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Tanár-diák vetélkedő 

2019. február 6-án megrendezésre került a 

kicsit feledésbe merült tanár-diák 

vetélkedőnk, melyen a pedagógusok ellen a 

Diákönkormányzat vezetői és képviselői 

vettek részt. A szoros küzdelemben a 

tanárok csapata nyerte el a vándorkupát. 

Gratulálunk a pedagógusoknak és egyben a 

diákjaiknak a sportszerű viselkedésükért! 

 

Alsós farsang 
 

2019. február 22-én farsangi mulatságot szervezett iskolánk alsós munkaközössége. 

A télbúcsúztatást a 4.-es gyerekek kezdték vidám, színes műsorral. Minden osztály készült tréfás jelmezekkel, 

vidám jelenetekkel, amit nagy tetszéssel fogadott a 

közönség. A szünetben megkóstolhattuk a 4. 

osztályos tanulók szülei és nagyszülei által készített 

finom süteményeket. Nagy szükség volt erre az 

energiapótlásra, hiszen fergeteges táncversennyel és 

játékos feladatok sokaságával folytatódott a 

karnevál. A nagycsoportos óvodások is 

bebizonyították, hogy méltó versenytársai az 

iskolásoknak. 

http://www.hegykozisuli.hu/


 

Az értékes tombolanyeremények megkoronázták az egész 

délutánra jellemző vidámságot, felhőtlen jókedvet.  

 Ez a nap a gondtalan mulatozás, önfeledt nevetés, 

kikapcsolódás jegyében telt. Rajtunk nem múlik a tavasz 

érkezése! 

Horváth Zoltánné  

      osztályfőnök 

 

Farsang : „ Állt a bál…’’ 

2019. március 6-án a két 8. osztály szervezésében szórakoztató és tartalmas délutánt tölthettek el a pálházi 

felső tagozatos gyerekek.  

Az osztályok zenés, táncos műsort adtak elő, 

aminek nagy sikere lett. A produkciók után 

csapatokban vetélkedtek. A feladatok között volt 

farsangi hagyományokat felelevenítő totó, 

joghurtevés, képkirakás, öltöztető, célba dobó - és 

csipeszkapkodó ügyességi játék. Az osztályok 

közötti versengés eredményének kihirdetése után 

mindenki izgatottan várta a tombolatárgyak 

kisorsolását. A szerencsések hasznos és értékes 

nyereményekkel térhettek haza, a fődíj egy torta 

volt. 

Havrilla Lászlóné 

   osztályfőnök 
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Iskolánkban minden éven megrendezzük a fordított napot, amikor jelképesen ugyan, de a 8. osztályosok közül 

megválasztott igazgató átveszi egy délelőttre az iskola irányítását és 

az intézményvezető teendőit. Azért nem állt a feje tetejére minden, 

mert a nyolcadikosok feladatokat adtak az iskola tanulóinak és 

igyekeztek rendet tartani . A tanítási órákon 

kipróbálhatták a gyerekek a tanár szerepét , amikor ők 

maguk tartották meg az órát.  A szünetekben játékos 

feladatokat oldhattak meg a tanteremben és az iskola 

udvarán: kincskeresés, kötélhúzás, édességgyűjtés 

szórakoztatta őket.  A délelőttöt labdakiütő zárta. 

                      Havrilla Lászlóné  osztályfőnök 

Költészet napja 
„ Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott szétesik és újra megfogom, 

és akkor valami más.” 

       ( József Attila ) 

A költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila 

születésnapján, április 11-én ünneplik. 

Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, 

költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. 

Iskolánk tanulói a Térségi Művelődési Házban rendezett 

szavalóversenyen vettek részt, ahol a következő eredmények születtek: 

Alsósok korcsoportjában: 

1. Várdai Bence (1.o. ) 

2. Tóth Ákos ( 4. o. ) 

3. Bodnár Zsófia ( 4. o. ) 

Felsősok korcsoportjában: 

1. Csukárdi Gergő ( 6.o.) 

2. Kovács Aura ( 6. o. ) 

3. Horváth Csaba ( 6. o. ) 

Gratulálunk a szavalóknak és a felkészítő tanáraiknak egyaránt!  

 

 Lukács Gabriella   tanárnő 

http://www.hegykozisuli.hu/


 
 

Közlekedési verseny 
 

 

2019.04.09-én rendezték meg Sátoraljaújhelyben a Kerékpáros Iskola Kupát! 

1. helyezést ért el Búza Ádám a Hegyközi Általános Iskola pálházi tanulója. 

Szintén 1. helyezést ért el Olexa Zsófia Zoé a 

Hegyközi Általános Iskola Hollóházi telephely 

tanulója. 

2. helyezett lett Varga Nikoletta Mária. 

 

„Ki a mester két keréken?”  versenyben: 

1. helyezett Olexa Zsófia Zoé 

2. helyezett Varga Nikoletta Mária 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez!  

 

 

Digitális témahét 
 

" Iskolánk diákjai az idei tanévben is 

tevékenyen vettek részt a Digitális Témahéten. 

Április második hetében az algoritmikus 

gondolkodás elsajátítását segítő, játékos 

programozási feladatokkal valósítottuk meg a 

projektben kitűzött célokat." 

     Horváth Péter  

    tanárúr 
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Kirándulás Budapesten 

 

2019. április 12-én iskolánkból 27 tanuló és 3 kísérő pedagógus Budapesten a Minipolisz játszóházban töltött 

el egy felejthetetlen, szép délutánt. 

Gyermekeinknek egy olyan különleges 

élményben volt részük, ahol játszva 

ismerkedhettek meg a felnőttek világával. 

Egy kis időre belebújhattak a felnőttek bőrébe, 

és megvalósíthatták az álmaikat. Érdekes, 

látványos és sokrétű programban volt részük. A 

gyerekek nagyon élvezték, minden programban 

részt vettek. 

Köszönjük az OTP Banknak és a Humanitás 

Szociális Alapítványnak a lehetőséget, hogy 

ingyenesen biztosították számunkra 

belépőjegyet, a szállítást, és étkezést is. 

 

                                                                                                            

Porempovicsné Illés Emese 

            osztályfőnök 

 

Szlovák nap 
2019. április 16-án hagyományosan megrendezésre került a pálházi szlovák nap az iskola udvarán. A ünnepélyes 
megnyitó után, amelyet az intézmény vezetője, Horváth Zoltán nyitott meg, köszöntve a vendégeket is a 
tagintézmény tanulóit, valamint pedagógusait, programismertetés következett: 
- a füzéri tagintézmény tanulói szlovák népi táncot adtak elő, a pálházi és a hollóházi tanulók énekléssel segítették a 
táncosokat 
- népi játékok kipróbálása 

- ügyességi sorversenyek 
- kézműves foglalkozás 
- labdajátékok 
- ugrálóvár birtokba vétele következett. 
A nap folyamán szlovák népi ételek elkészítése folyamatos 
volt, melyben a szlovák nemzetiséghez tartozó rokonok, 

családtagok, ismerősök nagy hozzáértéssel vettek részt, 
odafigyelvén az egészséges táplálkozás és életmód 
elsajátítása érdekében. 

http://www.hegykozisuli.hu/


 
A tanulók és a jelenlévő vendégek a következő menükből csemegézhettek:  

- túrós és káposztás sztrapacska 
- lepcsánka 
- gőzgombóc /mákos, lekváros, diós, fahéjas, kakaós ízben/ 
- gyümölcstálak 
- magas gyümölcs tartalmú ivólevek 
 
 
 
 
 
 

A műsorok után az önfeledt szórakozást szlovák népi 
zene kísérte. 
A délután mindenki elégedetten és jóllakottan 
távozott! 
 
      
  Nagyné Benkő Edit 
       tanárnő 
 
 

 
 

Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny Varbó 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében került megrendezésre 2019. április 04-

én Varbó településen a megyei ifjúsági katasztrófavédelmi verseny. 

Ezt egy helyi verseny előzte meg, mikor online mérettetett meg tudásunk. Az időkorlátos teszt eredménye alapján első 

helyezett lett iskolánk csapata. Ennek következményeképpen vehettünk részt a megyei versenyen. Itt már gyakorlati 

tudásunk bemutatására is sor került. 

Csodálatos környezetben, a Varbói-tó partján szervezték az eseményt. Az ünnepi megnyitó után elkezdődött a verseny. 

Akadályverseny formájában állomásról állomásra haladva oldottuk meg a feladatokat. Gyermekeink rutintalanul, nagy 

komolytalansággal indultak a helyszínen. A gyakorlati feladatok megismerésére több időt kellett volna szánnunk, ez 

eredményezhette, hogy meglepődtek és visszafogottan teljesítettek a pálya első harmadában. Itt kezdtek ráérezni a 

feladatokra, egyre jobban belelendültek. Jobb eredmény elérésére számítottam előzetes tudásokat ismervén.  

Annak a tudásnak a hozadéka, amit elsajátítottak ezek a gyerekek a felkészülés során azt gondolom óriási. 

Megtanulták, bizonyos vészhelyzetekben hogyan kell viselkedni. Hogyan hívjanak mentőt, hogyan élesszenek újra 

embert, ha arra sor kerül. Különböző sérüléseket hogyan jelentsék a segélyhívónak. Megtanulták fölmérni, tűz esetén 

milyen oltóanyagot érdemes használni és mikor mit tehetnek ők és mit kell a szakemberekre bízni. Természeti 

katasztrófa esetén, mit tehetnek önmaguk és embertársaik megmenekülése érdekében. Ők már tudják mit 

pakolhatnak egy csomagba kitelepítés esetén. Árvíz idején a homokzsákokat le tudják pakolni és már arra is képesek, 

hogy valódi segítői legyenek egy védelmi csapatnak ha arra szükség van. A vegyianyagok okozta katasztrófák idején mi 

a teendő, hogyan ismerjék föl a problémát és hogyan tájékoztassák a segítő szerveket pl. egy-egy baleset esetén.  

http://www.hegykozisuli.hu/


 
A verseny során mindvégig olyan ellátásban és 

annyira összerendezett szervezésben volt 

részünk, ami példaértékű a szervezők részéről. 

Szendvicset, innivalót és finom, bőséges ebédet, 

csokoládékat is kaptunk. A nyereményünket, ami 

egy nagyszerű társasjáték, felajánlottuk a 

fejlesztő szoba tárgyi javait gazdagítani. 

A tapasztalatok megérlelték bennük az igényt, 

hogy tovább is foglalkozzunk a témával.  

Föl is merült az igény, milyen jó is volna, ha az iskolában tanítási órák keretén belül minden gyermek megismerné 

ezeket a nélkülözhetetlen információkat. Mennyi ember élete menekülhetne meg, ha már iskolás korban elkezdenénk 

okítani a gyermekeinket az alapvető ismereteket ezen a területen is!! 

A versenyről a cikk megjelent a http://www.polgvedsujhely.hu/?p=3796 honlapon is! 

Szakács Sándorné 

felkészítő tanár 

ADY 100   

A néma madarak

Ott húznak el minden délben, 

Nyári délben, 

A süstörgős, a fénycsóvás Nap alatt:  

Arany-tollas, arany-boglyas 

Madarak. 

 

Kincs-madarak, csodás griffek, 

Néma griffek, 

Napba-néző, elátkozott keselyük. 

Egy-egy gyémánt, büszke gyémánt, 

A fejük. 

 

Hangtalanok, büszke némák, 

Könnyes némák. 

Lehullnának, ha egy hangot ejtenek, 

Szürkén, mint a szürke sorsu 

Verebek. 

 

S ott húznak el minden délben, 

Nyári délben, 

Sötét gőggel ragyogva a Nap alatt:  

Arany-tollas, arany-boglyas 

Madarak. 
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