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Szerkesztette:  

Juhászné Sulyok Adrienn 



Tanáraink 
 

Borsosné Csányi Éva igazgató 

Tamás Gyuláné igazgató helyettes 

Fleisch Edina 

Horváth Hilda  

Horváth Matild 

Juhászné Sulyok Adrienn 

Lénárt Anikó 

Mericsné Rákosa Mariann 

Meszlényiné Szabó Judit 

Mile Rita 

Ninkó Jánosné 

Paulics Piroska 

Péterfalvy István 

Szabó Béla 

Szabóné Fehér Hajnalka 

Szarka Péter 

Szitáné Mózer Veronika 

Takácsné Kovács Erzsébet 

Türgyei-Bartos Noémi 

Vachter Szilvia 

 

 

 

 

 

 



Osztályaink 2019 / 2020 

 
1. osztály 

Osztályfőnök: Horváth Hilda 

 
 

 
 

Bárándi Mirella 

  Bokor Lili Kornélia 

  Crisafulli Áron Anthony 

  Deák Bálint 

  Demeter Zoé 

  Gellén Karina 

  Horváth Anna Sára 

  Horváth Csenge 

  Horváth Natália 

  Jáger László 

  Kardos Szabolcs Levente 

  Németh Ádám Zsolt 

  Orovecz Márton 

  Porkoláb Zétény 

  Szabó Viola Angéla 

  Zobb Jázmin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. osztály 

Osztályfőnök: Lénárt Anikó 

 

  

 

 

 

  Bojt Barbara 

  Dóber Zorka 

  Erdélyi Gábor Zoltán 

  Frankó Kármen Lili 

  Gáspár Janka 

  Grubánovits Lili 

  Györgyfalvay Bence  

  Gyulovics Dorka 

  Hegedüs Zsombor 

  Jánka Barnabás Balázs 

  Kövér Bendegúz 

  Márkus András Zsigmond 

  Mocsári Lénárd 

  Naumann Kimberly 

  Ódor Maja 

  Peresztegi Donát 

  Prótár Kincső 

  Szabó Dávid 

  Vaspöri Villő 

 

 

 

 

 



3. osztály 

Osztályfőnök: Szitáné Mózer Veronika 

 

Bujtor Csaba 

Dóber Boldizsár 

Csikós Simon 

Gáti Vivien 

Gellén Rebeka Anna 

Horváth Anita Katalin 

Jáger Csenge 

Juhász Dávid 

Lóki Borka 

Ódor Mira 

Ódor Olivér 

Osvald Hunor 

Szirovicza Lujza 

Tomonicska Vince Zoltán 

Urbán Írisz Apolka 

Varga Dániel 

Varga Dávid 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



4. osztály 
 
Osztályfőnök: Ninkó Jánosné 
 
Bábella Hanna Sára 
Berghammer Dasztin 
Bojt Viktória 
David Brythen Noel Melissa 
Ekler Hajnal Anna 
Kárpáti Levente 
Kövér Bence 
Kulcsár Ádám 
Lázár Máté 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Markal Márk 
Mocsári Dorottya Éva 
Orovecz Dániel 
Palotai Péter Pál 
Pozsonyi Tamara 
Surman Albin 
Szermek Zorán 
Talabér  Dóra 
Varga Balázs 
 
 

 

 

 
  

http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#njanosne


5. osztály  
 
Osztályfőnök: Mile Rita 
 
 
 
Balassa Bálint 
Balog Lara 
Csertán Tamara 
Csikós Áron 
Deme Borka 
Dóber Bendegúz 
Fábián Anna 
Gellén Laura Petra 
Gérczei Sára 
Gyulovics Kristóf 
Humpok Béla 
Jánka Jázmin Patrícia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kotora Dóra Erika 
Lóki Levente 
Magas Kinga 
Molnár Benedek 
Molnár-Martin Simon 
Németh Flóra Annabell 
Ódor Vivien 
Podhradszky Barnabás 
Potharn Kitti 
Varga Luca 
Varga Vendel 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. osztály 

Osztályfőnök: Takácsné Kovács Erzsébet 
 

 

 

 

 

Apró Abigél 
Balázsi Barnabás János 
Bogdán Andrea 
Borsos Andor 
Buda Tamara 
Csalló Kristóf Imre 
Ekler Atilla 
Györei Luca 
Jakabfi Márk 
Kiss Dorka Noémi 
Lázár Angyalka 
Markal Máté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apró Abigél 
Balázsi Barnabás János 
Bogdán Andrea 
Borsos Andor 
Buda Tamara 
Csalló Kristóf Imre 
 

 

 

Matyi Gertrúd 
Nagy Adél 
Nagy Kíra Dorina 
Orsós Dominik 
Osvald Levente László 
Prótár Roland 
Riba Mátyás 
Takács Mátyás 
Takács Richárd Ferenc 
Tóth Enikő 
Tóth Tamara 
Töreki Martin 
Urbán Iringó 

 

 



7. osztály  
 
Osztályfőnök: Meszlényiné Szabó Judit  
 
 

 
 
 
 
Bárándi Kármen 
Bojt Balázs László 
Császár Hermina 
Darvas Mirjam 
Dóber Anna 
Dorkó Bettina 
Horváth Dorottya 
Horváth István Richárd 
Kámán Richárd 
Kosztolányi Bence Zoltán 
Kulcsár Dóra 
Molnár Bianka 
Ódor Izabella 
Plótár Petra 
Takács Benedek 
Vajda Péter 
Végvári Korinna 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#szjudit
http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#szjudit
http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#mveronika


8. osztály 
 
Osztályfőnök: Horváth Matild 
 
 

 
 
 
 
Ábrahám Róza 
Bujtor Zsolt 
Dorkó Kinga 
Egyed Szilvia 
Érdesi Dominik 
Farkas Máté 
Gajár Hanna 
Hompók Anna 
Horváth Lili 
Horváth Noémi Cintia 
Hosszú Márk 
Kámán Dániel 
Lázár Anna Sára 
Lázár Levente 
Lucz Réka Anna 
Molnár Ádám 
Molnár Kristóf 
Szegedi Imre 
Tóth Albert Bence 
Tóth Petra 
Vajda András 
 
 

http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#hmatild


 

Ünnepélyes Projektzáró 

A TOP - 3.2.1. - 15 Európai Uniós támogatásból, az alsópáhoki Önkormányzat hozzájárulásával iskolánk 

régi épületét felújították és energetikailag korszerűsítették. A hivatalos átadásra 2019. augusztus 31-én 

került sor. A rendezvényen beszédet mondott Manninger Jenő, országgyűlési képviselő, Varga Andrea, a 

Keszthelyi Járási Hivatal vezetője, valamint Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere. A felújított 

épületrészt megáldotta Kovács János tb. kanonok és Péntekné Vízkelety Márta, református lelkipásztor. 

  

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/08/31/udvozlunk_a_blog_hu-n_97128


Tanévnyitó 2019. augusztus 31. 

 
A felújított épületrész átadása után került sor a tornateremben a tanévnyitó ünnepélyre. Igazgató néni 

köszöntője után Kovács János tb. kanonok és Péntekné Vízkelety Márta, református lelkipásztor megáldotta 

az iskola zászlóját, mely a 2019-ben elballagott nyolcadik osztály kezdeményezésére, valamint a Szülői 

Munkaközösség támogatásával készülhetett el.  

Ezután a nyolcadikosok bekísérték az elsősöket, akik elfoglalták helyüket az iskola tanulói között. Dóber 

Boldizsár, Peresztegi Donát és Orovecz Dániel verssel, Gáti Vivien pedig énekkel köszöntötte őket, majd a 

nyolcadik osztályosok apró ajándékkal kedveskedtek nekik. Horváth Hilda osztályfőnök és Péterfalvy István 

tanító fogja bevezetni őket a betűk és számok világába. Sok sikert, örömet, élményt kívánunk 

Mindannyiuknak! 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/09/01/tanevnyito_2019_augusztus


Őszi túra - 2019. szeptember 13. 

Szerencsére jó idővel kezdődött a szeptember, így 13-án pénteken megtarthattuk a szokásos őszi túrát a 

Kátyán-hegyen. 

Mikor kiértünk a parkba, az első nehéz feladatunk a tűzgyújtás volt. Míg a fiúk ezzel bajlódtak, a lányok 

előkészítették az alapanyagokat a paprikás krumplihoz. Főzés közben játszottunk, beszélgettünk, 

labdáztunk, bunkert építettünk és lementünk a patak medréhez is. Evés után számháborúztunk. A végére jó 

sárosak lettünk, de nagyon jól éreztük magunkat. 

  

 



Amikor a bajor és osztrák népviselet előkerül a jelmeztárunkból 
– 2019. szeptember 15. 

Avagy: Szüreti felvonulás Alsópáhokon 

 Alsópáhokon az idei évben is megtartották a szüreti felvonulást, amin mi iskolások is részt vehettünk. Hajni 
néni 20 gyerek jelentkezését várta erre a hétvégi  mulatságra, de kicsit többen lettünk! J. Minden évben 
valami vicces ruhát viselünk ezen a napon. Idén az osztrák és a bajor viseletre esett a választás. A lányoknak 
nagyon jól állt a ruha, a hajfonat és a ruhához illő hajpánt. A fiúk ruházata kissé parádésra sikerült, s ez 
már az otthoni készülődés során kiderült: 

                „-Anya, nem ér be a nadrágom! 

                  -Dehogynem hiszen felpróbáltad! 

                  -Hol az ingem? 

                  -Odakészítettem szépen vasalva. 

                  -Anya, ott csak egy női ing van! 

                  -Azaz fiam, azt vedd fel! Ha kitűrjük, nem látszik, hogy kicsi a gatya.” 

A probléma csak az volt, hogy az ingtől a nadrág sem látszott. Ekkor jöttek a házi praktikák (öv, biztostű, 
befőttesgumi…).  

Végre elindultunk otthonról. A gyülekező most is a focipályánál volt. Ott várt minket a feldíszített teherautó. 
Szép lassan elkezdtünk felszállni, de újabb problémába ütköztünk, mikor Hajni néni harmincadiknak 
felszállt volna, már nem volt hely. Ekkor a picik a nagyobbak ölébe ültek. 

 A hangulat már az indulás előtt is nagyon jó volt. Még, hogy nem a ruha teszi az embert? Mindenki lelkesen 
mesélte az otthoni készülődését. Kinek kicsi, kinek nagy volt a ruhája, de azért büszkén viseltük. A 
hagyományokhoz híven a mi autónk zárta a sort, mivel mi voltunk  a legifjabbak.  A közel 2 órás felvonulás 
alatt hol táncoltunk, hol énekeltünk. A dalok repertoárja széles volt, a népdaloktól egészen a mai modern 
zenékig. Ki mit tudott, azt énekelt. A kocsin pogácsa és szomjoltásra üdítő volt. Este a rendezvény sátorban 
finom vacsorával vendégeltek meg minket. Nagyon jól éreztük magunkat, remélem jövőre is részt vehetünk a 
szüreti felvonuláson.                                                             

Dóber Anna és Dóber Bendegúz 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Népmese napja - 2019. október 2. 

Iskolánkban az idei évben már hagyományos programként került megrendezésre a Népmese napja. A Benedek 
Elek születésnapjához kapcsolt országosan ismert eseménnyel olyan izgalmas, tartalmas napot szerveztünk 
az alsó tagozatos tanulóknak, amellyel a meseolvasás és a népmesék hasznára és fontosságára hívtuk fel a 
figyelmet 

A napot mesehallgatással kezdték az alsósok. Reggel 8 óra előtt minden osztályba egy-egy felső tagozatos 
tanuló ült be, aki a számára kedves népmesét olvasta fel a gyerekeknek. 

A délelőtt folyamán az első és második osztályosok különböző feladatokat oldhattak meg a szünetekben, 
amiért jutalmat kaptak. Volt közte kirakó, útkereső, keresztrejtvény, amely feladatokat önállóan, vagy 
párokba szerveződve hajtották végre a gyerekek. Nagyon aktívan, lelkesen töltötték a feladatlapokat, a 
jutalomért cserébe. 

A harmadik és negyedik osztály részére vetélkedőt szerveztünk. A vetélkedő témája olyan általuk ismert 
mesék feldolgozása volt, amit óvódás vagy iskolás éveik alatt már megismerhettek. A mesés hét próba melyet 
ki kellett állniuk, hasonlított a legkisebb királyfi által végrehajtandó próbákhoz. A feladatok között voltak 
mozgásos játékok, fejtörők és olyan vicces próbák, mint a mézeskalács evés madzagról vagy a lencse és a bab 
válogatása homokból. Elmondásuk szerint a gyerekek legjobban az utóbbi két próbatételt élvezték. 

A legjobban teljesítő csapat oklevelet és könyvjutalmat kapott, de minden csapat egy-egy apró ajándékkal lett 
gazdagabb. A mosolygós gyerekarcokat látva örömmel készülünk a következő tanévben is az ünnepi 
alkalomra. 

Fleisch Edina, tanító 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/10/05/nepmese_napja_2019_oktober


Aradi vértanúk megemlékezés - 2019. október 4. 

2019. október 4-én reggel iskolánk alsó és felső tagozatos dráma szakkörösei különleges drámajátékot adtak 

elő. A színdarabot Szabóné Fehér Hajnalka rendezte. Idén így emlékeztünk meg az aradi tizenháromról, akik 

1849-ben életüket áldozták a magyar szabadságért.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/10/05/aradi_vertanuk_megemlekezes_2019_oktober


Papírgyűjtés – 2019. október 10. 

Október 10-én ismét papírgyűjtést rendeztünk az alsópáhoki Sportpályán. Gyerekek és szülők is nagyon 

sokat segítettek. 

    

   

 

  



Megemlékezés az 1956-os forradalomról - 2019. október 22. 

2019. október 22-én tartottuk megemlékezésünket az 1956-os forradalomról. Az ünnepi beszédet Szántó 

Endre tartotta, a műsort Takácsné Kovács Erzsébet tanárnő állította színpadra. Közreműködött az iskola 

énekkara Mericsné Rákosa Mariann vezetésével. Az ünnepség végén gyertyát gyújtottunk A Szabadság 

Kapuja emlékműnél. 

  

 

  



Versenyeredmények 
 

A zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola által szervezett megyei Német Fordítói Versenyen 1. 

helyezést ért el Buda Tamara, 2. helyezést ért el Gérczei Sára. Felkészítőjük Mile Rita. 

 

A megyei Angol Fordítói Versenyen 1. helyezést ért el Potharn Kitti. Felkészítője: Juhászné Sulyok 

Adrienn. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Halloween party - 2019. október 24. 
 
"Nagyon jó volt együtt, közösen feldíszíteni a termet. Igaz, a bulin én nem táncoltam olyan sokat, de láttam, 

hogy a többiek nagyon jól érezték magukat, aminek örülök. Az is jó, hogy a végén mindenki segített pakolni, 

és gyorsan kész lettünk." - Tóth Petra 

"Szerintem nagyon jó volt, nagyon élveztem, hogy nekünk kellett megszervezni. Nem annyira sokat 

táncoltam, de jól éreztem magam, sokat nevettünk. A végén gyorsan össze tudtunk takarítani." - Dorkó Kinga 

 

 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/9999/12/31/halloween_party_2019_oktober


Dr. Szántó Imre Nap - 2019. október 25. 
 

Iskolánkban idén első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a Dr. Szántó Imre 

Napot. Hajni néni és a drámacsoport tagjai jeleneteket mutattak be névadónk életéből. Ezután Szántó Endre 

mesélt az édesapjáról. Vera néni, Edina néni, Erzsi néni, Rita néni izgalmas feladatokat állítottak össze, 

volt közte totó és régi tárgyak felismerése. A fotófalnál egy pillanatra bárki tagja lehetett a Szántó családnak. 

István bácsi vezetésével régi játékokat tanulhattunk. A délelőtt zárásaként Hilda néni és az alsósok 

megtanítottak nekünk egy táncot a tornateremben. 

 

"Az osztályteremben találkoztunk. A lányoknak az volt a feladata, hogy a kicsiket vezessék osztályról-

osztályra. A végén egy táncot kellett megtanulni. Miután lezajlott a tánc, mindenki visszament az osztály 

termébe. Hosszú napunk volt, mert nekünk volt még utána egy óránk. Nagyon jó nap volt " - Horváth Noémi 

 

"Igaz, csak kísérő voltam és nem nagyon tudtam részt venni, de így is nagyon tetszett! Nagyon jól 

megszervezték azt az előadást a tanárok. Jó volt, hogy vegyes csapatok voltak, mivel így megismertem új 

embereket, és két elsős kislánynak a játszópajtása lettem. Jók voltak a feladatok, igaz abban én nem vettem 

részt annyira, mert kísérő voltam. Nekem legjobban a tornatermi játékok tetszettek. Jó volt az esernyő tánc, 

bár nekem annyira nem ment. kár, hogy ez volt nekünk az első és utolsó. "Tóth Petra  

 

"Nagyon jó volt, a tanárok nagyon jól megszervezték, hogy mikor kinek hova kell mennie. Nagyon jó volt az 

is, hogy vegyesek voltak a csapatok, két elsős lánnyal össze is barátkoztunk, nagyon cukik voltak. Jó volt 

csapatokban dolgozni. Legjobban tetszett az esernyős tánc és a tornatermi játékok. Sajnos ez volt az utolsó 

ilyen napunk." - Dorkó Kinga 

"Jó volt, hogy vegyes csapatok voltak, mert így megismertem embereket más osztályokból! Ábrahám Róza 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pályaorientációs nap - 2019. november 15. 

November 16-án iskolánkban pályaorientációs napot tartottunk. Az 1. osztályosok a keszthelyi 

Tűzoltóságon és a Mentőállomáson jártak, a 3. osztályosok a keszthelyi Rendőrkapitányságon. A 2. és a 4. 

osztályosoknak az iskolában tartottunk érdekes foglalkozásokat. A 7. és 8. osztályosok a Szakmabemutató 

és Kiállításon vettek részt. 

Az 5. és a 6. osztály itt az iskolában ismerkedett szakmákkal, különböző foglalkozásokkal. Először 

kisfilmeket tekintettek meg az Euro Skills Budapest Szakmák bemutatása 2018- szakmai anyagból. Főként 

a hiányszakmákról esett szó. Ezt követően 2 nagyon különleges foglalkozás rejtelmeibe tekinthettünk be 

aktív résztvevőként. Megismerkedtünk a vadgazdálkodás, vadászat fontosságával, sokszínűségével. 

Másodikként pedig a hivatásos tűzoltó munkája került interaktív  bemutatásra. Tartalmas, élményekben 

gazdag délelőtt van mögöttünk. 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/11/26/palyaorientacios_nap_2019_november


Szép Zalában születtem 

 

 

Nagyon szép eredmények születtek a "Szép Zalában születtem" című népdaléneklési verseny területi 
fordulójában.  

Gáti Vivien 3. osztályos tanuló arany minősítést kapott, és tovább jutott a megyei fordulóba. 

Grubánovits Lili 2. osztályos tanuló arany minősítést kapott, és továbbjutott a megyei fordulóba. 

Bokor Lili és Zobb Jázmin kettőse ezüst minősítést kapott. Jázmint meghívták a megyei fordulóba. 

Németh Ádám és Porkoláb Zétény ezüst minősítést kapott. 

Felkészítőik: Szabóné Fehér Hajnalka, Vachter Szilvia, Ninkó Jánosné. 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/12/03/szep_zalaban_szulettem


 

Hüllőkiállítás 2019. november 20. 

Iskolánkban a két évvel ezelőttihez hasonlóan ismét volt Hüllőkiállítás a zsibongóban. Sok érdekes, különleges 

állatot láttunk kiállítva, kígyókat, siklókat, madárpókot. Ásványokat, és ásványból készült ékszereket is 

vásárolhattunk. A bátrabbak a kígyót a nyakukba is vehették.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/12/14/hullokiallitas_2019_november


Első adventi gyertyagyújtás 2019. november 30. 

Iskolánk alsó tagozatos tanulói idén is szép műsort adtak a Művelődési Házban az első adventi 

gyertyagyújtás után. A gyerekek verset mondtak és az alsópáhoki Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjaival együtt 

énekeltek. A műsort Ninkó Jánosné Margit néni állította össze. 

 

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/12/14/elso_adventi_gyertyagyujtas_2019_november


Mikulás 2019. december 6. 

 

Csupa jó gyerek jár az iskolánkba, így idén is meglátogatott minket a Mikulás. Az alsósoknak délelőtt volt 

sportverseny, vetélkedő, sok finom sütemény, zene és tánc. A felsősök délután buliztak egy nagyot. 

 



Matematika és angol verseny 

  

Megyei Matematika verseny 2. helyezés Péntek-Vízkelety Kristóf, 6. helyezés Borsos Andor. Felkészítőjük: 

Türgyei-Bartos Noémi 

Kőrösi Angol Nyelvi Verseny 3. helyezés Péntek-Vízkelety Kristóf. Felkészítője: Juhászné Sulyok Adrienn 

Gratulálunk! 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2019/12/20/matematika_es_angol_verseny


Karácsony 2019. december 21. 

2019. december 21-én tartottuk karácsonyi műsorunkat az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda gyerekeinek 

közreműködésével. A műsort összeállította Fleisch Edina és Vachter Szilvia tanítók. A színdarabot Szabóné 

Fehér Hajnalka rendezte. A táncokat Horváth Hilda tanította meg a gyerekeknek. A felsős énekkart 

Mericsné Rákosa Mariann vezette. 

 

 

 

 

  



Petik Ákos gitárművész előadása 2020. január 17. 

Péterfalvy István tanár úr meghívására iskolánk vendége volt Petik Ákos gitárművész, aki egy hangulatos 

előadással varázsolta el a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 

  

 

  



Afrikában jártak - Czinderiné Farkas Magdolna előadása 
 

 

Czinderiné Farkas Magdolna volt iskolánk vendége, aki afrikai misszióján átélt élményeit osztotta meg a 
gyerekekkel.  

"Jó volt nézni és hallgatni az előadást, mert megismertette velünk Afrikát.  

Láthattuk, hogy mennyire örülnek a gyerekek pár apróságnak, például pólónak, ékszernek, ruháknak. 
Megterhelő is volt nézni, mert a szegénység és a tudatlanság terhét viselték. Emellett a higiénia sem sok volt, 
sokan betegednek és halnak meg.  

Érdekes volt hallgatni, hogy miben más egy nem olyan fejlett kontinens, mint például Európa. Érdekes volt, 
mert Magdi néniéket az afrikaiak olyan boldogan fogadták. 

Különleges volt látni, hogy élnek az emberek a szegényebb országokban. Megérintett minket az, hogy a 
szegénységük ellenére milyen boldogok.  

Nagy volt a szegénység, sokan éheztek, sok volt a munkanélküli. Sok volt a beteg és az árva gyerek. A 
gyerekek is dolgoztak, rongyos ruhákban jártak. Romos házakban éltek. Szerencsés vagyok, hogy én egy ilyen 
modern környezeteben élek. Meglepődtem, hogy ott ilyen a helyzet, rossz volt látni." 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/02/20/afrikaban_jartak_czinderine_farkas_magdolna_eloadasa


Történelem verseny, úszóversenyek 

Iskolánk tanulói újra szép versenyeredményeket értek el: 

 

Farkas Máté a zalalövői megyei történelem versenyen 1. helyezést ért el. Felkészítője: Horváth Matild. 

A Megyei Úszás Diákolimpián 

Jánka Jázmin: gyors: 8. helyezés, mell: 5. helyezés 

 

Deme Borka: gyors: 7. helyezés, mell: 6. helyezés 

 

Jánka Barnabás: gyors: 2. helyezés, hát: 1. helyezés 

 

Szabó Dávid: gyors: 3. helyezés, mell: 1. helyezés 

 

Varga Balázs: gyors: 1. helyezés, hát: 1. helyezés 

  

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/02/03/tortenelem_verseny_uszoversenyek


Farsang 2020. február 14. 

 

Február 14-én a 92 és feledik Oscar díj átadáson vehettünk részt iskolánk tornatermében. A "sztárok" 

bevonulása után az osztályok fergeteges produkciói következtek, majd tombola, játékok, zene és tánc. 

Fantasztikus este volt! 

 

 
 

 
Mik 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/02/20/farsang_2020_februar


 

Versenyeredmények 

Az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Szivárvány színű Balaton" című 

rajzpályázatán Frankó Kármen és Erdélyi Gábor 2. osztályos tanulók különdíjban részesültek kiemelkedő 

alkotásaikért. 

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójában Péntek-Vízkelety Kristóf 3. helyezést ért el, 

valamint az országos fordulóba jutott. Felkészítője: Türgyei-Bartos Noémi 

Gratulálunk! 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/03/13/versenyeredmenyek_454


Diákközgyűlés 
 

Kámán Dániel, iskolánk Diákönkormányzatának elnöke jelöltette magát az Országos Diák Tanács és Diák 

Parlament küldöttének. Így részt vett 2020. január 31. és február 2. között a Diákparlament ülésén, 

Székesfehérváron. Az itt átélt élményeiről és itt szerzett tapasztalatairól iskolánk diák közgyűlésén is 

beszámolt. Köszönjük szépen Dánielnek, hogy képviselte Zala megyét ezen a rangos eseményen.  

 

 

 
 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/03/13/diakkozgyules


Palacsinta napok 2020 

Az előző évek hagyománya szerint megtartottuk a Palacsinta napokat, melyet az angolok minden évben 

Húshagyókedd napján ünnepelnek. A gyerekek megkeresik az interneten az amerikai palacsinta receptjét, 

megbeszélik, ki mit hoz a szükséges hozzávalók és eszközök közül, majd együtt elkészítik és megeszik a 

finomságot.  

 

 

  



 

Tapasztalataink a digitális oktatásról 

2020. március 16-tól nem látogathattuk az iskolát, digitális munkarendben folyt tovább az oktatás. Az 

átállás kezdeti nehézségei után szépen lassan mindannyian belerázódtunk, megszoktuk, hogy minden reggel 

órarend szerint megkapjuk a tananyagot és a feladatokat, megismertük a Google Tanterem működését és már 

elboldogultunk az elkészült feladatok fotózásával és a fotók feltöltésével is. Hetente több online tanórán is 

kaptunk segítséget tanárainktól. Megtanultunk csatlakozni a videóhívásokhoz, és igyekeztünk 

végighallgatni egymást, hogy elkerüljük a hangzavart. Sokat tanultunk ebből az időszakból, jó néhány dolgot 

érdemes is lenne tovább vinnünk magunkkal. 

  

1. Milyen otthoni képességekre derült fény a karantén ideje alatt? : tudok főzni gulyáslevest. 

2. Miről szeretnék többet megtudni (egy tanult téma, egy új hobbi)? Miben szeretnék fejlődni? Hát szeretnék 

fejlődni a szerelésbe. 

3. 3 dolog amit megtanultam magamról, amit megőrzök. Megtanultam fűkaszát használni, egyedül tanulni , 

megtanultam gyorsan írni billentyűzeten. Bujtor Zsolt 

  

1.  Élvezem a takarítást. Találok mindig valamit, amit kipróbálhatok, hogy elüssem az időmet. 

2. Fejlődni szeretnék a rajzolásban, festésben, ukulelézésben, angolban. 

 3. 3 dolog, amit megtanultam magamról, amit megőrzök. Pontos vagyok, és hamar kész vagyok a 

feladataimmal. Be tudom osztani az időmet. Nehezen tanulok, ha nincs, ami motiváljon.(dolgozat vagy 

felelés) Ábrahám Róza 

  

1. Milyen otthoni képességekre derült fény a karantén ideje alatt? (tudok mosogatni, gereblyézni…) 

Hát sokat segítettem anyának főzni és egy csomó receptet még miegymást megjegyeztem. Úgyhogy most már 

nem annyira idegen számomra a konyha ilyen téren. 

2. Miről szeretnék többet megtudni (egy tanult téma, egy új hobbi)? Miben szeretnék fejlődni? 

 Mostanában egyre többet rajzolok, festek, színezek. Eddig ilyenekre a házik mellett nem nagyon volt időm, 

de ezen túl mindig fogok rá időt szakítani. Nagyon megszerettem ezt a hobbit. 

3. 3 dolog, amit megtanultam magamról, amit megőrzök. 

 Sokat mozogtam és újra rájöttem, hogy a sportolástól meg a mozgástól mennyire fel tudok dobódni. A 

mozgással kapcsolatban (bár ez a tanulásra és másra is vonatkozik) az is meg maradt, hogy ha eredményt 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/08/18/tapasztalataink_a_digitalis_oktatasrol


akarok elérni néha ki, kell lépnem a komfortzónámból. Aztán nálam átértékelődtek az emberi kapcsolatok 

fontossága. Az osztálytársaim, a tanárok, a nagyszüleim, barátaim hiánya ráébresztett arra, hogy ki kell 

használni az összes olyan pillanatot, amit ő velük, tölthetek. Lucz Réka 

 

1. Milyen otthoni képességekre derült fény a karantén ideje alatt? (tudok mosogatni, gereblyézni…) fűnyírás 

magasnyomású mosóval térkőmosás főzés sütés 

 2. Miről szeretnék többet megtudni (egy tanult téma, egy új hobbi)? Miben szeretnék fejlődni? angol matek 

informatika 

 3. 3 dolog, amit megtanultam magamról, amit megőrzök. 

Meg kell küzdeni, azért amit akarunk. Ki kell állnunk az igazért. Nem szabad mindenkinek mindent 

elhinni. Ódor Izabella 

  

1. Milyen otthoni képességekre derült fény a karantén ideje alatt? (tudok mosogatni, gereblyézni…) Tudok 

bundás kenyeret csinálni, tudok rendet rakni a szobámban, tudok porszívózni, tudok muffint sütni, tudok 

amerikai palacsintát sütni. 

 2. Miről szeretnék többet megtudni (egy tanult téma, egy új hobbi)? Miben szeretnék fejlődni? Animálásról 

szeretnék többet megtudni, illetve a rajzolásban szeretnék fejlődni. 

 3. 3 dolog, amit megtanultam magamról, amit megőrzök. Nehezen unok meg valamit, ami nagyon tetszik. 

(pl. egy dal, sorozat, stb.) Jól tudok angolul beszélni. Plótár Petra 

  

1. Milyen otthoni képességekre derült fény a karantén ideje alatt? (tudok mosogatni, gereblyézni…) 

Megtanultam kosarazni nagyjából, tudok sütit sütni 

 2. Miről szeretnék többet megtudni (egy tanult téma, egy új hobbi)? Miben szeretnék fejlődni? Spanyolul 

megtanulni, fotózni 

 3. 3 dolog, amit megtanultam magamról, amit megőrzök. Legtöbbet az én véleményem számít saját 

magamról. Jobban megismertem a barátaimat és jobb lett a barátságunk. Rájöttem, hogy szeretek 

fotózni. Kulcsár Dóra 

 

 

 



Rendhagyó tanévzáró 2020. június 18. 

A tanévzáróra is rendhagyó módon került sor: ezúttal nem közösen, hanem osztályonként: az alsósok a 

zsibongóban, a felsősök a tornateremben kapták meg igazgató nénitől és az osztályfőnököktől a 

könyvjutalmakat, az okleveleket és a bizonyítványokat. Igazgató néni külön kihangsúlyozta, hogy a szülők 

segítsége és támogatása nélkül nem lett volna lehetőségünk lezárni ezt a minden szempontból különleges 

tanévet.  

 
 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/08/18/rendhagyo_tanevzaro_2020_junius


Rendhagyó ballagás 2020. július 17. 

A rendhagyó tanévzárást rendhagyó, de így is megható ballagás követte. Nyolc éven keresztül kitűnő 

tanulmányi eredményéért, a tanulmányi és sportversenyeken elért eredményéért a Dr. Szántó Imre Díjat 

Lázár Anna Sára érdemelte ki. Gratulálunk neki! 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/08/18/ballagas_2020_julius


Nyári napközi 2020 

Nyáron iskolánk is biztosította a napköziben való részvétel lehetőségét az alsós gyerekeknek. A pedagógusok 

és a segítők sok érdekes programot szerveztek: dottóztak, sétáltak, fagyiztak, fazekas műhelyben és strandon 

is jártak. 

 

 



Erdei iskola Mindszentkálla 

 
A negyedik osztályosok négy csodálatos napot tölthetett együtt tanáraikkal, Margit nénivel és Edina 

nénivel Mindszentkállán július elején. 

Első utunk a Káli-medencében található Hegyestűhöz vezetett. A nap hátralevő részén 

kipróbálhattuk főzőtudományunkat, és megsütöttük talán életem legfinomabb pizzáját, majd diszkóval 

zártuk a napot. . Másnap ellátogattunk a kékkúti kecskefarmra, ahol megkóstolhattuk a csokis és ribizlis 

kecskefagyit. Délután a szabadban játszhattunk, beszélgethettünk. Vacsora után következett a 

bátorságpróba. Éjszaka 4 fős csoportokban kellett átjutni az erdőn. Utána fáradtan zuhantunk be az ágyba. 

Reggelre meglepetés várt minket: éjszaka a lányok összekenték az arcunkat rúzzsal. Jót nevettünk! 

Reggeli után lovaskocsikázás, számháborúzás és tájékozódási túra következett. 

Az utolsó éjszaka mi is megvicceltük a lányokat. Reggel már fáradtan, de tele jobbnál jobb 

élményekkel indultunk haza szüleinkhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyári tábor Balatonföldvár 2020. július 20-25. 

Szerencsére végül sor kerülhetett a szokásos nyári táborunkra is. Ezúttal Balatonföldváron töltöttünk el öt 

szuper napot. Sokat strandoltunk, sétáltunk, kirándultunk, hajókáztunk, finomakat ettünk és persze keveset 

aludtunk. Köszönjük a szervezést Mile Rita tanárnőnek, valamint a segítséget a felügyeletben Szántó 

Istvánnénak, Takácsné Kovács Erzsébetnek és Meszlényiné Szabó Juditnak.  

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/08/18/nyari_tabor_balatonfoldvar_2020_julius_20

