
 

Diáknap, 2017. március 31. 
 program 

 

 

A diáknap programja: 

 0730  Gyülekezés a díszteremben: az iskola kulcsának átadása, a 

diáknap megnyitása, a programok kihirdetése 

 0745-1000 Osztályok közötti versenyek 

+ 3D-s testszkennelés a rádió előtti folyosón 

 1000-1100 ROXFORT Expressz a Posta téren  

 1100-1115 Gyülekezés a díszteremben 

 1115-1125 A műveltségi verseny eredményhirdetése. A diáknap 

eredményhirdetése. A győztes osztály megkapja a vándor trófeát! 

 1130-1230 A legjobb diákfilmek bemutatása. A diáknapi tanár-diák 

műsor 

 1800-2300  Diáknapzáró buli  

 

Egyéb verseny: Várjuk a lelkes amatőrök és a vérprofi rendezők 

diákfilmjeit! A film témája: Egy varázslat bemutatása a Harry 

Potter filmekből. 

- A film készülhet kamerával, telefonnal, bármivel…. 

- Időtartam: maximum 2 perc! 

A filmeket Ottó tanár úrnak kell leadni a diáknapot megelőző nap 

12.00-ig! A filmeket a zsűri értékeli. A legjobb film alkotói kapnak 

egy varázspálcát! A film extra pontokat jelent a diáknapi versenyben!  

A győztes osztály jutalma a Tinódi Trófea és a vele járó 

20.000,- Ft pénzjutalom! 



 

 

Jelentkezési lap.   Leadási határidő 2017.03.29. 

 

Osztály:………… 
 

Az osztályok közötti versenyek 7.45-10.00-ig! 

 
1. Jancsi és Juliska kvíz. mesékből képek, videó részletek alapján történő verseny.  

Felelős osztály: 9. A (2 fő/ osztály, szobafelelős: Knaller Anna ) 

 

……………………  ………………… 

  

2. A nagy beöltözés! Az osztályoknak csapatban ismert mesefiguráknak kell beöltözniük és 

elénekelni a mese címdalát! A résztvevőknek hozniuk kell magukkal egy képet (jpg) a meséről.   

Felelős osztály: 10. B Helyszín: díszterem (4-8 fő/ osztály, zsűri: tanárok)  

 

……………  ……………  ….………..  …………… 

 

……………  ……………  ……………  …………… 

 

3. Evőverseny időre és egyéb meglepetések. 

Felelős osztály: 12. C (1-2 fő/ osztály, szobafelelős: Poós Milán, Kovács Adél ) 

 

……………………    …………………… 

 

4. Kincskeresés. Kalózok elrejtett kincsének megkeresése a városban  

Felelős osztály: 10. A (4 fő/ osztály szobafelelősök: Bolfert Viktória, Kámán Petra ) 

 

……………………  …………………… …………………… …………………… 

 

 

5. Roxforti házak a rajzteremben. Feladat: a roxforti házak jelképeit kell tervezned, kivitelezned! A 

hozzá való eszközöket minden csapat otthonról hozza!  

Felelős: Grodvaltné M. Veronika (2 fő/ osztály) 

 

 ……………………  …………………… 

 

6. Smink verseny. A jelentkezők feladata, hogy egy Disney mesehősnő sminket készítsenek 

egymásnak. Az eszközöket mindenki maga hozza! Engedélyezett: paróka, alapozók, ecsetek, 

szemceruza, szemhéjpúder, szemhéjtus, szempillaspirál, esetleg mű szempilla, rúzs. Egy képet 

mindenki hozzon, arról melyik mesehősnőt választotta.  

Felelős osztály: 12. A (2 fő/ osztály, szobafelelős: Kálmán Anna, zsűri: tanárok) 

  

……………………  …………………… 

 

7. FIFA szoba a bio-laborban szobafelelős: Felelős: Welladics Krisztofer (1-2 fő/ osztály,) 

 

 ……………………  …………………… 

 

8. Hercegnőmentés a tornateremben. Felelős osztály: 11.A  (2 fő/ osztály) 

 

 ……………  ……………  ….………..  …………… 

 

Az osztályok közötti versenyek 10.00-11.00-ig! 

 

9. ROXFORT Expressz a Posta téren. Pontozás a kiírt feltételek alapján! 



 

 

Szurkolók: 

 

A tornaterem: 

 

…………………… ……………………  …………………… …………………… 

 

 

Szurkolók: 

 

A díszteremben: 

 

…………………… ……………………  …………………… …………………… 

 

7.45-10.00.  

 

3D-s testszkennelés a 

rádió előtti folyosón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A győztes osztály jutalma a Tinódi Trófea és a vele járó 

20.000,- Ft pénzjutalom! 

 


