Kedves Ötödikes Jezsus Diákok és Szülők!
Elérkezett az új tanév kezdete és ezzel az augusztus 30-31-ei bentlakásos évkezdő ismerkedési tábor
ideje is. Az évkezdésről információk az alábbi, ötödik évfolyamos, folyamatosan bővülő honlapon
gyűjthetőek:
https://sites.google.com/a/jezsu.hu/jezsu5abs2017/home
A tábor menete a következő:
ISMERKEDÉSI TÁBOR A JEZSUITA GIMNÁZIUMBAN
2017. AUGUSZTUS 30-31— Fiú kollégium
Augusztus 30. szerda
09.00 - 9.45

ÉRKEZÉS, ELHELYEZKEDÉS - /fiúkollégium/

Novák Bernadett (5/a), Majorszki András (5/b), Geszti Mónika(5/s) osztályfőnökök vezetésével
10.00- 11.00

JÁTÉK- Játékos ismerkedés az iskola épületeivel – intézmény bejárás

11.00 - 12.00

ISMERKEDÉSI JÁTÉKOK

12.00- 13.00

EBÉD – SZABADIDŐ

13.00 - 14.00

FÉNYKÉPEZÉS

14.00 - 15.00

ÉNEKTANULÁS

15.00 - 16.00

JÁTÉK

16.00- 16.30

UZSONNA

16.30- 17.30

LELKISÉGI PROGRAM
P. Holczinger Ferenc SJ

18.00- 18.30

VACSORA

19.00- 22.30

TÁBORTŰZ
MESEERDŐ , majd ESTI IMA

23.00

TAKARODÓ, VILLANYOLTÁS

Augusztus 31. csütörtök
7.00-7. 40

ÉBRESZTŐ, RENDRAKÁS

7.40

REGGELI IMA

8.00-8. 30

REGGELI

8.30 - 9.30

JÁTÉK

9. 30- 12.00

OSZTÁLYOK KÖZÖTTI SORVERSENYEK FÖLDÖN ÉS L EVEGŐBEN

12.00- 13.00

EBÉD – SZIESZTA

13.00- 14.00

ÉNEKTANULÁS

14.00

A TÁBOR ZÁRÁSA, SZÜLŐK FOGADÁSA
KOLLÉGISTÁK BEKÖLTÖZÉSE

17.00

VENI SANCTE — TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

Hasznos információk:
Az ismerkedési táborban szükséges felszerelés:
- hálózsák
- törölköző
- papucs
- sportcipő
- sportoláshoz rövidnadrág, póló (bármilyen, mert ez még nem tesi óra)
- hálóruha
- váltás ruha másnapra
- váltás fehérnemű
- tisztálkodó szerek
- melegítő
- egy füzet
A tábor költségeit az első havi étkezési díjjal együtt kell rendezni.
Ünnepi viselet:
Kisgimnazista fiúk:

fehér ing, iskolai nyakkendő, sötét szövetnadrág (fekete) és az
iskolai pulóver, mikor hideg van, sötét cipő (nem tornacipő vagy
edzőcipő)
Kisgimnazista lányok: fehér ing vagy blúz, sötét szoknya (térdig érő), alkalomhoz illő
cipő és az iskolai pulóver, mikor hideg van, Hideg időben sötét
szövetnadrág használható
Az ünnepi alkalmakkor diákjaink viseljék az iskola jelvényét. A jelvényt az évnyitón tűzik fel a
nagyobb diákok ünnepélyes keretek között.
Az ünnepélyes tanévnyitó (Veni Sancte) mise és évnyitó egyben 17 órakor kezdődik. Ha jó idő lesz,
akkor az udvaron. Itt kényelmesen elférünk. Az osztály legelől lesz, mert egy kis dallal köszönt majd
mindenkit.
Ha rossz idő lesz, akkor a templomban leszünk. Itt jóval szűkösebb a hely.
A tanévnyitó kb. 2 óra hosszúságú. Utána az osztálytermünkbe megyünk és az esetleges kérdéseket
megbeszéljük. Itt el kell dönteni, hogy péntekre ki az, aki már fog ebédet ill. napközit kérni.
Tízórai, uzsonna kérés felmérése.
Pénteken, szept. 1-jén 7.40-ig kell az iskolába érni. Az udvaron van a gyülekező. 8-kor lesz becsengő,
mely után osztályonként felsorakozunk a saját osztálytermünk épülete előtt, köszönünk és bevonulunk.
4 osztályfőnöki óra lesz megtartva. Könyvet, tornazsákot és füzeteket nem kell hozni. Egy
osztályfőnöki füzet legyen (ez bármilyen A/5-ös füzet lehet) és tolltartó.
Pénteken ebédet csak azok kapnak, akik az évnyitón osztályfőnöknél leadják igényüket.
Napközit is csak azoknak szervezünk az első tanítási napra 16.15-ig, akik csütörtökön jelzik
osztályfőnöküknél.
Tízórait és ebédet pénteken a kollégistáknak kérés nélkül biztosítunk.
Tankönyvosztásra az első ill. a második tanítási napokon kerül sor, a beszerzendő tanszerek listáját az
első tanítási órákon ismertetik a szaktanárok.
Talán mindent leírtunk, ami most így elsőre eszünkbe jutott. A többit majd szépen sorjában.
Amennyiben kérdés merülne fel a következő címeken elérhetőek vagyunk:
novak.bernadett@jezsu.hu
majorszki.andras@jezsu.hu
geszti.monika@jezsu.hu
Szép évkezdést kívánva, üdvözlettel:
Novák Berndett, Majorszki András, Geszti Mónika
osztályfőnökök

