
 

Az október az Irinyi Károly Általános Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája részére 

is számos programot tartogatott. 

Október 4-én az alsós tanulók és tanítóik játékos feladatokkal köszöntötték az állatok 

világnapját. A gyerekek az őszi természet adta 

lehetőséget megragadva gesztenyét gyűjtöttek, 

melyből különböző állatfigurákat raktak ki. Ezen 

felül – kreativitásukról tanúbizonyságot téve – 

különböző állatrajzokat készítettek körbe rajzolt 

kezükből. A munkájukat Vadászné Farkas Éva és 

Szabó Irén tanítónők segítették és felügyelték. A 

felsős tanulók délután Kovács Zoltán tanár úr 

közreműködésével egy játékos vetélkedő keretében mérhették össze tudásukat. 

Október 6-án az intézmény tanulói ünnepélyesen megemlékeztek az aradi 

vértanúkról. Az előadásért az iskola hetedik osztályos tanulói voltak felelősek, akik felkészítő 

tanáruk segítségével, nagy elhivatottsággal szervezték meg az ünnepélyt. A műsor segítségével 

a tanulók felelevenítették az aradi hősök céljait, eredményeit, utolsó gondolatait. 

Szintén október 6-án került megrendezésre az Irinyi Károly Általános Iskola 

tagintézményei között minden évben 

megszervezett futballmérkőzés, 

melynek az idei évben is 

Szentpéterszeg focipályája adott 

otthon. Rendhagyónak tekinthetjük 

az idei évi mérkőzést, ugyanis nem 

csak tagintézményeink, hanem számos más iskola is részt vett a mérkőzésen. A sikeres és 

szórakoztató programért köszönet illeti Makra Erzsébet, Kovács Zolták, Rinyu Sándor, Veress 

Péter, Vajas Viktor és Balyer Ibolya kollégákat, akik segítettek iskoláik tanulóinak az 

utazásban, valamint felügyelték a mérkőzéseiket. 



A Fekete Borbála Általános Iskola 

október 15-én pályaorientációs napot 

szervezett tanulói részére, melyet egy tanítás 

nélküli munkanap keretében rendeztek meg. Az 

alsó tagozatos tanulók tanítóik segítségével új 

szakmákkal, valamint az ahhoz kapcsolódó 

eszközökkel és feladatokkal ismerkedtek meg. 

Megtekinthettek számos videót egy-egy 

foglalkozással kapcsolatban, majd a programsorozat zárásaként Vadászné Farkas Éva, Szabó 

Irén és Keresztesi Anikó kolléganők falusétára vitték, ahol megtekinthették, milyen 

foglalkozásokat űznek az emberek Szentpéterszegen. 

A felsős tanulók sem unatkoztak ez idő alatt. A tanulók, különös 

tekintettel a hetedik és nyolcadik évfolyamos diákokra, akiknek 

a pályaválasztás jelenleg kiemelkedően fontos téma – azon felül, 

hogy megtekintették pályaorientációs tesztjeik eredményét, több 

versenyképes szakmába is betekintést nyerhettek tanáraik 

vezetésével. A nyolcadikos tanulók Kovács Zoltán tanár úr 

segítségével kipróbálhatták magukat a vendéglátás területén, 

mint felszolgálók. Számos új, szórakoztató élménnyel 

gazdagodtak a hetedik évfolyam tanulói is, akik a szépségipar 

egyik ágába, a kézápoló- és műkörömépítők világában tettek látogatást Szabó Andrea Kitti 

tanárnő vezetésével. 

Október végének közeledtével a Fekete 

Borbála Általános Iskola folyosói új díszekkel 

gazdagodtak. Az alsó tagozatos tanulók nagy 

lelkesedéssel készítették el a halloween-i 

töklámpásokat, valamint a gesztenyéből készült 

koszorúkat, melyek megkoronázták az 

intézmény őszi dekorációját. 



Október 22-én iskolánk tanulói megemlékeztek az 1956-os forradalom eseményeiről, 

ünnepélyes műsorral tisztelegtek a forradalom áldozatai előtt. A nyolcadikos diákokat 

osztályfőnökük, Keresztesi Anikó készítette fel az 

előadásra, melyet az intézmény megannyi tanulója 

és pedagógusa, Hadobásné Karancsi Annamária 

tagintézményvezető asszony, Törökné Csörsz 

Csilla Igazgató asszony, valamint a 

szentpéterszegi önkormányzat tagjai előtt 

mutathattak be. A műsor után az intézmény 

minden tanulója és dolgozója az ’56-os forradalom 

emlékét őrző emlékműhöz vonult, melyre az alsó- és felső tagozatos diákok ünnepélyesen 

koszorút és virágot helyeztek. 

A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI 

pályázatot írt ki minden Hajdú-Bihar megyei általános iskolás 

részére Mail Art „HÁLÁS VAGYOK, MERT…” címen. A 

tanulóknak a hála témájához kapcsolódó munkákat vártak a 

gyerekektől. Legnagyobb örömünkre iskolánk tanulója, Tóth 

Réka Hanna munkájáért különdíjban részesült, melyet október 

22-én Debrecenben vehetett át felkészítő tanára, Vadászné 

Farkas Éva kíséretében. Munkájukhoz gratulálunk! 


