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“A remény az, amitől a lehetetlen is lehetségessé válik”
Az élet örök körforgása a 2020-as esztendőben sem állt meg. A tavaszra nyár jött, ezzel egy újabb generációt
engedtünk ki iskolánk falai közül. Majd a napok rövidülése rozsdásra színezte a néhány héttel azelőtt még hűs
árnyékot vető faleveleket: az ősz új kisiskolásokat hozott közénk. Mindkét nagy esemény kényszerű csöndben
játszódott le. A mosolygó, ijedt vagy szomorkás arcok finom rezdülései arcvédő maszkok mögé bújva tartották
titokban gazdáik érzelmeit, érzéseit.
Az ősz utolsó hónapja legrosszabb álmainkat váltotta valóra: újra lakat került az iskolakapura.
Így telt a Megváltó születését méltató ünnepünk, a Karácsony is. Csendben, a legszűkebb körben, családtagjaink
maszknélküli világában, örülve annak, hogy szeretteink jól vannak, hogy a tudósok dolgoznak, és a remény
halvány, de annál erősebb sugara már kezd áttörni a sűrű köd sötétségén. Hiszen Karácsony után újra hosszabb,
naposabb idők jönnek, mert ilyen a világ körforgása. A 2021-es esztendő új reményekkel köszöntött ránk, s ez a
remény a viszontlátás reménye volt, melynek sugarai átsejlettek a reménytelenség napjain. Nem csak átsejlettek,
de a megbetegedések statisztikai adataiba kapaszkodva, a reménynek szárnyat adva erősítették a hitet, hogy igen,
február 8-án, több mint 3 hónap után újra élettel telnek meg iskolánk falai.
Lesz már gyermekzsibongás, lesz már csengőszó! Mert számunkra, pedagógusok számára ez az élet.
Köszönjük nektek, kedves diákok, hogy átvészeltétek az önálló tanulás nehéz óráit, napjait, a szülőknek és
nagyszülőknek, hogy időt és energiát nem kímélve partnerek voltak az online tanulás rögös útjain, és a
pedagógusoknak, akik gyakran arra kényszerültek, hogy átlépjék saját korlátaikat.
Nemrég a medvék kibújtak barlangjaikból, s nem látva saját árnyékukat, a tavaszt jósolták. A körforgás
folytatódik, a remény pedig él. Az egykor arctalan élet távoli emlékké enyészik, s egyszer, nemsokára hirtelen
minden lehetséges lesz ...
Nagy Gabriella igazgató
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A DIÁKOK IMÁJA
Falevelek. “Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden
igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadtunk mindnyájan, mint a falevél,
bűneink elsodornak bennünket, mint a szél.“
A falevelek egész életünk és lényünk jelképei. Mint ahogyan a falevél lehullt a
fáról, mivel ideje lejárt, add, hogy a mi időnk most kezdődjön el. Ne hagyd, hogy
múltunkban éljünk, hiszen nap mint nap újrakezdhetjük életünket Veled. Ezért most
letesszük eléd a rég hordozott bűneinket, haragunkat és vérző sebeinket, hiszen olyan
emberek szeretnénk lenni, akik befogadnak Téged, és engedik, hogy átformáld
életüket, hogy azok lehessünk, akiknek megálmodtál minket.
Tükör. “Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne
csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi,
olyan, mint az az ember, aki a természetből kapott arcát tükörben nézegeti. Megnézi
ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Aki ellenben
figyelmesen tanulmámyozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette,
aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésben boldog lesz.”
Urunk, oltárod elé helyezzük a tükröt, mint törékenységünk jelképét. Sok
minden vár ránk ebben az évben, jó és rossz egyaránt. Add, hogy minden reggel,
mikor felkelünk, és tükörbe nézünk, ne hibáinknak és gyengeségeinknek tulajdonítsunk figyelmet, hanem add
Szentlelkedet, hogy tudjuk magunkban meglátni a szépet és gyönyörűt, hisz te alkottál minket. Vezess mindig vissza
Hozzád, és tápláld igéddel szívünket és lelkünket egyaránt, hogy a belső jóság sugározzon szemeink csillogásából és
tetteinkből. Köszönjük neked, hogy sosem hagyod, hogy elfeledkezzünk arról, milyen nagy kincs vagy számunkra.
Óra. “Hiába keltek hajnal előtt s feküsztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret. Pihentében is megáldja az
Úr, akit szeret.”
Drága jó Istenünk, az óra a Tőled kapott idő jelképe. A karanténban mindenkinek adtál időt és teret, hogy magába
nézzen, és elgondolkodjon. Most itt állunk az új év elején, és arra kérünk, hogy az online órák és majd az iskolában
eltöltött idő alatt tudjunk kellően odafigyelni tanárainkra, nevelőinkre. Igen nehézkes volt több órát maszkban ülnünk,
aztán pedig hazamennünk rádöbbenve arra, hogy már el is telt majdnem az egész nap, és mi még annyi mindent kellett
volna csináljunk. Köszönjük, hogy lehetőséget adtál arra, hogy újra barátaink körébe mehettünk, még akkor is, ha
biztonságunk érdekében szabályokhoz voltunk kötve. A Te kezedbe helyezzük napjaink minden percét. Tudjuk, hogy
időnk Nálad biztonságban van.
Sál. “Vessük le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”
Mindenható Atyánk! A sálunkat is oltárod elé helyezzük. Amint a sál megvéd a csípős széltől, úgy óvnak meg a
világosság fegyverei, hogy környezetünk csábításainak ellenálljunk. Adj nekünk, diákoknak kellő bölcsességet, hogy
mindig meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Add, hogy sose hanyagoljuk el kötelességeinket a bennünk lakozó
lustaság miatt. Hálát adunk bizalmadért, és bocsánatot kérünk, ha a következő hónapokban megbántunk Téged.
Föld és víz. “Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket.(…) Ha pedig jól figyeltek
rendeleteimre, melyeket ma rendeltem nektek, és szeretettel, tiszta szívből és egész lényetekkel szolgáljátok majd Örök
Isteneteket, akkor időben adok esőt földetekre, őszi és tavaszi esőt, hogy be tudjad gyűjteni gabonádat, mustodat és
olajodat. Füvet adok mezőidre állataid számára, te is ehetsz és jóllakhatsz.”
Istenünk, a földben elvetett magvak a diákok jelképei. Nincs két egyforma mag, és nincs közöttünk két egyforma
ember, de mindannyian a Te szeretett gyermekeid vagyunk. Értékesnek teremtettél minket, és megáldottál
képességekkel, jó tulajdonságokkal. A te dicsőségedre szeretnénk felhasználni mindazt a kegyelmet, tehetséget,
amellyel megajándékoztál bennünket, hogy minden nap a szeretet magjaiként növekedjünk. Add, hogy hitben, tudásban
és szeretetben csírázzunk, növekedjünk, és később termést hozva tudjunk mások segítségére sietni. Ne engedd sose,
hogy a nehézségek megtörjenek, és elszakítsanak Tőled. Ámen.

Krisztik Réka (XI. A)
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MAGYARKÉC
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„Külön és mégis együtt”
Rendhagyó ünnepvárás
Szerzők: Könczey Erzsébet és Erdei Brigitta tanítónők

Ebben a tanévben nagyon átértékelődött pedagógiai létünk, még soha nem volt szükségünk ennyire kreativitásunk tárházára.
Fogékonyságunk, lelkességünk az újra mutatott, meg kellett tanulnunk az online oktatás által is játékosságot, örömet csempészni
napjaink elszigeteltségébe. Az iskolában megélt közös élményeinket áthelyeztük virtuális térbe, mindezt úgy, hogy valóságosnak
hasson, láthatóvá, megfoghatóvá, érezhetővé téve a képernyőn keresztül. Próbáltunk tudást, örömet, élményt átadni. Az
ünnepvárás öröme sem maradhatott el, a téli ünnepkör eseményeit, varázsát megélni iskolán kívül, külön és mégis együtt, ez volt
a cél. Összefogással megvalósítottuk, hogy az óvodásoktól kezdve a IV. osztályosokig minden gyermek részesüljön egy kis
örömben. Kézműveskedtünk, Mikulásra szeretetcsomagokat juttattunk el a gyerekekhez, Szentestére pedig elkészült egy kedves
videofelvétel, mellyel minden magyarkéci gyereknek üzentünk, köszöntöttünk mindenkit versekkel, dalokkal. Örömmel
nyugtáztuk a 2020-as év végét.
Úgy érzem, hogy sikerült szeretet munícióval felvértezni kis közösségünket, úgy a szülőket mint gyerekeket ebben a nehéz
időben. Ha csak egy parányi örömöt, lelkesedést öntöttünk tanulóinkba, már megérte. Eme szeretet hatja át munkánkat, ez a
mozgatórugója lelkesedésünknek. Lábbal a földön, de a mesék fantáziavilágába, az élet végtelenjébe röpíteni a kisiskolásokat a
legnagyobb kincs. Az illúziót valósággá tenni, külön és mégis „EGYÜTT” lenni – jó volt ezt megélni.

A képeken a
magyarkéci
óvodások és
az előkészítő IV. osztályos
tanulók
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CATERDA DE LIMBA ROMÂNĂ
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O pagină de jurnal

,,Oameni neînțeleși...”

27 noiembrie 2020
Trāim într-o lume ficțională,

În sfârşit, e vineri! Asta am aşteptat toată săptămâna.
Azi m-am trezit pe la ora 7, pentru că am mai avut ceva temă la
matematică. După aceea, de la ora 8 am avut educaţie fizică, unde
n-am stat mult, doar 20 de minute. După ce s-a terminat ora, m-am
îmbrăcat şi am servit micul dejun. Pe la 8:50 am început să mă
pregătesc, fiindcă de la ora 9 am avut matematică, după aceea
limba română şi maghiară. În fiecare vineri, termin cu orele online
mai devreme, adică la ora 12, pentru că profesorul de geografie ne
trimite o lecţie pe care trebuie să o copiem, iar profesoara de
educaţie plastică nu a putut să ţină ora, deoarece a avut ceva treabă.
Deci, după ce am terminat cu orele m-am odihnit puţin. Adică
m-am pus să mă uit la serialul ,,Peaky Blinders”. Acesta este un
serial pe Netflix. Îmi place foarte mult pentru că nu are o acţiune
plictisitoare, ci întotdeauna se întâmplă ceva interesant. Dar, în
timp ce te uiţi la serialul acesta, trebuie să fii atent, pentru că are o
acţiune mai complexă. Astfel, este vorba despre trei fraţi care au
nişte firme ilegale, mulţi duşmani şi nu pot să aibă încredere în
nimeni. În fine, este un serial foarte fain. Vă recomand!
La ora 15 am plecat de acasă şi în 20 de minute am ajuns la
bunica mea. De la bunica mea, împreună cu câinele meu, Zara, am
mers la o plimbare. Ne-am plimbat vreo oră şi după aceea am
lăsat-o pe Zara la bunica mea.
Trebuia să mă grăbesc fiindcă aşa am vorbit cu prietenii mei
că ne întâlnim la ora 17 lângă parcul de la Școala Generală. Am
întârziat puțin, dar până la urmă am ajuns. După aceea, am mers
până la cafenea, unde mi-am luat un ceai cald. Am început să
vorbim. Mai încolo ne-am hotărât să ne plimbăm, pentru că ni s-a
făcut frig. Timpul petrecut cu prietenii mei a trecut foarte repede.
M-am simţit bine cu ei, dar la ora 21 am pornit spre casă, deoarece
a fost foarte frig deja.
Ajunsă acasă, m-am hotărât să scriu câteva rânduri în jurnalul
meu. Deci, acum aţi citit despre o zi obişnuită din viaţa unui
adolescent în pandemie, la școala online.

Dajka-Frank Dóra – IX A
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căci realitatea ne înspăimântă;
realitatea crudă și nedreaptă
plină de întuneric și de ceață.

Ne închipuim o altă viață
cu o familie perfectă,
fără probleme, fără ceartă,
doar bucuria ce ne înconjoară.

Unde vocea nostră este auzită,
de oameni cu mintea deschisă
Și nu suntem puși într-o categorie
ce ne definește rolul în lume.

Unde opinia noastră chiar contează,
dar adevărul nu-i așa de frumos,
căci în realitate suntem niște umbre,
cu dorințe și vise nevăzute.

Suntem umpluți cu anxietate,
din cauza normelor cerute
Și facem tot ce ne stă în putere
să nu fim o mare dezamăgire.

Aceștia suntem noi, adolescenții,
Oameni neînțeleși...

Dulli Patricia - IX B

TESTNEVELÉS – TECHNOLÓGIA KATEDRA
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telefonozásra, mint a napi mozgásra vagy arra a
heti 1-2 tornaórára, amelyet tartottunk nekik.
Mindezek ellenére volt sok lelkes diák is, akik
minden órán jelen voltak és aktívak is voltak,
végezték velünk együtt a gyakorlatokat. Ezek az
ügyes diákok a pozitív visszajelzést erősítik meg
bennünk, tanárokban.
Ha az osztályokat kellene minősíteni egy
1-től 10-ig terjedő skálán az alapján, hogy
melyik osztály mennyire volt aktív, a felállás a
következőképpen nézne ki:
I-IV. osztály: 10 pontot kapna,
V-VIII. osztály: 8 pontot kapna,
IX-X. osztály: 7 pontot kapna,
XI-XII. osztály: 6 pontot kapna.
Sajnálatos módon a gyerekek, sőt még
sok felnőtt sincs tisztában azzal, hogy a
mozgásnak mekkora jelentősége van a
mindennapi életünkben, hogy milyen sok
betegséget megelőzhetünk és elkerülhetünk
vele. Arra biztatunk mindenkit, hogy sportoljon,
mozogjon minden nap, ne csak akkor kezdje el,
amikor megjelentek már a különböző
egészségügyi problémái!

Tornaóra „karanténban” ???
Az elmúlt tanév tapasztalatai ellenére
még mindig hirtelen jött újra az online oktatás,
bár sejthető volt, hogy ismét ebbe a helyzetbe
fogunk kerülni.
Mindenki úgy gondolta, hogy egy olyan
tantárgynál, amelynél kimondottan nagy
szükség van a fizikai jelenlétre, nem fog
működni az otthonról tanulás. A gyerekeknek az
online tanuláshoz szükségük volt számítógépre,
táblagépre vagy okostelefonra, amelyről ők is
csatlakozni tudnak az órákhoz. Igaz, hogy már
az elmúlt iskolai évet is online fejeztük be, de
még így sem sikerült novembertől mindenkinek
a megfelelő technikai eszközhöz hozzájutni.
Azonban, ahogy teltek az otthon töltött iskolai
napok, a szülők is próbálták beszerezni
gyermeküknek a szükséges eszközöket annak
érdekében, hogy ne maradjon le a tanulásról egy
gyermek sem.
Ezután már minden csak a diákon
múlt/múlik... Köztük szép számban akadt olyan,
aki az elején még csak nem is csatlakozott az
órákhoz, vagy ha mégis bejelentkezett, nem
kapcsolta be a kamerát, vagy épp a kért
feladatot nem végezte el. Miután ráébredtek,
hogy a tevékenységükre jegyet is fognak kapni,
már azonnal megugrott a jelenlévők száma az
órákon.
Nehéz volt a reggeli tornaóra 8 órától,
nehezen ébredtek fel a gyerekek, így nehezen
indult számukra a nap. Mivel a mozgást az
otthon tartózkodás miatt még annyira sem
iktatják be a diákok az életükbe, mint máskor, a
mozgésterük is kisebb, hiszen nem nagyon
mozdulnak ki, ezért fontos megértetni velük,
hogy az a kis mozgás legalább a heti tornaórák
alatt milyen fontos, mekkora jelentőséggel bír,
milyen nagy szüksége van a szervezetnek rá.
A gyerekek nagy része sajnos nagyobb
hangsúlyt fektet a televízióra, a számítógépre, a

A testnevelés katedra tagjai
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ÓVODA
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Online oktatás az óvodában
Az online oktatás nagy kihívás és próbatétel minden pedagógus számára.
Az első akadályt az jelentheti, ha az óvodás illetve kisiskolás gyermek nem képes egyedül kezelni a
laptopot, telefont vagy táblagépet, illetve a platformokon nem ismerik ki magukat. Ennek az akadálynak
a leküzdéséhez szükség van egy kompetens felnőtt segítségére, aki gyorsan és hatékonyan közbelép
szükség idején.
A másik nagy probléma a begyakorlás lehetőségének hiánya. A pedagógusnak nincs fizikai ideje
arra, hogy az új ismereteket begyakoroltassa, elmélyítse. Itt a gyermek egyéni munkájára kell alapozni,
amit szükséges egy felnőttnek, szülőnek ellenőrizni.
Újabb gondot jelent a frontális tevékenységek megvalósíthatatlansága. Az osztályközösségben,
csoportban használt telekommunikációs eszközök közül egy vagy csak néhány működhet aktív
mikrofonnal, egyébként visszhang vagy sípolás keletkezik. A leghatékonyabb, ha a pedagógus
váltakoztatja a frontális, kiscsoportos és egyéni tevékenységeket. Online oktatás esetében viszont
didaktikai stratégiát kell változtatni, amelyet úgy kell felállítani, hogy kerüljük a frontális
tevékenységeket.
Az online oktatási-tanulási folyamat meggátolja a kisgyermekek szociális és kapcsolatteremtési
készségeinek kialakulását illetve fejlődését. Kisgyermekkorban fontos lenne, hogy kialakítsuk, fejlesszük
a kapcsolatok fenntartásához szükséges szokásokat, szabályokat, illetve ezeknek elfogadását és
alkalmazását.
Mivel a pedagógusnak kevés idő alatt kell maradandó információt szolgáltatnia a gyermekek
számára, fontos, hogy kép- és hanganyagot alkalmazzon és hagyjon a platformokon, amelyek segítik a
tanult információ felelevenítését és memorizálását.
Ugyanez pozitív fejlődési faktor a pedagógusok számára, akik rövid idő alatt nagy tudásra kellett
szert tegyenek, hogy a gyermekek ezen igényét is kielégíthessék. Ennek köszönhető, hogy minden aktív
pedagógus informatikai és számítógép kezelői tanfolyamokon vagy egyénileg képezte magát. Szintén
ugyanez pozitív faktor a gyermekek önállóságra való nevelésében.
Kiss Beáta és Puscas Greta óvónők
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Szerzők: Bánya Patrícia Iringó, Borsi Erik Attila, Dandi Dóra, Gál Rebeka, Illyés Teodóra,
Kovács Botond István, Kovács Csaba László, Kiss Virág, Merk Dávid, Pósa Alexa Kamilla,
Stretea Krisztián, Szabó András, Szarka Szabolcs Attila, Tímár Botond Zoltán, Tóth Ágnes,
Vidui Richárd, Fügedy Anikó Erzsébet (IV. A)
Volt egyszer egy kislány, akinek a családja nagyon szegény volt. Ebben a családban csak az apa dolgozott. Ő
mindennap kiment az erdőre fát vágni, hogy meglegyen a napi betevő falatjuk. Az anyuka otthon dolgozott és
gondoskodott három gyermekükről, ugyanis a kislánynak még volt két testvére. Egyik nap favágás közben
megakadt az apuka szeme egy szép fenyőfán, gondolta, hazaviszi, hogy a gyermekei díszítsék fel karácsonykor.
Útban hazafelé hozzászegődött egy kiskutyus. Azt is hazavitte. Nagy volt otthon az öröm. Az anyuka kevésbé
örült a kutyusnak. Foltosnak nevezték el az új családtagot. Kapott a lányoktól (mindhárom gyermek lány volt)
egy régi plüssoroszlánt. A kiskutya szétrágta nyomban. Nagyon mérgesek lettek a gyermekek, és kitették az
utcára.
„- Le is út, fel is út!” – kiáltották.
A kiskutya sírva fakadt, majd elkullogott. A legkisebbik lánynak megesett rajta a szíve, keresésére indult.
Nemsokára egy erdőben találta magát, ahol egy fa fölött meglátott egy fehér ruhába öltözött hölgyet.
Megkérdezte tőle:
„-Nem látott egy kiskutyát itt a közelben?”
„-De igen, kelet felé haladt” - válaszolta a hölgy.
Így a kislány kelet felé folytatta útját, de ez az út egy szakadékhoz vezetett. Látott egy hidat is, amely elég
rozoga volt, nem volt biztonságos az átkeléshez. Nem is próbálkozott vele, hanem hívogatni kezdte a kiskutyát.
Az meg, ahogy meghallotta a kislány hangját, ugrándozva szaladt feléje. Időközben besötétedett. Egymást
megölelve, a félelmet maguk mögött hagyva indultak hazafelé. Újra megjelent nekik a fehér ruhás hölgy és vele
együtt egy fényes csillag, amely kivezette őket az erdőből.
Szerencsésen hazaértek, mindenki aggódva várta őket, hiszen már megbánták
tettüket. A kiskutya nagyon boldog volt, mert látta, hogy szent a béke, senki sem
haragszik már rá. Mivel ő egy különleges kiskutyus volt, ismerte egy kincsesláda
rejtekhelyét.
A favágó családja, azaz a mese kezdetén bemutatott kislány családja
meggazdagodott. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

A tél varázsa
Mindent belepett a hó,
A kedvünk meg csudajó!
Mindjárt jön a Mikulás,
minden mesés és csodás.
Nagyszakállú, jókedvű,
Ruhája piros színű,
bőkezű és puttonyos,
Titokzatos, pocakos.
Hoz majd neked minden jót,
sok-sok édes ennivalót.
De hogyha rosszat csinálsz,
A csizmában vesszőt találsz.
Szabó András (IV. A)

Ungvári Péter- Márk rajza (Előkészítő A)

6

MATEMATIKA - INFORMATIKA KATEDRA

Mozaik – 2021. január

valamilyen meghatározott irányba fordulna. Ez a
szakasz a játszás szakasza.
A tanulás problémája lényegében a
következő: megtalálni a „legjobb illeszkedést” a
feladat struktúrája és a személy gondolkodási
struktúrája között.
A Dienes-módszer lényege a játékon
alapuló tanítás, amivel ki lehet egészíteni,
frissíteni lehet, izgalmassá lehet tenni az iskolai
tantervet. A diákok és tanulók többsége sosem jut
el odáig, hogy megértse, mit is jelentenek azok a
matematikai fogalmak, amelyekről tanulnak az
iskolában.
A
matematikatanulás
alapelvei
a
következők:
1. A dinamika elve
2. A konstruktivitás elve
3. A matematikai változatosság elve
4. A perceptív (észlelési) változatosság
vagy többszörös konkretizálás elve
A diákoknak érezniük kell, hogy az ott
tartózkodó tanár felelős értük, segít nekik, és
ellenőrzi őket, amennyiben kell. Bármelyik tanár,
aki jó kapcsolatot tud tartani a diákokkal, és a
szokásos helyzetben meg tudja oldani a
fegyelmezés problémáját, meg tud birkózni vele
ebben a tanulási helyzetben is. Fontos, hogy a
tanárban együttérzés és szeretet legyen a diákok
iránt, azon kívül ne legyen benne semmilyen
fölényesség a diákokkal szemben, ne korlátozza
őket gondolkodási képességeik kibontakozásában, és ne legyen dogmatikus gondolkodású.
A játék alapú tanulásnál a diákok
rendelkeznek tranzitív és produktív tudással
illetve
megalapozottabb
tudományos
ismeretekkel. A tranzitív tanulás, a reflektált
játéktapasztalat
átvihető
a
tudományos
megismerés szintjére. A transzformatív tanulás, a
szerzett tapasztalatok belső és tranzitív tanuláshoz
vezetnek, amelyek átalakítják a diákok
hozzáállását az adott tudományterülethez, emelik
a bevonódás és a megértés szintjét.

Játék alapú tanulás
(Game Based Learning)
Dienes Zoltán a játékon alapuló
matematikatanítás úttörője. Megállapította, hogy
a matematikában a mechanikus tanulás kevésbé
alkalmazható, mint más tantárgyakban, mert itt a
hangsúly elsősorban a struktúrán van és nem a
tartalmon.
A gondolkodás és az okoskodás nagyon
fontos a matematikában. A tanulási folyamatot
komplexen fogta fel. Rámutatott arra, hogy
manipulációs eszközökkel, játékokkal sokkal
hamarabb el lehet kezdeni a matematika
nehéznek tűnő fejezeteinek tanítását.
Az analizáló gondolkodás szerinte csak 12
éves kor után jelenik meg, ezért fontosnak tartotta
azt, hogy az analizálást konstrukció előzze meg.
Matematikán tehát valóságos strukturális
összefüggéseket értünk számokkal kapcsolatos
fogalmak között, az életből vett problémákra való
alkalmazásaikkal együtt.
Piaget
a
problémát
a
fejlődés
szempontjából vizsgálta. Ő volt az első, aki
észrevette, hogy egy fogalom kialakulásának
folyamata sokkal hosszabb időt vesz igénybe,
mint ahogy gondolták, és hogy sok, látszólag a
fogalommal össze nem függő tevékenységre is
szükség van még mielőtt a gondolkodás

Összeállította: Ecsedi Margareta tanárnő
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betegség veszi át. Ekkor szörnyű gyanújuk támadt.
Az egyik manó felkiáltott:
- Manók! Nézzétek, valami por lepi a leveleket!
Biztosan az betegített meg minket! Ez a gonosz
boszorkány műve!
A Főmanónak ekkor egy remek ötlete támadt:
- Ha eltakarjuk az orrunkat és a szánkat, akkor
a por nem jut be a szervezetünkbe, és nem
betegszünk meg!
- Én készítek mindenkinek maszkot, amelyet
könnyű viselni! - szólt Szabómanó, aki a falu szabója
volt.
Gyorsan munkához is látott, és rövid időn belül
minden manó hordhatta az egészséget megóvó

Covid sikertelen ostroma a manók felett

maszkot.
Egyszer volt, hol nem volt, a Fekete-erdő

A beteg manókat elkülönítették, és megfigyelés

mélyén, volt egy csodálatos kicsi falu, amelyben

alatt tartották, míg újra egészségesek nem lettek. Az

manók laktak. Békésen éltek, éldegéltek egészen

elkülönítés minden manót megviselt, főleg a

addig, ameddig meg nem támadta őket a hatalmas

gyerekeket, mivel nem mehettek játszani, a felnőttek

boszorkány, Covid, aki megirigyelte a manók békés

pedig

életét. Covid volt az erdő nagy varázslója, ő

nem

mehettek

bányászni.

Nem

tudtak

egymással kommunikálni, ezért leveleztek. Mikor a

parancsolt mindenkinek, s az erdő lakói kénytelenek

méhecskék elmentek a gombaházaik előtt, a manók

voltak minden kívánságát teljesíteni. Egyedül a

beletették a szájukba a levelet, és azok elvitték

manók fölött nem volt hatalma.

annak, akinek kellett. A sok rossz dolog mellett, ami

A gonosz boszorka mindent elkövetett, minden

ezzel járt, volt egy jó dolog is, hogy így többet tudott

cselt bevetett, hogy elfoglalja a manók faluját. Híres

együtt lenni a család.

volt a manók bátorsága, akik minden erejüket és

A

hatalmukat latba vetették, hogy visszaverjék Covid

maszkot

még

nagyon

sokáig

kellett

hordaniuk, de a gonosz boszorka terve mégsem

támadásait. Covidnak egyszer csak az az ötlete

sikerült. Rájött, hogy sohasem lesz képes legyőzni a

támadt, hogy egy erős és hatásos bájitalt kotyvaszt, s

manókat, s egy idő után elköltözött más vidékre.

vírussal fertőzi meg a manókat. Úgy gondolta, hogy

Covid nem ostromolta többé Fekete-erdőt, ezáltal

ha ők megfertőződnek, gyengékké válnak, s akkor

mindenki szabad lett. Mindenki örült, de senki nem

végre sikerül hatalma alá kerítenie a manókat és

felejtette el a történteket. A manók az iskolában

falujukat. Az éj leple alatt varázssöprűjén szállva a

ölelkezve mentek egymáshoz, a legjobb barátok újra

bájitalt rászórta a falura. Reggel a manók mit sem

együtt lehettek, s mindenki boldogan élt, míg meg

sejtve, vidáman kezdték el a napi teendőiket. Egy idő

nem halt.

után érezték, hogy a vidámság és az öröm elszáll

Bajdik Bence Lajos, VI. B osztály

belőlük, s helyét a szomorúság, gyengeség és a
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Magyar irodalmi illusztrációverseny - Ady Endre: A könnyek haszna
Hisszük, hogy az online oktatás korlátait le lehet dönteni. Hisszük, hogy az emlékezés élővé
teheti azokat, akik már nem lehetnek közöttünk. Hisszük, hogy az irodalom szavakba öntött képei
értelmet nyerhetnek a színek és formák világában is.
Ez a hit vezérelt minket, hogy Ady Endre emlékére november végén illusztrációversenyt
szervezzünk meg. A tanulók A könnyek haszna című költeményhez készítettek rajzokat. A rajzok több
korcsoportban kerültek elbírálásra. A tanulók rajzainak kiértékelésekor megerősödtünk hitünkben: a
gyerekek alkotómunkája olyan értékeket hoz felszínre, ami minket, felnőtteket is képes megdöbbenteni.
Köszönjük, kedves gyerekek, fiatalok, hogy online is velünk voltatok!
Kun Tünde tanárnő

Nagy Larissza VII. B – II., Balogh Gabriela X. AB – II., Bíró Melinda Helga X. AB - II., Borsi Fanni X. AB - I.

Adorján Johanna X. AB - III., Tímár Dóra VII. A – III., Lukács Botond VII. A - I., Pop Zsófia V. A - II.

Winkler Dóra VI. A - I., Lukács Hunor VII. A - II., Boros Blanka VI. A - II.

Kőrösi Márton VI. A – III., Molnár Henrietta V. A - III., Mike Nóra X. AB - III.

Összeállította: Bátori–Angyal Olívia tanárnő
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Fejtörők
Kedves diákok, mivel a különböző logikai fejtörőket mindig nagy szeretettel fogadtátok, ezért úgy
gondoltam, hogy párat megosztok veletek itt is:
1. Van két homokórád, az egyikkel 11 percet, a mási
kkal pedig 7 percet lehet kimérni. A
feladat pedig az, hogy mérj ki 15 percet a két homokóra segítségével!
2. Melyik szám illik a kérdőjelek helyére? Te rájössz?
Első sorozat:
9 72
8 56
7 42
6 30
5 20
4 ?

Második sorozat:
1 2
2 5
3 10
4 17
5 26
6 ?

Megfejtések:
1. Megfordítod mindkét homokórát, és akkor kezded meg számolni a 15 percet, amikor a kisebbikben (7 perces) lepereg a homok. Hagyd
a homokot leperegni a nagyobbikban is (ez 4 perc), és fordítsd meg, majd hagyd újra leperegni benne a homokot (ez 11 perc).
2. Első sorozat: az adott számot mindig megszorozzuk az utána találhatóval (9*8= 72)
Második sorozat: Első módszer: az adott számot megszorozzuk az utána találhatóval és kivonjuk az eredményből az előtte lévőt (2
→ 2*3 – 1 = 5); Második módszer: az adott szám négyzetéhez 1-et hozzáadva is ezt az eredményt kapjuk.

5

Szabó József Botond tanár

A hazafiság gyerekszemmel
A Horváth János Elméleti Líceum VI. B osztályának tanulói látványos összeállítást készítettek interkulturális
nevelés órára, melynek témája: „A hazafiság gyerekszemmel”. A gyerekek munkái nagy sikernek örvendtek a nyílt
órán is, ahol bemutatásra kerültek.
Gratulálok minden diáknak a sikeres bemutatóhoz!
Juhász Zsuzsa tanárnő

Hirdetés: Vitakör indul
Az elmúlt években a filmklubban megtekintett filmek mondanivalóját rendszerint megvitattuk. Ez remek
lehetőséget biztosított a diákok számára, hogy fejlesszék kommunikációs- és vitakészségüket.
A vállalkozó szellemű IX - XII. osztályos diákok ebben az évben lehetőséget kapnak egy vitakörbe való
jelentkezésre. A vitakörön játékosan elsajátítható a helyes érvelés, miközben az általunk választott témáról
vitázunk. A tevékenységre nálam (Szabó József Botond) lehet jelentkezni. Szeretettel várok minden diákot!
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A zsidó intézmények Margittán
Ebben a tanévben rendhagyó módon
szervezik meg a Tudományos Diákkörök
Konferenciáját, a verseny online zajlik. Idén is
beneveztünk a tavalyihoz hasonló témával, vagyis a
margittai zsidóság intézményeinek néztünk utána.
Azért esett erre a témára a választásunk, mivel
sokat hallottunk arról szüleinktől, hogy Margittán a
XIX. században mennyi sok zsidó élt. Megdöbbentő
volt számunkra nagy létszámuk, amit meg is
figyelhettünk a zsidó temetőben kutatásunk során.
Korábban már foglalkoztunk a margittai
zsidóság történelmével, amivel különdíjas helyezést
értünk el. Viszont most leginkább a margittai
zsidóság intézményeire fektetnénk a hangsúlyt,
mint például az óvodákra, az iskolákra és a civil
szervezetekre. Felkeltette érdeklődésünket, hogy

milyen életmódot folytattak, mivel foglalkoztak, és
milyen kapcsolatuk volt a többi margittai lakossal.
Arra is kerestük a választ, hogy a város mely részein
éltek, volt-e külön városrészük, és hogyan
működtek a zsidó iskolák.
Megpróbáltuk feltérképezni Margittán a
zsidó emlékeket, de azzal kellett szembesülnünk,
hogy az épített örökségek, mint a zsinagóga, a zsidó
fürdő vagy a zsidó lakóházak nyomtalanul eltűntek a
kommunizmus időszakában, mostanra csak a
temető maradt meg. Információink nagy részét
Kleinmann Imre angol nyelvű könyvéből és annak
fordításából szereztük. A részletes kutatásunk
eredményét várhatóan a tavasz folyamán mutatjuk
majd be a konferencia során.

Marton-Kelemen Tekla-Édua és Mihály Annamária-Evelyn, XII. C osztályos tanulók

Robbanó tavak
oldhatnak fel. Ezenkívül hideg vízben - és a tófenék
vizei gyakran hidegek- könnyebben oldódik a széndioxid. A kitörés során a tó felett egy szén-dioxidból
álló “felhő” keletkezik, ami kiszorítja az oxigént,
mivel sűrűbb és nehezebb, így a környéken élő
emberek és állatok megfulladnak.
Eddig három ilyen tavat fedeztek fel, mind
Afrikában
található.
Kamerun
északnyugati
határában található a vulkanikus sziklákkal övezett
Nyos krátertó. 1986-os kitörése több mint 1700
emberéletet követelt és 3500 háziállatot ölt meg. A
Monoun krátertó nyugat Kamerunban szintén több
ember halálát okozta egy kitörés során. Az 1984.
augusztus15-én történt kitörés következtében óriási
mennyiségű szén-dioxid szabadult fel, ami 37 ember
életét követelte. A Kivu-tó Ruanda és a Kongói
Demokratikus Köztársaság határán helyezkedik el. A
nagy mennyiségű metánt és szén-dioxidot tartalmazó
tó kitörése óriási katasztrófa lenne, mivel a
környékén több millió ember él.
A tudósok a modern technológia
segítségével próbálják megakadályozni ezeket a
kitöréseket, de a kísérletek nagy rizikóval járnak. A
Nyos tóba a tudósok csöveket akartak levezetni,
amiken keresztül a gázok egy részét a felszínre
hozták volna. Csupán egy csövet vezettek le a
tervezett ötből, mert úgy vélték, hogy a további
csövek lehelyezése előidézhet egy újabb kitörést.

Látszólag pont olyanok, mint a többi tó, de
azért
egy
valamiben
azonban
mégiscsak
különböznek a "szokványos" tavaktól. Hallottál már
a limnikus kitörésről? A jelenség során a mélyvízű
tavakból feltörő szén-dioxid és más gázok szó
szerint megfojtják vagy megmérgezik a környéken
élőket. Limnikus tavak vulkanikusan aktív
területeken jönnek létre. A tó vize telítődik
vulkanikus
eredetű
gázokkal,
amelyek
földcsuszamlás, vulkánkitörés, földrengés vagy más
természeti jelenség hatására a felszínre kerülnek. A
szén-dioxid oldott állapotban van jelen a vízben, és
magasabb nyomáson könnyebben oldódik. Minél
mélyebb a tó, a fenék vizei annál nagyobb nyomás
alatt vannak, ami azt jelenti, hogy a nagy és mély
tavak mélyvizei hatalmas mennyiségű gázt

Oláh Nóra tanárnő
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Wigner Jenő,
a fizika-kémia laborunk egyik névadója
Iskolánk 2015-ben átadott új épületében minden tanterem és
laboratórium egy híres ember vagy egy közismert volt margittai
tanár tiszteletére lett elnevezve. Ezt jelzik minden teremnél az
ajtók fölé rögzített kis aranyozott táblák is, melyen a nevük
szerepel.
Amikor a fizika-kémia labor névadóin gondolkoztunk, úgy
döntöttünk, hogy nem egy, hanem két híres tudóst keresünk: egy
fizikust és egy kémikust. A választás Wigner Jenőre és Hevesy
Györgyre esett. Mindketten Nobel-díjas tudósok. Tudományos
munkásságuk elismeréseként Wigner 1963-ban fizikai, míg
Hevesy 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott. A díjat, amely egy
aranyérméből és egy komoly pénzösszegből áll, a dinamitot feltaláló és ebből meggazdagodó Alfred Nobel alapította.
A Nobel-díj, amelyet a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1901 óta ítél oda évről évre az arra érdemeseknek, a
kiváló szellemi teljesítmény legnagyobb nemzetközi elismerése, amit egy tudós kaphat.
A híres fizikusok közül miért éppen Wignerre esett a választásom? Azért, mert olyan kiemelkedő magyar fizikust
kerestem, akinek a személyisége is megragadó. Akire nem csak azért nézhetünk fel, mert tudósként tevékenységével
maradandót alkotott. És Wigner Jenő ilyen volt.
Ismerkedjünk meg élete első szakaszával. Hol született, milyen volt gyerekként, hol járt iskolába, hol járt
egyetemre, hogy lett belőle fizikus?
Wigner Jenő Pál 1902-ben született Budapesten, a VII. kerületben lévő
Király utca 76. szám alatti házban. A ház falán emléktáblát helyeztek el a
tiszteletére. Nemrég felkerestem.
A szülői házban jó nevelést kapott. Édesapja nem is gondolta, hogy az
ország leendő talán legnagyobb fizikusáról beszél, amikor fiáról a
vendégeknek viccesen azt mondta: „Ne bántsátok Jenő fejét, hiszen az a
leggyengébb része!”.
Boldog gyerekkora volt. Szeretett gyalogtúrákat tenni a Duna melletti
nyaralójuk környékén, szeretett nagyokat sétálni vagy jókat úszni a
Dunában. Szívesen töltötte az időt a nagyszülőknél Kismartonban, akikkel
német nyelven beszélt. Amikor beteg volt, és nem engedélyezték neki a
hosszú sétákat, matematika feladatokat adott fel magának, melyek
megoldása olykor hetekig tartott, így töltötte az időt.
A lakásban lévő könyvtárszobában a kis Jancsi (így szólították a
családban) szívesen olvasta a magyar költők verseit, Vörösmarty volt a
kedvence. Felnőtt korában is emlékezetből idézte a költő sorait. Azt
vallotta, hogy „talán a magyar költészet volt a legkülönb Európában”.
Tízévesen beíratták a híres Fasori Evangélikus Gimnáziumba, amely
abban az időben talán Magyarország legjobb iskolája volt. Ma a díszterem
előtt áll Wigner Jenő és az iskola másik neves diákja, Neumann János
mellszobra. Kiváló tanárok oktatták, akik megszerettették tantárgyukat, és
felébresztették benne a tudásvágyat. Mindig szeretettel emlékezett vissza
volt iskolájára: „Nem csak tudást kaptam itt, hanem emberséget, elkötelezettséget a tudomány, a tudás és a tanítás
iránt.”
Fizikus szeretett volna lenni, de apja kívánságára vegyészmérnök hallgatónak iratkozott be a Budapesti
Műegyetemre. Egy év múlva átment a Berlini Műegyetemre, ott szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd doktorált.
Berlinben lett fizikus: az egyetemi évei alatt hetente eljárt a Berlini Egyetem híres fizikakollokviumaira, ahol a
legújabb tudományos cikkeket mutatták be és vitatták meg. Legtöbbször a kvantummechanikáról volt szó. Itt olyan
híres fizikusokkal ismerkedett meg többek közt mint Einstein, Planck, Heisenberg és Pauli, akiknek a nevével
találkoznak a fizikát tanuló diákok a tankönyvek hasábjain.
Rend Erzsébet tanárnő
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