A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:
„Szelet a vitorlába!”
Végzős diákjainknak idén is lehetőséget biztosítottunk a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal által szervezett „Szelet a vitorlába!” pályaválasztási kiállítás
megtekintésére. Október 9-én, a rendezvény első napján utaztak el növendékeink
Debrecenbe, a Főnix Csarnokba. Több mint száz kiállító gondoskodott arról, hogy a
környékbeli fiatalok között a mi tanulóink is minél többet tudjanak meg a továbbtanulási
lehetőségekről. Alkalmuk nyílott belepillantani a különböző szakmák rejtelmeibe,
önismereti teszteket töltöttek ki, pályaválasztási kiadványok közül szemezgettek. Bízunk
benne, hogy a kirándulás elérte a célját és hozzásegítette a gyerekeket az érdeklődési
körüknek megfelelő iskola kiválasztásában.
Nyolcadikosaink a kiállításon

„DÖK-ÖKO-JÓ” NAP
2019. október 14-én a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás jegyében a
Diákönkormányzat szervezésében „ÖKO-JÓ NAP” zajlott iskolánkban.
A délelőtt folyamán diákjaink, szüleik és nagyszüleik feljárták a településrész utcáit,
összegyűjtötték a lakossági papírhulladékot, majd telepakolták a konténereket.
Szép őszi időben az iskolaépület udvarán megterített asztaloknál fogyasztottuk el a
Szülői Munkaközösség által készített finom ebédet, melyhez az alapanyagokat a Huszti
Hús Kft, a Léta Tészta Kft, a PP+R Kft és Papp Zoltán vállalkozó ajánlotta fel.
Délután a sportolásé és a kézműveskedésé volt a főszerep.
Volt sorverseny, foci, pingpong, készültek kukák PET-palackokból, képek kupakokból,
ugróiskola és Twister, színesedtek az autógumik.
Örülünk, hogy gyerekek és felnőttek együtt tevékenykedtek környezetünk védelme
érdekében.
Köszönjük a felajánlásokat, a segítséget és a részvételt!
Pillanatképek a rendezvényről

Október 23.
Iskolánk közössége a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb
eseményére, az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 63. évfordulójára
emlékezett.
A megemlékezésen az 5. osztályos tanulók felelevenítették Magyarország népének a
sztálinista terror elleni forradalmának és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharcának történéseit. A műsort Némethné Csuka Ágnes tanárnő tanította be.
Ünnepi megemlékezés a tornateremben

„Indíts újra egy szívet!”
Hetedikes és nyolcadikos tanulóink október 16-án, az újraélesztés napján
pillanthattak be a mentősök munkájába. A mentőállomás vezetője előadásában a laikus
életmentés fontosságára hívta fel diákjaink figyelmét. Bemutatta, hogyan zajlik a bajba
jutott életben tartása, majd megmagyarázta, hogy miért fontosak a szigorúan egymást
követő lépések. Aztán a gyerekeknek is lehetőségük volt a látottak - hallottak
kipróbálására és kérdéseket is tehettek fel az újraélesztéssel, a mentősök munkájával
kapcsolatban.

Így indíts újra egy szívet!

Halloween

Az ősi kelta hagyomány megidézésére iskolánkban az őszi szünet időszakában, október
30-án került sor Tamás Henrietta tanár néni irányításával. A halloween délelőtt a Vértesi
Könyvtárban kézműveskedéssel indult, majd a késő délutáni órákban a
tornatermünkben filmvetítéssel zárult.

Készülnek a rémségek

A felsőzsolcai naperőműparkban jártunk
Az őszi szünet első napját a Létavértesi Művelődési ház nyertes pályázatának
köszönhetően iskolánk 6.,7.,8. osztályos tanulói Felsőzsolcán töltötték. A
naperőműparkba látogattak el, ahol érdekes tájékoztatást kaptak a megújuló
energiaforrások működéséről és jelentőségéről. A helyi Pokol csárdában elfogyasztott
finom ebéd után megtekintették a Muhi csata emlékművét is, ahol Milotai József tanár úr
tartott egy rövid történelmi áttekintést a tatárjárásról és IV. Béla, második honalapítónk
tevékenységéről. Diákjaink nevében köszönjük a lehetőséget!

Létavértesi diákok a naperőműparkban

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége nevében Jákóbné
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