
 

 

Délutáni programok a Palántában 

Eddig 120-an jeleztetek vissza gyermeketek délutáni iskolai programo-
kon való részvételéről. Köszönjük! 

Várjuk a többi 90 diák szüleitől is a válaszokat, hogy tervezni tudjuk a 
szakköröket, ügyeleteket! A kérdőívet ITT találjátok! 

 

Sportkör 

Kérjük, hogy aki még nem nyilatkozott arról, gyermeke igénybe venné-e 
az iskolai sportkör lehetőségét vagy valamilyen egyesületnél oldja meg 
heti 2 órában a mindennapos testnevelés szakórán kívüli részét, mihama-
rabb tegye meg! Amíg nincs igazolása a gyermeknek, a sportkörre köte-
lezően el kell jönnie! 

Kérjük, hogy a 3. osztályok kivételével (náluk kötelező az úszásoktatás, és ez 

megfelel a plusz két foglalkozásnak) az alábbi KÉRDŐÍVben jelezzetek visz-

sza, hogy az iskolai lehetőségeket választjátok vagy „szeptember 15-éig” bekül-
ditek AZ ISKOLA ÁLTAL KIÁLLÍTOTT, és az aktuális egyesület vezetőjével 
aláíratott igazolásokat! 

 

Évkör-mesék: Szent Mihály napi almaszedés és táncház 

Szeptember 24-én, szombaton ismét Szent Mihály napi almaszedésre és tánc-

házra invitálunk Benneteket! 

A részleteket a harmadik oldalon olvashatjátok! 

 

Udvartakarítás 

Idén október  1-2-ára hirdetjük meg a már szokásos udvartakarítási akciónkat. 

Szeretnénk szülői és/vagy diák segítséget az udvar rendbetételében (kerti mun-
kák, padok csiszolása, festése, beállítása, takarítás, falbontás, viacolor felszedés 
és lerakás). Amennyiben kisgyermeket is hoztok, kérjük, hogy a felügyeletükről 
Ti is gondoskodjatok! 

A munkálatokhoz szívesen fogadunk mindenféle felszerelést, mert az iskolában 
ezek csak híján vannak, hiszen azokat csak a gondnokunk használja. 

A jelentkezők a titkarsag@palanta.hu címen jelezzék, hogy melyik napon tud-
nak nekünk segíteni! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönjük! 

 

 

2022 szeptember 22. 
csütörtök 

Szülői Hírlevél 

Palánta 
Általános Iskola 

Fontos közlemények: 

 Évkör-mesék: Szent Mi-
hály napi almaszedés és 
táncház                                   
szeptember 24. szombat 

Októberi előrejelző: 

 Aradi vértanúk emléknapja 
október 6. csütörtök 

 8. évfolyamosok országos 
digitális mérése                    
október 11-12. kedd-szerda 

 Pályaorientációs nap                 
október 15. szombat 

 25 éves a Palánta - ünnepi 
hét                                                
október 15– 21. 

 Az 1956-os események em-
léknapja                           
október 21. péntek  

 6. évfolyamosok országos 
digitális mérése                    
október 25-26. kedd-szerda 

 Őszi szünet                         
október 31- november 6. 

https://forms.gle/EPxov6QtnQye2fm78
https://forms.gle/hMDQrEYsAWt5tmiDA
https://drive.google.com/file/d/19YeciZWyhvBYAoIJh9pJaOcIqyrGA9dQ/view?usp=sharing
mailto:%20titkarsag@palanta.hu


Pályaorientációs nap 

2022. október  15-én szombaton tanítási nap és egyben pályaorientációs nap lesz iskolánkban. 

Ha Ti is szívesen bemutatnátok munkátokat, hobbitokat, kérjük, hogy legkésőbb október 5-éig 

töltsétek ki az ITT található kérdőívet! Köszönjük! 

 

Palánta Péntek— FELMÉRÉS 

Diákönkormányzatunk tagjai lelkesen dolgoznak a Palánta Péntek nevű iskolaújságon. A diá-

kok mellett Benneteket is szeretnének megszólítani. 

Készítettek egy kérdőívet, hogy felmérjék, hányan olvassátok a PP-t, és milyen javaslataitok len-

nének a lap olvasottságának növelésére. 

A kérdőívet ITT találjátok! Kérjük, hogy minél többen válaszoljatok az ott feltett kérdésekre! 

 

25 éves a Palánta Iskola 

Iskolánk októberben ünnepli 25. születésnapját, ezért október 15 és 21. között ünnepi hetet tar-

tunk az iskolában. Ezen a héten mindennap csak az első 5 tanórát tartjuk meg, délutánonként 

pedig osztályszintű és iskolai programokkal készülünk. 

A programok részleteiről hamarosan további részleteket is írunk Nektek, de az már most biztos, 

hogy az ünnepi hét utolsó napján szeretnénk egy flashmob-ot készíteni, amihez szeretnénk min-

denkinek Palántás egyenpólót venni, és ehhez kérjük a hozzájárulásotokat. (A póló a későbbiek-

ben kiválthatja a tornaórai pólót, vagy a kirándulásokon is jól jöhet még.) 

Kérjük, hogy egy e-mailben írjátok meg Palkovics Dórinak legkésőbb szeptember 28-áig, gyer-

meketeknek milyen méretű pólót kértek! Dóri címe: palkovics.dora@palanta.hu 

 A gyerek póló méreteit ITT láthatjátok, és 1430 Ft-ba kerül 

 Az unisex póló méreteit ITT találjátok, és 1710 Ft-ba kerül. 

Kérjük, hogy a póló árát  készpénzben küldjétek be a titkárságra legkésőbb október 7-éig! Támo-

gatásotokat előre is köszönjük! 

A színeket osztályonként rendeljük majd meg a Palánta logonak megfelelően (a próbák alapján véglege-

sítjük, hogy melyik osztály milyen színű pólóban lesz.) 

https://forms.gle/sP3tWpPHgMmUDCL87
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe569Jdp2jXcWI7e0numv6EjUgc6KIKplzPZl1Z-edY0RQ3LA/viewform?usp=sf_link
http://www.promogyar.hu/REGENT-KIDS-ROUND-NECK-T-SHIRT-68283.html
http://www.promogyar.hu/REGENT-UNISEX-ROUND-COLLAR-T-SHIRT-68073.html


Kedves Szülők! 

 

2022. szeptember 24-én, szombaton mindenkit  szeretettel várunk a 9 órakor kezdődő Szent Mihály-

napi almanapra! 

 

 

 

 

 

A tavalyi évekhez hasonlóan, ha az időjárás is úgy szeretné, idén is Szent Mihály-napi almaszedést szer-
vezünk a pomázi Szedd magad!-ban azok számára, akik szeretik az almát, sőt az almából készült finom-
ságokat A leszedett alma egy részéből diós-mézes reszelt almát készítünk, a többit pedig a gyerekek szá-
mára tesszük félre, hogy tanév közben megehessék uzsonnára. 

Gyülekező délelőtt  8:45-kor az iskola előtt.  

Innen indulunk autóval Pomázra. Az is jöjjön, akinek nincs autója, mert megszervezzük a telekocsikat. 
Az almaszedéshez ládára, vödrökre van szükség. Az alma kilója kb. 400 forint, melynek költségeit a csa-
ládok fedezik. Az iskola szívesen fogad felajánlásokat, 10 ládányi alma mennyiségben, amit előre is 

köszönünk! 

Egy itt maradó kis csoport szendvicseket készít az almaszedőknek. 

A szüretelés után (kb. 12 órakor) a gyerekek segítenek újságpapírba csomagolni  az almákat,  A szend-
vicsebéd elfogyasztása után kb. 12:30-tól idén is az Ágas-bogas zenekar húzza majd nekünk a talpaláva-
lót. 

A  táncház után jólesik majd egy kis almás süti, s frissült erővel takarítunk majd össze magunk után. 

Szükségünk lesz még a következő eszközökre: 

 ládák, vödrök minden mennyiségben, az almaszedéshez 

 már nem használatos újságpapírok, hogy be tudjuk csomagolni az iskolának felajánlott almákat 

 

Ami pedig elengedhetetlen kellék ehhez a naphoz: JÓKEDV ÉS VIDÁMSÁG! 

 

A programra az osztályok SZMK-sainál jelentkezhettek. 

 

A tanév során négy programot szervez a szülői munkaközösség. Hogy a négy alkalom költségeit (kb. 60 
ezer forint) jobban szét tudjuk osztani, így azt a döntést hoztuk, hogy minden Évkör-mesék program, 

amit mi szervezünk, 600 Ft-ba kerül családonként, és a bevált módon, becsületkasszában gyűjtjük össze 
az összeget. Így viszont láthatjátok azt is, hogy egy programot akkor tudunk megrendezni, ha legalább 
30-40-en jelentkeztek rá. 


