
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

ERDEI ISKOLA 

 

Iskolánk harmadik és hatodik osztályos tanulói szeptember második és harmadik 

hetén Erdei iskola projekt keretében, kirándulások, kiállítótermi- múzeumi- és 

templomlátogatások valamint séták és kerékpártúra során bővítették helytörténeti 

ismereteiket. Lehetőségük nyílott közvetlen tapasztalat útján elsajátítani az iskolai 

tananyagot. A kisebbek csütörtökön a jurta sátrakban töltöttek egy estét, ahol a 

szalonnasütés mellett a bátorságukat is próbára tették. A felső tagozatosoknak ez a 

programelem a kedvezőtlen időjárás miatt a későbbiekben kerül megrendezésre. 

Az eseménydús hét sikeres megvalósulásáért köszönetet mondunk a projektben 

résztvevő partnereinknek és a pedagógusoknak! 

 

Erdei iskolában 

 

 
  



SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

 

Szeptember 23-án az alsó tagozatos, 24-én a felső tagozatos szülőket fogadták 

iskolánk pedagógusai az első féléves szülői értekezletek alkalmából. Osztályonként 

megtörtént a Házirend legfontosabb pontjainak felelevenítése, az éves feladatok, a 

nyílt órák, a rendezvények, a kirándulások megbeszélése. Emellett a „Mert 

megérdemlem” iskolai pályázat meghirdetésére is sor került ebben a tanévben is. 

Örömünkre szolgál, hogy a legtöbb osztályban magas részvételi arányról 

számolhatunk be. 

 

ÖKO-HÍREK 

 

 

A MOBILITÁS HETI programsorozat több egységéhez csatlakozott iskolai 

közösségünk. A legtöbben a péntek délutáni „Tekerd körbe Városod” felhíváson 

valamint a szombat délelőtti kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt. 

 

KerékpárON 

 

 
 

Október 4-én az ötödikes és hatodikos tanulóink kapcsolódtak a Létavértes 

belterületén zajló „SZEDD MAGAD A SZEMETET” szemétszedési akcióba. A 

délelőtt folyamán a szükséges felszerelések átvétele után a diákok megtisztították 



iskolánk közvetlen környezetét, az Irinyi, a Kassai és a Szél utcák egy részét. Ezt 

követően a Sporttelepen meleg teával, ásványvízzel, müzli szelettel jutalmazták a 

szemétszedésben közreműködőket. Domokos Csilla az AKSD munkatársa által 

tartott előadás a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívta fel a résztvevők 

figyelmét. 

 

Ökopercek 

 

A délután folyamán harmadikos növendékeink is ellátogattak a Sporttelepre, ahol 

kézműves foglakozáson vettek részt és beneveztek az „ÓVD A KÖRNYEZETED” 

témájú rajzversenyre, melyen többet is eredményesen szerepeltek, 2., 3. és 

különdíjat szereztek. Gratulálunk a kis művészeknek! 

  



Kis művészeink 

 

 
 

Az ÁLLATOK VILÁGNAPJA alkalmából Diákönkormányzati szervezésben a 

gyerekek nagy örömére filmvetítéssel zárult október első hetének péntek délutánja. 

Minden osztályban megbeszélésre került az állatvédelem fontossága, majd 

életkorhoz igazodó más-más állatokhoz kapcsolódó filmet, mesét néztek a diákok. 

 

 

 

EMLÉKEZÉS A SZABADSÁGHARC HőSEIRE 

 

Az Aradon kivégzett vértanúk napjára emlékeztünk iskolánk negyedik osztályosainak 

műsorával október 4-én. Az 1849-es gyászeseményeket felidéző összeállítást 

Tóthfalusiné Bubrik Beáta és Nagyné Kiss Etelka pedagógusok tanították be. 

  



Ünnepi pillanatok 

 

 

VERSENYEK 

Szeptember 19-én iskolánk tanulói KÖRZETI MEZEI FUTÓVERSENYEN vettek 

részt. 

Kimagasló eredményeink: 

IV. korcsoport: Szabó Erik /8.o./ 1. hely 

Fekete József /8.o./ 2. hely 

Verdes Zsanin /7.o./ 1. hely 

III. korcsoport: Zudor Réka /6.o./ 2. hely 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő nevelőjüknek, Kontor Gábor tanár úrnak! 

  



Dobogón az Irinyisek 

 

A Derecskei Gyerekesély Iroda 2019. szeptember 27-én rendezte meg a "JÁRÁSI 

VÁNDOR KUPA" című rendezvény első fordulóját. Az EFOP -1.4.2-16-2016-00027 

azonosítószámú „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” című projekt 

keretében zajló vetélkedősorozaton a Derecskei járásban működő általános iskolák 

tanulói vettek részt. Iskolánkat nyolc alsó tagozatos gyerek képviselte. Örömmel tölt 

el bennünket, hogy első alkalommal intézményünk nyerte a Vándorkupát, és 

novemberig büszke tulajdonosai lehetünk. 

Gratulálunk diákjainknak, és köszönjük Vályi Éva tanító néninek a szervezőmunkát! 

  



Mienk a vándorkupa 

 


