A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:
Pályaválasztás

Iskolánk fontos feladatai közé tartozik végzős diákjaink pályaválasztásának
segítése.
Ennek érdekében idén is rendhagyó osztályfőnöki órák keretében, ingyenes
pályaorientációs foglalkozáson vettek részt 7. és 8. osztályos tanulóink, melyet
intézményünkön kívüli szakemberek koordináltak.
Október 19-én Debrecenbe látogattak a 8. osztályosok, a Megyei Kormányhivatal
által megszervezett „Szelet a vitorlába!” pályaválasztást segítő rendezvényre a
Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontjába. A nagyszabású programon
a középiskolák bemutatkozása mellett, önismeret fejlesztésére, idegen nyelvi tudás
tesztelésére és szakismertetőkön való részvételre is lehetőség nyílott.
„Szelet a vitorlába”

Október 23.

Az 1956-os forradalom október 23-i eseményeit több ízben idézte fel iskolai
közösségünk Tamás Henrietta tanár néni irányításával. Október 20-án, pénteken
filmvetítéssel és 56-os pillanatképekből készült kiállítás megtekintésével
hangolódtunk a történelem tragikus napjaira, majd 24-én pedagógusok és diákok
közreműködésével, ünnepi műsorral folytatódott a megemlékezés.
A megemlékezés pillanatai

Halloween

A Diákönkormányzat szervezésében került megrendezésre az őszi szünet előtti
utolsó tanítási délutánon, október 27-én az „Irinyis halloweenparty”. Kicsik és nagyok
lelkesen várták, hogy belebújhassanak ijesztő jelmezeikbe, nekiláthassanak a
tökfaragásnak, félelmetes filmet nézhessenek, szellemkastélyokat díszítsenek,
rémtörténetek részeseivé válhassanak és a táncos lábúak rophassák a táncot. Így jó
hangulatban, vidáman köszöntek el 9 napra iskolánktól növendékeink.
A rémisztő mókát kedvelők azonban a szünetben is folytathatták a bulit, hisz Tamás
Henrietta tanár néninek köszönhetően egy „TÖKjó TÖKéletes TÖKlámpás” faragó
találkozón tölthettek el egy kellemes délutánt a Vértesi Könyvtárban több felnőtt
hozzátartozó bevonásával.

Irinyis halloween

TÖKjó találkozó a könyvtárban

Idősek köszöntése
Ünnepi műsorral köszöntötték második osztályos diákjaink a közvetlen
közelünkben lévő időseket. November 10-én a Vértesi Református Szeretetházban,
majd november 14-én a Vértesi Könyvtárban az Irinyi Nyugdíjas Kör tiszteletére
adták elő kedves műsorukat a gyerekek Tóthfalusiné Bubrik Beáta és Nagyné Kiss
Etelka tanító nénik irányításával. Megható szavaik, történetük a szeretet fontosságát
hangsúlyozták.
A köszöntő

A meghatódott hallgatóság

Köszönet az önzetlen szülőknek
(Játék-kuckó)
Október elején a legelső esős őszi napon született meg bennünk az ötlet,
hogy az alsós gyerekek (legkisebb irinyisek) számára egy kuckót alakítsunk ki, ahol a
„nemszeretem idő” elérkeztével eltölthetik a délutáni játékidőt.
Az internetet segítségül hívva kértük a szülőket, hogy az otthoni megunt, de jó
állapotú játékokat hozzák be a kicsik számára. A tervünk megvalósításához 30
család segítségével 25 társasjáték, 20 puzzle és megszámlálhatatlan kisautó, baba
és plüssfigura gyűlt össze. Így a Kassai utca 5. sz. alatti rajz- és táncterem
átalakulhatott azzá a „játékkuckóvá” ahol a gyerekek a leghidegebb napokon is
zavartalanul játszhatnak, „kipihenve” a tanórákat.
Köszönjük ezúton is a szülőknek, hogy segítettek nekünk abban, hogy a
gyerekeknek még otthonosabbá tegyük az iskolát.
Megteltek a szabadpolcok játékokkal
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