A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

Tankerületi szakmai nap
A tavaszi szünet utáni első napot a diákok nagy része még pihenéssel tölthette,
ugyanis ekkor került megrendezésre a pedagógusok számára meghirdetett
programokban gazdag tankerületi szakmai nap. Iskolánk idén a Hosszúpályi Irinyi
József Általános Iskolával közösen szervezett angol bemutató órát, melyet
Némethné Csuka Ágnes tanár nénink tartott a 6. osztályban, majd az ezt követő
tankönyvbemutatónak is intézményünk adott helyet. A szakmai programon a megye
különböző iskoláiból 25 pedagógus vett részt. Pedagógusaink egy része tanított
szakjának megfelelően a tankerület más-más iskoláiba látogatott el, ahol lehetősége
nyílott módszertani kosarát, ismereteit bővíteni.
Tankerületi bemutató óra

ÖKO-tevékenységek az Irinyi iskolában:
Víz Világnapja
ÖKO iskolaként idén is felhívtuk tanulóink figyelmét az életünkhöz
nélkülözhetetlen víz fontosságára, a víz világnapjához kapcsolódóan. Az alsó
tagozatos diákjaink osztálykeretekben, míg felsőseink a könyvtárban Lukács
Mihályné és Debreceni-Borók Szilvia pedagógusok által rendezett játékos vetélkedőn
való részvétellel csatlakoztak az eseményhez.
„Vizes” percek

Föld napja
Április 21-én, szombaton délután iskolánk közössége a Föld napjára emlékezett.
Vályiné Pápai Viola igazgatóasszonyunk nyitotta meg az eseményt. Röviden
elmondta a Föld napjának történetét, majd arra irányította az Irinyis diákok
gondolatait, hogy mi mindent tehetünk mi itt Vértesen a közvetlen környezetünkért,
így hozzájárulva egy élhető jövő kialakulásához. Ezt követően a már
hagyományosnak mondható környezetszépítő tevékenység következett, mely során

virágosítás történt minden iskolaudvaron, az utcafrontokon, és a játszótéren.
Összesen 365 virágpalánt és hagyma került elültetésre. 150 palántot Létavértes
Város Önkormányzata, 215 palántot a szülők felajánlásának köszönhetően ültettek el
tanulóink és dolgozóink.
Szintén ehhez a rendezvényhez kapcsolódóan a Diákönkormányzat papírgyűjtést
hirdetett, mely során lehetősége nyílt 2 héten keresztül a településrész lakosságának
az összegyűlt, feleslegessé vált papírhulladék leadására, támogatva ezzel iskolánk
tanulóit.
Virágosítás

Nárcisz Futás
Az élet és egymás tiszteletének fontosságát hangsúlyozva ismét részt vettünk a
Nárcisz Futás országos programban. Április 19-én, csütörtökön délelőtt közös
megnyitó után iskolánk tanulói és pedagógusai együtt futottak az együttérzés
jegyében. A résztvevők a gyógyíthatatlan betegek és az emberi méltóság tiszteletére
futottak.

A rajt

Témahetek
A tavalyi tanévben nagy sikert aratott diákjaink körében a témahetek megszervezése.
A 2018-as iskolai évben is csatlakoztunk a pénzügyi és vállalkozói témahéthez
március 5. és március 9. között, a digitális témahéthez április 9. és április 13.
között, a fenntarthatósági témahéthez április 23. és április 27. között. A különleges
óraszervezés, a kreatív feladatok most is elérték céljukat, hisz a gyerekek örömmel,
motiváltan vettek részt a foglalkozásokon.

Újrahasznosítás

Nyílt órák:
Óvó nénik az iskolában
Április 18-án lelkesen várták az első osztályosok az óvó nénik, az intézményvezetők
és iskolánk pedagógusainak látogatását. Nyílt órák keretében mutatták meg
legkisebb növendékeink, hogy mennyit fejlődtek iskolába lépésük óta, hogyan
birkóztak meg a betűk és számok rejtelmeivel, és meddig jutottak el a tudás
birodalmában. Magyar órán Katonáné Szabó Csilla tanító néni, matematika órán
Ujvárosiné Slifka Mariann tanító néni kalauzolta az ifjakat.

Anya! Nézd meg hogy tanulunk!
Május 4-én ismét tárt ajtók fogadták az iskolánkba érkező vendégeket, hisz az
érdeklődő szülők lehetőséget kaptak arra, hogy bepillantást nyerjenek csemetéik
mindennapos munkájába, az oktatási módszerek, munkaformák, az interaktív
eszközök tanórai használatának megfigyelésére. 1-7. osztályig szülői igény szerinti
nyílt órák kerültek megtartásra. A megtartott tanórák után anyák napi versek, dalok,
műsorok köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Anyák napja az 1. osztályban

Pályaorientációs nap
Tanításmentes munkanap keretében május 2-án, szerdán minden Irinyis tanuló
pályaorientációs foglalkozáson és kiránduláson vett részt. Iskolánk tanítói, tanárai
mellett a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Központ pályaválasztási szakemberei
segítették a mesterségek, hivatások megismerését. A gyerekek a nap egy részében
az iskolaépületekben, majd településünk különböző területein nyertek bepillantást
különféle szakmák titkaiba. Így például készítettek mézeskalácsot, közelről
megfigyelték a tűzoltók munkáját, a helyi rendőrőrsre és határrendészeti
kirendeltségre is ellátogattak, a gombatermesztésről, festésről, autószerelésről,
hűtőberendezések készítéséről tájékozódtak.
Köszönjük minden vendégül látónak a szíves fogadtatást és az élménydús perceket!
Tűzoltóságon

Mézes pillanatok

Versenyszezon:
Alapműveleti Matematika verseny kerületi fordulóján 4 tanulónk vett részt,
közülük a legeredményesebb Csikai Sára 6. osztályos tanulónk volt, aki 2. helyen
végzett. Fekete József és Tóth Ádám szintén 6. osztályos tanulóink is csak néhány
ponttal maradtak le a dobogós helyekről. A 7. osztály képviseletében Balogh Ágnes
tette próbára tudását.

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezésében meghirdetett
„Ökoskodó” komplex regionális levelezős versenyének 71 csapatából iskolánk 6.
osztályos társasága Tóth Zsóka, Csikai Sára és Tóth Ádám képviseletében 6. helyen
végzett.
A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett Teleki Pál Kárpátmedencei Földrajz- Földtan Verseny megyei vetélkedőjén Kádi Péter 8. osztályos
tanulónk ért el kimagasló eredményt, 9. helyen végzett.
Helyi szavalóversenyt tartottunk iskolánkban március végén. Örömünkre szolgál,
hogy diákjaink továbbra is szívesen hallgatnak és tanulnak verseket. Bizonyítja ezt,
hogy iskolánk össztanulói létszámának több, mint 30 százaléka jelentkezett erre a
versenyre. Az osztálykeretekben megtartott előselejtezőn továbbjutott tanulók vettek
részt az iskolai szavaláson.
A versengés korcsoportonként, négy kategóriában zajlott.

I. hely
II. hely
III. hely

Jutalmazott tanulóink
alsó tagozat
felső tagozat
1-2. osztály
3-4. osztály
5-6.osztály
7-8. osztály
Dajka
Tóthfalusi
Szűcs
Balogh
Máté
Máté
Alexandra
Zsigmond
Jákób Levente
Katona
Tóth
Puja
Maja
Zsóka
Anikó
Zsiros
Zsiros
Katona
Szabó Dávid
Ábel
András
Lili
Gyula

A költészet napja alkalmából a Városi Könyvtár és Művelődési Ház által
megrendezett „Egy vers-egy rajz” pályázaton idén is eredményesen szerepeltek
tanulóink, a 12 kiosztott díjból 5 Irinyis kézbe került.
Elismerésben részesített diákjaink:
Joó Panna 4. oszt.
Máté Boglárka 5. oszt.

Moczok Csenge 6. oszt.
Csikai Sára 6. oszt.
Molnár Andrea 8. oszt.
Megyei
mesemondó
versenyen
képviselték
intézményünket
a helyi
mesebajnokságon legeredményesebbnek bizonyult diákok az Epreskerti Általános
Iskolában, Debrecenben. Mesemondásával Zsiros András 3. osztályos tanulónk
olyannyira elnyerte az ottani zsűri tetszését, hogy 2. hellyel jutalmazták.
Legjobb mesélőink

Az Ady Endre Gimnázium által meghirdetett „Olvass Többet” nemzetközi irodalmi
vetélkedőn Joó Eszter Ilona 7. osztályos tanulónk 3. helyen végzett. Kitartó munkáját
többnapos nyári táborozással jutalmazták.

Körzeti atlétikaversenyen vettek részt diákjaink május elején. Alsó tagozatosaink
egyéni teljesítményben voltak sikeresebbek,
Horváth József 3.o. I. helyen,
Vásárhelyi György 5.o. I. helyen,
Szima Csenge 3.o. tanulónk III. helyen végzett.
Felsős csapataink mindegyike dobogóra állhatott, emellett kiemelkedő egyéni
eredménnyel is büszkélkedhetnek, hisz
Mázló Evelin 6.o. II. helyen végzett.
Csapateredményeink:
2. korcsoport fiúk: IV. hely
2. korcsoport lányok: IV. hely
3. korcsoport fiúk: III. hely
3. korcsoport lányok: II. hely
4. korcsoport fiúk: III. hely
4. korcsoport lányok: III. hely

Irinyis atléták

Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő nevelőiknek!
/ Lukács Mihályné, Szatmári Károlyné, Katonáné Szabó Csilla, Nagyné Kiss Etelka,
Vályi Éva, Magyar Jánosné, Tamás Henrietta, Debreceni-Borók Szilvia,
Kontor Gábor, Jákóbné Szilágyi Éva /
További sikereket kívánunk!

Programelőzetes
Gyermeknap

2018. június 4. 8-13 óráig

Példamutató
magatartású
és
jutalomkirándulása a Korszerű
támogatásával

szorgalmú
gyerekek
Iskoláért Alapítvány
2018.

június

2018.

június

2018.

június

2018.

június

12.

Alsós osztálykirándulások
13.

Felsős osztálykirándulások
14.

Utolsó tanítási nap – „Bolond” ballagó
15.

Évzáró – ballagó ünnepség:

2018. június 17. 17 óra

Múzeumok éjszakája az Irinyi utcában:

2018. június 23. 17 óra

