A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

Karácsonyra hangolódva

2017-ben december 22-23-án került sor a karácsonyi ünnepekre hangoló programsorozat
megrendezésére. Az Irinyi utca elejére elhelyezett fenyő hamar díszruhába öltözött és a csütörtök
délutáni szabadtéri rendezvény hangulatát emelte. Menyhárt Károly polgármester úr köszöntő
beszéde, Rozsnyai István és Titkó István lelkészek karácsonyi üzenete, végzős diákjaink
szavalatai, ünnepi gondolatai, az óvodás gyerekek és felnőttek vidám, táncos előadása
valamint a Létavértesi Népdalkör műsora biztosította az ünnepi pillanatokat. Ezt követően indult
a hagyományos karácsonyi bazározás, ahol különböző sátrakban ingyenesen sült tök, forralt bor,
sült krumpli, mézes, szaloncukor, és az aktív szülők által készített és felajánlott kézműves
tárgyak, karácsonyi ajándékok között szemezgethettek a jelenlévők.
A rendezvénysorozat második napja iskolánk tornatermében folytatódott. Az ünnepi műsor
felelősei idén is a 3. osztályos Irinyis diákok voltak, akik felelevenítették a kis Jézus születésének
történetét és karácsonyi gondolatokkal, énekekkel segítették az ünnepre hangolódást.
Ezúton is gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és a műsort összeállító nevelőknek (Vályi
Éva és Csizmaziáné Török Boglárka) a meghitt pillanatokért!
Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal segítették
ünnepváró programunkat:
-Létavértes Város Önkormányzata és képviselőtestülete
- Városi Könyvtár és Művelődési Ház
- Gyermeksziget Óvoda Irinyi utcai tagóvodája
-Rozsnyai István és Titkó István lelkészek
- Református Szeretetház dolgozói és lakói
- Önkormányzati Napközis konyha dolgozói
- Irinyi Nyugdíjaskör
- Szőlősgazdák Egyesülete
-Csormolya népdalkör
- Dalma Dance tánccsoport
- Farkas Béláné
- Soós Tibor
- Gráfel Sándor
- Guba Csaba
- Rozsnyai István Múzeális Gyűjtemény dolgozói
- Irinyi János Általános Iskola tanulói, szülői közössége, dolgozói

Szereplő diákjaink

Mindenki karácsonya

Műsort adó 3. osztályosok

Itt is telt ház volt

Versenyek
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Létavértesi Települési Értéktár Bizottság egyfordulós
pályázatán 7. osztályos diákjaink 2 csoporttal képviselték iskolánkat. „Az én értékem” Tudod-e?
projekt keretén belül különböző technikák segítségével jelenítették meg a számukra legérdekesebb
értéktárunkban található elemet Megye napja alkalmából.
Különdíjas csapattagok: Misuta Péter, Hajkai Richárd, Farkas Fanni, Molnár Fruzsina
II. helyezett csapattagok: Balogh Ágnes, Joó Eszter, Mezei Boglárka, Molnár Krisztina
Felkészítőjük: Tamás Henrietta pedagógus volt
„Olvass többet” címmel hirdetett olvasásnépszerűsítő vetélkedőt az Ady Endre Gimnázium a
2017/2018-as tanévben. Iskolánk két résztvevő diákja közül Joó Eszter Ilona 7. osztályos
tanulónk az első féléves forduló végén a legjobb 10 között szerepelt, egyedüli általános
iskolásként. A verseny a második félévben is folytatódik, további kitartást, és hasonló
eredményekben gazdag munkát kívánunk résztvevő diákjainknak!
Alsó tagozatos rajzolni szerető tanulóink a „Válogatós vagyok” környezettudatos magatartáshoz
kapcsolódó rajzpályázaton vettek részt. A P.M.R. Kft. szervezésében tetszőleges technikájú
alkotással mutathatták be a gyerekek, hogy ökoiskolások révén hogyan építik be
mindennapjaikba a szelektív hulladékgyűjtést. Iskolánk résztvevő diákjainak igényes munkáját
társasjátékkal és favonalzóval jutalmazták.
A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium valamint az Agrárgazdasági Kamara támogatásával „Ökoskodó”
címmel 4 fordulós komplex levelezős vetélkedő került meghirdetésre az általános iskolák 6-7.
évfolyamú tanulói számára, melyre iskolánk 3 csapattal nevezett. A természettudományos és más
tudományterületeket felölelő, kompetencia jellegű tudást igénylő verseny két fordulóját sikeresen
zártuk, kíváncsian várjuk a folytatást.
Körzeti úszóversenyen is képviseltette magát iskolánk. 15 diákunk vett részt a Létavértesi
uszodában megrendezett sportversenyen.
Legeredményesebb tanulóink:
Zsiros Rebeka 1.o. : hát 1. hely, gyors 1. hely
Zsiros Ábel 1.o.: mell 2.hely
Fekete Nándor 1.o.: hát 2.hely
Pongor Nelli 2.o.: mell 1.hely
Zsiros András 3.o.: gyors 2. hely, hát 2. hely
Fekete Levente 3.o.: mell 2. hely
Tóthfalusi Máté 3.o.: mell 3. hely
Zudor Nóra 4.o.: gyors 2. hely, mell 2. hely, hát 2. hely
Zudor Réka 4.o.: mell 1. hely
Tóth Zsóka 6.o.: mell 1. hely
Balogh Zsigmond Patrik 8.o.: mell 1. hely
Pető Zoltán 8.o.: mell 2. hely
Gratulálunk minden versengő gyereknek és a felkészítő nevelőiknek!
Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

