
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

Miniszteri dicséretben részesült az Irinyi János Általános Iskola 

 

A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyben az idei évben Létavértes település is 

részt vett. 

A település bírálata alkalmával a zsűri bizottság ellátogatott a mi intézményünkbe is. A verseny 

végeztével két olyan iskolát díjaztak az országban, több mint 300 versenyző közül, ahol 

kiemelkedő volt a zöld felület kialakítása és gondozása, valamint magas szintű környezettudatos 

oktatás jellemzi a nevelő-, oktatómunkát. 

A díjkiosztó ünnepségre 2017. november 17-én került sor Veszprémben, ahol Balogh Zoltán, az 

Emberi Erőforrások Miniszterének oklevelét vehettük át. 

Miniszteri oklevél 

 

  



Díjátadás 

 

 

Színházi előadások sorozata 

Alsó tagozatosaink november 13-án és december 1-jén délután ellátogattak Létavértes 

Színháztermébe, ahol a Szegedi Miniszínház zenés mesejátékait tekintették meg. Majd december 

4-én, helyben, iskolánk ebédlőjében, a Palánta Gyermek-és Ifjúsági Misszió jóvoltából ingyenes 

bábelőadás részesei lehettek. Nagyobb növendékeink sem maradnak ki a kulturális programból, 

hisz december hónapban a Csokonai Nemzeti Színházba fognak előadást látni. 

 

 

Pályaválasztás 

 

Végzős diákjaink közül négy 8. és két 7. osztályos tanuló képviselte iskolánkat osztályfőnökük 

kíséretében november 21-én a Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Szakgimnáziumában 

megrendezett Szakma-Túra elnevezésű pályaorientációs rendezvényen. A széles körű kiállításon 

a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményei mutatkoztak be standokkal, színpadi 

produkciókkal, kézműves technikák bemutatásával, érdekes interaktív játékokkal, LEGO 

robotokkal. 

Molnár Andrea 8. osztályos tanulónk, az alábbi módon nyilatkozott az izgalmas nap után: 

„ Egy jó nap volt és nekem segített eldönteni, hogy melyik iskola felé vegyem tovább az irányt.” 

  



Egy jó szakma sikeressé tesz 

 

 
 

Mézes Reggeli 

 

Az Ujvárosi Méhészet jóvoltából ismét édesen indult az Irinyis diákok napja november 24-én. A 

korábbi évekhez hasonlóan idén is érdekes előadással, mézes nyereményjátékkal és finom 

napindító falatok segítségével hívták fel a figyelmet az egészséges életmódra, a megfelelő 

táplálkozás fontosságára. A gyerekek bővíthették a méhek munkájával kapcsolatos tudásukat, a 

leggyakoribb hazai mézfajtákkal is megismerkedtek, és meg is kóstolták azokat. 

 

Köszönjük az Ujvárosi család közreműködését! 

 

Melyik méz a finomabb? 

 

 



Irodalmi barangolás 

 

Rendhagyó irodalomóra keretében Álmosdra utazott 7. osztályos diákseregünk. Kölcsey Ferenc 

egykori lakóházában mélyítették el tanulóink a költő életéről és munkásságáról tanultakat. Ezt 

követően Joseph Kádár festőművész modern művészeti múzeumát, post-mail-art gyűjteményét 

valamint a nemrégiben átadott falumúzeumot is megtekintették. A kirándulás a Bocskai csata 

emlékmű szemrevételezésével zárult. 

 

Álmosdon jártunk 

 

 
 

 

Szépíró verseny 

 

Sajnos az SNI Tehetségeket Segítő Tanács az idei tanévben nem tudta megrendezni az 

országos szépíró versenyt. Iskolánk ennek ellenére úgy döntött, hogy intézményi kereteken belül 

megszervezi a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 

tanulóink számára a kézírás fontosságát hangsúlyozó megmérettetést. A megmérettetés végén 4 

korcsoportban osztottuk ki a legszebben író diák címet a résztvevők között. 

Díjazottaink: 

I. korcsoport: Horváth Erik 2. osztály 

II. korcsoport: Nemes Julianna 4. osztály 

III. korcsoport: Holló Márta 5. osztály 

IV. korcsoport: Kovács Zsombor 8. osztály 

  



A verseny pillanatai 

 

 
 

 

„Itt van, itt a Télapó” 

 

December 6-án délelőtt az Irinyi Iskolában járt a Mikulás. Mosolyt csalt a nebulók arcára a 

puttonyában finom csokit rejtegető, öregapó és krampusza. 

Nemcsak a gyerekek, hanem a szülők számára is örömteli volt ez a nap, hiszen nyílt nap 

keretében ismételten lehetőségük adódott bepillantást nyerni csemetéik mindennapi munkájába. 

Örömünkre szolgált, hogy most is minden tanterem megtelt az érdeklődő szülők részvételének 

köszönhetően a meghirdetett tanórákon. 

A vidám percek délután is folytatódtak a diákok számára, az 5. osztályosok és Farkas Fanni 7. 

osztályos tanulónk meglepetés műsorának köszönhetően, melynek két rénszarvasruhába bújt 

póni is részese volt. 

Köszönjük a közreműködést a Farkas családnak és Verdes Zsanin anyukájának! 

Decemberi rendezvényeink tartásához Tóthfalusi János szülő anyagi felajánlásával járult hozzá, 

amiért ezúton is köszönetet mondunk. 

  



A meglepetés műsor szereplői … 

 

 
 

…és nézői 

 

 



Érdeklődő szülők az 1. osztályosok matematika óráján 

 

 

 
 

  



Közlekedésbiztonság 

 

A Létavértesi Rendőrőrs közlekedésbiztonsági felhívása keretében a kerékpáros közlekedéshez 

szükséges eszközöket kapott iskolánk diákközössége. Fényvisszaverő karkötők, mellények, 

kerékpáros lámpák kerültek kiosztásra a biztonságos közlekedést segítve ezzel. 

 

Közlekedj biztonságosan! 

 

 
 

 

Jákóbné Szilágyi Éva 

iskolai tudósító 


