A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

200 éve született iskolánk névadója
(Irinyi hét)
Idén is egyhetes programsorozat keretében emlékeztünk iskolánk névadójára a
Diákönkormányzat szervezésében. A tanulók nagy örömére a hetet sportdélutánnal
nyitottuk. Május 17-én, neves feltalálónk kétszázadik születésnapján ünnepi
gondolatokkal, szavalatokkal és koszorúzással tisztelegtünk nagysága előtt. A hét
további részében játékos vetélkedők, akadályverseny és fordított nap színesítette az
„Irinyis” hétköznapokat.

Az Irinyi hét pillanatai

Családi nap

Június 6-án, a Pünkösd utáni első munkanapon a szülők és gyerekek kérésére ismét
megrendezte iskolánk az Irinyi Szabadidőparkban, a korábbi években nagy sikert

aratott családi napot. A rendezvény megnyitása során felidéztük az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírását, a hétvégre eső Nemzeti Összetartozás Napjának
hangulatát. Ezt követően a Monostorpályiból érkező Égből pottyant lúrkók nevű
színjátszó csoport tehetséges gyerekcsapatának vidám előadását tekintettük meg
Tanyakalamajka címmel. A délelőtt izgalmas és szórakoztató játékokkal folytatódott.
Míg a gyerekek többsége talicskaversenyen, hajfonóversenyen, logikai és ügyességi
vetélkedőkön vett részt, addig a szülők a szokásosnál is lelkesebben készítették a
finom ételeket, hisz főzőversenyt hirdettünk számukra. Az ízletes ebéd elfogyasztása
után, a Nyíri Alapfokú Művészeti Iskolába járó tanulóink színvonalas
néptáncbemutatója következett. Később a versenyek eredményeinek kihirdetésével,
további sportvetélkedőkkel és játszóházzal zárult ez a jó hangulatú nap.
A rendezvény támogatói voltak: Tóthfalusi János és családja, „A Korszerű
Iskoláért” Alapítvány és a Létavértesi Napközis Konyha.
Adományaikért ezúton is köszönetet mondunk.
Megnyitás a gyönyörű Irinyi parkban

Családi nap montázs

Néptáncbemutató

„Mert megérdemlem”

A diákokat jobb tanulmányi eredményre sarkalló „Mert megérdemlem” pályázatunk
második féléves jutalmazására június 7-én került sor. A legeredményesebben tanuló
és legjobb magaviseletű Irinyis növendékek idén is az Agora Tudományos
Élményközpontban tölthettek el egy délutánt. Az interaktív játékok kipróbálásán túl, a
gyerekek a villámok létrejöttéről, hatásairól és hangjairól szóló show és egy
planetáriumi előadás részesei lehettek. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva,
vidáman tértek haza a kirándulásról.
A gyerekek utaztatásáról „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány gondoskodott. Az
Agórában igénybe vett rendezvényt a Tehetség – Érték – Lehetőség pályázati
program biztosította.
„Mert megérdemelték – iskolánk legjobbjai”

Kompetenciamérés
Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói idén is két országos mérésen vettek részt. Május
17-én az idegen nyelvi, 24-én, a matematika és a szövegértési kompetencia
területén adtak számot képességeikről, készségeikről. Az eredményekről iskolánk
honlapján folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Versenyek
Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen vett részt három hatodik osztályos
diákunk. A háromfordulós, internetes megmérettetés 7 tantárgy és ismeretkör
feladatait tartalmazta: magyar irodalom, történelem, földrajz, környezetismeret,
néphagyomány, hungarikumok és feltalálók. Farkas Fanni megyei 6. helyezést,
Mezei Boglárka megyei 15. helyezést ért el, a szép eredményeket oklevéllel
jutalmazták.
Teki- Totó Országos Matematika Tanulmányi Versenyen is részt vettek diákjaink.
A négyfordulós verseny legjobb teljesítményeit tárgy- és könyvnyereményekkel illetve
oklevéllel díjazták. Iskolánkból bronz fokozatú oklevelet szerzett Jákób Levente első
osztályos tanulónk.
A Mélusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében meghirdetett Barátunk a könyv
többfordulós megyei megmérettetésen idén is több korcsoportban ügyesen
szerepeltek tanítványaink. I. helyezést értek el a 3-4. osztályos
„Könyvtármanóink”, a csapat tagjai: Fekete Szabolcs, Gombos Petra, Katona
Lili, Katona Maja. 7. hellyel zárta a verseny az 5-6.-os csapat: Csikai Sára, Gombos
László, Joó Eszter Ilona és Molnár Krisztina. A legnagyobbak 13.-ként teljesítettek
Csizmazia Réka, Kerekes Zsuzsanna, Papp Georgina és Tóth Lili képviseletében.
Az olvasni szerető csapatok delegáltjai a Megyeháza udvarán
Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

Június 08-án a város pedagógusait köszöntötte Létavértes Város Önkormányzata

A hagyományoknak megfelelően ismét megrendezésre került a Városi Pedagógus Nap.
Menyhárt Károly polgármester és Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
szakmai igazgató helyettese ünnepi beszédben mondott köszönetet minden létavértesi
gyerekért tevékenykedő pedagógusnak és munkájukat segítő dolgozónak.
A legeredményesebb oktatók a polgármestertől és intézményük vezetőjétől a város által
alapított „Létavértes Gyermekeiért” díjat vehették át. Óvónők, tanítók és tanárok –
összesen 10 fő – kapta meg az elismerő emléklapot.
A pályán eltöltött 40 éves munkájáért köszönetül a tanévben nyugdíjba vonult Kántor
Lászlóné óvodavezető pedagógus kapta meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
adományozott Szolgálati Emlékérmet.
Idén először a pedagógusok munkáját segítő alkalmazottak is elismerésben részesültek,
minden intézményből 1-1 fő díjazására került sor.
A díjátadások után három nevelési- oktatási intézmény egy-egy színpadi produkcióval
szórakoztatta a több mint 200 jelenlévő dolgozót, majd a Betekincs étterem szolgáltatásának
köszönhetően egy közös vacsorával zárult a rendezvény.
Ezúttal is köszönetet mondunk valamennyi oktatásban dolgozó nevében Létavértes Város
Önkormányzatának, a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak, az intézmények
alapítványainak, a Városi Napközis Konyhának és beszállítóinak – a Sváb Gasztro
Kereskedelmi Kft-nek, a Ravi Gasztro Kft-nek és a Csoki Trade Kft-nek a rendezvény
megvalósításának támogatásáért.
Díjazott pedagógusok:
Arany János Általános Iskolából:
Bertóthy Tamás, Kertészné Suta Mária, Molnárné Pelei Andrea, Nagy
Józsefné, Gáspárné Pankotai Erika
Irinyi János Általános Iskolából:
Nagy Károly, Szatmári Károlyné
Gyermeksziget Óvoda:
Gyarmatiné Virág Viola, Pappné Győri Tünde, Pántyáné Terdik Judit,

Nevelő- oktatómunkát segítő elismertek:
Arany János Általános Iskolából:
Nagyné Vónya Enikő iskolatitkár
Irinyi János Általános Iskolából:
Vályi Imréné iskolatitkár
Gyermeksziget Óvodából:
Jászhalmi Gézáné dajka
Városi Napközi Konyhából:
Csóka Mária főszakács
(Oktatási Bizottság)

Az elismerésben részesülők csoportja

