadvány megjelenése óta.
Sok-sok érdekes program, verseny, hagyományos esemény zajlott. Sajnos március 16-tól nem
találkozhattunk, jelenleg sem járhatunk iskolába: kezdetét vette a távoktatás.
Mindenki számára egy új, ismeretlen vagy kevésbé ismert világba csöppentünk, amelyre senki
sem tudott előre felkészülni. Bizonyára akadtak döccenők, nehézségek, akár a tanulókat, akár
a szülőket vagy a pedagógusokat tekintjük. Senkinek sem könnyű ez a jelenlegi helyzet, de
mindenki a legjobb tudása szerint igyekszik helytállni, teljesíteni a rá kiszabott feladatokat.
E kiadvány hasábjain is nagy tisztelettel köszönöm meg minden diáknak, szülőnek és
pedagógusnak az erőfeszítéseket, melyekkel lehetővé teszik a tanév sikeres folytatását.
A Suli Hírmondó legújabb számához jó olvasgatást, böngészést, kellemes időtöltést,
mindannyiunk számára pedig jó egészséget kívánok!
Csizmarik Béláné, Tünde néni
tagintézmény- vezető
Ikrény, 2020. május 20.

A győri Állatmenhelynek adományoztunk
Idén is gyűjtöttünk a győri Állatmenhelynek karácsony ünnepe előtt.
Sok hasznos ajándékot – száraz tápot, konzervet, takarót, jutalom falatot, tisztítószereket,
kutyaszalámit stb - adtunk át a menhelyen 2019. december 19-én.
Iskolánkat 8 tanuló képviselhette, akik sok adományt hoztak be:
Csaplár-Nagy Soma, Tihanyi Regina, Tenk Tamara, Pallang Kincső, Takács Alíz, Sinogli
Zsombor, Sárközi József és Vincze Patrik.
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Részletes tájékoztatás kaptunk a menhely munkájáról, életéről. Megtudtuk, hogy most 120
kutyáról és 40 cicáról gondoskodnak összesen.
Várják a kutyasétáltatókat és a további adományokat is.
Köszönjük a Blahó családnak a szervezést, az utazásban a segítséget.
Kísérő és szervező pedagógus Lőrinczné Schnepp Katalin, DÖK segítő pedagógus.

Megemlékezés a Doni-katasztrófáról
„A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 1941/1942-ben érvényes
hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre
küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a Voronyezs körzetében vívott harcok során
rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a
magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és
felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, és
vesztek oda a -40 fokos orosz télben.”
Történelmünknek erre a szomorú eseményére emlékeztünk 2020. január 10-én. A II.
világháborús emlékműnél Németh Tamás polgármester úr és Pallang Attila képviselő úr
tartottak személyes hangú megemlékező beszédet,majd megkoszorúzták az emlékművet. A
könyvtárban a diákok verses-prózai szöveggel járultak hozzá a megemlékezéshez. Pallang
Attila képviselő úr érdekes, elgondolkodtató előadást tartott az érdeklődőknek. Bujáki Veronika
kolléganőmnek köszönöm a műsor elősegítését, a szereplő diákoknak (Szabó Zsombor 7.o.
Vincze Patrik 7. o. Kovács László 8. o.) pedig a felkészülést és a szereplést. (Kulcsár Katalin,
tanár)
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A magyar kultúra napja
„A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb
kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.” A magyar
kultúra napja alkalmából iskolai keretek között, idén is megemlékezést tartottunk. Ahogy az
már hagyomány, közösen elénekeltük a Himnuszt, majd alsós és felsős tanulóink
versszakonként elő is adták a verset. Rövid beszélgetésre is sor került, ahol szóba került Kölcsey,
a Himnusz, a kultúra és a haza. Köszönöm a kollégáknak a felkészítésben való segítséget,
köszönöm a résztvevő tanulóknak a felkészülést és a szereplést. (Kulcsár Katalin, tanár)

Lázár Ervin Program
Az iskolai tantervet egészíti ki az idén elindult Lázár Ervin Program, amely valamennyi
általános iskolás diák számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer ingyen eljuthasson színházi,
tánc- vagy cirkuszi előadásra. A kezdeményezésnek köszönhetően március 15-ig az alábbi
osztályok tekintették meg a számukra kijelölt előadást:
 5. osztály: Molnár F.: A Pál utcai fiúk
Győr, Győri Nemzeti Színház
 2. osztály: A Nyúl és a Róka
Mosonszentmiklós, Kettőspont Kulturális
és Művészeti Alapítvány
 6. osztály: Fővárosi Nagycirkusz
Budapest
 4. osztály: „Ütős népzene”
Győr, Győri Ütőegyüttes
 3. osztály: A padlás
Győr, Győri Nemzeti Színház

A tanulók az előadások során színes élményekkel gazdagodtak. Sajnos az 1., a 7. és 8.
osztályosok előadására nem kerülhetett sor az országos járványügyi intézkedések miatt.
Reméljük, a jövő tanévben folytatódik a programsorozat.
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Különleges színházi élmény
Az Oktatási Hivatal által támogatott Lázár
Ervin Program sorozat keretében volt
szerencsénk a 3. osztállyal a Győri
Nemzeti Színházba látogatni. Az utazást a
színházi jegyek árát is központilag
támogatták, így ez a szülőket anyagilag
nem terhelte.
A padlás című musicalt láthattuk.
Hatalmas élmény volt a tömött színházban
600 gyerek társaságában végig nézni ezt a
szívhez szóló darabot, kiváló színészek
előadásában.
Köszönjük a lehetőséget: a 3. osztály

Hatodik osztály Lázár Ervin program keretében a Fővárosi Cirkusz Varázslatos győztesek
előadását nézte meg Budapesten.

Remek előadás részesei voltak az 5. osztályosok 2020 januárjában. A győri Nemzeti
Színházban- a Lázár Ervin-program keretében- megnézhették a Pál utcai fiúk című előadást. A
regény kötelező olvasmány ugyan, így lehetne úgy is gondolni rá, hogy mivel kötelező, ezért
régi, unalmas, hosszú, mit mondhat a mai gyerekeknek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a
történet ma is aktuális, a gyerekek bele tudják élni magukat és szeretik. Nemecsek és a grund
sorsát már az irodalom órán is nagy izgalommal követtük, a színházi előadásnál már
bennfentesként figyelték a gyerekek, hogy mi lesz. Az előadás hamar „résztvevővé” tette az
ötödikeseket. Soha nem láttam még eddig olyat, hogy egy 11 évesre olyan hatással legyen
valami, hogy kicsorduljon a könnye, amikor Nemecsek meghal. Pedig tudta. Az én torkom is
elszorult, pedig elhihető, hogy én is tudtam, hogy mi lesz a vége. Köszönjük az élményt és a
lehetőséget! (Kulcsár Katalin tanár)
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Matematika versenyeredmények
2020. februárjában került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulója.
Erre a népszerű, ám, de nem könnyű megmérettetésre az idei tanévben 3 alsós és 3 felsős tanuló
nevezett. Alsó tagozatból a 3. osztályból Egyházi Máté, Horváth Dominik, Póta Márton
(felkészítő nevelő: Jákóné N. Zsuzsanna), míg felső tagozatban 5. osztályból Nagy Bence, Tóth
Ádám, 7. osztályból Szabó Zsombor (felkészítő nevelő: Kara Éva) vettek részt.
Mindannyian szép eredményt értek el.
Kiemelkedő eredményt Egyházi Máté (3. osztály) ért el, ő a nagyon előkelő 4. helyet szerezte
meg.
Matematikai Rejtvényfejtő Verseny
Ez a több fordulós verseny az első félévben indult és a második félévben fejeződött volna be.
A járványhelyzet miatt a döntőt már nem tudták a szervezők megtartani.
A döntőbe jutott tanulóink: Póta Márton (3. o.) Csáki Nóra (4. o.)
Iskolánkat képviselő tanulók Pallang Kincső, Póta Márton 3. osztály (felkészítő nevelő: Jákóné
N. Zsuzsanna) Csáki Nóra 4. osztály (felkészítő nevelő: Lőrinczné S. Katalin).
Minden induló versenyzőnknek gratulálunk!

Iskolakóstolgató
Idén is megszerveztük leendő kis elsőseink és szüleik részére az iskolakóstolgató
foglalkozásokat, melyekre február ötödikétől hetente egyszer, összesen négy alkalommal került
sor.
Az első alkalommal szülők és gyermekeik közösen ismerkedhettek a leendő elsős tanító
nénivel, az osztályteremmel és az iskolával.
A további alkalmakkor a gyerkőcök a tanító nénivel beszélgettek, mondókáztak,
énekeltek, játékos feladatokat oldottak meg, melyek nemcsak szórakoztatták, hanem
fejlesztették is őket. Minden foglakozás jó hangulatú volt, tele nevetéssel.
Eközben a szülők hasznos és informatív beszélgetéseken vettek részt egy-egy helyben
tanító pedagógus vezetésével, akik tájékoztatták őket, többek között iskolánk működéséről,
oktatási-nevelési elveiről és hagyományairól is.
A résztvevők visszajelzései
alapján a rendezvénysorozat kellemes
élményként maradt meg bennük, és
megítélésük szerint sokat segít az
iskolakezdésre való hangolódásban.
Mindenkinek köszönjük a részvételt,
szeptemberben találkozunk!
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Angol Szépkiejtési Verseny
2020 februárjában iskolánk 5 tanulója részt vett a Győri Tulipános Általános Iskola által
hagyományosan megrendezett angol nyelvű szépkiejtési versenyen, melyen több győri és Győr
környéki iskola diákjai szerepeltek. A verseny jó hangulatban telt, a diákok felkészülten,
remekül előadott versekkel tették a versenyt emlékezetessé a hallgatóság és a zsűritagok
számára.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
3. osztály: Németh-Erdős Alexa
4. osztály: Csáki Nóra és Szőllősi Dorina
5. osztály: Nyuli Kincső és Tóth Ádám
Tanulóink szépen helytálltak az erős mezőnyben, és született egy nagyon előkelő 2.
helyezés is, melyet Németh-Erdős Alexa ért el a 3. osztályosok között.
Reméljük, hogy a következő tanévben hasonlóan lelkes gyerekekkel, hasonlóan szép
eredményeket fogunk elérni.
Ezúton köszönjük a falu önkormányzatának a segítségét a tanulók versenyre történő
szállításában.

Alsós farsang
Február 14-én tartottuk hagyományos farsangi
karneválunkat az iskolában. Alsó tagozatos tanulóink
változatos jelmezekben vonultak fel, majd ezt követték
a mókás játékok: limbóval kezdtünk, majd lábra kötött
lufival kellett táncolni. A tombolasorsolás nagy
izgalmak között zajlott, s aki nem nyert, vigaszdíjat
kapott.
A felsősök közül kevesebben öltöztek be, de nagyon
kreatív jelmezeket láthattunk. Programjuk discoval
zárult.
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Felsős farsang
A farsang minden évben várva-várt esemény iskolánkban.
Nem csak az alsós, hanem a felsős diákok is nagy izgalommal
szoktak készülődni,ötletelni. A felsősök főleg azon, hogy
minek öltözzenek be és ha nem öltöznek be, akkor miért nem
. Aztán mégis vannak, akik bevállalják, mi meg nagy
örömmel vesszük ezt; főleg, ha alig lehet kitalálni, hogy ki van
a maszk alatt vagy olyan oldalát mutatja be egy tanuló, amire
órán ritkán adódik lehetőség. A jelmezes felvonulást zene,
tánc és játékok követték. Rengeteg tombolanyeremény került
kiosztásra. Köszönjük a szülőknek, a segítő tanulóknak és a
kollégáknak a szervezést, a hozzájárulást, a lebonyolításban
való segítségnyújtást! (Kulcsár Katalin, tanár)

ÖKO-MANÓK környezetvédelmi csapatverseny
A 2019/20-as tanévben is megrendezésre került
a győri Tulipános Általános Iskola Tulipános
Versenyhét keretein belül a 4. évfolyamos
tanulóknak
szervezett,
többéves
hagyományokra
visszatekintő
környezetvédelmi csapatverseny.
A 2020. február 25-én tartott versenyen az
Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Ikrényi
Tagiskoláját tanulóink közül a 4. évfolyamos
Bakonyi Réka, Boros Levente, Csáki Nóra és
Sinogli Zsombor képviselte.
A versenyen az állat-, növény-, természet- és
környezetvédelemmel, valamint napjaink egyik
fontos témájával, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos feladatokban mérték össze
tudásukat a résztvevő csapatok.
Iskolánk tanulói sikeresen szerepeltek a
megmérettetésen, melynek eredményeképpen
megnyerték a versenyt. Az első helyezés
elérésével nemcsak eredményesen képviselték
iskolánkat,
hanem
a vándorkupát
is
hazavihették.
A versenyre heti rendszerességgel külön
foglalkozás keretein belül készültek fel a
diákok. Felkészítő tanáruk Horváth Nóra volt.

9

Pályaorientációs nap
Az ikrényi 7. osztályos tanulók március 4-én vettek részt Győrben a MÁV központjában egy
pályaorientációs, pályaválasztási foglalkozáson, ami 10.00-12.00 óra között volt. Külön
kisbusszal szállítottak be bennünket Győrbe, ahol a pályaigazgatóság előtt várt a két szervező
hölgy, együtt bementünk a MÁV-hoz ahol már vártak bennünket és végigvezettek a belső
részeken. Mindenhol volt tájékoztatás az ott folyó munkáról. A diákokat legjobban a
szerelőműhelyben folyó munkálatok érdekelték, ott több járművet testközelből is meg lehetett
nézni, felmászni rá, dudálni. Mindenki nagyon segítőkész volt, minden feltett kérdésre
válaszoltak. Igazán gazdag, élménydús foglalkozáson vehettünk részt, amit ezúttal is szeretnék
megköszöni a szervezőknek az osztály nevében!
Bujáki Veronika osztályfőnök

Mobilis oktatás

1848. március 15.
Amikor idén (2020) megkezdtük a felkészítést,
felkészülést a hagyományosan megrendezendő 1848.
március 15-i forradalom és szabadságharcra való
megemlékezésre, még nem tudtuk, hogy egy
váratlan esemény (a koronavírus járvány)
bekövetkezte miatt a megemlékezés a szokásos
formában el fog maradni. Idei műsorunk
különlegessége az (lett volna), hogy az ünnepi
műsorainknál „megszokott” vers-és prózamondó
gyerekeken és az énekkarosokon túl, az egész alsó
tagozat közös versmondással készült. Már a felkészülés is
izgalmas és értékes volt. Elősegítette, hogy iskolánk tanulói aktív
résztvevőként hozzanak létre egy műsort, közös élményben legyen részük és jobban
megismerjék egymást. Az utolsó pillanatig hittük, hogy „szerepelhetünk”, örömet szerezhetünk
a szülőknek és az érdeklődőknek, de csak a főpróbáig jutottunk el.
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Végül az eseményekre való megemlékezést osztálykereteken belül tartottuk meg. Köszönöm
szépen a kollégáimnak a felkészítésnél való segítségnyújtást, a teremdekorálást, a tanulóknak
pedig a szorgalmas felkészülést. Reméljük, hogy jövőre visszatérhetünk ahhoz a
hagyományhoz, hogy együtt emlékezhetünk, ünnepelhetünk Ikrény lakosságával.
(Kulcsár Katalin, szaktanár)

A képen az énekkar tagjai láthatóak.

Távoktatás az alsós diákok szemével
Március közepén a koronavírus járvány miatt bezárták az iskolákat, ezért otthonról kell tanulni.
Mivel ez hirtelen történt, ezért nagyon gyorsan kellett átállni a távoktatásra.
Össze kellett szedni a családban az összes laptopot, telefont, tabletet, hogy tudjunk tanulni. Pár
nap alatt sikerült kialakítani az új rendszert.Ennek van előnye és hátránya is. Előnyei:mi osztjuk
be az időnket, nem kell korán kelni, a videóhívások segítenek a tanulásban, többet lehetünk a
családdal, nagyon finom, amit itthon kapunk enni. Hátrányai:nem találkozhatunk az
osztálytársainkkal, hiányoznak a közös programok, az osztályterem és a tornacsarnok. Vannak
olyan tantárgyak, amit így nehéz tanulni. Akinek a szülei dolgoznak, nekik még nehezebb a
tanulás.
Bár nagyon nem hiányzik a korán kelés, de várom, hogy újra visszatérjünk a suliba.
Csáki Nóra
4. osztályos tanuló
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Online oktatás (távoktatás)- Koronavírus

Vírus megy át az országokon ősz óta világszerte. Sok ember életét vesztette, akiknek a
szervezetük szerencsésen le tudta győzni az erős fertőzést. Magyarországra is eljutott, sok
rendeletet vezettek be, többek között a boltok nyitvatartásán, az oktatáson és a munkahelyeken
változtattak. Minden közszereplő arra biztatta/biztatja a világot, hogy maradjuk otthon, ezzel
védjük magunkat és szeretteinket. Sokan mondják azt, hogy kell ez a szünet az életünkbe és a
Földünknek is kell egy kis pihenés, hogy felépülhessen.
Ezeket március közepén, azaz március
13-án vezették be, de csak március 16-án
léptek életbe a rendeletek. Sokak
örömére bezártak a közintézmények,
ezért bevezették a tantermen kívüli
digitális oktatást. A közintézményekben
dolgozóknak gyorsan kellett valami
megoldást
találni
a
probléma
megoldására. Ebben a feladatban az is
probléma volt, hogy sok családban nem
biztos, hogy megtalálhatóak azok az
eszközök, amik az effajta oktatási
módhoz kellenek. Mégis ez számított
végső megoldásnak. Az első hét
mindenkinél kész káosznak számított, akár pedagógusról beszélünk, akár diákról, probléma
probléma hátán. Amit az oktatók nálunk választottak megoldásnak az egész jónak bizonyul (EKréta, Google Classroom). Az első hetekben ezek a kérdések merültek fel mindenkiben:
„Hogyan kell belépni a kurzusban?”, Hogyan kell visszaküldeni a házi feladatot? „Ki vigyáz a
gyerekre?” „Hogyan lesznek a számonkérések?” stb. Első hetek szépen lassan elteltek egy
csomó feladattal és újdonságokkal. Teltek a hetek, hónapokká váltak egyre jobban tudott
alkalmazkodni a világ a kialakult helyzethez.
Az oktatás ment a saját vágányán, tanárok leadták a napi tananyagokat a diákok pedig
megpróbálják jól beosztani a napjukat és helytállni és persze megfelelni a tanárok kéréseinek,
a diákok vissza a küldik a munkájukat és a tanárok ezt értékelik, javítják nap mint nap, körforgás
szerűen. A dolgozatok pedig vagy olyanok, hogy házi dolgozatok, amit egy adott időn belül
kell megcsinálni és elküldeni vagy kérdésekre megadott válaszok közül a jót kell kiválasztani
segítség nélkül akár mekkora a kísértés.
A jelenlegi helyzet kívánja az összefogást és a türelmet, a diákoktól pedig a szorgalmat és a
türelmet. Mindenki segít egy kicsit azzal, ha otthon ül és vár a jobb időkre.
Már nem kell sokat kibírni az évből, mindenki tartson ki az utolsó hajrában is és szorgalmasan
végezze a feladatokat.

Balogh Diána
8. osztályos tanuló
DÖK elnök
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Az elmúlt 8 év távlatból
Első osztályosként még félve léptük át
az iskola kapuit, de reménykedtünk
benne, hogy jó kezekbe kerülünk majd
és okosak leszünk, miután elhagyjuk
ezeket a kapukat 8 év után. Szerencsére
az osztály nagy része már óvodából
összeismerkedett egymással, így nem
kellett aggódni, hogy lesznek-e
barátaink. Az első napok-hetek eléggé
döcögősen és káoszosan teltek, mivel
elég nehéz feladatnak láttuk az olyan
dolgokat, mint például 45 percig síri
csendbe lenni és csak akkor megszólalni,
amikor már felszólítottak minket.
Ezekkel sikerült nagy nehezen megbirkózni és túltenni azon magunkat, hogy csak azt
csinálhatjuk, amit a tanárok mondanak.
Az évek alatt sok mindent megtanultunk, de
megtapasztaltunk egyéb dolgokat is:
megbecsülést, a türelmet, a kitartást, az
összefogást… Nagyon sokszínű osztály
vagyunk/voltunk,
sok
helyzetben
összetartottunk jóban-rosszban. Nyolcadik
osztályra igazán jól összekovácsolódtunk,
hiába állították azt sokan, hogy mi vagyunk
a legrosszabb osztály, de mi ezt sosem így
gondoltuk, mi ennél jobbnak tartottuk
magunkat, akár azért is gondolhattuk ezt
magunkban, mert tudtuk, hogy mindig
számíthatunk a másikra. Nehezünkre esett
mind lelkileg, mind testileg új irányt keresni
magunknak. Többünknek sikerült abba az iskolába bekerülni, ahova szeretett volna. Mind más
merre megyünk a jövőben. Próbálunk nem szégyent hozni majd az általános iskolánkra a
középiskolánkban. Az itt eltöltött idő mindenkiben mély nyomot fog hagyni. Sohasem
jelentettük ki, hogy szeretünk ide járni, de legbelül mind ezt gondoljuk biztosan, akár mennyi
rossz is történt itt velünk, többnyire majd a szép emlékek fognak előtörni belőlünk. Szerettünk
ide járni a kis létszám miatt a sok program miatt és egymás miatt. Reméljük, ha visszatérünk
majd ide pár év múlva, akkor nyitott karokkal fognak várni az iskolában. Köszönünk szépen
mindent, amit értünk tett mindenki, akár támogatott, akár csak meghallgatta a problémáinkat,
vagy csak tanított bennünket.
Balogh Diána
8. osztályos tanuló
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Papírgyűjtés!
Kedves Ikrényiek!

Tavaszi papírgyűjtést szervez az ikrényi
általános iskola diákönkormányzata:
2020. június 11-én (csütörtökön) 8:0012:00-ig.
A gyűjtés helye a sportcsarnok parkolója.
A bevételt a kültéri játszótér fejlesztésére
fordítjuk.
A megszokottól eltérően most nem versenycélú gyűjtést szervezünk.
Kérjük, hogy a felesleges papírokat és
kartonokat - ahogy az elektromos
hulladékgyűjtésnél is hozzák és
helyezzék be a konténerbe! A mérés nem
a helyszínen, hanem összesítve a
telephelyen történik.
Segítségüket köszönjük!
Tisztelettel a Diákönkormányzat
és a pedagógusok.
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Kedves nyolcadik osztályos diákjaim!
Hát vége. Elmúlt a 8 év. Ki hitte volna akkor, amikor izgatott óvodásként első osztályos lettél,
ugye? Végiggondolni is szinte lehetetlenség, hogy mi minden történt ezen idő alatt. Jó is, rossz
is, de ez így természetes. Én 6. osztálytól voltam az osztályfőnökötök. (Most megálltam kicsit
az írásban és felidéztem pár közös élményt. Tegyétek majd ti is ezt, ha elolvastátok ezt a
búcsúzó írást.) Nekem tavaly volt osztálytalálkozóm az egykori általános iskolai
osztálytársaimmal. 33 éve voltam nyolcadikos. Azóta megőszültünk kissé, tapasztaltabbak
lettünk, történt velünk jó és rossz egyaránt. Az iskolai emlékeink megkoptak, de meg is
szépültek. Jó volt felidézni pár tanárt, vicces helyzetet, kínos felelést, puskázást (hopp). Ti
még csak most léptek ki a régi iskolátok falai közül, tele vagytok izgalommal, várakozással,
talán némi szomorúsággal is. Igen, menjetek csak, új hely, új kaland, új feladatok és kihívások
várnak rátok. Én drukkolok nektek. Nagyon drukkolok. Várom a „hazajárást” majd, ide vissza,
az iskolába. Várom a jó híreket, az új sztorikat. Idei kötelező olvasmányunk címét adom
tanácsul, még akkor is, ha nem most, csak később értitek meg: Légy jó mindhalálig! (Remélem,
hogy egyszer majd elolvasod, ha idén nem tetted volna meg .)
Búcsúzom és szeretettel gondolok rátok!
(Kulcsár Katalin, osztályfőnök)

Foci
Az elmúlt időszakban is szorgalmasan edzettek a
fociszakkör tagjai. Tavaly év december elején
sportcsarnokunkban és január végén az öttevényi
tornateremben rendezett intézmények közötti Bozsik
tornán iskolánk lelkes elsős focicsapata is részt vett.
Öttevény, Enese és Abda csapataival mérkőztek meg, jól
érezték magukat és kellemesen elfáradtak.
Szeretettel várunk minden sportszerető tanulót a következő
tanévben is foglalkozásainkon.
Tóth Ildikó
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Házi bajnokság Ikrényben – Röplabda
Hagyományainkhoz híven – az év zárásaként – 2019. december
17-én Ikrényben a „Rábcatorok” Kulturális Sportközpontban
rendeztük meg az alsós abdai, börcsi és ikrényi röplabdásoknak
a házi bajnokságot.
Az eredményhirdetésen Ferenczy Tamás Ikrényi DSK elnök
köszönetképpen átadta a TAO-s támogatóinknak az
ajándékcsomagokat.
Összesen 70 gyermek játszott 60 mérkőzésen, ahol az 1. és 2.
évfolyamosoknak a 3. és 4.-es röpisek, majd a felsős
röplabdások voltak a játékvezetők.
Köszönjük a pályaépítésben a segítséget a 8. osztályos röpiseknek!
A lebonyolításban Lőrincz Illés, Bugovics Anikó, Horváth Angéla, Balogh Diána, Varsics
Kiara és Markó Annamária segített.
Az alsósok felkészítő edzője Lőrinczné Schnepp Katalin.
Minden résztvevőnek gratulálunk a sportszerű játékáért.
Eredmények:
1. osztály:

Szofi – Bianka (Ikrény)
Botond – Barni (Börcs)
L.Bence – Niki (B)
4.-12. hely:
Lia – K.Bence (B)
Miri – Soma (B+I)
Mark – Ricsi (I)
Julcsi – Mária (A)
Xénia – Fanni (I)
Juli – Regi (I)
Bálint – Luca (A)
Balázs – Niki – Dorottya (A)
Máté – Nóra – Lili (I)
2. osztály:

Dani – Kata (I)
Flóra – Tamara (I)
Ági – Zsombi (B+I)
4.-9. hely:
Liza – Ivett (B)
Alexa – Ramóna – Dorina (A)
András – Noel (B)
Bogi – B.Anna – Bálint (A)
Laci – Zoli (A)
N.Anna – Petra (A)
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3. osztály:

Regi – Csenge – Kincső (I)
Máté – Laci (I)
Marci – Beni (I)
4.-6. hely:
Hanna – Zoli (I)
Oli – Peti – Tina (B)
Reni – Dániel – Dominik (A)

4. osztály:

Zsombi – Vani – Tomi (I-I-B)
Nóri – Réka – Liza (I)
K.Roli – Barni – Lili (I).
Elsős röplabdások

Másodikas röplabdások
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Harmadikas és negyedikes röplabdások

Ikrényi DSK sikerei
2020. március 7-én Szombathelyen rendezte meg az MRSZ a
„Volley! 2020 – Röpsuli” versenyét. Ezen három kategóriában, 31
röplabdásunk vett részt. Felkészítő edzők: Fazekas Vera, Ferenczy
Tamás és Lőrinczné Schnepp Katalin. Köszönjük a szülőknek az
utaztatásban a segítséget és a szurkolást.
Eredmények:
Mini versenyszámban: I. hely:
Kozma Eszter, Nagy Boglárka, Károlyi Adrienn, Fenesi Nóra, Lábas Enikő és Nyuli Kincső.
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Szupermini versenyszámban:
Ikrényi DSK A: Bakonyi Réka, Metzker Liza, Sinogli Zsombor, Nagy Tamás, Markó
Annamária.
Ikrényi DSK B: Kiss Roland, Csigi Dorka, Bécsi Barnabás, Kósa Viktória, Meiczer Boglárka.

Manó versenyszámban:
Ikrényi DSK A: Csáki Nóra, Nagy Liliána, Szaló Olivér, Zséder Dániel, Szabó Ákos.
Ikrényi DSK B: Pallang Kincső, Szabó Regina, Sipos Csenge, Markó Renáta, Horváth László.
Ikrényi DSK C: Bugár Benjámin, Póta Márton, Lencse Valentina, Farkas Péter, Egyházi Máté.
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Felsős röplabda eredmények
Fiú OGYB
2019. december
szombat

2019. december
szombat

2020.
február
vasárnap

21.

10:00 Ikrényi DSK-SZESE

- Veszprém RK

13:00 Ikrényi DSK-SZESE
16:00 Pénzügyőr SE `B`

- Student Comfort Sport KFT 3 - 0
- Ikrényi DSK-SZESE
1- 2

21.

3- 0

10:00 Ikrényi DSK-SZESE

- Veszprém RK

13:00 Ikrényi DSK-SZESE
16:00 Pénzügyőr SE `B`

- Student Comfort Sport KFT 3 - 0
- Ikrényi DSK-SZESE
1- 2

9.

3- 0

10:00 Ikrényi DSK-SZESE

- Pénzügyőr SE `B`

2- 1

13:00 Ikrényi DSK-SZESE
16:00 SZoESE

- PTE-PEAC
- Ikrényi DSK-SZESE

3- 0
1- 2

A csapat tagjai:
RÁCZ BARNABÁS MIKLÓS
DOMONKOS SZABOLCS
PALLANG HUNOR
KOVÁCS LÁSZLÓ
NAGY RICHÁRD
BÉK BOTOND
NAGY ROLAND
ÉDEL SZABOLCS
WUNDERLICH MÁTÉ
NAGY MÁTÉ
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Lány OGYB
2019.
december
vasárnap

2019. december
vasárnap

2020.
január
vasárnap

1.

11:30 Ikrényi DSK

- KSE 1

0- 3

13:00 TRSE `B`

- Ikrényi DSK

1- 3

11:30 Ikrényi DSK

- TRSE `B`

3- 0

13:00 KSE 1

- Ikrényi DSK

3- 0

10:00 TRSE `B`

- Ikrényi DSK

0- 3

13:00 Ikrényi DSK

- KSE 1

0- 3

22.

26.

A csapat tagjai:
HORVÁTH ANGÉLA
BALOGH DIÁNA
ERDŐS DORINA
SZALAI KITTI
TÓTH KINGA
VARSICS KIARA
LÓRÁNT ALEXANDRA
MIKLÓS CINTIA
ÉDEL BARBARA
ÉDEL ALEXA
SIPOS VIKTÓRIA
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