A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei
Rendhagyó irodalomóra
November 20-án Álmosdra látogattak iskolánk 7. osztályos tanulói. Kölcsey Ferenc
egykori lakóházának megtekintése során bővítették tudásukat a költő életéről és
munkásságáról. Ezúton is szeretnénk megköszönni Nagy Sándor egykori vértesi
tanár úrnak az idegenvezetést és a részletes bemutatást.
A kirándulás a Bocskai csata emlékmű szemrevételezésével és történetének rövid
bemutatásával ért véget.
Álmosdon a 7. osztály

Debreceni középiskolásokat parancsoltak maguk mögé diákjaink
Ismét bekapcsolódtunk az Ady Endre Gimnázium által meghirdetett Olvass többet!
irodalmi vetélkedőbe. A két részből álló őszi fordulón 4 tanulónk öregbítette
kiemelkedő teljesítményével iskolánk hírnevét.
Az országhatárt is túllépő versenyen az első tíz között szereplő diákjaink:
I kategóriában /5-6. évfolyamon/:
8. helyezett: Katona Lili 6.o.
9. helyezett: Joó Panna Dorka 5.o.
II. kategóriában /7-12. évfolyamon/:
2. hely: Joó Eszter Ilona 8.o.
6. hely: Csikai Sára 7.o.
Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő nevelőjüknek
Tamás Henrietta Gabriella tanár néninek!

SNI-s és BTM-es diákok szépíró versenye
Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő
tanulóink számára idén november 30-án, pénteken délután szerveztük meg a kézírás
fontosságát hangsúlyozó szépíró versenyt. A megmérettetésben 21 diákunk vett részt.
A legszebben író diákok:
Alsó tagozat: Szerdai Balázs 2.o., Kontor Fanni 4.o.
Felső tagozat: Varga Ivett 6.o.
A verseny pillanatai

Advent
Diákönkormányzati kezdeményezésre az adventi várakozás időszakában
november 26-i kezdettel a hétfői iskolai napokat gyertyagyújtással indítjuk. Ezekre az
alkalmakra minden osztály karácsonyi hangulatot idéző rövid produkcióval készül
valamint iskolánk pedagógusai által szavalt ünnepi gondolatok is elhangzanak. Az első
ünnepi eseményen az iskolai dráma szakkör is bemutatkozott egy karácsonyi
történettel.
Adventi hangulat

Télapó
December 6-ához közeledve több Mikuláshoz kacsolódó jutalomban részesült az
Irinyis diáksereg.
Szerdán délután a Létavértesi Művelődési Házba utaztak alsó tagozatos
növendékeink A Télapó kalandja című vidám történet megtekintésére.
Csütörtökön bőrből készült ajándéktárgyakat készítettek a 3. és az 5. osztályos
tanulóink kézműves foglalkozás keretében, melynek célja a kézműves szakmák
népszerűsítése volt. A forrásokat a Berettyóújfalui Tankerületi Központ biztosította.
Pénteken délelőtt nyílt órákat szerveztünk a szülők részére, majd a tanulmányi munka
bemutatása után minden osztályba megérkezett krampuszai kíséretében az iskolai
Mikulás. A zsákjában rejlő finomságokat a DÖK biztosította.
A hét zárásaként a délutáni órákban következett a várva várt Mikulás diszkó és
filmvetítés.
A karácsonyra hangolódás december 20-án 14 óra 15 perctől az utcai
karácsonyváró rendezvénnyel, december 21-én 10 órától pedig a tornatermi
karácsonyi ünnepségünkkel folytatódik. Mindkét rendezvényre szeretettel
hívjuk, várjuk a szülőket és minden érdeklődő létavértesi lakost.
Jákobné Szilágyi Éva
iskolai tudósító
Kézműveskedés az 5. osztályban

Nyílt óra a 3. osztályban

Megérkezett a Mikulás

Pedagógusok, szülők, jóismerősök együtt kézműveskedtek az Irinyi
Kiállítóteremben
Meg kell állni a rohanásban! Le kell ülni és az apró örömökre, fontos emberekre és
érzésekre figyelni. Hányan, hányszor és hányféleképpen hívják fel erre a figyelmünket, ám
meg sem halljuk, mert fáradtak vagyunk, rohanunk, és azt érezzük a 24 órás nap nem elég
ahhoz, hogy mindent elvégezzünk.
S ahogy beköszönt az év vége az ünnepekkel, csak egy végtelen listát látunk rajta
feladatokkal, nem az örömöt, csak a fáradtságos munkát, amíg végre leülhetünk az ünnepi
asztalhoz. Jó ez így? Nem
Emiatt éreztük azt, hogy meg kell állnunk az elsodró novemberi hétköznapokban és
feltöltődni, picit az ünnepekre hangolódni együtt.
Napjaink hangzatos és divatos jelensége az ún. „workshop”, ami kézműves foglalkozást
jelent felnőtteknek.
Egy alapgondolatunk volt hát, amivel felkerestük Sápi Bettina monostorpályi virágkötőt. Egy
kreatív kis csapat nagyon gyorsan megszervezett csütörtöki kézműves estéjén Betti és Meli
útmutatásával elkészítettük az adventi kopogtatójainkat és asztaldíszeinket. Mindannyian
munkából loholtunk az Irinyi Kiállítóterembe, ahol picit kiszakadva a mindennapokból együtt
lehettünk, önfeledt munkába és beszélgetésbe feloldódva.
Azóta már az elkészült büszkeségeink ott vannak az otthonainkban, és ha rápillantunk jóleső
emlékként ott az együtt töltött idő is. Egy apróság, amely azt súgja, közeleg az Ünnep. És
eszünkbe juttatja, igazából miről is szól az év ezen időszaka.
Köszönjük a Betti Virág üzletnek, hogy partnerek voltak ennek a rendhagyó kézműves
közösségi estének a megvalósításában, és köszönöm a kedves munkatársaimnak,
barátainknak és családtagjainknak azt, hogy a karácsony már beköltözött a szívünkbe egy
ilyen apró mozzanattal!
A legfontosabbat adtuk egymásnak: az együtt töltött időt.
Tamás Henrietta
szervező

Mindenki alkot

