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KÖSZÖNTŐ
Kedves Szülők! Kedves Tanítványaink!
A 2021/2022-es tanév első félévének 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!
Ikrény, 2022. január

Csizmarik Béláné, Tünde néni
tagintézmény-vezető
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Osztályképek, tantestület és énekkar

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

5. osztály

6. osztály
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7. osztály

8. osztály

Tantestület

Énekkar
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Interjúk
Interjú az első osztályosokkal
Milyen az iskola az óvodához képest?
Jobb, mert tanulunk új dolgokat, szépeket alkotunk és többet vagyunk az udvaron.
Szeretitek az osztályközösséget?
Igen, sok barátunk van. A tanterem nagy, sok plüss, sok betű, sok báb van benne, meg
okostábla.
Mi az, ami legjobban tetszik az iskolában?
Az, hogy tanulunk.
Mi a kedvenc tantárgyatok?
Matek, írás, tesi, angol.
Tetszik az iskola?
Igen, mert jót lehet tanulni.
Sokat kell tanulni?
Is-is.
Szeretitek a tesi órát?
Igen, mert sokat mozgunk.
Milyen szakköre jártok?
Foci, röpi, kézműves, énekkar, néptánc.
Melyiket szeretitek jobban: olvasás, írás?
Van, aki az olvasást, van, aki az írást.
Az interjút készítette: Nagy Liliána és Gergely Domonkos 6. osztályos tanulók
Interjú Darázs Fanni Anna 2. osztályos tanulóval
Szia, kicsit zavarhatlak?
Hogy hívnak, látom új vagy az iskolában.
- Darázs Fanni Anna.
Hol laksz, hányadik osztályos vagy?
- Rábapatonán lakom, és második osztályos vagyok.
Ki a kedvenc tanárnénid?
- Ancsa néni.
Vannak-e már barátaid és kik?
- Igen vannak, Dominika és Gréta.
Mi a kedvenc állatod?
- Macska, kutya.
Készítette: Dobos Dzsenifer Nikoletta 8.osztályos tanuló
Interjú Kopf Maja Viktória 5. osztályos tanulóval
Az interjút Sárközi Kende készítette, kérdéseire a következő válaszokat adta Maja:
A győri Szabadhelyi iskolába, valamint a rábapatonai iskolába jártam.
Nagyon szeretek itt tanulni, sok barátot szereztem már.
Családi okok miatt jöttem át ebbe az iskolába.
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Interjú Timi nénivel / Koller Tímea
Miért döntött úgy, hogy ide jön tanítani?
- Azért, mert van egy barátnőm, aki itt tanított és nagyon
szeret itt dolgozni.
Miért a tanári pályát választotta?
- Mert szeretek emberekkel (gyerekekkel) foglalkozni.
Szeret itt tanítani?
- Igen, nagyon.
Milyen a tanári kör?
- Nagyon szeretem a tanári kart, segítőkészek és befogadók.
Tanított már máshol is ezelőtt?
- Igen, gyakorlaton a Baksa gimnáziumban.
Szereti az itt lévő diákokat?
- Igen, nagyon.
Az interjút készitette: Rios-Neskov Fruzsina és Farkas Luca 7. osztályos tanulók
Interjú Zsuzsa nénivel / Jákóné Németh Zsuzsanna
Milyen érzés 30 éve az iskolánkban tanítani?
- Ha belegondolok érdekes érzés, egyben meghökkentő és
vegyes érzelmek vannak bennem.
Hány osztálya volt eddig?
- Kb. 4 évente új osztályom van.
Milyen tantárgyakat tanított eddig?
- Minden tantárgyat, amit az alsósoknak kell / lehet.
Melyiket szereti a legjobban tanítani?
- Nem tudok választani. Tanító = olvasás, írás, tesi, rajz stb.
minden.
Miért választotta a tanári pályát?
- „Mert így maradhattam a legtovább gyermek.”
Ebben az iskolában kezdte pályafutását?
- Igen, ez az első iskola, ahol jelenleg is tanítok.
Az interjút készítette: Rios-Neskov Fruzsina és Farkas Luca 7. osztályos tanulók
Interjú Márti nénivel / Baloghné Gerencsér Márta
Hol lakik?
- Ikrényben.
Hol tanít?
- Ikrény, Abda, Öttevény.
Kedvenc időtöltése?
- Tánc, zenélek, túrázás.
Mióta foglalkozik gyerekekkel?
- Gimnázium óta.

Miért választotta ezt a pályát?
- Azért választottam ezt a pályát, mert
szeretném megmutatni Isten szeretetét.
Mit szeret olvasni?
- Fantasy.
Mi a kedvenc étele?
- Palacsinta.

Az interjút készítette: Tihanyi Regina 3. osztály
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Interjú Tibi Bácsival / Takács Tiborral
Mióta dolgozik a szakmában?
- 38 éve tanítok. Rábapatonán kezdtem, ahol 12
évig voltam. Utána a győri Eötvös iskolában,
majd a Radnótiban tanítottam.
Autóvezetői tanfolyamot is tartottam. Sok
gyerek szüleit oktattam ebben az iskolában is.
Miért pont a történelmet és a technikát választotta?
- A humán és a műszaki tárgyak is érdekelnek.
Milyen hobbija van?
- Járművezetés, kamion, busz, autó és motor.
- Túrázás, régi várromok nézése, felkeresése.
- Modellezés, barkácsolás, (az összes bútorát
maga készítette fából).
Sportok?
- Hosszútávú kerékpározás (Balaton körül).
- Túrázás (Bakony, Tata, Pápa)
Hogyan teszi a tanítást szemléletessé?
- Minden órára viszem a saját projektoromat, hangszórót, technikai felszerelést.
Szerintem több marad meg a gyerekekben, ha látják nem csak hallják a tanultakat.
Milyen tanulmányokat folytatott?
- Tanítóképző Győrben, tanárképző Főiskola Szombathelyen és 3 féle szakoktatói,
összesen 19 szakma ez.
Az interjút készítették: Sinogli Zsombor, Gergely Domonkos és Nagy Liliána 6. osztályos
tanulók.
Az új alsós angol tanító nénink bemutatkozása: Miskolczi Gyöngyi
Győrben születtem és jártam iskolába, két gyerekem van, 6. és 8. osztályosok. Hosszú ideig
tanítottam nyelviskolában, ott is voltak gyerekcsoportjaim. Örülök, hogy most kisebb gyerekek
tanításával is foglalkozhatok! Jó volna, ha a nyelvtanulás az iskolában is igazi örömforrássá
válhatna, sok játékkal, dallal, mondókával és fejtörővel.
A gyerekekkel sokat kirándulunk a természetben, hiszem, hogy az erdő a lélekre is pozitív
hatással van és erősíti a tüdőt. Ezen kívül szeretek érdekes könyveket olvasni és színházba járni.
A terveim között szerepel, hogy megtanulok síelni - talán jövő télen lesz erre alkalom.
Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra!
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2021/2022. tanév DÖK tagjai
3. osztály: Horváth Rozina, Németh
Kevin,
4. osztály: Baranyi Flóra, Tenk Tamara,
5. osztály: Sárközy Kende
6. osztály: Gergely Domonkos, Nagy
Liliána, Sinogli Zsombor,
7. osztály: Farkas Luca, Rios-Neskov
Fruzsina Andreina,
8. osztály: Dobos Dzsenifer.
DÖK elnök: Rios-Neskov Fruzsina Andreina, 7. osztályos tanuló
DÖK segítő pedagógus: Lőrinczné Schnepp Katalin

Rendhagyó olvasás óra
2021. szeptember 17-én a 3. és 4. osztályos
tanulóinknak rendhagyó órát tartott M. KÁCSOR
ZOLTÁN, meseíró. Helyszíne a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly
Könyvtárának ikrényi fiókkönyvtára volt. A program
szervezője Bognár Rita, könyvtáros.
A meseíró nagy hangsúlyt fektetett az olvasás
fontosságára, majd játékos szövegértési feladatok,
kirakós játékok és logikai feladatok szerepeltek. a
foglalkozáson. A bevezetőben kérdéseket tett fel,
melyre a tanulók válaszoltak:
-

Mit csinál egy meseíró?
Mit szeret legjobban az író?
Mi kell egy történethez? (érdekes szereplők, humor, izgalmas
cselekmény és titok)

Bevezette a gyerekeket az UTAZÁS DÍNÓMDÁNOMBA című
meseregény világába, melynek során használták a képzelőerejüket.
Mind az 5 részről kaptak ismertetőt, mely felkeltette az
érdeklődésüket. Kedvezményes áron, dedikálva meg is
vásárolhatják ezeket. Az óra végén mindenki
kapott egy kis ajándékot.
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56-os megemlékezés
2021. október 22-én iskolánk megemlékezett az 1956-os forradalmi eseményekről. Versmondó,
szövegmondó tanulóink újra készülhettek megemlékező műsorral. Az iskola énekkara is
dalokat tanult meg és adott elő ezen alkalomból. Köszönjük Koller Timea kolléganőnknek a
gitárkíséretet. Felnőtt versmondóinknak,
Fodor Ildikónak és Stancig Szilviának
köszönjük szépen a versmondást, Pallang
Attilának pedig a megemlékező,
gondolatébresztő szavakat. Különösen
örömteli alkalom, hogy a pandémiás
helyzet miatt elmaradt megemlékezések
után
újra
együtt
lehettünk,
megemlékezhettünk erről a nagyon fontos
történelmi eseményről. (Kulcsár Katalin)

Számos matematika verseny
Az idei tanévben diákjaink több matematika versenyen is részt vesznek úgy, mint Sziporka
Országos Matematika Verseny, Kenguru Matematikaverseny, Zrínyi Ilona Matematika
Verseny és Marót Rezső Matematika Verseny. Mintegy 13 diákunk méretteti meg magát, 7 fő
a 2. osztályból, 4 fő az 5. osztályból és 2 fő a 6. osztályból. Eddig a Sziporka és a Marót Rezső
első fordulóin vannak túl a gyerekek.
A továbbiakban nagyon sok sikert kívánunk Nekik!

Színházban járt a felső tagozat
November 12-én egy mesés színházi előadáson vehettünk részt felső tagozatunk 18 diákjával a
Győri Nemzeti Színház kamaratermében. Nem véletlenül írom, hogy mesés, mivel az előadás
címe Eleven népmesék volt, mely már magában elgondolkodtatja az embert, hogy mitől is lehet
eleven egy népmese. Két felvonásban, két feldolgozást láttunk. Az első egy háborúban élő
Hamupipőkéről szólt, gonosz mostohával és kémekkel, a második pedig egy bűntényben
gyanúsítottként megjelenő Piroska és az általa megölt farkas történetét mutatta be. A gyerekek
nagyon élvezték az itt-ott humorral átszőtt, máshol komolyabb hangvételű színművet.
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Lázár Ervin Program
A hatodik osztályos tanulók - a Lázár Ervin Program keretében - 2021 novemberében
cirkuszlátogatáson vettek részt. Budapestre utaztunk és az előadást a Fővárosi Nagycirkuszban
láttuk. A Lázár Ervin Program 2019 novemberében indult el Magyarország Kormányának a
támogatásával és az Emberi Erőforrások Minisztériumának felügyelete alatt. A program célja,
hogy - lakóhelytől és szociális
helyzettől
függetlenülminden
általános
iskoláskorú
tanuló
tanévenként egyszer eljusson egy-egy
színházi/cirkuszi
előadást
megtekinteni. A Csillagtánc című
előadás lenyűgöző volt, nagyon
színvonalas produkciókat vonultatott
fel. Gyermeket, felnőttet egyaránt
lekötött és ámulatba ejtett. Nagyon
örültünk az élménynek.
(Kulcsár Katalin, osztályfőnök)

Hurrá színház
Az idei tanévben végre újra lehet színházba menni. Nagyon örültünk a lehetőségnek. Az alsó
tagozat 98%- a részt vesz ezeken a színvonalas előadásokon. Az idén 2 darabot már láttunk, de
nagyon várjuk a még hátra lévő 2 mesés előadást is.
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Márton-nap az iskolában
Az idei tanévben ismét megrendezésre került a Mártonnap, amelyet a falu lakosságának mutattak be az iskolások.
Minden tanévben a 3. évfolyamos tanulóink elevenítik meg
drámajátékkal Szent Márton történetét. Az idei műsorra
rendhagyó módon a 3. és a 4. évfolyamos diákok együtt
készültek, mivel a vírushelyzet miatt az előző tanévben a
műsor nem került megrendezésre.
Az alsó tagozatos diákok technika órákon készítettek
különféle lámpásokat, amelyeket kezükben tartva sétáltak
az iskolától a falu keresztjéig osztályfőnökeik kíséretével.
Az idei előadást a 3. osztályos Kovács Lia Vivien Kóci
nevű pónija és Koller Tímea tanárnő gitárkísérete
színesítette.
Az óvodások az óvónénik kíséretével szintén kis
lámpásokkal vonultak az óvodától a keresztig.
A faluból sok szülő és nagyszülő részt vett az eseményen,
amelynek zárásaként mindenki egy darab pogácsát vihetett
haza magával, amit otthon szétoszthatott családtagjai
között. Köszönjük az önkormányzatnak a pogácsákat és a
helyi polgárőrségnek a helyszín biztosítását.
Horváth Nóra
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MOBILIS foglalkozás
A 2021/22-es tanévben már kétszer jártunk a MOBILIS-ben, Győrben. A börcsi
harmadikasokkal utaztunk különbusszal. Ott már vártak minket, kaptunk fehér köpenyt és
készült a közös fotó. Érdekes előadásokat hallgattunk eddig, kísérletekkel színesítve. Majd
külön laborba mehettünk, ahol mi is kipróbáltunk sok mindent. Párokban dolgoztunk,
kísérleteztünk. Az első alkalommal a keverékek szétválasztását figyeltük meg. Másodszor
„Úszás, elmerülés, lebegés” volt a téma. Sűrűségmérőt készítettünk, majd vizsgáltuk az
anyagok sűrűségét. Különböző anyagokat állítottunk csökkenő sorrendbe sűrűségük szerint.
Nagyon izgalmasak ezek a délelőttök, már várjuk a következő foglalkozást!
A Mobilis Diáklabor őszi félévben megrendezett online versenyein is részt vesznek diákjaink,
a 3. 4. osztályosaink és a felső tagozatból is. Kíváncsian várjuk az eredményeinket!

MosolyManó
6. évadjához érkezett a MosolyManó karácsonyi
ajándékgyűjtése, amihez idén mi iskolánk is
csatlakozott. Tavaly már 10000 csomag érkezett az
országban. Mi közel négy hét alatt gyűjtöttünk össze
40 dobozt a rászoruló gyerekeknek. Ebbe belekerültek
a megunt, de még használható játékaink. Köszönjük a
jócselekedetet a Diákönkormányzat nevében!

Rendhagyó hangverseny
A karácsonyhoz közeledve lehetősége nyílt a 7. osztálynak egy hangverseny meghallgatására,
megnézésére az Art’s Harmony társulat tolmácsolásában. Csajkovszkij Diótörő és egérkirály
című balettjének részleteit hallhatták és láthatták diákjaink a zenekar és egy 4 fős tánccsoport
tolmácsolásában. Az előadás különlegessége és rendhagyósága abból eredt, hogy a zenekar
vezetője az egyes részleteket az eredeti műfajuktól eltérően más-más zenei stílusba írta át,
úgymint tangó, vagy hip-hop. A gyerekek örömére az előadás utolsó darabja végén a
cukortündért helyettesítő cukorzombik cukorkákat dobáltak szét közöttük.
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Fényünnep és adventi vásár
Iskolánk tanulói és dolgozói 2021. november 26-án részt vettek
az ikrényi önkormányzat által szervezett Fényünnepen. A zord
időjárás ellenére nagy tömegeket mozgatott meg az esemény.
Iskolánk énekkara karácsonyi dalokkal lépett fel, amit néhány
vers követett tanulóink előadásában. Ehhez ezúton köszönjük a
felkészítő tanáraink munkáját.
Az ünnepi műsort követően az 5. és a 6. osztály segítségével
adventi vásárt is rendeztünk, ami nagyon sikeresnek bizonyult.
Tanulóink óriási lelkesedéssel árusították az előző héten szülői
felajánlásként beérkezett szebbnél szebb ajándéktárgyakat,
amiket ezúton is köszönünk mindenkinek. A vásáron megmaradt
ajándéktárgyakat az utolsó előtti tanítási héten az iskolában
kiárusítottuk a gyerekek segítségével.

Az adventi vásár és kiárusítás bevételét tanulóinkra fordítjuk, ugyanis a járványhelyzettől
függően a hagyományos tél végi korcsolyázást ebből az összegből is finanszírozzuk.
Az iskola tanulói és dolgozói nevében köszönjük mindenkinek, aki a közreműködésével,
felajánlásával, munkájával hozzájárult a vásár sikeres lebonyolításához.
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Karácsonyi műsor
Köszönjük Fertetics Andrea tánctanárnőnek, Kulcsár Katalin énekkarvezetőnek és a
szereplőknek a színvonalas karácsonyi műsort.

Labdarúgás
Szeptemberben elkezdődtek iskolánk fociszakkör edzései,
szokásos heti időpontokban. Alsó tagozatos diákjaink,
kiegészülve az elsősökkel, lelkesen készültek az intézményi
Bozsik programra. Az első torna novemberben került
megrendezésre, itt a sportcsarnokban, abdai, enesei, börcsi
csapatok részvételével. Januárban újra kezdjük a
foglalkozásokat. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne
ügyesebb lenni a labdával.
Tóth Ildikó
Utánpótlás edző
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Röplabda
Röplabdásaink a következő versenyeken /
bajnokságokon szerepelnek:
U15 lány OGYB (Országos Gyerek
Bajnokság)
U13 lány és fiú OMB (Országos Mini
Bajnokság)
A versenyek még folyamatban vannak.
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