Galaxisok találkozása a Könyvesben
2013. november 22-23.
A Galaxisok találkozásának éjszakáján változatos és érdekes programokkal készülünk:
 a Föld nevű bolygón folyamatos felolvasás szépirodalmi művekből (könyvtár)
 középponti csillagunkon, a Napon játékos vetélkedők és diák könyvtrailerek bemutatója (Díszterem)
 a Jupiteren kódex- és japán könyvkészítés (11-es terem)
 a Marson felolvasás a szórakoztató irodalom darabjaiból (12-es terem)
 a Plutón sci-fi történet-írás és képregény-rajzolás (13-as terem)
 az Uránuszon klasszikus filmvetítés (14-es terem)
 a Szaturnuszon meseolvasás (15-ös terem)
 csupán a Merkúrig kell utaznunk, hogy jóllakhassunk (16-os terem)
 a Vénuszon hangoskönyveket hallgathatunk (18-as terem)
 a Neptunuszról követjük figyelemmel az égboltot és az üstökös érkezését (Csillagvizsgáló)
Feladataitok még péntek estig:
• Készüljetek fel a felolvasásra: mutassátok be röviden a mű tartalmát és szerzőjét, és indokoljátok
meg, hogy miért épp ezt választottátok. Csapatonként 20 percet kell felolvasnotok. (Ez kb. 5-6 oldalt
jelent, de próbáljátok el!) Természetesen olvashattok többen is.
• A sci-fi írásra vállalkozók csütörtökön 16 óráig jelentkezzenek Zsidi Éva tanárnőnél.
A megérkezésről:
A programra pénteken 18.30 és 18.45 között kell megérkeznetek a Díszterembe. A 7 órás megnyitó után
kezdődnek a galaktikus események.
Az iskola kapuit pontban 20 órakor zárjuk, és ekkor ellenőrizzük a lapról levágandó és kitöltendő
bentalvós kártyákat. Csak azok a tanulók maradhatnak bent az iskolában, akik rendelkeznek kitöltött
kártyával és 20.00-ig megérkeznek az iskolába.
Az éjszakáról:

Az év csillagászati eseménye Magyarországon az ISON-üstökös megfigyelése. Erre lehetőség
nyílik itt a Könyvesben. Ez az egyszeri alkalom szombat hajnalban jön el. Érdemes lesz
felkelni!
szombat 3.45-5.00 Az ISON-üstökös megfigyelése a Csillagvizsgálóból
Az éjszaka folyamán korlátlan szendvics és üdítő fogyasztással vár minden diákot a BÜFÉ terem, melynek
egyszeri hozzájárulási díja: 300 Ft. Reggelit minden kitartó diákunk kap.
A hálótermekben lesz lehetőség pihenésre, alvásra. Az ehhez szükséges felszerelésekről mindenkinek
magának kell gondoskodnia! Hozz magaddal: polifoamot, hálózsákot.
Reggel 7.00-kor közös záró ünnepség az udvaron, utána reggeli.
Szeretettel várunk Titeket!
---------------------------------------------------------Itt levágandó--------------------------------------------------------------A Könyves Kálmán Gimnázium 2013. november 22. (péntek), és 23. (szombat) napokon rendezi a Galaxisok találkozása című rendezvényét. Az
iskola területén november 22. (péntek), 19 óra és 23. (szombat) 7 óra között csak az alábbi szülői nyilatkozattal rendelkező diákok tartózkodhatnak!
Fenti időpontok között a bent tartózkodó diákok az iskola területét semmilyen formában nem hagyhatják el! (Szülői kísérettel sem). A rendezvény
alatt folyamatos tanári felügyelet, valamint büfé lesz az épületben; továbbá szombaton reggelivel várjuk diákjainkat!

Szülői nyilatkozat:
Alulírott……………………………………………a fentieket tudomásul veszem és engedélyezem,
……………………………………………………… nevű gyermekem részvételét a Galaxisok találkozása rendezvényen.
Az gimnázium területén a rendezvény ideje alatt tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, melynek megszegése
igazgatói szintű büntetést von maga után. Az esetleges fegyelmi vétségről a szülőt azonnal értesítjük.
…………………………………………………
szülő aláírása

……………………………………………
szülő telefonszáma

