Babits Diáknap - 2019. április 17. szerda
1.Állatkert
Felelős: Szakács Lilla(10.b), Haász Blanka(10.b),
Szakács István(10.a)

Találkozás:
7.50 Babits vagy 8.50 Állatkert
(Előre kell jelezni!)
Költség: 700Ft
Útiköltség: 2jegy vagy bérlet
Érkezés:
12.00 Állatkert vagy 12.45 Babits
(A jegy egész napra jó, lehet maradni szülői engedéllyel.)
Program:
A diákok előzetesen felosztott csapatokban járják végig az állatkertet, előre megírt teszt
kitöltése közben, ami nagyon sok állatfajon végigmegy, így biztos nem felejtenek el
megnézni semmit. Az állatkert nagyjából 2-2,5 óra alatt végig járható, ezután
eredményhirdetés és ajándékosztás.
A belépő egész napra érvényes, úgyhogy aki szeretne, maradhat. Az állatkerttől való
hazaengedésre írásos szülői engedély szükséges. Minta a lap alján.

2.Szent István Bazilika
Felelős: Szakácsi Márton(10.b), Tóth Jázmin(11.a)

Találkozás:
9.00 Újpest Központ
Költség: 1000Ft
Útiköltség: 2jegy vagy bérlet
Érkezés:
12.30 Szabadság tér 13.15 Újpest Központ
Program: 10 órakor kezdődik a vezetés. Először körbe visznek a templomban, majd a
kincstárban. Ez kb. 45 perc, majd felmegyünk a Panoráma kilátóba, ami 30 perc kb. Utána
átsétálunk a Szabadság térre és egy kvízjátékot tartunk. Ennek témája a bazilikában
hallottak és a belváros látványosságai lesznek. A legjobb megoldók jutalmat (csokit)
kapnak. Amikor vége a vetélkedőnek, mehetnek el engedéllyel a diákok, a többiekkel
visszamegyünk Újpest központhoz.

3.Repülőtér
Felelős: Földi Ákos(11.c), Geluh Barbara(11.c),
Tóth Viktória(11.c)

Találkozás:
10.00 Újpest Központ
Költség: 2500 Ft
Útiköltség: 4jegy vagy bérlet
Érkezés: 17.30 Újpest-Központ
Program: Utazás M3-as metróval és 200E busszal Repülőmúzeum megállóig. 11.30
Aeropark repülőgép múzeum megtekintése. 13.00 3 órás reptérlátogatás külön busszal,
idegenvezetővel.

Személyigazolvány/útlevél és diákigazolvány kötelező!
(A bemutatás során határátlépés történik, akinél nincs személyi okmány, az nem
léphet be, így el sem indulhat.)

4.Sziklakórház és a Budai vár
Felelős: Sámson Bálint (11.c), Erdmann Zsóka(11.c),
Biczó Győző(11.c)

Találkozás:
8.45 Újpest Központ
Költség: 2000 Ft
Útiköltség: 4jegy vagy bérlet
Érkezés:
13.00 Vár illetve 14.00 Újpest Központ
Program:
A Sziklakórház megtekintése tárlatvezetéssel, majd vetélkedő a Budai Várban és annak
nevezetességeinek megtekintése.
A vártól való hazaengedéshez írásos szülői engedély szükséges. Minta a lap alján.

5.Vác-bringatúra
Felelős: Margitay Lénárd, Dömötör Bence(10.b)

Találkozás:
Indulás:
8.00 Babits
Költség: Fagyipénz
Érkezés:
14.30 Babits
Program:
Megérkezés Vácra kb 10.15 óra körül. Ott frizbizés, kesztyűzés, röpizés, bang, fagyizás,
pihenés, beszélgetés. Onnan elindulás haza kb 12.15 óra körül
érkezés a Babitshoz: kb 14.30 óra körül
Amit a diák hozzon: naptej, pénz: (kb fagyi), sapka, ami a naptól véd, víz, ennivaló, jókedv,
pokróc, amire a diák ráül. A diák ellenőrizze le a kerekek illetve a hajtáslánc állapotát
indulás előtt, mert nem fogunk tudni kereket foltozni.

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY ÉS BUKÓSISAK KÖTELEZŐ!

6.Vácrátót-botanikus kert
Felelős: Földessy Réka(10.d), Habony Ágota(10.d),
Bárkányi Eszter(10.d)

Találkozás:
7.50 Rákospalota-Újpest vasútállomás
(Vonat 8.15-kor indul)
Költség: 600 Ft
Útiköltség: 650Ft (+250Ft busz ha van)
Érkezés:
14.42 Rákospalota-Újpest
Program:
A botanikus kertben szakvezetés, majd a kertben kis vetélkedő (térképen bekarikázott
pontokat kell keresni és helyszínenként egy-egy kérdést megválaszolni, 10 fős
csoportokban és a csapatok a helyes válaszokért jutalmat kapnak).
Kényelmes, vízálló cipőt hozzatok!

7.Veresegyház-Medveotthon
Felelős: Frey Petra, Radványi Fanni(10.c)

Találkozás:
8.50 Rákospalota-Újpest vasútállomás
(Vonat 9.15-kor indul)
Költség: 2000Ft
Érkezés:
14.42 Rákospalota-Újpest
Program:
Kisvonattal a Medveotthonba, majd ott nézelődés és vetélkedő, majd kisvonattal vissza a
vasútállomásra.

8.Visegrád
Felelős: Zelenka Gergely, Kriston Timi(10.c)

Találkozás:
8.00 Rákospalota-Újpest vasútállomás
Indulás: 8.27vonat
Költség: 850Ft + (300Ft csúszásonként
fakultatív a helyszínen)
Útiköltség: 1400Ft
Érkezés:
(14.25 indul) 15.40 Újpest városkapu busszal
vagy 16.30 Rákospalota-Újpest vonattal
Program:
A komp 10-kor indul Visegrádra és egy kb. 15 perces út után ér oda (370 Ft, diák
igazolvány szükséges) Ezután felsétálunk a várhoz ami kb. 30 perc séta (1.8 km)
A Fellegvárban kb. 1-1.5 órát fogunk eltölteni (850 Ft, diák igazolvány szükséges)
Innen tovább sétálunk a bobpályához ami kb. további 15-20 percet vesz igénybe (0.8 km)
A bob ára 14 éves kor alatt 300 Ft/ csúszás és 14 éves kor felett pedig 500 Ft/ csúszás, itt
az időtől függően még nem tudjuk, hogy mennyit lehet csúszni, de mindenki maga dönti el,
hogy szeretne e csúszni, vagy sem. Mindenki hozzon magával elegendő pénzt és a
jegyeket egyszerre majd megvesszük a csúszások számától függően. A visszautat
busszal tervezzük, de a járat nem biztos, hogy felvesz mindenkit, ezért az alternatíváról a
kísérő tanárok döntenek.
Kényelmes, vízálló cipőt hozzatok!

9.Katalinpuszta-tanösvény
Felelős: Nagy Gertrúd, Bobály Emma (9.a)

Találkozás:
8.15 Babits
Indulás: 8.30 külön-busszal
Költség: 600 Ft
Érkezés: 14.30 Babits
Program:
Érkezés után indulunk a 6km hosszú tanösvényre (kb.2-3óra) zöld T jelzésen haladunk .
Mindenki hozzon magának elegendő ételt és italt!
Utána egy órát töltünk el a túraközpont területén (játszunk).
Kényelmes, vízálló cipőt hozzatok!

10.Sárkányhajó
Felelős: Molnár Vera(10.a), Dőmel Máté(11.d)

Találkozás:
8.30 Duna Pláza Meder utcai oldalánál
Költség: 1000Ft
Érkezés:
12.00 Duna Pláza Meder utcai oldalánál
Program:
Az újpesti Népszigeten tanítanak minket a Sárkányhajózás mikéntjére, majd az öbölben ki
is próbáljuk mindazt, amit tanultunk.
A ruhátok vizes lesz valószínűleg. Csere ruhát és cipőt hozzatok!

11.Sziklakápolna és Gellért hegy
Felelős: Czinszky Fanni(11.d), Szabó Beatrix(11.d

Találkozás:
8.30 Újpest Központ
Költség: 600 Ft
Útiköltség: 3jegy vagy bérlet
Érkezés:
14.00 Újpest Központ
Program:
Sziklatemplom: 2 csoportra osztjuk a diákokat, az egyik csapat bemegy a templomba (kb
30 perc a "vezetés"), várni fognak minket. Addig a másik csapat megoldja az első
feladatot, majd csere.
Citadella: úton a Citadella felé 2-3 feladat lesz a csapatok számára, majd a Citadellát
körüljárva is kb. 2 feladat lesz
Gellért szobor: Citadellától ide sétálunk le, az úton feladatok lesznek, meg az állomásnál is
a szoborról Itt lesz vége a túrának, ezután az állomás után hazamehetnek azok a diákok,
akik erről igazolást hoztak, a többiek együtt utaznak Újpest Központig.

12.János hegy
Felelős: Vekszler Sára, Bártfai Dorottya (9.b)

Találkozás:
8.00 Újpest Központ
Indulás: 8.10 M3-M2-21A
Költség: 600Ft (1000Ft 18 év felett) Libegőre
Útiköltség: 4 jegy vagy bérlet
Érkezés: 291-M3 14.30 Újpest Központ
Program:
A Normafáig utazunk, majd sétálva érjük el az Erzsébet kilátót a János hegyen. Innen
lesétálunk a Zugligeti Libegőhöz, ahol lelibegünk. Utána utazunk haza.
Ha valaki korábban szeretne hazamenni annak írásos szülői engedély szükséges. Minta a
lap alján.
Kényelmes, vízálló cipőt hozzatok!

13. Játékos matematika és magyar feladatok a 12.a és 12.b
osztálynak
Felelős: Marton Sándor
Találkozás: 7.50 Babits
Érkezés: 13.30 Babits
Program: egyénileg megbeszélve

13.a Játékos angol beszélgetések
Felelős: Antal Erika
Találkozás és program:
egyénileg megbeszélve

A sárgával kiemelt összegeket kérjük pénteken
befizetni a hangos bemondó szerinti rend szerint.
Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a programok eső
esetén sem maradnak el.
Amennyiben a kerékpározást erősen zavaró időjárás
lesz, akkor az iskolában filmvetítés és vetélkedő az
alternatív programjuk!
Kedves Szülők! Kérjük gondoskodjanak, hogy a gyermekük
megfelelő helyen és időben legyen, illetve a hazaútról is
gondoskodjanak. Az egyes programoknál feltüntetett helyen
várjuk a gyerekeket, illetve oda hozzuk őket.
Egyéni problémákkal forduljanak
Marton Sándor tanárúrhoz a 06207753444 tf.számon.
Ha hozzájárulnak, hogy gyermeküket máshol engedjük el,
akkor ezt egy tanárnak adható írásos engedéllyel kell jelezni.
Tartalma: Alulírott …….hozzájárulok, hogy
gyermekemet…….(név,osztály) A Babits nap diáknapjáról
……(helyen) elengedjék. Dátum, aláírás.
Köszönjük.

