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„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a régi jó világ,  

És mint a fecske alkonyati szélnek, 

Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” 

/Wass Albert/ 

8.a         8.B 
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Május, a gyermekfesztivál hónapja 

2019. május 13-án került megrendezésre a XIII. Nemzetközi 

gyermekfesztivál Kovácsvágáson. A gyerekek több településről 

érkeztek, így Hollóháza, Fűzér, Pálháza, Pácin és 

Bodrogszerdahely iskolái képviseltették magukat. A 

versenyt hagyományokhoz híven több kategóriában 

és korcsoportban hirdették meg és három helyszínen 

mutatkozhattak be a tanulók. A táncos, énekes, 

hangszeres versenyszámoknak, a prózai és verses 

kategóriáknak népies témához kellett kötődniük. A 

vendéglátók nagyon kedvesek voltak, a gyerekek jó 

hangulatban, egymással ismerkedve tölthettek el egy szép 

napot. A pálházi tanulóink dobogós helyezéseket értek el, ezért 

büszkék vagyunk rájuk. 

Havrilla Lászlóné 

tanárnő 

 

Osztálykirándulás Miskolcon  

 

08:00 órai indulással vette kezdetét a kirándulást, melyen a 

6.a.;6.b.;7.b.;és a 8.b. osztály vett részt. Utunk először az 

Avalon Parkba vezetett, ahol a Maya Játszópark várta 

gyerekeinket. 10:00 - tól 12:00 - ig játszottak kipróbálva 

minden lehetőséget. Ezután az autóbuszhoz egy kisvonat hozott 

le minket a parkolóba, ahonnan tovább a Lillafüredi vízeséshez 

mentünk. D.u. 14:00 – kor bementünk a Szent – István 

barlangba, ahol idegenvezetéssel kísértek minket végig az 

útvonalon. Ezután a miskolci Plázát látogattuk meg, mielőtt 

haza indultunk volna. Jól érezték magukat a gyerekek, az idő is 

jó volt a kirándulásra, illetve egy tartalmas, élményekkel teli 

napot tudhatnak maguk mögött!  

2019.05.24. 

Kaselyák Adrienn 

Osztályfőnök 
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„Kertfoglalás” A Magyar Nyelv Múzeumában 

A 8. b osztály egy pályázat keretében ebben a tanévben is több alkalommal látogatott el Széphalomba , A Magyar 

Nyelv Múzeumába. A foglalkozásokon Kazinczy Ferenc életútját és nyelvújítói munkásságát tanulmányozhatták 

közelebbről a tanulóink. 2019. május 30-án egy olyan új termet ismerhettünk meg, ahol a honfoglaló játék mintájára 

kertfoglalót játszhattunk. A csapatokban való munka nagyon érdekes és tanulságos volt mindenki számára, a feltett 

kérdések pedig összefoglalták a 

Kazinczyról hallottakat. Nagyon jól 

éreztük magunkat, úgy gondolom, hogy 

sokat tanulhattak a gyerekek . A tanórán 

kívüli múzeumlátogatást és az iskolai 

tananyaggal való koncentrációját jó 

kezdeményezésnek tartom ,ha lehetőség 

lesz rá, a következő tanévben is szívesen 

veszünk benne részt. 

 Havrilla Lászlóné 

Osztályfőnök 

 

 Családi nap 

2019. május 25- én Családi nap volt az iskolánkban. 

8 óra körül érkeztek meg a szülők és a gyerekek az iskolaudvarra. Mindenki megtalálta a megfelelő helyet a 

bográcsok, tárcsák felállítására és elkezdődött a megnyitó után a főzés, sütés. Mi a tavalyi évhez hasonlóan 

a 6.b osztállyal együtt főztünk. Az egyik bográcsunkban babgulyás, a másikban töltött káposzta készült. Míg 

szüleink a főzéssel foglalkoztak, addig az osztályok táncos, zenés bemutatkozása következett. A nap folyamán 

nagyon színes volt a program: beülhettünk a tűzoltó – és rendőrautóba, kerékpáros akadályversenyen 

vehettünk részt, ugrálóvárban ugrálhattunk kedvünkre, elvarázsolt kastélyban járhattunk, kézműves 

foglalkozásokon ügyeskedhettünk, stb. Ebéd után a műfüves focipályán elindult a tanár- diák és az anya-

lánya focibajnokság. A mérkőzéseken a felnőttek nyertek, de jövőre ezt a hibánkat kijavítjuk! Szüleink finom 

ételeket főztek, amivel a 2. helyezést sikerült megnyernünk. 

Köszönjük tanárainknak és minden egyes szervezőnek a segítségét, hogy egy ilyen szuper, jó hangulatú napot 

tölthettünk együtt.  

                   Kovács Nándor 

              7. a osztályos tanuló 
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Családi nap képekben 
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Egy nap Telkibányán 

 

Az 1. osztályos gyerekekkel májusban Telkibányára mentünk 

osztálykirándulásra. Megnéztük a Múzeumot, elsétáltunk a kopjafás 

temetőbe, majd az Ispotályhoz. A Kalandparkban mindenki kipróbálhatta 

bátorságát, ügyességét. Szép időt 

fogtunk ki a májusi csapadékos 

napokban. Mindenki nagyon jól érezte 

magát.  

Dávid Sándorné 

Gönczi Katalin 

 

 

Osztálykirándulás 7.a 

2019.06.05-én a 7.a osztály osztálykiránduláson vett részt 

Budapesten. A kirándulást gondos szervezés előzte meg, hiszen 27 fős csoport utazott vonattal. A gyermekek 

mellett néhány szülő is részt vett a kiránduláson. 

Végre elérkezett a várva várt nap.   Június 5-én reggel 6: 30-kor találkoztunk a sátoraljaújhelyi 

vasútállomáson. A vonat 6:48-kor indult. Szerencstől Intercity- vel mentünk tovább, amiről Hatvanban szintén 

át kellett szállni. Onnan busszal folytattuk az utunkat a Keleti pályaudvarig. Az utazás kellemesen, jó 

hangulatban telt. 

  Az állomáson már várt bennünket az egyik osztálytársunk édesapja, aki nagy segítségünkre volt a 

budapesti közlekedésben. Első utunk Vajdahunyad várába a Mezőgazdasági Múzeumba vezetett. Ott 

különböző kiállításokat néztünk meg, például: vadászati, erdészeti, mezőgazdasági stb. kiállítás. Különösen a 

vadászati kiállítás tetszett nagyon. A múzeumból a Hősök terére mentünk. Rövid fényképezkedés után az 

Arena Plaza következett, ahol a McDonald's étteremben közösen megebédeltünk. 

És végre, elérkezett a szabad program ideje, amit már annyira vártunk. Kb. másfél óránk volt szétnézni a 

plázában, majd 16: 30-kor találkoztunk és indultunk a buszhoz. A busz Hatvanig 17.05-kor indult. Onnan 

ismét Intercity- vel utaztunk Szerencsig. Szerencsen olyan kocsiba szálltunk, ahol, csak a mi osztályunk volt. 

Ezt nagyon élveztük. Kicsit jobban elengedtük magunkat, sokat viccelődtünk, nevettünk.21: 15-re érkeztünk 

Újhelybe.Nagyon jó volt ez a kirándulás. Szívesen megismételném.     

            Juhász Gréta 

            7.a 
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50 éves osztálytalálkozó 

Iskolánk 50 éves fennállásának alkalmából, 2019.05.18-án az 

1968/1969-es tanévben végzett 8. osztályos diákok osztálytalálkozó 

keretében emlékeztek meg általános iskolában töltött éveikről. A jól 

sikerült rendezvényt köszönjük a szervezőknek (Illés Marianna, 

Palágyi Piroska, Farkas Katalin) és a résztvevőknek. 
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