
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

Születésnapot ünnepeltünk 

Közösségünk minden tanévben megemlékezik május 17-éről, iskolánk névadójának, 

Irinyi Jánosnak a születésnapjáról. Ez alkalomból ma is felsorakozott iskolánk apraja, 

nagyja és figyelmesen hallgatta a feltaláló életét felelevenítő ünnepi összeállítást. A 

megemlékezés Irinyi János sírjának megkoszorúzásával folytatódott, majd az 

intézmény közössége előtt dicséretben részesültek az iskolai, tankerületi, megyei és 

országos versenyeken eredményesen szereplő tanulóink. A megemlékezés után 

rendhagyóan folytatódott a nap. Az alsó tagozatosok ügyességi játékokat próbáltak ki, 

"gyufás" rejtvényeket oldottak meg, népi játékokat játszottak és megnézték a 

gyufakészítésről szóló kisfilmet. Felsőseink szintén 4 helyszínen próbálhatták ki 

magukat, volt filmvetítés kvízjátékkal, célbadobás, Hedbanz, képkirakó és versírás. A 

születésnapi ajándékról a Létavértes SC'97 gondoskodott, ugyanis trambulint 

ajándékozott intézményünknek. Ezúton is köszönjük szépen! 

 

A születésnapi ajándék kipróbálása 

 

 
  



Puzzle az Irinyi-délutánon 

 

 
 

Mérések 

 

Május 22-én az idegen nyelvi, 29-én, szövegértés és matematikai kompetencia 

területén adtak bizonyságot 6. és 8. osztályos tanulóink képességeikről, készségeikről. 

Ezeken az országos méréseken kívül több osztályban, különböző tantárgyakból helyi 

mérésekkel is folyamatosan diagnosztizáljuk diákjaink tudásszintjét. A mérések 

eredményeiről iskolánk honlapján folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

Családi juniális 

Június 3-án, hétfőn az Irinyi Szabadidőpark adott otthont az iskolai szervezésben 

megrendezett családi napnak. A megnyitó és programismertető után egy kis 

testmozgás következett, futásra és zumba tornára invitáltuk a jelenlévőket. Ezt 

követően a délelőtt folyamán tetszés szerint válogathatott mindenki kedvére való 

elfoglaltságot. Lehetett kézműveskedni, csillámtetkót készíttetni, fotófal előtt 

fényképezkedni, családi kvízjátékon vetélkedni. Vendégeink voltak a Csodakutya 

Alapítvány munkatársai, a helyi Tűzoltóság és Rendőrség valamint az Érmelléki 

Egészségcentrum dolgozói. A színpadi produkciókat a néptáncos tanulók záróvizsgája 

nyitotta, majd a pedagógusok meglepetés előadása következett, ezt követően az ebéd 



előtt időszakot a dráma-szakkörös tanulók egy perces lábtánca zárta. A finom 

falatokról a szülői munkaközösség gondoskodott. Délután családi sorverseny, 

asztalitenisz verseny és labdarúgó bajnokság csábította a sport kedvelőit, míg az 

előadók sorát az Irinyi-faktor tehetséges jelentkezői bővítették.  

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége és diákjai nevében 

köszönetünket fejezzük ki a rendezvényünk sikeres lebonyolításában nyújtott 

segítségéért a "Korszerű Iskoláért Alapítvány"-nak, Létavértes Város Képviselő 

testületének, a Létavértes SC' 97 sportegyesületnek, a Szülői Munkaközösségnek és 

a Napközi Otthonos Konyhának és minden jelenlévő vendégünknek. 

 

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!” 

 

  



Teltház a csillámtetkós sátorban 

 

A vidám hangulatú családi kvízvetélkedő 

 

  



A tűzoltóautó is sok gyereket vonzott 

 

Nemzeti Összetartozás Napja 

A Nemzeti Összetartozás Napján, 2019. június 4-én iskolánk közössége a Trianoni 

Emlékműhöz vonulva csatlakozott a városi ünnepséghez, mely során Verdes Zsanin 

6. osztályos és Szabó Bence 7. osztályos tanulónk szavalata is elhangzott.  

Ezt követően az Irinyi Sírkert előtt a Kossuth-díjas, énekes, zenész, zeneszerző 

Szarka Tamás közös éneklésre való felhívásához kapcsolódtunk. A Kézfogás című dal 

eléneklésével emlékeztünk a 99 éve aláírt trianoni békeszerződésre.  

 

  



A közös éneklés pillanatai 

 

 
 

„Mert megérdemlem” 

A „Létavértesért Alapítvány” és „ A Korszerű Iskoláért” Alapítvány támogatásával idén  

június 5-én került sor a „Mert megérdemlem” pályázatunk második féléves 

jutalmazására. A legeredményesebben tanuló, legjobb magaviseletű, legtöbb 

versenyen eredményesen teljesítő Irinyis növendékek idén Szilvásváradra utaztak. 

Feltöltődve, vidáman, feledhetetlen élményekkel gazdagodva tértek haza 

megjegyezve, hogy már csak ezért is érdemes volt jól tanulni, jónak lenni és 

versenyezni. 

  



Kirándulók a Fátyol-vízesés előtt 

 

 

Versenyek 

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István tagiskolája 2019.május 10-

én rendezte meg a III. Komplex Tanulmányi versenyt, melyre iskolánk alsós és 

felsős csapattal egyaránt nevezett. Legnagyobb örömünkre a negyedikesekből álló 

csapat a második lett, nyolcadikosaink a képzeletbeli dobogó legfelső fokán végeztek. 

A negyedik osztályos csapat tagjai: Kovács Renáta, Tóth Roland, Zsiros András. 

A tanulókat Vályi Éva és Szima Beáta tanító nénik készítették fel. 

A felsősöket a megmérettetésen Balogh Ágnes, Joó Eszter és Katona Dániel 

képviselte. 

Felkészítő nevelők: 

Jákóbné Szilágyi Éva, Kontor Gábor, Lukács Mihályné, 

Szentmiklósi Miklós,Tamás Henrietta,Vályi Éva. 

  



Díjazottjaink Monostorpályiban 

 

Május 17-én, 7. alkalommal rendezte meg az Epreskerti Általános Iskola a Csete 

Szemesi Attila Megyei Informatika Versenyt. Iskolánkból a 4. évfolyamból Szima 

Csenge és Tóth Roland vett részt a versenyen, a 7-8-os korosztályban pedig Kovács 

Márk és Katona Dániel.  

Szoros versenyben a felső tagozatosok 3. helyen végeztek. 

Felkészítő nevelők: Katona István, Szentmiklósi Miklós. 

  



Tehetséges informatikusaink 

 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez tanulóinknak és a felkészítő nevelőknek! 

Iskolánk eseményeiről folyamatosan tájékozódhatnak facebook-oldalunkon! 


