A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:
„Éld az életed!”
Sport-és egészségnap
Szeptember 24-én - majdnem két év után - újra iskolai rendezvény helyszíne volt az
Irinyi Szabadidőpark. Létavértes Város Önkormányzatának Művelődési Bizottsága és
„A Korszerű Iskoláért” Alapítvány támogatásával szeptember utolsó péntekén
intézményünk is csatlakozott a Magyar Diáksport Napjához. Az „Éld az életed!”
rendezvény célja a világjárvány okozta mozgásszegény hónapok után visszatérni a
mindennapos aktivitásokhoz.
Ennek szellemében állítottuk össze a nap programját: Walking-gal melegítettünk be a
gyalog- és biciklitúrához, a szülők által készített finom ebéd elfogyasztása után jó
hangulatú táncház résztvevői voltunk. Délután sorverseny várta a mozogni vágyókat,
a túrában elfáradtak filmet nézhettek, a szépülni vágyók hajat fonattak és sok gyerek
élt a csillámtetoválás lehetőségével is.
Nagyon örülünk, hogy ilyen sok szülő, nagyszülő megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket, velünk együtt jókedvűen tornáztak, vidáman táncoltak, gyermeki
lelkesedéssel versenyeztek.
A nap testi egészségünk megőrzése mellett lelki feltöltődést is jelentett, hisz végre
Irinyis közösségünk apraja-nagyja együtt lehetett.
Köszönjük az anyagi támogatást, a szülők aktivitását, segítségét,
munkatársaink szervezőmunkáját!
Reggeli torna

Nagy sikert aratott a csillámtetkó

A jutalmazás pillanatai

Népmese Napja
A magyar népmese napja alkalmából két felhívás is meghirdetésre került iskolánk
növendékei számára Joó-Tamás Henrietta tanító néni koordinálásával. A rajzot
kedvelő diákjaink A háromágú tölgyfa című meséhez készítettek illusztrációt. Az
elkészült remekművek a Vértesi Könyvtár üveges ajtaján kerültek kiállításra, így a
vértesi településrész járókelői számára is folyamatosan megtekinthetők. Azon
tanulóinknak, akik szívesen barangolnak a mesék birodalmába életkorhoz igazodó
vetélkedő feladatlapok kerültek kiosztásra.
Gratulálunk a Népmese Napjához kapcsolódó felhívásokban résztvevő
tanulóinknak, akik a színvonalas munkájukért természetesen megkapták méltó
jutalmukat!
Népmese Napja kiállítás

Állatok Világnapja
Az Állatok Világnapja alkalmából október 4-én iskolánk minden osztályában kiemelt
szerepet kapott az állatok védelme. A Diákönkormányzat javaslatára az osztályok saját
ötleteik alapján készítettek szebbnél szebb tablókat, lapbookokat, facebook profilokat,
rajzokat a délután folyamán.
Barátaink az állatok

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Iskolánk felső tagozatosaink rendhagyó történelem órán, alsó tagozatosaink
kézműves foglalkozás keretében emlékeztek meg nemzeti gyásznapunkról, október 6ról.
Emlékezés pillanatai

"Helló szakma! - Út a jövőbe"
Pályaválasztási kiállításra látogattak 8. osztályos diákjaink Debrecenbe a Nagyerdei
Stadionba. A Debreceni Szakképzési Centrum továbbtanulási bemutatóján különböző
szakmák rejtelmeibe nyertek betekintést tanulóink. Bízunk benne, hogy a standok, a
konferencián való részvétel, az interaktív programok és modern technikai eszközök
kipróbálása segítik növendékeink jövőbeli útjának megtervezését.
8. osztályos tanulóink

Őszi dekoráció az Irinyiben
Az ősz szépségét, csodálatos színeit elevenítettük meg iskolánk valamennyi
iskolaépületében.
Tanulóink nagy szorgalommal hordták a szebbnél-szebb krizantémokat, dísztököket,
őszi terméseket, melyeket együtt elhelyezve készítettük el iskolánk őszi szigetét.
Helló ősz!

A könyvtár udvarára beszökött az ősz

A Kassai utca 16 szám alatt várják az érkezőket
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