A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

ÖKO-tevékenységeink

Az örökös ÖKO-iskolai cím elnyerése után még fontosabbnak tartjuk, hogy diákjaink
hétköznapi életében minden lehetőséget megragadva felhívjuk figyelmüket a
környezettudatos magatartásra.

Iskolánk reál beállítottságú diákjai újabb lehetőségben részesülhettek azzal, hogy
március 8-án ellátogathattak Debrecenbe az AKSD KFT LAKOSSÁGI
HULLADÉKUDVARÁNAK SZEMÉTLERAKÓ DEPÓJÁBA.
Csizmazia Réka 7. osztályos tanulónk kiváló prezentációban foglalta össze az átélt
élményeket.
„ A debreceni AKSD szeméttelepe, a debreceni repülőtér közelében, lakott területtől
távol, a város legszélén található. A telephelyre hordják be a speciális szállító
járművek a kommunális szelektív hulladékot. A kommunális szemetet a vállalat
válogatás után bedepózza. A bedepózott hulladékból biogázt nyernek, melyet
továbbalakítanak villamos energiává. A szelektív hulladék a telephelyen válogatás és
osztályozás után bálázásra kerül, mely innentől elveszti szemét funkcióját, és ott
alakul másodlagos nyersanyaggá. Ezzel a hulladékgyűjtési móddal az emberek
kímélik a környezetet. Látogatásunk során láthattunk több száz és ezer kilogrammos
másodlagos nyersanyagbálákat, amiket kamionokkal hordanak el az újrahasznosító
gyárba. Látogatásunk során még inkább meggyőződtünk arról, hogy érdemes
különválogatni a szemetünket, mert megmenthetünk rengeteg anyagot, amit újra
felhasználhatnak. Azáltal, hogy a papírt különválogatjuk, rengeteg fát megóvhatunk
a kivágástól, és nem terheljük a talajunkat a nehezen lebomló anyagokkal, melyekből
a kiszivárgó vegyszerek károsítják a talajt és az ivóvizünket.”

Öko-Irinyisek

Március 22-én, a víz világnapján, a korábbi évekhez hasonlóan, játékos vetélkedő
formájában, felső tagozatos tanulóink 3 fős csoportokat alkotva mérték össze
tudásukat a vízzel kapcsolatban, míg alsósaink osztálykereten belül beszélgettek
természeti kincsünkről.
A verseny izgalmas pillanata

Tankerületi szakmai nap

„ A Derecskei Tankerületben második tanévben került sor a pedagógusok számára
szakmai nap szervezésére a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon.
Idén intézményünk erősségei közül két területen szerzett tapasztalatainkkal szerettük
volna gazdagítani a tankerület érdeklődő pedagógusait.
A felelős, környezettudatosságra nevelés Pedagógiai programba való beépüléséről,
programjainkról, a pályázat elkészítésének módjáról Szentmiklósi Miklós, míg a helyi
épített és természeti értékek megismerésére épülő erdei iskolai programunkról
Katonáné Szabó Csilla tartott prezentációs előadást. Hogy a gyakorlati kapcsolódást
is érzékeltessük, bemutatták 7-8. osztályos diákjaink Szatmári Károlyné
irányításával, hogy szakköri keretek között hogyan lehet szép dolgokat készíteni
hulladékok újrahasznosításával.
A másik, nagy érdeklődésre számot tartó témánk az integráltan oktatott BTM-es
gyerekek fejlesztésének lehetősége volt, melyre a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei is meghívást kaptak, és tanácsokkal látták el az
integráltan oktatandó BTM-es tanulók fejlesztési lehetőségeiről a pedagógusokat. Ezt
követően fejlesztőpedagógusunk, Ujvárosiné Slifka Mariann bemutató foglalkozást
tartott öt BTM-es tanuló fejlesztésére, majd szakmai konzultáción tehették fel
kérdéseiket a jelenlévők.
A sikeres rendezvényért köszönet illeti a KLIK Derecskei Tankerületét, a Hajdú-Bihar
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakembereit, valamint a Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola közreműködő dolgozóit.”
Vályiné Pápai Viola
igazgató

Újrahasznosítás közös munkával

Plenáris ülés

Sikeres versenyek hónapja:

A helyi fordulón legjobbnak ítélt mesemondóink képviselték iskolánkat a XIII. „Égig
érő fa” járási mesemondó versenyen, Konyáron, ahol 10 település 11
intézményének diákjai mutatták be csodás történeteiket. Mindkét korcsoportban szép
eredménnyel tértek haza növendékeink. Alsó és felső tagozatos versenyzőink közül
is volt olyan előadás, mely elnyerte a zsűri tetszését olyanformán, hogy különdíjjal
jutalmazták őket.

Különdíjasaink: Zsíros András 1.o.
Kádi Péter 6.o.
Mesélők hada

Március 19-én, szombaton két 7. osztályos növendékünk Csizmazia Réka és Tóth
Lili Debrecenben a Tóth Árpád Gimnáziumban vett részt a Hevesy György
kémiaverseny megyei fordulóján, ahol a Magyar Természettudományi Társulat
által összeállított feladatlapot kellett megoldaniuk.

A tanulók számolási képességének mérésére megalapított Alapműveleti
Matematika verseny megyei fordulója 9 oktatási intézményben került
megrendezésre. Körzetenként az első hat tanulót oklevéllel, az első három
helyezettet tárgyjutalommal díjazták. A megyei összesített értékelésre április 27-én
kerül sor.
Iskolánk díjazott tanulói: II. hely: Fekete József 4.o.
V. hely: Tóth Ádám 4.o.
II. hely: Adorján Krisztián 6.o.
Vers- és prózamondó versenyen szavalt április 9-én Kádi Péter 6. osztályos
tanulónk Hajdúbagoson. A hazaszeretet jegyében meghirdetett versenyen
tankerületünk tanintézetei mellett határon túli magyar tannyelvű általános iskolák
tanulói is neveztek.
Növendékünk saját korosztályának vers kategóriájában III. helyezést ért el.
Büszke szavalónk

Költészet napi szavalóversenyt tartottunk április 11-12-én délután. A József Attila
születésnapja alkalmából megrendezett versmondó versenyen iskolánk több mint 60
diákja állt ki a szülők, pedagógusok, és az értékelést végző szakmai zsűri elé, hogy
XX. századi költők szép, olykor humoros gondolatait közvetítsék. Örömmel tölt el
bennünket, hogy a mai modern világban a mi gyermekeink felismerik az irodalom
értékeit.
Jutalmazott tanulóink
alsó tagozat
felső tagozat
1-2. osztály
3-4. osztály
5-6.osztály
7-8. osztály
I. hely
Tóth Levente Katona Lili
Kerekes Zsuzsanna Gudász Renáta
II. hely Katona Maja Tóth Zsóka
Puja Anikó
Tóth Lili
Szűcs
Hajkai Dzsenifer
III. hely Szima Csenge
Pető Zoltán
Alexandra
Fanni
Balogh Viktória
Ujvárosi
Máté
Különdíj Tóth Illangó Nagy Szabina
Sándor
Joó Eszter Ilona
A figyelmes hallgatóság

A büszke alsós díjazottak

„Egy vers-egy rajz” címmel rajzversenyt hirdetett a Városi Művelődési Ház 4-8.
osztályos gyerekek részére. Az ünnepélyes eredményhirdetésre április 13-án délután
került sor. 20 diákunk készített szabadon választott technikával képet XX. századi
magyar versekhez. A zsűri két életkori kategóriában értékelte az alkotásokat. A
kiosztott 12 díjból nagy büszkeségünkre 7-et Irinyis diákok vehettek át.

I. kategória: I. hely: Pető Bettina 6.o.
II. hely: Misuta Péter 5.o.
III. hely: Joó Eszter Ilona 5.o.
IV. hely: Tóth Zsóka 4.o.
Különdíj: Lőrincz Boglárka 4.o.
II. kategória: I. hely: Ujvárosi Máté Sándor 8.o.
II. hely: Sinkovics Vivien 7.o.

Kép 7. : Kis művészeink és mesterük

Gratulálunk a sok verseny szép eredményeihez diákjainknak és felkészítő
nevelőiknek!
/Vályi Éva, Lukács Mihályné, Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla, Nagyné Kiss
Etelka, Kissné Frank Csilla, Tamás Henrietta, Jákóbné Szilágyi Éva pedagógusok/

