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Barabás Zoltán Biológia Verseny 
Idén is megrendezésre került a 8. osztályosoknak meghirdetett Barabás Zoltán 
Biológiai verseny. Ugyan nem a szokványos módon, hanem online tartották a 
fordulókat. Iskolánk egy háromfős csapattal képviseltette magát: Ördög Gergő, 
Varga Márk és Tóth Kata. A versenyen sok másik iskolából is indultak diákok. A 
teszteket úgy kellett kitöltenünk, hogy Google Meet-en hívásban voltunk az összes 
többi résztvevővel. A kamerákat végig be kellett kapcsolni, így láttuk a többi 
versenyzőt is. 
Az I. fordulóban egy kvíz sort kellett kitöltenünk, mely a Tisza és annak árterével 
kapcsolatos kérdéssorból állt. A II. fordulós tesztek az emberi csontváz, az 
ujjlenyomat, illetve a biokémia témakörében voltak.  A III. fordulóban egy 
prezentációt kellett csinálnunk a védőoltások témakörben. 
A verseny eredményhirdetésére is online került sor. A 20 csapatból mi 4. helyen 
végeztünk, valamint sok új élménnyel gazdagodtunk! 
Köszönjük a rengeteg segítséget felkészítő tanárunknak, Halasiné Csúzdi Annának.  

Tóth Kata 8.o. 

 

Informatika verseny 
A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikuma november 
elején informatika versenyt hirdetett alkalmazói kategóriában, melyre iskolánkból 4 
nyolcadikos fiú jelentkezett. 
A háromfordulós verseny első két akadályát három hét alatt kellett a résztvevőknek 
teljesíteniük. Az első feladat egy online teszt kitöltése volt, melyben hardverekkel, 
szoftverekkel és hálózatokkal kapcsolatos válaszok után kutattak a versenyzők. A 
második fordulóban egy prezentáció készítése volt a feladat, melyet adott témában, 
szigorú formai követelményeknek megfelelően kellett kivitelezni. 
34 tanuló, köztük iskolánk 3 tanulója sikeresen teljesítette az első két 
megmérettetést, ezért részt vehettek a harmadik, döntő fordulón. Itt egy komplex 
feladatot kellett megoldaniuk, melynek során a szövegszerkesztő és a 
táblázatkezelő használatában szerzett tudásukat tudták kamatoztatni. 
A döntőben a három fiú nagyon szépen szerepelt! 
Papp Dániel I. helyezést, Ördög Gergő IV. és Kulcsár Márk VII. helyezést ért 
el. 

Gratulálunk nekik a kiemelkedő teljesítményhez! 
Kovácsné Szász Hajnalka 

 

 

 Farsangi forgatag 
 

Libben a szoknya 
fordul a rokka, 

táncba hív, táncba hív. 
Kolomp, ha zendül 

víg nóta pendül 
felvidít, felvidít. 

 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
 

Angyalok párban 
fátyolruhában 

csupa kék, csupa kék. 
Ördög a Marcsa  
van neki szarva 

megigéz, megigéz. 
 

Zeng-bong a kacaj, 
a suliban nagy a zaj! 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
 

Sári a dáma 
szép, mint egy páva, 
körbejár, körbejár. 

Jancsi a medve 
nincs berekedve, 
ordibál, ordibál. 

 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
 

Hadnagy a Pista 
éles a kardja, 

nagy vitéz, nagy vitéz. 
Hangya a Borcsa 

fürge a lába, 
tettre kész, tettre kész. 

 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
 

Állj be a táncba, 
légy benn a sorban, 
áll a bál, áll a bál. 

Tarts velünk nyomban, 
mert ez a farsang 

téged vár, téged vár. 
 

Zeng-bong a kacaj, 
a suliban nagy a zaj! 
Zeng-bong a kacaj, 

a suliban nagy a zaj! 
 

Kozmáné Vastag Judit 


