
Szakköri összesítés 
 

Összeállítottuk az idei tanév szakköri kínálatát.  

Kérjük, hogy legkésőbb szeptember 16-án délutánig írásban (a tanulói szerződés 3. mellék-

letében, melyet idén is online kell kitölteni) jelezzétek, hogy gyermeketek a hét napjain mi-

lyen iskolai programon venne részt, és várhatóan meddig marad az iskolában. Ennek megfe-

lelően tudjuk szervezni a délutáni foglalkozásokat és a tanári óraszámokat is. A visszajelző 

kérdőívet az utolsó oldalon találjátok! 

A tanulói szerződéseket is küldjük Nektek a közeljövőben. 

 

A szakkörökre azok jelentkezését várjuk, akik minimum félévre elköteleződnek arra, hogy 

részt vesznek a foglalkozásokon. Ezért kérjük, hogy felelősségteljesen válasszátok meg gyer-

meketek délutáni elfoglaltságait! 

 

Az iskola által szervezett, költségekkel járó foglalkozásokat 8 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani, 

annak költségeit is erre a minimumlétszámra tudjuk meghirdetni. 

Ezért: 

 az iskola által szervezett szakkörökre való jelentkezést a tanulói szerződéstől függetlenül is je-

leznetek kell Füzesi Andreánál (a gazdasági irodában), egy szándéknyilatkozat aláírásával, 

 ő értesít Benneteket, ha egy-egy szakkörnél összejött a megfelelő létszám 

 ezután tudjátok befizetni a költségeket, 

 s ha ez is rendben van, kezdődhet a közös munka 

 amennyiben nem lenne elég érdeklődő, de a jelentkezők vállalják, hogy a költségeket szétoszt-

ják maguk között, akkor az új szakköri díj befizetése után indulhatnak a foglalkozások 

Szülői Hírlevél 
Palánta Általános 

Iskola 

Hittan 
 

Az idei tanévben eddig két felekezet hirdet hittan foglalkozást az iskolában. 

 Az evangélikus hittan foglalkozást Kézdy Péter lelkész és Andaházy Emese vezeti személyes 
egyeztetést követően. Felekezetre való tekintet nélkül Péterék mindenkit szeretettel várnak. 

Az alsósokkal Jézus történeteivel foglalkoznak a diákok, a felsősökkel pedig a Bibliával (Kik, mikor 
és hol írták, miért írták, kik olvasták, milyen nyelven írták, hogyan fordították?) 

 A katolikus hittant idén is Mirkné, Magdi és Komáromi Hajnalka vezeti, várhatóan hétfőnként 15 
órától. 

 

A hittan foglalkozásra a titkárságon tudtok jelentkezni, a titkarsag@palanta.hu címen! 
 

mailto:titkarsag@palanta.hu


Az első két évfolyamon ún. egész napos iskolai oktatásban tanulnak a diákok. 

Ez azt jelenti, hogy minden nap 15:00-ig tart a tanítási nap, ami mindenkinek kötelező. 

15 órától az itt maradó gyermekek e két évfolyamon összevont csoportos, térítésmentes foglalkozáson ve-
hetnek részt.  Ezek „védett” foglalkozások azoknak, akik 45 percen át zavartalanul részt tudnak venni az 
adott tevékenységekben. 
 

Akiért 15:15 és 16:00 óra között jönnének, a napköziben lehetnek a 3-8. osztályosokkal, így a rendszeres 
érkezés/távozás nem zavarja meg az adott foglalkozás menetét.  
 

A megajánlott foglalkozások: 

 

Hétfőn - Diavetítés: Délután jól eshet a gyermekeknek egy kis  lassú, mégis szárnyaló „mozizás”, kuc-

kózós hangulatban. Gyerekkorunk kedvenc meséiből mazsolázunk , s nézzük meg azt valódi diafilmen. 

 A foglalkozást Pribelszky Mária vezeti. 

 Helyszíne: 1. osztály terme az 1. emeleten 

 

Kedden - Társasjáték foglalkozás: A diákok egyéni, páros és csoportos játékokkal is játszhatnak eb-

ben az idősávban, az érdeklődésüknek megfelelően. Hozhatnak magukkal otthonról kedvenc társasjátéko-

kat, és kipróbálhatnak teljesen ismeretlen játékokat is. 

 A foglalkozást Szegediné Veszprémy Eszter vezeti. 

 Helyszíne: 2. osztály terme az 1. emeleten 

 

 

Szerdán a pedagógiai Műhely miatt 15 órától csak összevont napközi van, ahol 1-8. osztályosok vannak együtt. 

 

 

Csütörtökön - Kézműves foglalkozás: A foglalkozásra járók olyan  kézműves tevékenységekben vehet-

nek részt, ahol rövid időn belül is kész munkákat alkothatnak. Eközben pedig számos alapanyaggal is-

merkedhetnek meg. 

 A foglalkozást Szemenkei—Kiss Melinda és Bégány Márta vezetik. 

 Helyszíne: 1. osztály terme az 1. emeleten 

 
 

Pénteken - Macitorna: Az egész napos tanulás után jól esik a mozgás. A gyerekek a közeli játszótéren 
vagy az udvaron játszanak, mozognak, hol a tanár irányításával, hol szabad választás alapján. Az itt mara-
dóknak ez a foglalkozás a mindennapos testnevelés egyik tanóráját biztosítja.  

 A foglalkozást Nyírő—Kriston Edina vezeti. 

 Helyszíne: tornaterem és/vagy udvar 

 
  

  

 

Az 1-2. osztály délutánjai 



              

 

A 3-4. osztályosoknak minden nap 13:15-ig tart a tanítás, utána  mennek ebédelni. 

Délután a napközi két részből áll: 

 14:15- 15:00 között tanulási idő,  15:15 - 16:00 között játékidő lesz. 

A mindennapi írásbeli és szóbeli házi feladat nyugodt körülmények között elvégezhető a tanulószobán, a 

diákok 1-2. osztályban osztálykeretek között az ún. hangyaidőben gyakorolták is a csendes, elmélyült, ön-

álló tanulást. Azonban ezt a csendes idősávot csak akkor tudja az iskola a 3-4. osztályosoknak is biztosíta-

ni, ha a tanulószobán azok a gyerekek ülnek benn, akik csak 15 órakor lépnek ki a terem ajtaján. 

Ezért kérjük, úgy szervezzétek a délutáni programokat a tanulás védelme érdekében, hogy a 

tanulószoba ideje alatt senkinek ne kelljen korábban elindulnia, és a kísérők se nyissanak be 

a terembe! Köszönjük! 

Vagyis az a gyermek, aki 14:15 és 15:00 között megy el az iskolából, már ne menjen be a tanulószobára! Ők, ha szük-

séges, a bejárati előtérben várhatják meg a vonatindulást vagy a szüleiket. 
 

Szakkörök, melyeket a 3-4. osztályosoknak (is) hirdetünk: 

 

Kézműves szakkör: A szakkörön résztvevők saját maguk készítenek egyedi tárgyakat, megismerkednek az alapanya-

gokkal, az eszközök használatával, hagyományos és modern alkotó tevékenységek közben (pl. nemezelés,  fonások, szö-

vés, varrás, hímzés, papírmunkák, gyékény-, csuhé- és szalmatárgy készítés; gyöngyfűzés és gyöngyszövés, bőrmunkák; 

szalvétatechnika, zsugorka, ékszerkészítés, stb.) (A szakkör féléves anyagdíja 5 000 Ft, a jelentkezést  először Palkovics Dó-

rinál kell jelezni, a gazdasági irodában!)  

 A foglalkozást Várnagy Bea vezeti.  

 Helyszíne: 7. osztály terme az 2. emeleten  

 Időpont: HÉTFŐNKÉNT 14.15 - 15:45 között 

 

Sportkör:  A foglalkozás kötelező azoknak a diákoknak, akik nem tudják írásban igazolni, hogy heti legalább 2 alkalom-

mal valamilyen iskolán kívüli sporttevékenységet végeznek! 

 A foglalkozást szerdán Szabó—Rekecki Ágota vezeti. 

 Helyszíne: udvar, játszótér 

 Időpont: SZERDÁNKÉNT és CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 14:15—15:00 között 

 

Vizuális kultúra szakkör: Azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akik érdeklődnek a rajzolás, festés iránt ész szeretnének 

minél többféle eszközzel és lehetőséggel megismerkedni a vizuális önkifejezés területén. A 3-4. osztályos csoport maximá-

lis létszáma 15 fő. (A tavalyi szakkörösök előnyt élveznek jelentkezéskor, a továbbiakban a jelentkezés sorrendje dönt.. A 

szakkör féléves anyagdíja 8 000 Ft, a jelentkezést először Palkovics Dórinál kell jelezni, a gazdasági irodában!) 

 A foglalkozást Bégány Márta vezeti. 

 Helyszíne: 4. méhecske osztály terme az 1. emeleten 

 Időpont: SZERDÁNKÉNT 14:15—15:45 között 

 
 

PaDÖK: A Palánta Péntek című iskolaújság szerkesztése, a diákügyelet  működtetése két fontos feladat, melyet a diákok 

vállalnak a közösségi feladatokból. Emellett minden másról is szó esik a PaDÖKön, vagyis a Palánta Diákönkormányzati 

megbeszéléseken. 

 A foglalkozást Ambrus—Pénzes Júda és Nyírő—Kriston Edina vezetik, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 5. V osztály terme a földszinten  

 Időpont: SZERDÁNKÉNT 14:15—15:45 között 

A 3-4. osztály délutánjai 



 

A szabály minden választható programnál:  

 szívesen látunk minden érdeklődőt, 

 azok a diákok, akik maradnak a délutáni időszakban, az aznap választható programokban 
vehetnek részt, mert az iskolában maradó diákok csak  felnőtt felügyelet mellett tartózkod-
hatnak az épületben vagy az udvaron, 

 aki tehát délután az iskolában marad, több délután is részt kell vegyen a tanulószobai fog-
lalkozásokon, ahol a házi feladat elkészítése a közösen elérendő cél.  

Felsős foglalkozások 



Matek műhely 6. osztályosoknak: Együtt könnyebb! Plusz segítséget kapnak a tananyaggal lassabban, vagy 

nehezebben haladók. Cél a tantárggyal kapcsolatos szorongások, elakadások csökkentése a személyesebb figyelem, és 

együtt gyakorlás  

 A foglalkozásokat Kárpáti Henriette vezeti, a foglalkozás ingyenes 
 Helyszín: 5. CS osztály terme a földszinten 
 Időpont: HÉTFŐNKÉNT 13:15—14:00 között 

 
Irodalmi önképző 5-6. osztály: Azoknak az 5-6. osztályos gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek olvasni, akiket 

érdekelhet egy film vagy egy regény folytatása, vagy épp arra keresi a választ, hányféle vége lehet egy történetnek a 

„boldogan éltek, míg meg nem haltak után”. Ha szeretsz történeteket írni, és azt szívesen megosztanád másokkal is, 

esetleg kipróbálnád, milyen lehet többféle vázlatot írni, vagy eljátszani azt, vár Téged is Ági néni az irodalmi önképző-

re. 

 A foglalkozást Mayer Ágnes vezeti, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 6. osztály terme a földszinten 

 Időpont: HÉTFŐNKÉNT 14:15—15:00 között 

 
Kézműves szakkör: A szakkörön résztvevők saját maguk készítenek egyedi tárgyakat, megismerkednek az 

alapanyagokkal, az eszközök használatával, hagyományos és modern alkotó tevékenységek közben (pl. nemezelés, 

fonások, szövés, varrás, hímzés, papírmunkák, gyékény-, csuhé- és szalmatárgy készítés; gyöngyfűzés és gyöngyszö-

vés, bőrmunkák; szalvétatechnika, zsugorka, ékszerkészítés, stb.) (A szakkör féléves anyagdíja 5 000 Ft, a jelentkezést 

először Palkovics Dórinál kell jelezni, a gazdasági irodában!) 

 A foglalkozást Várnagy Bea vezeti. 

 Helyszíne: 7. osztály terme az 2. emeleten 

 Időpont: HÉTFŐNKÉNT 14.15 - 15:45 között 

 

Angol szakkör 8. osztályosoknak:  A szakkör célja az órán tanultak elmélyítése, kiegészítése, a kommunikáci-

ós készség fejlesztése, esetleges hiányok pótlása, segítségadás igény szerint, valamint a vizsgára és a felvételire való 

felkészülés támogatása. 

 A foglalkozást Sárvári Katalin és Csuzdi Csaba Dávidné vezetik, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 8. osztály terme a 2. emeleten 

 Időpont: HÉTFŐNKÉNT 14:15 - 15:00 között 

 

Vizuális kultúra szakkör: Azoknak az 5-8. osztályos gyerekeknek ajánljuk, akik érdeklődnek a rajzolás, festés 

iránt ész szeretnének minél többféle eszközzel és lehetőséggel megismerkedni a vizuális önkifejezés területén. 

A csoportok maximális létszáma 15 fő. (A tavalyi szakkörösök előnyt élveznek jelentkezéskor, a továbbiakban a jelent-

kezés sorrendje dönt.. A szakkör féléves díja 8000 Ft, ezért  a jelentkezést először Palkovics Dórinál kell jelezni, a gaz-

dasági irodában!) 

 A foglalkozást Erdélyi Judit vezeti 

 Helyszíne: 7. osztály terme a földszinten 

 Időpont: KEDDENKÉNT 14:15—15:45 között 

 
Matematika és magyar felvételi előkészítő:  Az edzésprogramból: tesztíró rutin kialakítása, típushibák el-

kerülése, részletes eredmény tabella,  tesztíró stratégiák, időgazdálkodás,  tempó és biztonságérzet növelés. 

A foglalkozásokon az eddigi középiskolai felvételi tesztek megírása, megbeszélése és javítása történik. A hétről hétre 

elért eredmények alapján (amelyről eredménytábla születik, részletezve az egyes feladattípusokban elért eredményt) a 

gyerekek gyakorló feladatokat kapnak, illetve az osztályban tanító kollégákkal egyeztetjük az eredményekből esetleg 

következő órai teendőket. A kialakuló rutinnak köszönhetően biztosan javuló eredményekből a tanulók is sikerél-

ményhez jutnak, csökkenhet a szorongásuk. A 10 éves tapasztalatnak köszönhetően azt is megláthatjuk, kinél, mi a 

feltételezhető teljesítmény „plafon”, ez pedig a reális iskolaválasztásban is segítheti a családot.  

 A matematika foglalkozást Várnagy Beáta, a magyar foglalkozást Pénzes Júda vezeti, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 8. osztály terme a 2. emeleten 

 Időpont: magyar KEDDENKÉNT, matematika CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 14:15—15:00 között 

 

 

 



 

Sportkör:  A foglalkozás kötelező azoknak a diákoknak, akik nem tudják írásban igazolni, hogy heti legalább 2 alka-

lommal valamilyen iskolán kívüli sporttevékenységet végeznek! 

 A foglalkozást szerdán Szabó—Rekecki Ágota vezeti. 

 Helyszíne: udvar, játszótér 

 Időpont: SZERDÁNKÉNT és CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 14:15—15:00 között 

 

PaDÖK: A Palánta Péntek című iskolaújság szerkesztése, a diákügyelet  működtetése két fontos feladat, melyet a diá-

kok vállalnak a közösségi feladatokból. Emellett minden másról is szó esik a PaDÖKön, vagyis a Palánta Diákönkor-

mányzati megbeszéléseken. 

 A foglalkozást Ambrus—Pénzes Júda és Nyírő—Kriston Edina vezetik, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 5. V osztály terme a földszinten  

 Időpont: SZERDÁNKÉNT 14:15—15:45 között 
 

Matek műhely 5. osztályosoknak: Együtt könnyebb! Plusz segítséget kapnak a tananyaggal lassabban, vagy 

nehezebben haladók. Cél a tantárggyal kapcsolatos szorongások, elakadások csökkentése a személyesebb figyelem, és 

együtt gyakorlás  

 A foglalkozásokat Kárpáti Henriette vezeti, a foglalkozás ingyenes 

 Helyszín: 5. CS osztály terme 

 Időpont: 13:15—14:00 között 
 
Drámajátékok: A drámajáték 45 percében mozgásos, hangos, beszélgetős és vitatkozós játékokat gyakorlunk. Azok-

nak a felsősöknek ajánlom, akik nehezebben oldódnak közösségi feladatokban, csoportmunkában, izgulnak egy-egy 

megmérettetésnél, és szeretnének fellazulni, lazulni kicsit.   

 A foglalkozást Ambrus—Pénzes Júda vezeti, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 5.CS osztály terme a földszinten 

 Időpont: szerdánként 14:15—15:00 között 

 

Természettudományos szakkör 7. osztályosoknak:  A 7. osztályosok idén találkoznak először a természet-

tudományos szaktárgyakkal. Nekik kínálunk egy lehetőséget arra, hogy amit nem feltétlen értenek meg a fizika, kémia, 

biológia vagy földrajz órákon, akkor itt kérdezhessenek, gyakorolhassanak, kicsivel több időt és figyelmet fordíthassa-

nak a tanultakra. 

 A foglalkozást Koráné Szűcs Szilvia vezeti, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 7. osztály terme a 2. emeleten 

 Időpont: CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 13.15 - 14:00 között 

 

Komplex művészetfoglalkozás: A művészeti foglalkozáson verssel, zenével közösen hangolódunk és alkotunk. 

Az alkotás élmény és eszköz az elmélyüléshez, az önmagunkhoz és másokhoz kapcsolódáshoz. A szabad asszociáción 

keresztül feldolgozott alkotás tükröt tart készítője számára, így fejlesztő hatású. 

A foglalkozás segít az együttműködés és a kommunikáció kompetenciáinak fejlődésében, a stresszel való megküzdés-

ben,  és hozzájárul a tanulás megkönnyítéséhez. 

 A foglalkozást Bégány Márta vezeti, a foglalkozás ingyenes. 

 Helyszíne: 7. osztály terme a 2. emeleten 

 Időpont: CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 13.15 - 14:45 között 

 

 

 

A délutáni visszajelző kérdőívet ITT találjátok! 

https://forms.gle/n3aKQs77srnqUwaU9


Az iskolát érintő, külső szervezésű szakkörök 

FOCI 
 

Játékos fociedzésre invitálja a Palántás fiúkat és lányokat Bilau Csaba, pilisvörösvári edző. 

Az edzések helyszíne: pilisvörösvári labdarúgó pályán (rossz idő esetén teremben) 

Az edzések időpontja: szerdán 15:10 - 15:55 között 

(A gyerekek az edzővel mennek át a helyszínre 15:00-kor, és oda kell majd értük menni: Pilisvörösvár, Szent 
Erzsébet u. 37.) 

Költségek: az edzővel egyeztetve 

Jelentkezni az edzőnél lehet a következő elérhetőségeken: 

Telefonszám: 70 942-3119 

 E-mail: bilaucsaba@gmail.com  

Helen Doron angolóra az alsósoknak 
 

A Helen Doron órákon a gyermekek az élménypedagógia módszerével, szintenként egymásra épülő, játékos 

foglalkozásokon sajátítják el az angol nyelvet. A szakképzett Helen Doron Super Nature tanárok segédleté-

vel a diákok nem „tanulnak”: úgy sajátítják el az angol nyelvet, mintha az második (harmadik, negyedik…) 

anyanyelvük lenne. 

A Palántában már öt éve tanítunk, így lehet referenciát is kérni.  

Bárkit, aki kedvet és késztetést érez, hogy kipróbálja a módszert, szeretettel látunk!  

A szakkör időpontja: 

 szerdánként  14:10-től a nagyoknak, valamint 15:30-tól a kicsiknek 

Az első bemutató foglalkozás mindenkinek ingyenes, melynek időpontja 2022. szeptember 14. szerda 15:15 

Költségek: a szervezővel egyeztetve 

 

A foglalkozásra várjuk a tavalyi diákjainkat, és újonnan az 1-2. osztály palántás diákjait is! 
 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

 Tegyei Nóra e-mail címe: pilisszentivan@helendoron.com telefonszáma: +36(20)626-51-60  

ÉNEK szakkör felső tagozatosoknak 
 

Fers Márta, a 7-8. osztályosok énektanára szeretettel várja az énekelni szerető felsős diákokat. Azokat is, 

akik egyfolytában énekelnek, és azokat is, akik azt gondolják, hogy nincs elég jó hangjuk, de szívesen fej-

lesztenék azt. 
 

A szakkör időpontja: hétfőnként 15:15 és 16:00 óra között 

Költségek: 6000 Ft/alkalom, mely a jelentkezők között oszlik meg . 

A foglalkozást csak akkor tudjuk elindítani, ha legalább 3 diák jelentkezik. A maximális létszám: 10 fő 
 

Jelentkezni Fers Mártánál lehet a következő elérhetőségeken: fers.marta@palanta.hu 

 

 

Kung Fu edzéslehetőség a Palántában 

Most folynak a megbeszélések, hogy iskolánkban is legyen olyan küzdősport, melynek a 
tornatermünkben adunk otthont várhatóan hétfőn és csütörtökön. 

További részletek hamarosan! 

 


