
Óvoda, Általános Iskola 

és Művészeti Iskola

2020/2021- es tanév



A PEDAGÓGIAI MUNKA

A 2020-21-es tanévben  a pandémia miatt 
iskolánk 2 hónapot digitális munkarendben 

működött. Tanév közben több osztályt is 
karanténba kellett zárni a fertőzések miatt. Ez az 

oktatás számos területét megnehezítette. Az 
oktatás nehézkesebben működött, számos 

rendezvényünk elmaradt.

Köszönjük a kedves szülők együttműködését ez 
alatt a nehéz időszak alatt!



TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

Kitűnő tanuló: 29 fő

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,38

Összesen 69 tanuló tanulmányi átlaga volt 

4.5 felett. (első oszt. nélkül)

 Iskola kiváló tanulója cím: Ábrahám 

Annabella Panna (8 éven át kitűnő 

tanulmányi eredmény)

Összesen 1 tanuló köteles pótvizsgát tenni 

valamilyen tantárgyból



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények:  1. osztály

BÖNGÉSZ ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY

országos 3. helyezés: 

 Rente Regina és Sipőtz Eszter

csoportosan országos 10. helyezett: 

 Jámbor Lia 

 Gaál Zille

 Török Dominik 

 Berta Lőrinc

 Bozi Angelika

 Böde Nimród



"Ha én egyszer felnőtt leszek” 

pályázat
"Ha én egyszer felnőtt leszek” pályázaton 3 tanulónk 

került be a díjazottak közé. 17 intézményből összesen 

120 pályamunka érkezett Győr városából és a környező 

településekről a Móra Ferenc Általános Iskola által 

meghirdetett felhívásra. Minden kategóriából 10 díjazott 

volt.



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények: 2. osztály

Komor Tétény

• Fizika: A győri tehetséggondozó Talentum 

Műhely(Széchenyi István Egyetem) 14 részes fizikai 

előadássorozatán vett részt. (A 14 évesnél idősebbek 

között egyedüli 9 évesként külön engedéllyel vett részt.)

• Zrínyi Ilona Matematikaverseny-megyei forduló megyei 

14. helyezett.

Proháczik Lajos András: 

• Zrínyi Ilona Matematikaverseny-megyei forduló megyei 

32. helyezett.

• Mozaik Tanulmányi Verseny matematika, anyanyelv és 

környezetismeret arany fokozat

• Online Villám Gyermek Sakk Verseny hunsakk.hu 4. hely

• Győr-Moson-Sopron Megyei Ifjúsági Sakkozás 19. hely

Németh Kevin Márk :

A nyári Hebe olvasóversenyen 9. helyezett. 

A Mozaik Tanulmányi Versenyen 4 tantárgyból versenyzett, 

emléklapokat kapott. 

Horváth József Árpád:

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny-megyei forduló megyei 

24. helyezett.  



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények: 3. osztály

Farkas Barnabás és Matyasecz Bella

Teki-totó 

országos internetes tanulmányi versenyen

környezetből arany fokozatot 

matematika tantárgyakból bronz 

fokozatot értek el.



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények: 4. osztály

Sebők Dániel  részt vett: 

• Zrínyi matematikaverseny, 

• Körösök Menti Levelezős Matematika Verseny 7. hely

• Internetes Sakkversenyek

Proháczik János Gergely részt vett: 

• Zrínyi matematikaverseny, 

• Hon- és népismeret Verseny megyei 4. hely, országos 4. hely

• Teki-Totó Internetes verseny: matematika, környezet, nyelvtan, 

• Mozaik Matematika verseny bronz fokozat

• Mozaik anyanyelv verseny: bronz fokozat

• Internetes Sakkverseny Hunsakk 4. hely.



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények :

Kaán Károly országos természetismereti verseny: 

Bednár Dorina (6. oszt.)megyei 5. helyezett, 

Szarvas Botond (6. oszt.)megyei 7. helyezett lett.



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények :

Smuck Benjámin, Kocsis Regő 

Felicián és Tóth Dominik 

7.osztályos diákjaink a Jedlik 

Ányos Technikum leendő 

középiskolás 

csapatversenyén 4. helyet 

értek el.

Ábrahám Annabella Panna 

8. osztályos tanulónk 

egyéniben 5. helyet ért el.



„Győr a hálón: 750 - Rajta 

lógunk” vetélkedő 
Több mint 30 győri osztály több mint 1000 diákja vett részt a 9 

feladatkör/kihívás valamelyikén. Az Örömhír Iskola 7. osztálya is 

benevezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre június 10-én került 

sor. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester adta át a díjakat.

Az építsünk robotot kihívásban iskolánk csapata 1. helyezést ért el!
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyor-a-halon-750-rajta-logunk-megtartottak-a-

dijatadot/?fbclid=IwAR0__4jPxgkU4cmg7jjc_sheVjHoc_SwCBKKiBK74rL2xQTTHjzmL0Xoues



„Győr a hálón: 750 - Rajta 

lógunk” vetélkedő 
 A robot készítésének folyamata itt látható: 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=253

0937987012329&attachment_id=247782423785910&message_id=

mid.%24gAAj93-uqFumAJ-uqD159qZcmisk9

A nyertes robotot kiállítják a Mobilisben, 

és egész évben látható lesz az alkotók és 

iskolájuk neve.

Smuck Benjámin, 

Kocsis Regő Felicián

és felkészítő tanáruk: 

Németh János



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények 6. oszt.



Kiemelkedő tanulói 

teljesítmények 8. osztály:



Tanulóink iskolán kívül elért 

kiemelkedő teljesítményei:

FAZEKAS MILÁN 7. oszt. FUTBALL

U14-es megyei bajnok lett

FARKAS BARNABÁS 2. oszt. TENISZ



Tanulóink iskolán kívül elért 

kiemelkedő teljesítményei: SAKK

Fülöp Blanka 4. oszt. Fülöp Júlia 6. oszt.  

Sakk csapatunk a 4. helyen!

Előkelő helyezések!



Judo

2021. május 22-23-án Győr adott otthont a Judo Magyar 

Kupának Diák B, Diák A és Serdülő korosztályban, amelyen 

60 egyesület 520 versenyzője mérte össze tudását.

A Nicsi Judo Club versenyzői közül iskolánk tanulója,

Kokas Leila: 5.helyen végzett.



Kids’ Club angol szakkör választható 

az 1-3 osztályokban

Rigóné Szabó Ágnes vezetésével



RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK

Royal Rangers cserkészet

Két hetente foglalkozások, 

kirándulások, tábor, túra, 

(Lehotzky József)

Bakonyi túra 2020. ősz

Őszi tábor 2020.



NAPI FOGLALKOZÁSOK

TANÓRÁK

Angol nyelvoktatás
1-3 évfolyamokon heti 1 óra

4-8 évfolyamokon heti 3 óra 

Motiváló tanítás 
Személyes törődés

Szülőkkel szoros kapcsolat

(családias jelleg) 

Keresztény értékrend



ESEMÉNYEK



Hold színház előadások

„A só”

„Mátyás mesék”



HONVÉDELMI NAP

2020. október 22-én Honvédelmi napot tartottunk az iskolánkban. Az osztályok forgószínpad 
szerűen vettek részt a különböző foglalkozásokon: huszárság, lézer lövészet, íjazás, gránátdobás, 
egészségügyi ismeretek (újraélesztés), judo, hadtörténet, "szuronyos roham". 



ÜNNEPSÉGEK

Évnyitó, október 6-i ünnepség, október 23-i 

ünnepség, ballagás



ISKOLAI RENDEZVÉNYEK
MÁR AMIT A VÍRUSHELYZET MIATT MEG TUDTUNK TARTANI

télapó ünnepség, karácsonyi ünnepség 

(digitális), farsang



BÁTORÍTÓ KÁRTYÁK A 

KÓRHÁZI DOLGOZÓKNAK
Az Örömhír Általános Iskola tanulói szívükből jövő, bátorító 

kártyákat küldtek a győri Petz Aladár Kórház dolgozóinak. A 

képeslapokon a diákok festményei, rajzai, a lapok hátoldalán 

pedig egy-egy bátorító üzenetük volt látható. 



KIRÁNDULÁSOK

Osztálykirándulások



KIRÁNDULÁSOK

Osztálykirándulások



2021. Június 9-én Lelki napot tartottunk az Örömhír Iskolában. Meghívott 

előadóink játékos, izgalmas módon közvetítették a gyerekek felé 

ugyanazt a keresztény hitet, melyet a gyerekek év közben is 

tapasztalnak az iskola falai között.

LELKI NAP



MŰVÉSZETI 

ISKOLA



ZENEISKOLA

GITÁR, DOB, 

SZINTETIZÁTOR, ZONGORA, 

2021. május 26-án Növendékhangversenyt tartottunk:



SZÍNJÁTÉK TANSZAK

Az első félévben a Három jószívű 

rabló című darabot tanulták meg 

és adták elő.

Másodi félévben: “A versíró 

verseny” című darab (Lázár Ervin 

műve alapján) következett.



SZÍNJÁTÉK TANSZAK
Lázár Ervin Művészeti Pályázat

A meghirdetett pályázatra 1. osztályos és 2. osztályos pályaművek 

érkeztek. A „Négyszögletű kerek erdő” könyv „Versíró verseny” 

témájára kellett vagy grafikai vagy lírai illusztrációt készíteni.

A nyertes pályamunkák:



A Grafika-festészet tanszak növendékei idén is gyönyörű 

alkotásokkal fejlesztették tehetségüket.

GRAFIKA-FESTÉSZET TANSZAK



MŰVÉSZETI NAP

2021. június 10-én Művészeti Napot tartottunk az iskolánkban. A nap célja az volt, 

hogy az iskolás gyerekek “belekóstolhassanak” minden, nálunk év közben 

választható és tanulható művészeti ágba.

A napot a Színjáték Tanszak hallgatóinak féléves előadása nyitotta meg, melynek 

címe: “A versíró verseny” volt. (Lázár Ervin műve alapján) Ezt követték a 

hangszeres bemutatók, “hangszer simogatók” (dob, gitár és zongora), a Grafika-

festészet Tanszak foglalkozása és a színjáték kóstolók. A napot a Prazsák család 

tagjaiból alakult profi zenekar koncertje zárta.



KÖSZÖNET

KÖSZÖNÖM MINDEN 

KOLLÉGÁMNAK, A KEDVES 

SZÜLŐKNEK ÉS DIÁKJAINKNAK, 

HOGY ISMÉT EGY EREDMÉNYES 

TANÉVET  TUDHATUNK MAGUNK 

MÖGÖTT!



JÓ PIHENÉST A NYÁRRA!

Testi- lelki felüdülést, teljes 

feltöltődést, Istenünk 

védelmét kívánom 

mindnyájunknak!


