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Köszöntő 

 
Kedves Szülők! Kedves Tanítványaink! 

 

A 2020/2021-es tanév eddigi legfontosabb eseményeit, eredményeit foglaltuk össze ebben a kis 

kiadványban.  

 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy az intézmény tevékenységrendszerét megismertessük a 

kedves Szülőkkel, ebben a járványhelyzet miatt beszűkült világban is, amikor kevésbé tudták 

figyelemmel kísérni az iskolában folyó munkát. 

 

Bízunk abban, hogy tanulóink is szívesen forgatják ezt a kiadványt, felidézik a kedves 

élményeket, büszkék az elért eredményekre. 

 

A kiadvány lapozgatásához kellemes időtöltést kívánok!          

                                       Csizmarik Béláné, Tünde néni 

                 tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

Nők a nőkért adománygyűjtés 
 

2021 februárjában hirdette meg a Rábca Menti Szociális Szolgáltató 

Ház a „Nők a nőkért” elnevezésű higiéniai termékek 

adománygyűjtését. 

A térségi Védőnői Szolgálathoz csatlakozva iskolánk nevelői 

szobájában is kihelyezésre került egy doboz, melybe a tantestület 

tagjai, és az intézmény dolgozói helyezhették el felajánlásaikat.  

Csupán néhány nap kellett hozzá, hogy a doboz teljesen megteljen, 

hála az itt dolgozók nagylelkűségének! 

Mindenkinek köszönjük szépen a hozzájárulását! 
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Farsang 
 

Az idei tanévben ezt a programot is rendhagyó módon 

tudtuk megtartani. Közös nagy ünneplésre nem volt 

lehetőség, így osztályonként szerveztük meg a bált. A 

„nehezített” körülmények ellenére is jó hangulatban, 

jelmezekbe öltözve, közösen játszva, táncolva töltöttük el 

az időt. A várva várt tombola sorsolás sem maradt el. Így 

a jó hangulat garantált volt. Bízunk benne, hogy jövőre 

hagyományainkhoz híven már együtt, nagy közösségben 

tarthatjuk ezt a programot! 

 

 

 

Farsangi bál felsősöknek 

 

Az idei különleges helyzet a hagyományos farsangi bálunkat is korlátok közé szorította, de a 

korlátozó szabályok betartásával-osztálykeretben-mégis meg tudtuk rendezni azt 2021. 02. 12-

én. Sok diák öltözött jelmezbe, volt zene és tánc, játékos foglalkozás és sok-sok finomság. 

Örülünk, hogy ezt a különleges alkalmat idén is meg tudtuk rendezni. (Kulcsár Katalin) 
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Versmondó verseny 
 

A digitális oktatás idejére esett idén a magyar költészet napja (április 11-e), József Attila 

születésnapja. Iskolánk tantestülete úgy döntött, hogy ne maradjon el teljesen ez a 

hagyományos, szép alkalom, csak idomuljon a megváltozott körülményekhez. Versenyünk 

versünneppé változott és nem személyes, hanem rögzített felvételek segítségével emlékeztünk 

meg erről a napról. Köszönjük a résztvevő gyerekeknek, a szüleiknek és a szervezésben részt 

vevő kollégáknak a munkájukat. A résztvevő tanulók oklevélben és kis ajándékban részesültek. 

(Kulcsár Katalin) 

 

 
Résztvevők: 

1. osztály: Jónás Levente, Magony Erik 

2. osztály: Horváth Rozina, Orbán Lilien, Sásdi Nóra, Szalai Richárd, Tihanyi Regina 

4. osztály: Németh-Erdős Alexa, Takács Alíz 

5. osztály: Bécsi Barnabás 

7. osztály: Dobos Dzsenifer 
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Tanulmányi versenyek 
 

Ebben a tanévben minden kicsit (nagyon) másképpen zajlott, mint az előző években. A 

tanulmányi versenyek átkerültek online térbe, vagy levelezős változatban lehetett csatlakozni 

hozzájuk. Ennek ellenére igyekeztünk minél több lehetőséget biztosítani tanulóinknak, hogy ez 

az év se teljen el megmérettetés nélkül azok számára, akik ezt igényelték. 

 

Matematikából, már hagyomány, hogy a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen indulnak 

tanulóink. Idén is voltak vállalkozók:  

Póta Márton 4.o. (felkészítő: Jákóné N. Zsuzsanna) 

Egyházi Máté 4.o.(felkészítő: Jákóné N. Zsuzsanna) 

Horváth Dominik 4.o. (felkészítő: Jákóné N. Zsuzsanna) 

Csáki Nóra 5.o. (felkészítő: Sinogliné T. Annamária) 

Nagy Bence 6.o. (felkészítő: Sinogliné T, Annamária). 

 

A megyei versenyen kiemelkedően szerepelt Póta Márton 4.o. (110 pont), a többszáz induló 

közül ezzel a 2. helyet szerezte meg. Ezzel bejutott az országos döntőbe, ahol nagyon szép 

helyezést ért el. Csáki Nóra 5.o. (110 pont) pedig a szintén nagyon előkelő 3. helyet hozta el. 

Gratulálunk! 

 

A Tudásbajnokság levelezős versenyén – matematika tárgyból, 4. osztályos, Németh – Erdős 

Alexa, megyei 12. helyezést ért el., gratulálunk. 

 

 A 4. osztály (szülői beleegyezéssel) részt vett a MaTaLent (matematika) Tehetség Program 

mérésében, mely érdekes kirándulás volt a gyermekeknek egy másfajta matematika világába. 

Szintén részt vettek tanulóink (3.o., 4.o., 5.o) a Mobilis Diáklabor természettudományos online 

versenyében. 

 

Az olvasás, szövegértés bizonyítására is volt lehetőség, itt a 4. osztályból: Horváth László, 

Szabó Regina, Sipos Csenge küldte be a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár „Rovarfigyelő” című 

pályázatra a kitöltött feladatlapot. Az eredményről később kapunk értesítést. 

A tanulmányi versenyeken induló összes tanulónak GRATULÁLUNK! Köszönjük szüleik és 

felkészítő tanáraik munkáját is. 
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Anyák napja - Online 
 

Az idei év nagyon sok tekintetben rendhagyó volt. A 

veszélyhelyzet ideje alatt nagyon sok hagyományos 

programunk és ünnepségünk nem kerülhetett megrendezésre, 

ráadásul heteken keresztül nélkülöznünk kellett egymás társaságát, 

nem élvezhettük a tantermi oktatás előnyeit. 

Ezekben a nehéz hetekben, hónapokban megsokasodtak a szülők 

terhei, kiváltképp az édesanyáké, akik a mindennapi kötelezettségeik, 

munkájuk mellet nagy erővel segítették gyermekeiket a tanulásban. 

Köszönetként erőfeszítéseikért idén különleges módon, a modern technika 

vívmányait felhasználva ajándékoztuk meg őket. Bár a szokásos ünnepség 

megtartására nem volt lehetőség, mégis megtaláltuk az anyukák köszöntésének 

méltó módját. 

A gyerekek titokban, az iskolai órákon, foglalkozásokon tanulták a verseket, 

gyakoroltak, készültek a meglepetésre. Ünneplő ruháikat kreatív módon, otthonról 

kicsempészve hozták magukkal.  

Az osztályok külön-külön külön késztették el Anyák napi videóikat, melyekben 

csoportosan, vagy egyénileg köszöntötték édesanyjukat. A felvételek kiküldésére 

május 2-án, vasárnap reggel került sor. 

Emellett minden osztályban készültek személyes, kézműves ajándékok, melyeket 

táskák mélyén, zsebekben, kabátba csomagolva csempésztek haza a diákok. 

A visszajelzések alapján sikerült meglepni, és meghatni az anyukákat.  

Köszönet minden gyermeknek a lelkes készülésért, az osztályfőnököknek a 

videók kézbesítéséért, minden kollégának, akik közreműködtek az 

ajándékok elkészítésében és a gyerekek felkészítésében! Külön köszönet 

Fertetics Andreának és Cserpes Fanninak, a felvételek elkésztéséért és 

tökéletesítéséért! 

És köszönet az anyukáknak, azért, … mert vannak!  

 

 

 

 

 

 

 

Mobilis Diáklabor 
 

Ez a tájékoztató levél 2021. június 15-én érkezett: 

„Tájékoztatom Önöket, hogy a Mobilis Diáklabor tavaszi félévben meghirdetett versenyein 

(rajzverseny, márciusi és áprilisi online, valamint papíralapú természettudományos versenyek) 

20 partnerintézményünk képviseletében több mint 4800 tanuló vett részt. Ezúton is köszönjük 

közreműködésüket a verseny lebonyolításában!  

A tavaszi versenyeken iskolájukból a következő diákok értek el (megosztott) 1. helyezést: 

Póta Márton, Szabó Regina és Sipos Csenge 4. osztályos tanulók. 

Diákjaiknak szívből gratulálunk, okleveleiket hamarosan postázzuk az intézmény számára.” 

Felkészítő pedagógus: Jákóné N. Zsuzsanna.  
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8. osztályos tanulók továbbtanulási tervei 
 

Sikeres volt a végzős tanulók továbbtanulási tervei, hiszen mind a 13 tanulót felvették abba az 

intézménybe, amit bejelöltek! Többen felvételt nyertek a Krúdyba, Bercsényibe és több más 

népszerű technikumba és gimnáziumba GRATULÁLUNK ÉS SOK SIKERT KÍVÁNUNK 

mindegyik diáknak! 

 

A digitális oktatás - diákszemmel 
 

Iskolánk 8. osztályos tanulói arról „készítettek” interjút egy elképzelt tanulóval, hogy miképpen 

élte meg a digitális oktatás időszakát. A válaszok és a tapasztalatok nem konkrét személyeket 

jelölnek, a szerzők fejében született meg, némi valóságalappal ☺. 

 

-Mik a tapasztalataid az otthoni, digitális oktatással kapcsolatban? Hogy fogadtad a hírt, hogy 

otthonról kell tanulni? 

- Rendkívül örültem neki, mert így sokkal több lett a szabadidőm. 

- Nem aggódtál, hogy nehezebb lesz így a tanulás? 

- Nem. Megfelelően be tudtam osztani az időmet, ami rengeteget segített. 

- Ez alatt az idő alatt romlott vagy javult a tanulmányi átlagod? 

- Javult. 

- Szerinted hogyan álltak hozzá ehhez a változáshoz a tanárok? 

- Szerintem nem örültek neki, hiszen könnyebb nekik, amikor személyesen oktathatnak minket. 

(Készítették: Erdős Dorina, Horváth Angéla, Takács Adél, Tóth Kinga) 

 

-Örültél az online oktatásnak? 

- Igen, örültem neki. 

- Milyennek érezted a tanulást? 

- A dolgozatok könnyűek voltak, a leckék megértése nehezebb volt. 

- Maradtál volna év végéig online-ban? 

- Persze! 

- Az érdemjegyeid jobbak vagy rosszabbak lettek ebben az időszakban? 

- Jobbak, bár nem írtunk sok dolgozatot. 

(Készítette: Barta Andor, Károlyi Ádám, Kiss Gergely, Rádi Bence) 

(Kulcsár Katalin)  
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Interjúk 
 

Interjú Rebeka nénivel (Kadocsáné Nagy Rebeka) 

 
Mit csinál szabadidejében? 

Jelenleg a szabadidőm nagy részében a házunkon dolgozunk a 

férjemmel.  

Ezen kívül szeretek főzni, zenélni és a kiskutyánkkal játszani. 

 

Hogy tetszik az iskola? 

Nagyon. A munkatársak nagyon kedvesek és a gyerekek minden 

csintalanság ellenére is nagyon szerethetők. 

 

Milyen tervei vannak a jövőben? 

Jelenleg babát várok, így most a terveimben leginkább ő szerepel. 

De emellett pár év múlva szeretnék visszajönni ide tanítani. 

Ezenkívül szeretnék elvégezni egy tolmács mesterszakot is. 

 

Mióta tanít? 

2020. január óta. Itt Ikrényben 2021. januárjában kezdtem. 

 

Miért lett tanár? 

Már iskolás koromban is szerettem segíteni a társaimnak tanulni. 

Gimnázium végén pedig úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam 

a tanításban. Így jelentkeztem a győri Széchenyi István Egyetem 

tanítóképző szakára. 

 

Hol tanított eddig? 

Mosonmagyaróváron a Piarista Általános Iskolában tanítottam. Egy munkatársammal volt egy 

közös osztályunk, ahol főként angolt, rajzot, környezetet, technikát tanítottam és napközit 

tartottam. 

 

Tenk Tamara 3.o.  
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Sikeres szabadidős tevékenységek 

 
Kovács Lia 2. osztályos tanuló:  

Érdeklődése a lovak iránt már egész kicsi korában megmutatkozott. 

Négy éves kora óta tanul lovagolni. 2018 májusa óta a Gyirmóti Rodeo 

sportegyesület tagja, ahova heti 3 alkalommal jár Lovas oktatásra. 

Kedvence a trükklovaglás, amivel egy éve kezdett megismerkedni. 

Két lova van, Kócos és Lili. 2019-be szerepelt a Győri Lovas színház 

Premier című darabjában, majd 2020 szeptemberében, saját lován, 

Kócos hátán vett részt a History című előadáson, mely nagy sikert 

aratott. 
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MEXICO 
 

Rios Neskov Fruzsina Andreina 6. osztályos tanuló: 

 

HOGY DERULTKI, HOGY MEGYEK MEXICOBA? 
MÁRCIUS KÖZEPE FELÉ ANYUKÁM SZÓLT, HOGY A 

LEGJOBB BARÁTNŐMÉK MENNEK MEXICOBA (A 

BARÁTNOM SZÜLEI ELOTTE EGY-KÉT HÉTTEL AZELŐTT 

VOLTAK MEXICOBAN PLAYA DE CARMENEN, ÉS ANNYIRA 

MEGTETSZETT NEKIK, HOGY ISMÉT KI AKARTAK MENNI 

CSAK MÁR ÚGY, HOGY A BARÁRNŐM IS MENJEN.) FELAJÁNLOTTÁK, HOGY ENGEM 

IS SZÍVESEN ELVISZNEK MEXICOBA. MÉG PERSZE SEMMI NEM VOLT AKKOR BIZTOS, 

DE EGYIK NAP FELHIVOTT A BARÁTNŐM, HOGY PAKOLJAK, MERT MEGYÜNK 

MEXICOBA. NAGYON ÖRÜLTEM, ILLETVE BOLDOG VOLTAM. 

 

MIÉRT VOLTAM BOLDOG? 
AZERT VOLTAM RETTENETESEN BOLDOG, 

MERT VÉGRE TALÁLKOZHATTAM APÁVAL 

KILENC ÉV UTÁN. VÉGRE MEGISMERHETTEM, 

TÖLTHETTEM VELE RENGETEG IDŐT ÉS 

VÉGRE MEGISMERTÜK EGYMÁST ÉS 

ELMESÉLHETTÜNK MINDENT EGYMÁSNAK, 

AMI AZ ALATT A RÖPKE KILENC ÉV ALATT 

TÖRTÉNT. RENGETEGET MESÉLTEM NEKI AZ ISKOLA 

VÁLTÁSRÓL ÉS A KÖLTÖZÉSRŐL IS. NAGYON ÖRÜLT 

ANNAK, HOGY JÓL ÉRZEM MAGAM EBBEN AZ 

ISKOLÁBAN, ÉS HOGY IGAZ BARÁTOKRA IS LELTEM ITT. 
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MIKET CSINÁLTUNK A BARÁTNŐMMEL 

SZABAD IDŐNKBEN? 
MIVEL CANCUNBAN VOLTUNK EZÉRT RENGETEG 

UJ DOLGOT LÁTTUNK, ÉS RENGETEG ÚJ DOLGOT 

PRÓBÁLTUNK KI. SOKAT JÁRTUNK A TENGERRE 

FÜRDŐZNI, ÉS A TÚRÁKAT SEM HAGYHATTUK KI. 

ÁT MENTÜNK A VÍZEN HAJÓVAL ISLA MUJERESRE, 

A NŐK SZIGETÉRE. GOLF KOCSIVAL JÁRTUK 

KÖRBE, MAJD UTÁNA A JÓ KIS 

NAPOZÁS/CSOBBANÁS SEM MARADHATOTT KI. 

RENGETEG TIKTOKOT/KÉPET CSINÁLTUNK 

KÜLONBÖZŐ HELYEKEN. ÉS EZ IDŐ ALATT NAGYON 

MEGSZERETTÜK EGYMÁS 

ÉS JOBBAN MEG IS 

ISMERTÜK EGYMÁST A 

BARÁTNŐMMEL, ZSERÁVAL. 
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DÖK nap 
 

DÖK nap „Madarak és fák napi kirándulás” programját 2021. június 10-én 

tartottuk. Következő volt a program: 

• Horváth Angéla, DÖK 

elnöknek megköszöntük a 

munkáját. 

• 8:00-9:00-ig bábelőadás (Lúdas 

Matyi) megnézése a digitális 

táblákon 4 tanteremben. 
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• 9:00-9:30 tízóra a tantermekben/ebédlőben. 

• 8 foglalkozási hely került kialakításra az iskolában és környékén, minden 

helyen egy osztály dolgozott, foglalkozási helyenként gyakorlati és 

elméleti feladatok váltották egymást 9:30-tól 11.30-ig: 

 

Célbadobás, Növényfelismerés, Puzzle, 

Hullahopp, Kvíz, Madárfelismerés, Fészek 

ügyességi játék, Nemzeti Parkok.  

 

 

 

  



15 

 

Papírgyűjtés eredménye 

 

2021. június 14. 

 

 

Osztály        Kg/fő Összes /Kg/ 

6.o. 106 1698 

2.o. 102 1531 

4.o. 80 964 

            1.o. 49 827 

5.o. 45 812 

3.o. 40 435 

7.o. 32 162 

8.o. 27 351 

Közös  720 

Óvoda  600 

  Összes: 8100 kg 
 

 

Köszönjük azoknak a diákoknak a 

segítségét, akik közreműködtek a 

mérésnél és pakolásnál!   
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Labdarúgás 
 

A fociszakkör február óta működik, csak az online oktatás ideje alatt volt szünet. 

Az intézmények közötti tornák sajnos szünetelnek még, 1-2 osztályos tanulóink 

az Ikrény Se igazolt játékosaiként részt vettek a Bozsik tornákon, szép 

eredményeket elérve. 

Kellemes Nyári szünetet kívánok, szeptemberben találkozunk. 
 

Tóth Ildikó 

Up edző 
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Országos Manó Bajnokság 
 

2021. május 29-én rendezte meg a Magyar Röplabda Szövetség az Országos Manó Bajnokság 

egyik fordulóját, Balatonfüreden. Ide utaztunk bérelt busszal a régiós versenyre két csapattal, 

15 röplabdással. A sok jelentkező miatt két részre osztották a versenyt, mi a délutániba 

kerültünk. Így a délelőtti órákban tudtunk kicsit sétálni a balatonfüredi mólónál és ebédeltünk 

az Arács Szíve Vendéglőben. Ezután mentünk a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola 

sportcsarnokába, ahol három pályán zajlottak a meccsek. Minden csapat 4 mérkőzést játszott. 

Az Ikrényi DSK tagjai ügyesen tudták játszani az edzéseken tanultakat. Élményekkel, 

ajándékokkal (röplabdás póló, hátizsák) tértünk haza. 

Mivel a kicsiknél nem számolják a pontokat, s a végén egységes díjazás van, így igazi 

"örömröplabdát" játszottak a gyerekek. 
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Csapatok tagjai az abdai, börcsi és az ikrényi röpisek: 

IKRÉNYI DSK „A”: Horváth László, Szabó Regina, Tenk Tamara, Baranyi Flóra, Vida Roland, 

Vincze Kata, Papp Dorina, Gacs Ágnes 

IKRÉNYI DSK „B”: Csaplár-Nagy Soma, Kovács Lia, Tihanyi Regina, Horváth Rozina, 

Egyházi András, Balla Mária, Fodor Szófia. 

A felkészítő edző Lőrinczné Schnepp Katalin, segítő pedig Lőrincz Illés. 
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Röplabda házi bajnokság 
 

Ebben a tanévben a megszokottól eltérően rendezhettük meg a házi 

bajnokságunkat a járványhelyzet miatt. Örültünk, hogy végre 

versenynek adhattunk otthont az ikrényi sportcsarnokban. Három 

különböző időpontban tartottuk a versenyt az abdai, börcsi és az 

ikrényi alsós röpiseknek. Játékvezetőknek az Ikrényi DSK 

nagyobb korosztályos röplabdásait kértük fel.  

Díjaztuk a gyerekeket, mindenki egységesen kapott üditőt, 

jégkrémet és érmet, majd az egész évben a legszorgalmasabb, 

legtöbb edzésen részt vevőket külön megdicsértük, köszöntöttük. 

Eredmények: 

2021. május 28.: 3. és 4. osztályosok versenye, MANÓ kategóriában: 

1. hely: Pallang Kincső (I)-Baranyi Flóra (I) 

2. hely: Horváth László (I)-Egyházi Máté (I)-Vida Roland (I) 

3. hely: Bugár Benjámin (I)-Milcsarek Levente (B) 

4. hely: Póta Márton (I)-Gacs Ágnes(B) 

5. hely: Szabó Regina (I)-Tenk Tamara (I) 

6. hely: Bakó Enikő (A)-Egyházi Zoltán (A)-Papp Dorina (A)  
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2021. május 31.: ikrényi 1. és 2. osztályosok versenye,  

1. osztály: zsinorlabda: 

1. hely: Molnár László Dominik-Bertalan Dominik 

2. hely: Horváth Dominik-Sásdi Máté-Magony Erik 

3. hely: Márton Lili-Mészáros Ádám 

4. hely: Egyházi Bence- Szalai Benett-Jónás 

Levente 

2. osztály: könnyített MANÓ szabályokkal: 

1. hely: Kovács Lili-Csaplár-Nagy Soma 

2. hely: Horváth Rozina-Tihanyi Regina-Fodor 

Szófia 

3. hely: Juhász-Tóth Máté-Vida Mark-Orbán Lili 

4. hely: Csáki Júlia-Sásdi Nóra-Sárközi Bianka 
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2021. június 01.: abdai és börcsi 1. és 2. osztályosok versenye: 

1. osztály: zsinorlabda: 

1. hely: Venesz Kristóf (B)-Kancsó Krisztofer (A) 

2. hely: Balla Szilvia Viola-Puskás Dániel (B)-Fehér Lia (B) 

2. osztály: könnyített MANÓ szabályokkal: 

1. hely: Balla Mária-Egyházi András-Szamosi Dorottya-Zséder Júlia 

2. hely: Kiss Bence-Lengyel Botond-Sinka Barnabás 

3. hely: Gacs Nikolett-Kiss Emma-Plangenauer Míra 
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Ez a verseny sok kis röpisnek volt az első igazi megmérettetése, mivel a tavalyi évben sajnos 

elmaradt. Nagyon készültek erre a napra, ügyesen helytálltak, így igazi "örömröplabdát" 

játszottak a gyerekek. 

 

Véget ért a lányok OGYB III. osztály versenye, ahol 5.helyezést értek el. 
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