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Kirándulás 
Szeptember 25-én mentünk kirándulni Balmazújvárosba. Egy biokertészetet látogattunk meg a többi 

tanulóval.   

Reggel indultunk el és egy nagy busszal mentünk oda. Elég messze volt, szóval sokat kellett utazni odáig. Mikor 

odaértünk eléggé rossz volt az idő és az eső is esett, ezért csak esernyővel 

tudtunk mászkálni. Így elég nehéz volt menni, mert mindig egymásnak 

ütköztünk az esernyők miatt. Láthattunk ott állatokat, virágokat és 

megmutatták, hogy hogy termesztik a zöldségeket. Csináltak ott sajtot, 

szalonnát, kolbászokat és még sok más dolgot is. Lehetett simogatni bocit. Volt 

ott egy ló, akihez nem engedték, 

hogy oda menjünk, pedig én 

szerettem volna megnézni 

közelebbről is. A virágok között 

gyógynövényeket is mutattak 

nekünk. Adtak nekünk 

levendulát, mentalevelet és mind 

a kettőnek nagyon jó illata volt. 

Ezután bementünk egy épületbe 

ahol voltak kitéve az ott készült 

szalonnák, sajtok, kolbászok és 

minden amit ott csinálnak. volt ott egy kis bolt amiben azokat a bio 

dolgokat adták el, amit ők készítettek. Utána elmentünk ugyan abban a 

házban egy szép ebédlőbe, ahol sok faragott oszlop volt és mindegyik az 

egyik csillagjegy jelét ábrázolta. Ezután elmentünk egy étterembe 

ebédelni. Nagyon finom volt. Ebéd után elindultunk hazafelé. 

 Mindenki nagyon el volt fáradva. 16 óra körül értünk haza. Az volt 

a hátránya a kirándulásnak, hogy nagyon sokan betegek lettek a rossz idő miatt, de ezt leszámítva nagyon jó volt.  

Szűrös Lotti, 6. a 
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 Október 23. 

      Az 1956 – os megemlékezést iskolai keretben tartottuk meg iskolánk tornatermében. A műsort az énekkar 

az irodalmi színpad közösen október 22 – én adta elő. Az irodalmi színpad egy kivégzést adott elő, melyet az 

énekkar közös illetve szólóénekkel tett élethűvé. A műsor igyekezett megértetni a gyerekekkel a 

megemlékezés fontosságát.  

A gyerekek ügyesen, szépen szerepeltek!   

      

    Kaselyák Adrienn  

tanárnő 

 

Úszásoktatás   
 Az úszást tömegsport keretén belül oktatjuk alsó és felső tagozatos gyerekeknek. Heti 

rendszerességgel járunk Sátoraljaújhelybe, az uszodába. Főleg a gyorsúszással foglalkozunk 

differenciált foglalkozásban, de az ügyesebb gyerekeknek más 

úszásnemet is oktatunk. Szeretik, szívesen járnak a tanulók!                                      
Dávid Sándorné 

tanárnő  

                       Tóthbegyiné Hörcsik Nikoletta 

tanárnő 
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Mézes reggeli az iskolában 

November 15-én a Hegyközi Általános Iskola tanulói egy igazán édes és egészséges rendezvénnyel 

kezdhették a napot.  

Mézkóstoltatás, előadások mézről és a méhek életéről, színes ismertető anyagok, rövidfilm a méz 

fogyasztásáról – ez a „mézes reggeli”. Egy alkalom, amikor az ország minden megyéjében helyi méhészek 

bevonásával a méhekről, a magyar, s ezen belül a helyi termelői mézekről szól minden. A cél, felhívni a 

figyelmet arra, hogy a rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak. 

Napjainkban egyre több problémát okoz a finomított 

cukrok túlzott fogyasztásából adódó elhízás és a cukorbetegség, 

ezért fontos feladatunk, hogy az egészséges táplálkozásra való 

nevelést minél korábban megkezdjük és ráirányítsuk a figyelmet 

a mézfogyasztás számos előnyére – fogalmaz közleményében a 

szlovén kezdeményezést hazánkban felkaroló és támogató 

OMME, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. A program 

keretében a szóbeli ismeretterjesztő tájékoztató mellett egy 

kisfilmet nézhettek meg a tanulók a méhek életéről, a 

kaptárakban folyó munkáról. A film után vajas-mézes kenyeret 

reggelizhettek a gyerekek, majd négyféle mézből (hárs, virág, 

akác, repce) kaptak kóstolót. 

Ezek után igazán fitten, életerősen folytatódhattak az 

órák. 

                                                                                     Csergeiné Orosz Eszter 

tanárnő 

Nyílt nap az iskolában 

Iskolánkban november 20-án került megrendezésre a már hagyományosnak mondható nyílt tanítási nap. 

Ezen a napon lehetőséget biztosítottunk a szülőknek arra, hogy betekintést nyerjenek az oktató-nevelő munkába. 

A célunk az volt, hogy minél inkább megismertessük a tanulók szüleit azzal a munkával, ami a tanórán folyik. 

  A szülők 8.00 és 15.00 óra között látogathattak órákat, bármely osztályban, bármely pedagógusnál. Ez a 

nap jó lehetőséget biztosított arra, hogy megfigyelhessék az órai munkában gyermeküket, valamint 

megismerhessék, hogy a tanárok milyen követelményeket 

támasztanak a tanulókkal szemben. Az órákon különböző tanítási 

módszereket is láthattak az érdeklődők.  

Sokkal közvetlenebb kapcsolatba kerültek a szülők a 

pedagógusokkal, illetve a gyerekek is érezhették, hogy a szüleik 

számára mennyire fontos az, hogy megismerjék az iskolai 

munkájukat. 

Nagyon jónak tartjuk ezt a fajta nyílt kommunikációt, hiszen 

az érdeklődők így a gyakorlatban is megtapasztalhatják azt a 

munkalégkört, ami az iskola mindennapjait jellemzi. 

Sápiné Trembulyák Tünde 

tanárnő  
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Iskolánkban idén is megrendezésre került november 2. felében, két héten keresztül az 

Egészségnevelési hét elnevezésű vetélkedő. Ennek keretében olyan játékos és gondolkodtató feladatok 

valósultak meg többek között, mint a plakátkészítés, heti egészség menü összeállítása idegen nyelven és az 

iskolatej programhoz kötötten a dobozok kreatív felhasználása. Technika órán az osztályok zabpelyhes 

finomságokat készítettek, melyeket jóízűen el is fogyasztottak a tanulók. A délutáni foglalkozások keretében 

pedig első héten a dohányzásról és a kávéfogyasztásról néztek meg tanulságos videokat, ehhez kapcsoltan 

tesztet is kitöltöttek az osztályok képviselői. Második héten az egyes kontinensek legjellegzetesebb gyógy -és 

fűszernövényeit, gyümölcseit ismerték fel a gyerekek, majd társították azokat a megfelelő földrészhez. Jól 

érezték magukat a tanulók a két hét során. Az osztályok becsülettel helyt álltak, és teljesítették a kiszabott 

feladatokat a kevés szabadidejük mellett. A  6. a és a 6. b osztály különösen lelkesek voltak és megszerezték 

az 1. és a 2. pozíciót a vetélkedőn. A segítőim ügyesen végezték a dolgukat a verseny során. Tagjai: Juhász 

Gréta, Kol Zsanett és Tóth Viktória voltak. A zsűri szerepkörét  a pedagógus kollektíva tagjai hatékonyan 

látták el. Ezúton köszönöm nekik is a segítséget.  Az eredményeket a Karácsonyi ünnepség keretében osztjuk 

ki a tanulóknak.                                                                                                  

Bilku Péter 

tanárúr 

Korcsolya                                

   A téli időszakban lehetőség van ingyenes korcsolyázásra az 

alsó tagozatos gyerekeknek. Az osztályomból mind a 13 tanuló 

rendszeresen jár minden második héten. Szívesen járnak a 

gyerekek!     

Dávid Sándorné 

Idegen nyelvi szavalóverseny 

2019.12.04-én idegen nyelvi szavalóversenyt rendeztünk a Hegyközi Általános Iskolában 

Pálházán. E tanévben rendhagyó módon együtt tartottuk az angol és a német nyelvi versenyt, 

felváltva hallgattuk az angol és német szavalatokat. A gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek a 

versenyen. Köszönjük a zsűri tagjainak, hogy eljöttek iskolánkba és értékelték a gyerekek 

szavalatait. Valamint még szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, név szerint Lukács 

Gabriellának, Csorba Mónikának és Zobokiné Tóth Zitának, akik finom süteményeket készített a 

szavalóversenyre. 
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Köszönjük zsűritagjaink munkáját, gratulálunk a versenyzőknek! 

Eredmények: 

Angol nyelv: 

4. o. 

5. Nagy Márk 

6. Ignácz János 

       III.     Zoboki Simon 

  

5-6. o. 

5. Ladányi Csilla 5.a 

6. Kozsár Noel 6.a 

 Hantos Liliána 5.a 

  

 

7-8. o. 

8. Juhász Gréta 8. a 

Kovács Aura 8. b 

8. Kol Zsanett 8. a 

 Nagy Fanni 8. a 

  

      Könyvjutalmat kapott még:    Novák Sándor 8. a 

  

Német nyelv: 

8. Rácz Leila Vivien 8. b 

9. Bencze Leila 8. b 

 Besztercei Péter 6. b 

Havasiné Illés Teodóra 

tanárnő 

 

Mikulsá kupa 

 
A házibajnokságok sorában újra a foci került megrendezésre. 

Fociból soha sem elég, ezért tavasszal húsvéti kupa is lesz. 

A csapatok teljesen önszerveződésből jöttek létre, ami nekem külön öröm. 

5 csapat alakult 4+1 fővel. Az 5-6 évfolyamból két csapat mérkőzött meg, a 

hatodik osztályosok nyertek. 

A 7-8 évfolyamból három csapat is kialakult, de a 8 b. lelkesedése és győzni 

akarása mindent vitt.  

A gólkirály is a 8 b- ből Lakatos László lett a legtöbb 6 góllal, a 6. osztályból 

pedig Bacsó Bence. 

Gratulálok nekik ezúton is.! 

Tóthbegyiné Hörcsik Nikoletta 

tanárnő 
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Pályaorientációs nap 

      2019. december 07 – én pályaorientációs napot tartottunk 

iskolánkban. A pályaorientációs nap keretében minden osztály 

ellátogatott egy általa kiválasztott szakmát megtekinteni. A gyerekek 

választása a környékünkön megtekinthető lehetőségek közül a pék 

szakmára esett. Mi 8. b. osztályosok a pálházi kenyérgyárba látogattunk 

el, ahol a kenyérsütés folyamatát a kelesztéstől a végtermékig végig 

nézhettük.  

       Ezután az 

osztályunknak a fodrász 

szakma csínja – bínját 

mutatta be és mesélte el egy 

anyuka. Remélem, hogy 

ezzel sikerült kedvet 

ébreszteni a gyerekekben a 

bemutatott és elmondott 

szakmák iránt. Látva a 

környék munkaerő igényét nagy szükség van illetve lenne ilyen 

szakmák elvégzésére.   

Kaselyák Adrienn  

tanárnő 

 

 
LÁZÁR ERVIN PROGRAM 

3.OSZTÁLY 
 

Iskolánk a 2019/2020-as 
tanévben részt vett a Lázár Ervin 
Programban, melynek célja, 
hogy minden 1-8. évfolyamon 
tanuló általános iskolai diák 
részére tanévenként egyszeri 
alkalommal ingyenesen biztosít 
egy kulturális előadást. 

Elsőként a harmadik osztályosok 
vehettek részt egy színházi 
előadáson. 

2019. december 11-én a Miskolci Nemzeti Színházban a János vitéz című mesebalettet tekinthettük meg. 

Színvonalas, izgalmas, látványos előadást láthattunk, mely maradandó élményt nyújtott a diákok számára. A 
kalandokkal teli történet játékosan hozta közel a gyerekekhez a tánc és a színház világát. 

Köszönjük a lehetőséget a tanulók nevében is, hogy vidám keretek közt tanulhattak és szórakozhattak 
egyben! 

                                                                                        Porempovicsné Illés Emese 

                                                                                                    osztályfőnök 
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ADVENTI VÁSÁR 

2019. december 14- én (szombaton) a városi program keretében „Adventi készülődésre” került sor a Térségi 

Művelődési Házban. 

Ennek egyik eleme – a tavalyi évhez hasonlóan – az 

adventi vásár volt, ahol iskolánk tanulói és 

pedagógusai által készített díszeket lehetett 

megvásárolni. Ehhez a kezdeményezéshez a szülők 

finom süteményekkel csatlakoztak. 

Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki valamilyen 

formában hozzájárult a nap sikeréhez! 

 

       

     Lukács Gabriella 

tanárnő 

 

                                                                              

Karácsonyi műsor a pálházi időseknek 

December 19-én iskolánk tanulói izgatottan, ám nagy szeretettel tettek eleget egy meghívásnak, mely  

Pálháza nyugdíjasaitól érkezett  a karácsonyi  ünnepségükre. 

Diákjaink hatalmas tisztelettel és szeretettel, lelkesedéssel, kitartással készültek e jeles napra. 

Karácsonyi betlehemes 

műsorunkkal kívántunk meghitt 

ünnepet településünk időseinek. 

Ezzel a látogatással és 

műsorral az idős emberek életébe 

vittünk egy kis jókedvet, 

karácsonyi hangulatot. Örültünk, 

hogy legalább így segíthettünk 

nekik, és szebbé tehettük 

számukra a szeretet ünnepét. 

                                                                 

Csergeiné Orosz Eszter 

tanárnő 
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Karácsonyi Várakozás 

 

„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre 

vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, 

már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a 

birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből 

épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, 

szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely 

szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.” 

 

Pilinszky János 

 

Decemberben az adventi időszak és a karácsonyi készülődés keretében folytak DÖK-ös 

mindennapjaink.  

Az éven is meggyújtottuk közösen az adventi gyertyákat az énekkar közreműködésével. 

Az utolsó két hétben igyekeztünk 

izgalmasabbá tenni ezt a várakozást. A 

gyerekek már várták a hagyományos 

mézeskalácssütést és a karácsonyi játszóházat, 

ahol ismét kreatív díszeket és asztaldíszeket 

készíttethettek, amelyeket hazavihettek 

otthonaikba. 

Az éven is meghirdettük rajzpályázatunkat 

„Így láttam a Mikulást” témában. Ezen 

alkotásokat külön díjazásokban részesítettük.  

Nyulászi Zsuzsanna 

tanárnő 
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