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Jubileumi bál………. 

Iskolánk 2018. november 16-án  rendezte meg jubileumi alapítványi bálját. Szülők, baráti társaságok és tanáraink 

vettek részt a vacsorán és a hajnalig tartó táncmulatságon, amely az iskola 50. évfordulójának jegyében telt. A jó 

hangulatot az iskola tanulóinak vidám műsora alapozta meg, valamint a pedagógusok meglepetés produkciója. A tánc 

mellett lehetőség nyílt személyes találkozásokra, beszélgetésekre. A hangulatot csak fokozta az értékes 

tombolaajándékok kisorsolása. 

Ezúton is köszönetet mondva a felajánlásokért.  

Minden támogatónknak, segítséget nyújtó szülőnek és lelkes diáknak köszönettel tartozunk! 

 

http://www.hegykozisuli.hu/


 

Jubileumi bál képekben 
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Európai diáksport napja 2018 

 

Idén is szeptember utolsó péntekén, a hónap 28. napján került megrendezésre az Európai Diáksport Napja. 

A program a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére indult 12 éve. Iskolán minden tanulója részt 

vesz a programban évek óta. Intézményünk is regisztrált a rendezvényre és vállaltuk, hogy legalább 120 

percnyi mozgás- és sportprogramot szervezünk tanulóinknak. A sportnap célja, hogy a gyerekek 

megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás és játék élményét. Szép időben és jó hangulatban indult el 

a 2018 méteres futás, ahol a felsősök, majd alsósok vágtak neki a távnak. Az eredményhirdetést követő ebéd 

után a kispályás labdarúgás, és sportjátékok keretein belül mindenki megtalálta magának a kedvelt 

mozgásformáját. Várjuk a 2019 méteres futást!    

Horváth Péter 

tanár úr 
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„Nyelvlesen” 

Kalandozások a nyelv körül 

 A Magyar Nyelv Múzeumában több alkalommal is részt vett különböző foglalkozásokon a 8. b osztály. A 

gyerekekkel legutóbb „Nyelvlesen” voltunk. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy a tanulók nem a 

szokásos tanulási utat bejárva szerezhettek érdekes információkat Kazinczy koráról. A keretül szolgáló 

szerepjátékban a csapatok három különböző személy alakját öltötték fel, mintegy „varázsszemüvegen át” 

látták a különböző tartalmakat, a pályákat feladatok megoldásával járták be. A szerepjáték alapja egy valós 

esemény, egy tűzvész volt Kazinczy korából (1819), melyben iratok tűntek el. A tanulók ifjabb Wesselényi 

Miklós, Kőrösi Csoma Sándor, Kazinczy Eugénia alakját ölthették fel, és a választott korszak hangulatához 

hű, igazi rejtvényeket fejthettek meg. Nem érintőképernyős, számítógépes, hanem “valódi” játékokat 

próbálhattunk ki (sakk, mérleg, titkosírás, körző). Mindenki jól szórakozott, örültünk az elért eredményeknek, 

nyertes csapatot is hirdettek, és különleges ajándékkal távozhattunk.  
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„Szabad a pálya” 

Pályaválasztási kiállítás 

2018. november 8-án „ Szabad a pálya” című kiállításon , Miskolcon volt a két 8. osztály. A gyerekek fontos 

döntés előtt állnak, szeretnének olyan szakmát, pályát választani, amelyre kereslet van, illetve biztosabb 

megélhetést jelent. A szervezők ilyen céllal szerették volna felhívni a pedagógusok, szülők és a gyerekek 

figyelmét arra, hogy a fiatalok valódi ismeretekre alapozva hozzanak döntést, amikor pályát választanak. A 

kiállítók között középiskolák, gimnáziumok, egyetemek, főiskolák, felnőttképző szervezetek is ajánlották a 

továbbtanulási lehetőségeket, szolgáltatásaikat. Láthattunk szakmabemutatókat és bepillantást nyerhettünk 

az egyes iskolák életébe.  

Havrilla Lászlóné 

tanárnő 

Teqball asztal átadás 

2018.12.20-án átadásra került a Teqball asztal iskolánk udvarán. Az a magyar találmány, ami lenyűgözte Ronaldinhot, 

Budapestre csábította William Gallast, amiről 2017 

júniusában világbajnokságot rendeztek. 

De hogy mi is az a Teqball? 

A Teqball egy futballalapú új sporteszköz és egy új sport is 

egyben, amely mind a profi focisták, mind az amatőr 

sportcsapatok számára kiválóan alkalmas a technikai 

tudásuk, a koncentrációs készségük és az állóképességük 

fejlesztésére, emellett szórakoztató és izgalmas is. 

Arra kérünk minden fociszimpatizánst, hogy 

felelősségteljesen használják a Teqball asztalt, vigyázzunk 

rá. 
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A tanulmányi versenyekről, programokról 

 

 

 Pálházán idén is megrendezésre került november 2. felében, két héten keresztül az Egészségnevelési 

hét elnevezésű vetélkedő. Keretében olyan játékos és gondolkodtató feladatok valósultak meg többek 

között, mint a gyógyteák készítése, plakát készítése, tesztes feladatok kitöltése, hulladékszobrok 

alkotása, egészséges szendvicsek és ételek készítése. Illetve egészséghez kötődő szólásokat, 

közmondásokat kellett maguktól kitalálniuk. Jól érezték magukat a tanulók a két hét során. Az egyes 

osztályok becsülettel helyt álltak, és teljesítették a kiszabott feladatokat a kevés szabadidejük mellett. 

Az 5. és 6. osztályosok különösen lelkesek voltak és jó eredményt értek el. A 3 fős zsűritagok (8. B-s 

lányok) nagy segítségemre voltak a lebonyolításban. Tagjai: Kurtos Vanessza, László Cintia és Nagy 

Zsófia voltak. Az eredményeket a Karácsonyi ünnepség keretében osztottuk ki a tanulóknak. 

 2018 november végén a Kossuth Lajos Gimnázium által szervezett ,,Csodálatos emberi test” 

elnevezésű vetélkedőn is tiszteletünket tettük. Pálházát 3 tanuló képviselte, melyek a következők 

voltak: Nagy Zsófia, László Cintia és Molnár Bálint. Mindezt pár napos felkészítés előzte meg. A 

versenyen 11 csapat képviseltette magát, ebből 3 csapat a vendéglátó intézmény osztályai közül 

kerültek ki.  7-8-os tanulók vehettek részt a megmérettetésen. A feladatok kizárólag 8.osoknak 

készültek, melyeket  Bekéné Zelencz Katalin tanárnő állított össze. Minden egyes témakörhöz 

(dohányzás, alkoholfogyasztás, fogszuvasodás, emberi torzó, izomrendszer, testápolás, egészséges 

életmód, stb.) megfelelően megkomponált, életkornak megfelelő játékos feladattípusok kapcsolódtak. 

Habár idén nem sikerült megnyerni a vetélkedőt, de így is a 6. helyezésünkkel a középmezőnyben 

végzetünk. Ehhez értékes nyeremények is társultak, például tollak, füzetek, képeslapok. Gratulálok a 

csapatnak. Természetesen a jutalmakat érdemjegy formájában is kiosztottam a számukra. 

 Nem sokkal később Bekéné Zelencz Katalin tanárnő invitálására Nagy Zsófiával és László Cintiával 

bekapcsolódtunk egy internetes vetélkedőbe is, melyet szintén a Kossuth Lajos Gimnázium szervezett 

az egészséges életmód témakörében. A megmérettetés 13+1 kérdésből áll minden egyes fordulóban. 

Vannak egyszerű és többszörös választásos, leginkább gondolkodtató feladatok vannak benne, melyek 

utánanézést igényelnek az internet segítségével. A verseny több fordulós, csapatunk jelenleg 

továbbjutott a 3. fordulóba is, melyet tegnap küldtünk el a szervezőbizottság részére. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bilku Péter 

Tanár úr 
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Karácsonyi témahét 

Decemberben az adventi időszak és a karácsonyi készülődés keretében folytak DÖK-ös mindennapjaink. A 4 

hetes időszakra heti feladatokat kaptak az osztályok / adventi naptár, karácsonyfadísz készítése, osztályterem 

díszítés, mézeskalácssütés, karácsonyi vásár, karácsonyi játszóház/.  

Az éven rajz és versíró pályázatot is hirdettünk Mikulás várása témában. Ezen alkotásokat külön díjazásokban 

részesítettük. 

Az első két hét feladatait díjazva is értékeltük.  Iskolai adventi koszorút készítettünk, melyet minden pénteken 

az énekkar közreműködésével gyújtottuk meg az 

adventi gyertyákat.  

 

 

 

 

 

Télapó  

Sötét éjjel siklik a szán, 

Csengő csendül, rénszarvas száll. 

Sok kisgyermek mélyen alszik már, 

A háztetőn fehérszakállú lassan jár! 

 

Reggel boldog, vidám ének szól, 

Csörren a zacskó, itt járt a Télapó! 

Jövő télig is legyél jó 

és újra jön a Télapó!  

   Bacsó Boglárka 2. osztály

Smigelszki Bence 

2. osztály 
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December 

 

Furcsa érzés járja át a szívemet 

Gondolkodom, vajon mi lehet ez? 

Hát persze! Hiszen december van.  

Ez a hónap az ünnepek hava. 

 

Mikulás, karácsony, hű de jó! 

Csupa szeretet ünnep, Halihó! 

Ajándékot kapni, adni jó 

Reméljük, hogy lesz még hozzá egy kis hó! 

 

Szánkózni, hóembert építeni 

Hógolyózni imádok 

A lányokat hóban fürdetni 

Csupa, csupa jó! 

 

De én mit adhatnék 

Az ünnepek alkalmából 

Talán kicsit jobb leszek 

Mint az elmúlt évem volt. 

  Tóth Gergő 6.b osztály

 

Manóképző 

Iskolánk alsós tanulói és a leendő első osztályosok együtt készültek a Mikulás fogadására.  

Ahhoz, hogy a Télapó időben elkészüljön a rengeteg ajándékkal, s hogy miden időben eljusson a gyerekekhez, segítő 

manókra van szüksége. Tanulóink erre a feladatra készültek a december 3-án megrendezett játékos sportversenyen.   

Az eseményre a Télapó személyesen is ellátogatott hozzájuk. Örömmel 

tapasztalta a kisdiákok ügyességét, rátermettségét. Természetesen a 

jutalom sem maradt el. Minden gyermek vidám hangulatban töltötte a 

délutánt. Kellemesen elfáradtak, majd az osztályokba visszatérve 

elfogyasztották az 

ajándékba kapott 

gyümölcsöket. 
Szemán Jenőné 

osztályfőnök 

 

 

 

 

 

Lázi Jázmin  

   4. osztály 
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Karácsonyi műsor 

Iskolánkban 2018. december 21-én, a téli szünet előtti 

utolsó tanítási napon rendeztük meg  a karácsonyi 

ünnepségünket. 

Ebben a tanévben a 7. a és a 3. osztály  vállalta, hogy egy 

meghitt, az ünnephez méltó   műsorral készülnek. 

Ezt megelőzően, december 20-án a településünk Idősek 

Klubja tagjainak is bemutatták előadásukat, melyre a 

Térségi Művelődési Házban került sor. 

Köszönöm a diákok munkáját, melynek eredménye egy 

kedves, adventi műsor lett!   

       Lukács Gabriella 

                          tanárnő 

Angol és német nyelvi  

Jubileumi Versmondó Gála 

Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány minden tanévben az angol és német nyelvi szavalóverseny 

megrendezése. Tanulóink e verseny során számot adnak idegen nyelvi versmondó képességükről.  

Az idén rendhagyó módon nem szavalóversenyt tartottunk, hanem iskolánk 50 éves fennállásának tiszteletére 

jubileumi Versmondó Gálát. E rendezvény keretében nemcsak angol és német nyelvű verseket hallottunk 

iskolánk tanulóinak előadásában, hanem más műsorszámokkal is színesítettük az előadást. 

Iskolánk igazgatója, Horváth Zoltán nyitotta meg a rendezvényt. 

Ezután a 7. a osztályos lányok modern tánca következett. Shakira: Zumba című dalára táncolt Kol Zsanett, 

Kuma Lili, Horváth Ilona, Mundér Dzsesszika és Turcsák Tamara. 

A jó hangulatú megnyitó után a 8. osztályosok szavalatai kerültek sorra. 

Majd az 5. b osztályos angol nyelvi csoport mesejelenete következett. Piroska és a farkas történetét 

hallhattuk angolul versben elmesélve. A mesét betanította: Havasiné Illés Teodóra. 

A 7. osztályosok verseivel folytatódott a gála. Utánuk a németes tanulók adtak elő egy zenés- dalos 

körjátékot. A körjátékot betanította: Lupták Lászlóné. 

Ezután a 6. osztályosok adták elő szavalataikat. 

A hatodikosok után negyedikes és ötödikes tanulók angol gyermekdalokat énekeltek és táncoltak el. A 

dalokat betanította: Bodnárné Angyal Piroska. 

Legvégül az 5. osztályosok versei következtek. 

A Versmondó Gála végén iskolánk igazgatója, Horváth Zoltán zárszavait hallgattuk meg, majd a szereplő 

tanulók emléklapot, valamint kis ajándékot kaptak. 

Köszönjük az Oxford Kiadó ajándékát, amivel minden résztvevő tanulót jutalmazhattunk! 
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Köszönjük a kedves Szülők munkáját, a 

finom süteményeket, amellyel a 

résztvevő tanulókat megvendégelték! 

Végül, de nem utolsó sorban 

megköszönjük a Pálházi Iskolasegítő 

Alapítvány támogatását is! 

 

 

 

Havasiné Illés Teodóra 

tanárnő 

Dekorációs pályázat 

A Sárospataki Tankerületi Központ a Lámpás az Oktatásért Alapítvánnyal együttműködve pályázatot 

hirdetett általános iskolai osztályok számára az iskolai osztálytermek gyermekbarát és vidám hangulatú 

díszítésére. 

A pályázatok értékelésénél figyelembe vették az egyediséget, az ötletességet és a tartalmat.  

 A mi iskolánk alsós munkaközössége is beadta 

a pályázatát, amellyel az első helyezést sikerült 

megnyernünk.   

     

  Lukács Gabriella  

tanárnő 
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