
 

Irodalmi alkotói pályázat 
Mutasd meg, mit írsz (kötetlen 

forma és téma) 

Vizuális alkotói pályázat 
Készíts egy általad választott  

Arany János vershez illusztrációt 
Szeretsz fotózni, hát lássuk mi is! 

 

 

 

 

Időpont Helyszín Program Résztvevők 

2017.04.10. 
hétfő 

7:45 
I. emelet  

Széchenyi szobor 
Megemlékezés  

Gróf Széchenyi Istvánról 
osztályonként 2 diák, 1-1 szál 
virággal 

10:20 – 12:30 
jó idő esetén udvar / 

folyosók 

Alternatíva Ifjúsági Iroda –
közösségi játékok 
SZÜNETEKBEN 

egy kötetlen játékra és 
beszélgetésre várják az 
érdeklődőket 

10:20 – 12:30 
I. emeleti 

lépcsőforduló 

OTP Infopult 
Számlanyitás, számlavezetés, 

Diákhitel, Bankkártyák 

aki csak kedvet érez hozzá ☺ 
SZÜNETEKBEN 

13:25 – 14:10 földszint 16-os terem Húsvéti megemlékezés 
a 9. évfolyam minden tanulója és a 
10-12. évfolyamból osztályonként 
2-2 fő 

2017.04.11. 
kedd 

07:45 – 10:00 földszint 16-os terem 
a „Széchenyi Alkalmi 
Bandája” Improvizál 

Hozd el a hangszeredet és 
csináljatok zenekart – bemutató 
koncert 10:20 –kor az 
iskolaudvaron vagy a 16-os 
teremben (zongorista esetén) 

12:30 – 14:10 I. emelet 34-es terem Idegen nyelvi vetélkedő 
az előre kiadott feladatok alapján 
bejutott csapatok 

13:15 – 14:10 földszint 16-os terem 
Zenés, irodalmi beugró a 
Magyar Költészet Napja 

alkalmából 

9-10. évfolyam, osztályonként 4 
fős csapat 

12:30 – 14:10 I. emelet Könyvtár Széchenyi Casino aki csak kedvet érez hozzá ☺ 

2017.04.12. 
szerda 

8:40 – 9:25 Tornacsarnok Szőnyegezés 9.A osztály 

 9:35 – 10:20 Tornacsarnok Hangverseny minden osztály 

11:25 – 11:35 
I. emeleti folyosó a 
Tanári és Titkárság 

között 

Alkotói pályázatok kiállítása - 
eredményhirdetés 

pályázó diákok 

12:30 – 13:55 földszint 16-os terem Széchenyi vetélkedő 9-11. évfolyam 4 fős csapatok 

12:30 – 13:10 
I. emelet 33-as terem 

Szex, drog, rock and roll  
Jered Worby amerikai 

misszionárius angol nyelvű 
előadása, tolmácsolással 

9. évfolyam és 10.A, B 5-5 fő 

13:15 – 13:55 10. C, D és a 11. évfolyam 5-5 fő 

2017.04.12. 
szerda 

14:00-14:10 Udvar Flashmob - Arany János:  9-12. évfolyam 

2017.04.10-
12. között 

7:45 – 14:10 
B49-klub és külön 
plakáton jelzett 
helyszíneken 

Hívd ki tanárodat és győzd le, 
ha tudod! ☺ 

előzetes jelentkezés alapján 


