
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

 

Méltóság Napi megemlékezés 

 

2019.11.08-án, délután a Méltóság Napjára emlékeztünk intézményünkben. 

Szentmiklósi Miklós igazgató úr köszöntése után Tamás Henrietta tanárnő és Katona Lili 

7. osztályos tanuló ismertette a nap jelentőségét. Alsósaink számára Máté Zoltán vezető 

mentőtiszt, felső tagozatos tanulónknak Titkó István katolikus parókus tartott interaktív 

előadást a témával kapcsolatban. A délután filmnézéssel zárult. Együttérzésünket sárga 

színű felsők viselésével fejeztük ki. 

 

Méltóság nap az Irinyiben 

 

 
 

Idősek köszöntése 

Iskolánkban immár kialakult hagyomány, hogy minden évben gyermekműsor 

keretében köszöntjük a közvetlen környezetünkben élő időseket. November első 

hetében 2. osztályos tanulóink kedveskedtek a Vértesi Református Egyházközség Idősek 

Szeretetházának lakóinak, valamint az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjainak Idősek Napja 



alkalmából. A verses, zenés, táncos összeállítást Magyar Jánosné Aranka néni tanította 

be a diákoknak. 

A versek és a vidám kívánságműsor mindkét helyszínen nagy sikert aratott. 

 

Idősek köszöntése 

 

 
 

Rendhagyó irodalomóra 

 

Iskolánk 7. osztályos tanulói Álmosdra látogattak november 13-án. A kirándulás 

alkalmával megtekintették a Kölcsey-emlékházat, amely ma az egyetlen eredeti 

valóságában megmaradt Kölcsey-családhoz kapcsolódó épület Magyarországon. Ezt 

követően a Josef Kadar-féle magángyűjteményt nézték meg. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni Nagy Sándor egykori vértesi tanár úrnak az idegenvezetést és a részletes 

bemutatást. 

Az élményekben gazdag tanulmányút a Bocskai csata emlékmű szemrevételezésével 

és történetének rövid bemutatásával ért véget. 

 

  



A Kölcsey- emlékháznál a 7. osztály 

 

 
 

„Mézes reggeli” 

 

2019. 11.15-én az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és Agrárminisztérium által 

szervezett Mézes reggelin vettek részt iskolánk alsósai. A kezdeményezés célja a méhek 

és az egészséges életmód népszerűsítése az egészséges táplálkozásra, a reggelizés 

fontosságára való figyelemfelhívás. Az ebédlőben Ujvárosi Sándor helyi méhész 

megismertette a gyerekeket a méhek fontosságával, a mézkészítés folyamatával és 

eszközeivel, a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, melyet az előadás után a gyerekek meg is 

kóstolhattak. 

Köszönjük az Ujvárosi családnak, hogy idén is ellátogattak iskolánkba, ezzel segítve 

diákjaink egészség-, és környezettudatos magatartásának nevelését! 

 

  



Mézes pillanatok 

 

 
 

 

Járási Vándor Kupa 

 

2019. november 22-én került sor a Derecskei Gyerekesély Iroda által szervezett 

"Járási Vándor Kupa" című rendezvény második fordulójára. Az elsősorban ügyességi 

feladatokra épülő sportversenyen alsósaink jó szereplése ellenére másodjára már nem 

sikerült a kupát hazahoznunk. 

Gratulálunk a szép eredményhez a gyerekeknek! 

 

  



 Irinyis csapat 

 

 
 

 

Természettudományi vetélkedő 

 

2019. november 22-én hagyományteremtő szándékkal komplex természettudományi 

vetélkedőt rendeztünk felső tagozatos tanulóink számára. 

Az első forduló tesztkérdések megválaszolásából állt, majd a 15 háromfős csapat 

különböző témájú cikkek alapján PowerPoint bemutatót készített, melyet a zsűri és a 

versenytársak előtt prezentált. 

Gratulálunk az I. helyezett Károlyok (8.o.), a II. helyezett Bajnokok (7.o.) és III. 

helyezett Mákvirágok (7.o.) csapatának, és köszönjük a szervezőmunkát és a 

lebonyolítást Katona István és Katonáné Jenei Timea pedagógusoknak! 

 

  



A verseny pillanatai 

 

 
 

 

 

SNI-s és BTM-es diákok szépíró versenye 

 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 

tanulóink számára idén november 27-én, szerdán délután szerveztük meg a kézírás 

fontosságát hangsúlyozó szépíró versenyt. A megmérettetésen 22 diákunk vett részt. 

A legszebben író diákjaink: 

Alsó tagozat: Szerdai Balázs 3. osztályos tanuló, 

Felső tagozat: Varga Ivett 7. osztályos tanuló. 

 

  



A szorgos írnokaink 

 

 
 

 

Advent 

 

Az első adventi gyertya meggyújtására gyűlt össze iskolánk apraja-nagyja december 

2-án, hétfőn reggel az ebédlőben. Szentmiklósi Miklós igazgató úr köszöntője után 

Fekete Hunor 3. osztályos tanuló előadásában hangszeres karácsonyi dalokat 

hallhattunk, majd negyedikeseink műsorát tekinthettük meg. Ezt követően Katona Lili, 

DÖK-vezető adventi gondolatokat közvetített. A karácsonyig tartó hátralévő időszakban 

minden osztály rövid produkciókkal készül a további gyertyagyújtásokra. 

Köszönjük a szervezőmunkát Ujvárosiné Slifka Mariann DÖK-segítő pedagógusnak. 

 

  



Adventi gyertyagyújtás 

 

 
 

 

Télapó 

 

December 6-a a Mikulásozás jegyében zajlott iskolánkban. A délelőtti nyílt órák után 

minden diákunkhoz ellátogatott a DÖK-Mikulása, majd a délutánt kézműveskedéssel, 

filmnézéssel és diszkózással töltötték a tanulók. 

 

  



Nyílt óra a legifjabb növendékeinknél 

 

 

  



„Mikulás délután” 

 

 

 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége nevében Jákóbné 

Szilágyi Éva 


