
Ady- napok 2019 

5. évfolyam 

November 21. – csütörtök 

• Az én Ady versem– Ady Endre versének kreatív feldolgozása: montázs készítés és 
illusztráció – csoportmunka 

• Közlekedésbiztonság  
Hogyan juthatunk el biztonságosan az autóbuszpályaudvartól az iskoláig 
(térképkészítés - csoportmunka) 
A kerékpár kötelező felszerelése - beszélgetés 
Közlekedésbiztonsági teszt 

A programok vezetői az osztályfőnökök. A programok helyszíne: az osztálytermek 

November 22. – péntek 

• Néptánc - a Pásztortűz tánccsoport tagjaival 
• Könyvtári foglalkozás (városi könyvtár) 

Kacsinecz Krisztián irodalmár és újságíró bemutatásában a „Batka, a pozsonyi 
muzsikamester 

A programok vezetői az osztályfőnökök. A programok helyszíne: néptánc – az iskola 
tornaterme, könyvtári foglalkozás – a városi könyvtár  

6. évfolyam 

November 21. – csütörtök 

• Párkányi Városi Múzeum és Galéria látogatása 
• Városi könyvtári foglalkozás- Lelóczky Éva 
• Ady és a méhek- Gyetvan Melinda 

Felelősök: az osztályfőnökök, helyszín: az iskolai könyvtár  

November 22- péntek 

• Ady anagramma- Gyetven Melinda 
• Ady versfaragás – Ugrik .Angelika 
• Ady versek illusztrálása- Kálmán Anita 
• Ady verskirakó- Hógenbuch Annamária 
• A 7. évfolyam előadásának megtekintése a folyosón, majd osztályfőnöki óra- a nap 

élményeiről 

 



7. évfolyam 

November 21. – csütörtök 

• Tóth Enikő (tánc) (Osztályfőnök-tornaterem)  
• „Várostromok a török korban” Valent Ákos-osztályterem 
• Kézműveskedés: karácsonyi díszek készítése Osztályfőnök- osztályterem 
• “El Camino zarándokút” élmények, tapasztalatok Gulyás Ágnes előadása az egész 7. 

évfolyamnak az aulában (az 5. órán) 

November 22- péntek 

• A 7. évfolyam Ady Endre: A föl – földobott kő című költeményét dolgozza fel 
a pénteki nap folyamán. 

• A 7. a,b,c osztály az 1. óra folyamán begyakorolja a költemény megzenésített verzióját 
– Hanza Rolanda + az osztályfőnökök: Hajtman Borbála és Krizsan Lucia. 
Helyszín: AULA. 

• A 2. és 3. óra folyamán kreatívan dolgozunk a költeménnyel: vers illusztrációt, 
faliújságot, prezentációt készítünk – osztálytermek, OF. 

• 4. óra – megtekintjük és megvitatjuk a „Hagyaték – Zsenik vakvágányon“ c. filmet. 
Helyszín: osztálytermek + osztályfőnökök. 

• 5. óra - bemutatjuk a megzenésített költeményt a 6. évfolyamnak. Helyszín: folyosó 
 

 

8. évfolyam 

November 21. – csütörtök 

• Exkurzió a párkányi Smurfit Kappa gyárba – az egész évfolyam részére (9-11 
óráig) (osztályfőnök+ pótosztályfőnökök) 

• 5. órán osztályfőnöki a nap élményeiről 
 

November 22- péntek 

• Ady Endre, az ember és a költő- Németh Anita 
• Vakvágányon - Ady Endre káros szenvedélyei (nikotin, alkohol, nők)- Kerekes 

Andrea 
• Úton útfélen Ady Endrével – Ady Endre egy geográfus szemével- Bacsó Péter 
• Ady Endre verseinek illusztrálása, Posztolj egy verset- Szilva Mónika 
• Ady – kvíz- A nap eseményeinek kiértékelése -osztályfőnökök 

 

 

 



9. évfolyam 

November 21. – csütörtök 

• El Camino élmények, tapasztalatok – Gulyás Ágnes, aula- az egész 9. évfolyam 
• Farkas atya- szimbólumok- fizikum  
• „Digiady”- Ady versei  kreatív feldolgozása-mobiltelefonos aplikációkkal (az 

Angliában tanultak alapján)- Takács Krisztina 
• Ady és a szerelem- Tomus Csintalan Márta 
• Médiaismeret- Ady és a Nyugat- Sipos Tímea 

November 22- péntek 

Szakmák vására – a párkányi középiskolák bemutatkozása – Bauer Blanka és osztályfőn. 

• Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Bátorkeszi 
• Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Párkány 
• Párkányi Kereskedelmi Magánakadémia  
• Építészeti Szakközépiskola, Érsekújvár  
• Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahely 
• Esztergomi Ferences Gimnázium 

 

 

 

 

 


