
A NYÍLT NAP programjai – Piarista Gimnázium –  ~ 2018. december 1. ~ (tervezet) 

 

Egyéb információ: női mosdó a 2. és 3. emelet Váci u. felőli folyosóján, ill. a 2. emeleten a kápolna felőli oldalon 

PROGRAM IDŐPONT HELYSZÍN „MI LESZ ITT?” SZERVEZŐK  DIÁKOK 

Az iskola hivatalos bemutatása 18.00-tól Kápolna (II. em.) 
Az iskola vezetője beszámol: az iskola felépítéséről, céljairól, 
eredményeiről; a felvételiről – előtte az iskola ÉNEKKARA tart rövid 
bemutatót 

Horváth Bálint 
igazgató 

Melegh Béla 

az Énekkar tagjai 

Túrasarok folyamatos 
II. emelet  

(a Tornaterem előtt) 

Túrafelszerelések 
Nyáron evezős, vitorlás, bicikli- és gyalogtúrák, télen sítáborok és téli túrák 
várják a piarista diákokat.  

Szakács Zoltán 
Márialigeti Kristóf 

10. évf.-os diákok 

Kémiai kísérletek 
15.15-16.00-ig;  
16.45-17.30-ig 

Kémiai előadó (IV. em.) Látványos kémiai kísérletek: minden, ami színes és szagos, robban… 
Gelencsér László 

Pataki Imre, Nagy Balázs 
11. évf.-os diákok 

Biológiai bemutató foglalkozások 15.00-17.30-ig 
Biológiai előadó 

 (IV. em.) 
„Így kísérletezünk…” – a szertár érdekességei – zsákba „macska” 

Dr. Müllner Erzsébet,  
Szabó Gábor 

9-12. évf.-os diákok 

Cserkészek bemutatkozása 

folyamatos + 
az előadások: 
16.05-16.25; 
17.35-17.55 

Angol 2/2 (II. em., Váci 
u. felől) 

Kalandos közösségre vágysz? Szeretnél új dolgokat és embereket 
megismerni? Nézz be hozzánk! 

Tirczka Sebestyén 
Szalay Gergely 

cserkészek 

Földrajz feladatok és kőzetbemutató folyamatos 
Földrajz terem 

(II. em.) 
Megnézheted a kőzetek különleges tulajdonságait és kiderül, mit tudsz a 
Földről…  

Bán Róbert 
Szakál Ádám 

7. és 10. évf.-os diákok 

Fizika show 
15.15-16.00-ig;  
16.45-17.30-ig 

Fizikai előadó  
(IV. em.) 

Villogás, szikrák csattogása, forró víz, gépek – ami belefér… 
Futó Béla 

Urbán János 
8-10. évf.-os diákok 

Interaktív fizikai kísérletek folyamatos 
Fizika kiselőadó 

(IV. em.) 
Diákjaink érdekes méréseket mutatnak be – ezeket leendő diákjaink  is 
kipróbálhatják… 

Chikán Éva, Moór István, 
Bottka Benedek 

7-12. évf.-os diákok 

Robotika, elektronika… folyamatos Informatika (II. em.) 
LEGO robot, vonalkövető arduino autó, arduino scratch-el, 3d tervezés és 
nyomtatás, gépírás 

Bukor János, Kiss Gergely 10. évfolyamos diákok 

Piarista Múzeum folyamatos 12.a (IV. em.) 
A PIARISTA MÚZEUM tárgyaiból – és egy élő római legionárius 
bemutatkozása 

Borbás Péter Kiss Szabolcs 9.a 

Az iskola audio-vizuális szakkörének 
(AVK) bemutatója 

folyamatos Zeneterem (II. em.) 
Iskolánk diákjai által készített animációs filmeket, kis-játékfilmeket 
tekinthet meg minden érdeklődő  

Wettstein József -- 

Tea- és kávéház + kötetlen 
beszélgetések 

teaház folyamatos  
 

IV. emeleti aula 
Egy pohár frissítő tea / kávé mellett: szülőkkel, diákokkal és tanárokkal 
lehet beszélni (az aulában) 

Pehartz Tamás, Posta István, 
Márkus Roland 

a DÖK tagjai 

Sport-játékok folyamatos Tornaterem (II. em.) Floorball, CSOCSÓ, pingpong, ügyességi játékok 
Horváth Péter,  

Márialigeti Kristóf 
8-9. évf.-os diákok 

Lamantin 15.45-17.00 
Lamantin szoba  

(II. emelet, a Földrajz 
mellett) 

Milyen hajó a Kalazancius Mozgalom és mi köze van egy lamantinnak az 
iskolához? Játék és élményzuhatag élő csoportvezetőktől. + Ajándék 
cukorka! 

Márkus Roland  
Szakál Ádám 

a lamantinok 

Játékos Angol folyamatos Angol 2/1 (II. em.) Csokikért... – Keresd az ajtó előtt álló életnagyságú őrt a londoni Towerből 
Tüskés Tünde 

Pálfi Eszter 
8-10. évfolyamos 

diákok 

Német játékok 
 folyamatos + 
16.15-kor kvíz 

Tanácsterem (II. em.) Német fejtörők, játékos feladatok – 16.15-kor online kvíz 
Farkas Zsófia, 

Ullrich Magdolna 
8. évfolyamosok 

Külföldi kapcsolatok, utazások 

folyamatos 

III. emeleti aula Kanada, Lengyelország, Olaszország… Némethné H. Anna -- 

Osztályaink bemutatkozása II. emeleti aula Képek, képek, képek az osztályok  

Versenyeredmények (kiállítás) IV. emeleti aula Diákjaink eredményei – amelyeknek örülünk. Dr. Urbán Péter  

Híres öregdiákjaink I. emeleti lépcsőház 
A baloldali lépcsőházban (majdnem a földszinten) megtekinthető a híres 
öregdiákok emléktáblája.  

- 
9.b 
9.a 

Segítő diákok - – Pehartz Tamás és a 9.b 
9.b 
9.a 

Ruhatár főlépcsőház – I. em.  Székely Zoltán és a 9.a 9.a 


