A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei
„Szelet a vitorlába!”
8. osztályos diákjaink pályaválasztásának segítését kiemelten fontosnak tartjuk az
utolsó általános iskolai tanévük során is, így október 10-én osztályfőnökük kíséretében
Debrecenbe látogattak a Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontba a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által szervezett pályaválasztási kiállításra. A
rendezvényen a különböző előadások és szakmabemutatók mellett önismereti
feladatokkal, nyelvi tesztekkel tették próbára magukat tanulóink, emellett a bátrabbak
még traktorvezetéssel is próbálkoztak. Noteszekkel, tollakkal, saját készítésű
tárgyakkal és pályaválasztási kiadványokkal tömött táskákkal és hatalmas élménnyel
érkeztek haza a gyerekek.
Végzőseink Debrecenben

Pályaorientációs Nap
Október 19-én a pályaválasztás fontosságáról és segítéséről szóló napot tartottunk
iskolánkban.
Ennek keretében rendhagyó osztályfőnöki órák kerültek megrendezésre, ahol a
beszélgetésen túl filmvetítés történt a különböző szakmákról. A Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
pályaorientációs szakemberei „Mi leszek, ha nagy leszek?” címmel pályaorientációs
foglalkozást tartottak a gyerekeknek.
A tavalyi tanévhez hasonlóan a nap várva várt momentuma a településünkön
működő üzemek, hivatalok és különböző gyárak látogatása volt. A rendezvény
projektmunkák készítésével zárult.
Ezek alapján úgy véljük, hogy segítséget kaptak diákjaink az egyes szakmák közeli
megismeréséhez, a pályaválasztással kapcsolatos elképzelések kialakításához.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden létavértesi szervezetnek,
vállalkozónak a szíves fogadtatást és tevékenységük bemutatását!
Köszönet: Az Érmelléki Egészségcentrum intézményvezetőjének, a vértesi Szél
ABC tulajdonosainak és dolgozóinak, az AGRO-ILKA Kft. tulajdonosainak és
dolgozójának, Létavértes Város Polgármesteri Hivatalának, a közfoglalkoztatásért
felelős munkavezetőnek, a Misuta Gumiszervíznek, a Huszti-Húsüzem
tulajdonosainak.
3. osztályosok a kukoricaszárítónál

Színház
Tankerületi támogatással ingyenes színházi elődadáson vehettek részt diákjaink
október 15-én a Derecskei Művelődési Házban. A 2018/2019-es tanévben
legszorgalmasabb és legjobb magatartású 3-6. osztályos diákok élvezhették Lúdas
Matyi történetének modern feldolgozását. Az interaktív, szórakoztató előadás mosolyt
varázsolt a résztvevők arcára.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az utaztatásért és a színházi
előadáson való részvételért a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak!

A megérkezés pillanatai

Idősek köszöntése
Iskolánk 2. osztályos tanulói október 19-én az Idősek világnapja alkalmából meghitt
műsorral, versekkel, mesével és tánccal kedveskedtek a Vértesi Szeretetház lakóinak.
November 13-án a Vértesi Könyvtárban az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjait is meglepik
előadásukkal.

Idősek köszöntése

Október 23.
Ünnepi műsor formájában emlékeztünk az 1956-os szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharc hőseire október 24-én. A kor hangulatát és az akkori mindennapokat
az 5. osztályosok előadása idézte meg az iskolai közösség számára.
A megemlékezés képei

Halloween
A Diákönkormányzat szervezésében került meghirdetésre az őszi szünet utolsó
hetében a halloweeni tökfaragó verseny. Az osztályok ötletes munkadarabokkal
készültek a megmérettetésre. A világító töklámpások kiállításra kerültek az
iskolaépületekben.
Akik kedvet kaptak az ősi kelta hagyomány megidézésének folytatásához, azokat a
szünetben Tamás Henrietta tanár néni várta nagy szeretettel a Vértesi Könyvtárban
egy „szellemes” halloween partira.

Tökfaragó verseny

Halloween a könyvtárban

Márton-napi lámpás felvonulás
Diákönkormányzatunk szervezésében első alkalommal került megrendezésre a
Márton napi lámpás felvonulás, mely során az alsó és felső tagozat tanulói a saját
maguk által készített lampionokkal sétáltak végig a vértesi rész központjában, a
gyönyörű őszi arborétumban, ahol közös mesék, énekek révén idézték fel ezt a régi
néphagyományt, Szent Márton történetét.
Lámpások felvonulása

