ELISMERÉS
a környezettudatos nevelésért
Az Irinyi János Általános Iskola 2005 óta két ízben pályázott sikeresen az Ökoiskolai
címért. Annak elnyerését azon iskolák érdemlik ki az Emberi Erőforrások és
Földművelésügyi Minisztériumoktól, akik hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának
megfelelő, élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált
környezeti- és fenntarthatósági nevelésben részesítik diákjaikat.
A 10 év alatt évről-évre számtalan programot vezettünk be és valósítottunk meg,
melyek a fenti célokat szolgálták, úgy mint a rendszerese erdei iskolai programok, a
szelektív hulladékgyűjtések, a környezetszépítési rendezvények, a külső-belső
virágosítások, a madarakról való gondoskodások, a kerékpáros közlekedés
népszerűsítése, az energiatakarékosságra nevelés, a „Te szedd!” akciókhoz való
csatlakozás.
Mindezek elismeréséért az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért értékelő
bizottság javaslatára Sípos Imre köznevelésért felelős államtitkár arról értesítette
iskolánkat, hogy 2016. január 01-től Örökös Ökoiskolai címet és logóhasználatot
adományozott az intézmény számára. Az erről szóló oklevél átadásra január végén
kerül sor Budapesten.
A cím elnyerésére irányuló pályázatok készítésében Szentmiklósi Miklós kollegám
vállalt oroszlánrészt a nevelőtestületből, amiért ezúton is köszönetet mondok neki.
Vályiné Pápai Viola
igazgató

Fontos számunkra a tiszta és virágos települési környezet



A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

Decemberi visszatekintés:
„Télapó itt van”
Iskolánk minden diákja és dolgozója bizonyosan kifogástalanul viselkedett, hiszen
decemberben ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás.
Az év utolsó hónapjában 4-én délelőtt az osztálytermekben örömteli hangulatot
varázsolt a puttonyában finom csokit rejtegető, ősz szakállas öregapó és segítő
krampusza.
A szülők számára is emlékezetes volt ez a nap, mivel hagyományainkhoz híven nyílt
nap keretében ismételten lehetőségük adódott bepillantást nyerni csemetéik
mindennapi munkájába. Örömünkre szolgál, hogy most is sokan éltek a lehetőséggel
és kihasználva az alkalmat meglátogatták tanóráinkat.

Tanóra az 1. osztályban

Megérkezett a Télapó
Karácsony
A 2015-ös évben is jó néhány vértesi lakos döntött úgy, hogy együtt várjuk a
karácsonyt. A két napos rendezvényen ingyenes volt a részvétel.
December 17-én, csütörtökön az Irinyi utca elején gyülekeztük. A délelőtt folyamán
mindenki karácsonyfájának feldíszítésére került sor. A délutáni programot iskolánk 3.
osztályos tanulói nyitották karácsonyi hangulatú verseikkel, majd Menyhárt Károly
polgármester úr tartotta meg köszöntő beszédét. A folytatásban az Irinyi utcai
óvoda nagycsoportosainak vidám, táncos előadását tekintettük meg, melyet
Rozsnyai István és Titkó István lelkészek karácsonyi üzenete követett. A fellépők
sorát a Vértesi Református Egyház kórusa és a Létavértesi Népdalkör zárta.
Ezután következett a várva várt karácsonyi bazározás, ahol különböző sátrakban
ingyenesen (sült tök, forralt bor, sült krumpli, hernyó tészta, mézes, szaloncukor), és
jelképes összegekért (kézműves tárgyak, karácsonyi ajándékok, zsákbamacska,
gofri) szemezgethettek a jelenlévők.
Rendezvénysorozatunk második napjának helyszíne iskolánk tornaterme volt. A 10
órától kezdődő ünnepséget a 3. osztályosok karácsonyi műsora nyitotta.
Ezúton is gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és a műsort összeállító nevelőknek
Tóthné Ujvárosi Andrea és Ujvárosiné Slifka Mariann tanár néniknek a meghitt
pillanatokért!
Rövid szünet után az Arany János Általános Iskola tanulóinak Betlehemes játéka
következett Molnárné Pelei Andrea tanárnő vezetésével. A színpadi előadások
után a 8. osztályos szülők által szervezett büfében vásárolhattunk finom falatokat és
frissítő italokat.
Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal segítették
ünnepváró programunkat

Karácsony az Irinyi utcán

A 3. osztályosok ünnepi műsora
„Mézes nap”
Az eseményekben egyébként is gazdag decemberi hónapot tovább „édesítette”, az
Ujvárosi Méhészet előadása, mely során alsó tagozatos növendékeink
megismerkedhettek a méhészek legalapvetőbb eszközeivel és finomabbnál finomabb
helyi méhek által gyűjtött mézeket kóstolhattak. A Mézes Reggeli Program keretén
belül lehetőséget kaptak nebulóink az egészséges táplálkozás egyik fontos
alapillérének, a méznek a tüzetesebb megismerésére.
Köszönjük az élményekben gazdag bemutatót az Ujvárosi családnak!

„Mézédes percek”
Sporthírek
A körzeti úszóversenyen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel öregbítették iskolánk
hírnevét legkiemelkedőbb úszóink:
II. korcsoport: Tóth Zsóka /4.o./ 50 m mellúszás 2. hely
Vezendi Péter /4.o./ 50 m mellúszás 2. hely
III. korcsoport: Kerekes Zsuzsanna /6.o./ 100 m hátúszás 1. hely
Misuta Péter /5.o./ 50 m mellúszás 1. hely
Molnár Andrea /6.o./ 100 m hátúszás 3.hely
IV. korcsoport: Balogh Zsigmond /6.o./ 100 m mellúszás 1. hely
Csizmazia Réka /7.o./ 100 m hátúszás 3. hely
Dudás Martin /6.o./ 100 m gyorsúszás 2. hely
Tóth Lili /7.o./ 100 m mellúszás 3. hely
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és Nagy Károly tanár úrnak a
felkészítésért!
Több diákunk / Zudor Réka, Zudor Nóra, Tóthfalusi Máté, és Pongor Bence???/
iskolai kereteken túl is foglalkozik az úszással, tagja a Létavértes SC’97 úszó
szakosztályának,
melynek
kereteink
belül
különböző
városokban
/Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Debrecenben, Százhalombattán/ hasonló szép
eredményeket értek el.
Gratulálunk kitartó munkájukhoz és további sikereket kívánunk nekik!
Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

