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„Hírül adta a tévé, bemondta a rádió, 

hogy immáron véget ért a boldog vakáció. 

Útra kelnek a gólyák, elröpülnek a fecskék, 

csak a diák marad itt, megtanulni sok leckét” 

 

Szeptember 2-án ismét megnyíltak az 

iskola kapui. Az évnyitó ünnepségen 

köszöntöttük új diákjainkat és 

megkezdtük iskolánk 52. tanévét. 
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Alsós kirándulás  

    

2019. szeptember 20-án a Magyar Nyelv Múzeumába látogattunk el az alsó tagozatos 

diákokkal. 

A széphalmi múzeumban  többek között három kiállítótér, egy előadóterem kap helyet, amely 

korszerű hangtechnikával alkalmassá teszi a hangversenyek, kulturális találkozók és irodalmi 

estek megrendezését. 

A múzeum pedagógiai 

programot kínál, melynek 

középpontjában a tudatos 

nyelvhasználatra nevelés, az 

irodalmi- nyelvi hagyományok 

megismertetése és az 

anyanyelvhez való kötődés 

megerősítése áll. Diákjaink 

többsége még nem járt itt, így 

új élményekkel gazdagodva 

térhettek haza. 

        Lukács Gabriella  

          alsós mk. vez. 

Főzőverseny 

2019.09.20-án délután paprikás krumpli 

főzőversenyt rendeztünk az iskolánkban, 

melyet nagyon élvezték a gyerekek és 

tanárok is. Egy jó hangulatú délutánon 

vettünk részt.  
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DÖK nap 

A hagyományokhoz híven 2019-2020-as tanévben ismét megrendeztük a DÖK napot/szeptember 20./, 

az alkalomból ismét egy akadályversenyen vehettek részt a tanulóink osztályfőnökök kíséretében. Az 

állomásokon főleg játékos feladatokat oldhattak meg a gyerekek. A diákok változatos akadálypályákon 

bizonyíthatták kreatív tudásukat. Köszönjük ismét az állomásvezetők munkáját! 

 

MDSZ nap 
 

Fuss az egészségedért! 

Az iskolában szeptember 27-én tartottuk az MDSZ napot, melynek távja 2019 m. Több kategóriában 

indultak a futók: alsósok, felsősök, felnőttek, ..... 

„Jó idő volt a futáshoz és a sportos délutánhoz. A futás jól elfárasztott, de nem volt olyan vészes, mert már 

sokszor lefutottuk a távot, igaz mindig nő egy méterrel. 

Az újítás, hogy külön futottak a fiúk és a lányok tetszik, bár utolértük a fiúkat. 

Nem  volt olyan zsúfolt a mezőny. Nagyon meglepődtünk azon, hogy milyen ügyesek az alsósok.” 

Szűrös Lotti, Ignácz Viktória 

Helyezések: 

Alsó fiú: 1. Balla Bence 2. Novák Balázs 

3. Latka Márk 

Alsó lány: 1. Deák Annabella 2. László 

Nikolett 3. Bencze Melánia, Bányai 

Norina 

Felső fiú: 1. Csukárdi Gergő 2. Kovács 

Nándor 3. Horváth Ferenc 

Felső lány: 1. Gyarmati Bianka 2. Tihi 

Zsuzsanna 3. Turcsák Tamara 
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Megemlékezés az aradi vértanúkról. 

Október 4-én hagyományainktól eltérően iskolánk tanulói a város 

lakóival együtt emlékeztek meg az aradi vértanúk hőstetteiről, és az 

ezt követő retorzióról. A megemlékezésre a református templom 

melletti világháborús emlékműnél került sor, ahol az iskola 

irodalmi színpadosai és az énekkar méltó kegyeletet állított a 

vértanúknak. A megemlékező műsort követően városunk 

polgármestere méltatta a hősöket, ezután az emlékezés koszorúi 

kerültek méltó helyükre. 

Csergeiné Orosz Eszter 

tanárnő 

 

 

 

 

 

 

 

A világ legnagyobb tanórája  

2019. október 30- november 4-ig folytatódtak idén A világ legnagyobb tanórájának rendezvényei, 

amelyeket online lehetett követni. Iskolánk is csatlakozott a programsorozathoz, regisztráltunk a honlapon.  

Tanulóink megismerkedtek a globális célokkal, melyek a 

világ jobbá tételét tűzték ki célul. Megnéztük a tájékoztató 

kisfilmeket, beszélgettünk arról, hogy mi a saját lakhelyünkön, saját 

életünkben hogyan tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy világunk 

élhetőbb legyen, megőrizzük úgy a Földet utódaink számára, hogy 

minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk magunk után.   

Havasiné Illés Teodóra 

tanárnő 

 

Pom-Pom 

A tanévben pom-pom csapat szervezésére került sor Tóthbegyiné Hörcsik Nikoletta tanárnő vezetésével. 

„Nagyon szeretjük a talajtornát és alig vártuk, hogy megmutassuk tanárnőnek, mit tudunk. 

Amikor szólt, hogy egy pom-pom csapatot szervez, nagyon örültünk, mert itt színteret kaptunk ahhoz, hogy bemutassuk 

a tudásunk. 

A tánc mellett a cigánykerék, spárga és a híd is megfér a zenés produkcióban. 

Szeretnénk farsangon is fellépni.” 

Ács Renáta, Ignácz Viktória 
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Pályaválasztási kiállítás Sátoraljaújhelyen 

Iskolánk 6. és 7 évfolyamos tanulói november 13-án pályaválasztási kiállításon vehettek részt a 

sátoraljaújhelyi sportcsarnokban. Tanulóink interaktív módon ismerhették meg a helyi szakképzési 

lehetőségeket, gyakorlati képzőhelyeket és vállalatokat a Zempléni Szakmai Napon. A Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Szerencsi Szakképzési Centrum, illetve a sátoraljaújhelyi 

önkormányzat által rendezett pályaválasztási kiállítás célja volt, hogy a fiatalok számára megmutassa a 

helyben maradás és boldogulás 

lehetőségeit, a térség szakmai 

kínálatát és keresletét. Így többek 

között a gyerekek megismerkedhettek 

a szakács, pincér, ápoló szakmákkal. 

A pályaorientációs nap azt is hivatott 

volt szolgálni, hogy jó 

szakmaválasztási lehetőséget kínáljon 

a folytatásra. 

Csergeiné Orosz Eszter 

tanárnő 

„Szakma és Szakember” pályázat 

 

A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya „Szakma és Szakember” 

címmel pályázatot hirdetett az általános iskolás tanulók számára. 

Erre a pályázatra mi is jelentkeztünk. A csapat tagjai: Juhász Gréta, Kiss Bence, Kol Zsanett, Kovács Nándor. 

Intézményünk karbantartóját, Csorba Attilát kerestük fel és vele készítettünk egy interjút. 15 érdekes kérdést 

tettünk fel neki a munkájával kapcsolatban, melyre készségesen válaszolt. A pályázat benyújtása után 

Miskolcon került sor az eredményhirdetésre, ahol különdíjban részesültünk és értékes ajándékokkal térhettünk 

haza. 

Köszönjük tanáraink segítségét, melyet a felkészülés során nyújtottak! 

 

                          Kovács Nándor 

                          8.a osztályos tanuló  
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ISKOLAHÍVOGATÓ 

 

November 18-án ( hétfőn) iskolahívogató foglalkozást 

tartottunk a leendő első osztályos gyermekek és szüleik 

számára.   

Először a kicsik egyszerű párosító játékokkal játszottak, 

majd kézműveskedéssel zárult a délután. Közben a szülők 

a felmerülő kérdésekre is válaszokat kaptak.  

Oldott, jó hangulatban telt el a foglalkozás, amelynek 

hamarosan lesz folytatása. 

        

      

 Lukács Gabriella 

  alsós mk. vez. 

Csibeavató 
 

 2019. november 20-án került sor iskolánk legkisebbjeinek próbatételére. Közel 3 hónap munkájának 

eredményét mutatták meg szüleiknek, iskolatársaiknak, tanítóiknak. 

 Az 5. b osztályos gyerekek segítségével mesebeli környezetben, 6 akadály leküzdése után juthattak el 

a Hottentották királyához. A játékos, táncos, számolós feladatokat mind a 10 tanuló sikeresen teljesítette. 

Megmutatták, hogy milyen vidáman, bátran és szívesen végzik mindennapi feladataikat. Az eskütétel és a 

4.-es gyerekek ajándékainak kiosztása után büszkén vették tudomásul, hogy végre ők is iskolánk teljes jogú 

tagjai. 

  Gondtalan, sikeres és örömteli diákéveket 

kívánok iskolánk 1. osztályos tanulóinak! 

 

       

  

 

 

 

 

Horváth Zoltánné 

   

     osztályfőnök 
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