A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

Decemberi előadásokon az Irinyis diákok
December 14-én, a szombati munkanapok egyikén a felső tagozatos tanulóink egy
része a megyeszékhelyre utazott. Az adventi vásár megtekintését mozilátogatás
követte. A "Jumanji - A következő szint" című filmet nagy érdeklődéssel,
fegyelmezetten nézték a gyerekek.
Ugyanezen a napon alsósaink a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteménybe
látogattak, ahol megtekintették " Az Érmellék elfeledett világa ..." című kiállítást, majd
kézműves foglalkozás keretében megismerkedtek a gyertyaöntés fortélyaival.
December 17-én, kedden reggel iskolánk ebédlője rögtönzött színházteremmé alakult.
Az alsós tanulók a Palánta Alapítvány "Karácsony a hegyekben" című interaktív
bábelőadását tekintették meg. A karácsonyi hangulatot idéző mese a gyerekek
körében nagy tetszést aratott.
Felső tagozatosaink Debrecenben

Kézműves foglalkozáson

„Karácsony hegyekben”

Karácsonyi ünnepvárás
Karácsonyváró rendezvénysorozatunk december 19-én délelőtt az Irinyi utca elején
elhelyezett fenyő díszítésével kezdődött. Délután Létavértes Városi Önkormányzata
és a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház által szervezett Városi
Karácsonyon vettek részt iskolánk tanulói és dolgozói. A rendezvény Menyhárt Károly
polgármester úr köszöntőbeszédével indult. Ezt követően a református és katolikus
egyházak képviselői, a Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde Irinyi utcai tagóvodájának
növendékei, a Vértesi Református Egyház és az Irinyi Iskola pedagógusaiból álló
énekkar gondoskodott a karácsonyi hangulatról. Majd megkezdődött a
kirakodóvásárban való bolyongás, ahol felajánlásoknak köszönhetően idén is
ingyenesen forró tea, forralt bor, sült krumpli, sült tök, gofri, pogácsa, mézeskalács és
szaloncukor várta a rendezvényre látogatókat.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 20-án került sor a vértesi
településrész karácsonyváró programjának második rendezvényére. A zsúfolásig
megtelt, ünnepi díszbe öltöztetett tornateremben Vályi Éva munkaközösség-vezető
köszöntője után a diákönkormányzat képviselői meggyújtották a 4. adventi gyertyát,
majd Dráma szakköröseink előadásában karácsonyi árnyjátékot tekinthettük meg.
A sikeres produkció után a 3. osztályosok léptek színpadra Hótündér című karácsonyi
műsorukkal. A megható, és a karácsony üzenetét hűen tolmácsoló előadást
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össze.
A műsorszámok után Szentmiklósi Miklós intézményvezető megköszönte a
nagyszámú jelenlévőnek a részvételt, az érdeklődést, az eddigi közös munkát,

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt az iskola tanulóinak,
szüleiknek és az intézmény valamennyi dolgozójának.
Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal
segítették ünnepváró programjainkat:
-Létavértes Város Önkormányzata
- Városi Könyvtár és Művelődési Ház
- Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde Irinyi utcai tagóvodája
-Rozsnyai István és Titkó István lelkészek
- Vértesi Református Szeretetház
- Városi Önkormányzat Napközis konyhája
- Vértesi Irinyi Nyugdíjaskör
- Szőlősgazdák Egyesülete
- Képviselőtestület
- Irinyi János Általános Iskola tanulói, szülői közössége, dolgozói
Utcai karácsony

Dráma szakköröseink árnyjátéka

„Hótündér” a harmadik osztályosok előadásában

Versenyek és eredmények
December hónapban ismét megrendezésre került a körzeti úszóverseny
Létavértesen, ahol iskolánk 15 tanulója 20 érmet szerzett. Gratulálunk a gyerekeknek
az elért eredményekhez és Kontor Gábor tanár úr felkészítő munkájához!

Legjobb úszóink

A P.M.R. Kft a környezetvédelmi felelősségvállalás és környezeti nevelés jegyében
meghirdetett " TERMÉSZET-esen Szeretem!" című rajzpályázatára több alkotással is
beneveztek alsós tanulóink. Nagy örömünkre és büszkeségünkre Cseresznye Flóra
és Kósa Alexandra Barbara 3. osztályos tanulók elért eredményükért oklevélben és
tárgyjutalomban részesültek.
Jutalmazott kis művészeink
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