
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

Erdei iskola 

 

Iskolánk harmadikos és hatodikos tanulói szeptember végén idén is erdei iskola 

projekt keretében természet közelben tanultak öt-öt napig. Közvetlen 

megfigyeléseket, vizsgálatokat, felfedezéseket tettek, kirándultak, ennek 

segítségével sajátították el az osztályszintnek megfelelő tantárgyak tananyagából a 

programba integrálható tudásanyagot ismerték meg, illetve még jobban a közvetlen 

környezetük értékeit. Megtekintették a település templomait, a Vízi vágóhidat, a 

csütörtöki piaci vásárt. Részletesebben megismerkedtek a helytörténeti 

emlékeinkkel, múzeumpedagógiai foglalkozáson, kerékpártúrán vettek részt és a 

Jurta táborban töltöttek egy estét, ahol éhségüket sült szalonnával csillapították, 

vacsora után bátorságukat is próbára tették az éjszaki Irinyi Arborétumban. 

 

Kerékpártúrán a 3. osztály 

 

 



Az egyházak értékeivel is megismerkedtek 

 

 
 

 

Szülői értekezlet 

 

Szeptemberben megrendezésre kerültek az első féléves szülői értekezletek, az 

alsó és a felső tagozaton egyaránt. Osztályonként megtörtént a Házirend 

legfontosabb pontjainak felelevenítése, az éves feladatok, a nyílt órák, a 

kirándulások és a különböző rendezvények megbeszélése. A részvételi arány 71 %-

os volt, mely jónak tekinthető. Örülünk, hogy a szülők ilyen magas százaléka tartja 

fontosnak az iskolával való együttműködést. 

 

 

Autómentes nap 

 

Szeptember 22-én az autómentes naphoz kapcsolódóan ismét délutáni kerékpártúra 

volt Létavértesen. Örömmel tapasztaltuk, hogy évről éve egyre több Irinyis diák, 

szülő és dolgozó csatlakozik a jó hangulatú kiránduláshoz. 

 

  



Gyülekező az Irinyi utcán 

 

 
 

„TeSzedd!” 

 

Ökoiskola révén igyekszünk minden alkalmat megragadni arra, hogy diákjainkban 

erősítsük a környezettudatos szemléletet. Ezért csatlakoztunk ebben a tanévben is a 

„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalomhoz. Így a felső 

tagozatos tanulóink segítségével megtisztításra került iskolánk közvetlen 

környezetéből az Irinyi, az Aradi, az Arany János és a Szél utcai településrész. 

 

Testvériskolai látogatások 

 

Iskolánkban fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai fejlődést, ezért 

továbbképzéseken veszünk részt és testvériskolai kapcsolatokat ápolunk, melynek 

célja a tapasztalatcsere, egymás életének megismerése, közös programok 

szervezése.  

Ennek keretében szeptember 29-én a 6. osztályosok erdei iskolai záró 

foglalkozásának bemutatójára érkezett az Epreskerti Általános Iskola pedagóguskara 

Debrecenből. Az elméleti áttekintés és a foglalkozás után iskolánk nevelői 

bemutatták a látogatóknak az iskolaépületeinket, és intézményünk közvetlen 

környezetét. 

 A napot jó hangulatú, több helyszínen zajló csapatverseny zárta, melynek keretében 

vendégeink is megismerték a vértesi településrész értékeit. 

  



A vértesi rész értékeivel is megismerkedtek vendégeink 

 

 
 

Nemcsak pedagógusok, hanem tanulók is ellátogattak hozzánk ezidőtájt 

Mikepércsről, a Hunyadi János Általános Iskolából. A 7. osztályos tanulók és kísérő 

nevelőik a nyár végén zajlott Határtalanul pályázat záró programjára érkeztek. 

 

Egy tanteremben a két iskola hetedikesei. 

 

 
 

  



Emlékezés a szabadságharc hőseire 

 

A magyar nemzet gyásznapja október 6-a. A 168 éve Aradon kivégzett 

szabadságharc tábornokaira emlékeztünk iskolánk negyedik osztályosainak 

műsorával.  

 

Ünnepi pillanatok 

 

 
 

Népmese napja 

 

A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház a Népmese napjához 

kapcsolódóan rajzversenyt hirdetett. 

iskolánkból hat  2. osztályos és nyolc 1. osztályos tanuló vett részt.  

A legügyesebbek tanulók könyvjutalomban részesültek, akik a következők voltak: 

 Cseresznye Flóra  1. o. 

 Varga Evelin 1. o. 

 Seress Róbert 2. o. 

 Virág Richárd 2. o. 

A többiek elismerő oklevelet és varázs ceruzát kaptak szép teljesítményük jutalmául. 

 

Jákóbné Szilágyi Éva 

      iskolai tudósító 
 


