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Kísérletezős délután 
Május 9-én ismét sor került az immár hagyománnyá vált kémiai kísérletező délután 

megrendezésére. Az elsősorban 7. és 8. osztályos tanulók részére fenntartott órában 

érdekes fizikai és kémiai kísérleteket tekinthettek meg a tanulók. 

Idén a folyékony nitrogéné és a szárazjégé volt a főszerep. A különleges 

tulajdonságait megbeszélve megtudhattuk, hogy a szárazjég nagyon hideg, és szilárd 

halmazállapotából azonnal gőzzé alakul. Megtapasztalhattuk forró vízzel történő 

reakcióját, amikor hatalmas „füst” töltötte be az osztálytermet. András bácsi elmondta, 

hogy ezt használták ki régen a koncerteknél. 

  
A folyékony nitrogén volt az igazi csoda, ami sokkal hidegebb volt a szárazjégnél, 

vele aztán mindent pillanatok alatt le lehetett fagyasztani. Készítettünk vele törékeny 

növényeket, pingpong labdát és lufit is, amit kalapáccsal egy szemrebbenés alatt porrá 

zúztunk. Azt is megtapasztalhattuk, ha levegőn hagytuk egy ideig a lufit, akkor 

visszanyerte rugalmasságát. A növények azonban már nem nyerték vissza a fagyasztás 

előtti állapotukat. Előállítottunk még elefántfogkrémet 3 színben! A szakkörön 

készített „tablettákból” szénkígyót növesztettünk. Volt egy tanulókísérlet is, amikor a 

szódabikarbóna ecettel történő reakcióját mutatta be egy szorgalmas diákunk. Udvari 

kísérlet is volt. Rakétát lőttünk ki és egy „robbantással” pontot tettünk idei kísérletezős 

délutánunkra.  

Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk megvalósítani és még fokozni az izgalmakat 

ezen a délutánon. 

Halasiné Csúzdi Anna 

 

Taizè imaóra 
A havonta tartott Röszkei Imaórák 

egyikét tartottuk meg április 5-én. Ezt 

a szívünkhöz nagyon közelálló 

imádságot szerettük volna, ha többen 

is megismerik. A harmadik, negyedik 

és hetedik osztályos tanulótársaimmal 

és felkészítőtanárunkkal, Kiss Csillag 

Anna tanárnővel tanultuk meg hétről 

hétre a gyönyörű dalokat. Végül ezen 

a keddi napon 16 órakor sikerült 

megtartanunk az immár 4. közös 

imaórát.  

A tanárnő laptopjáról indult a 

dalokhoz a zene, de emellett furulya 

kíséretet is játszott Csillag néni. A 

dalok között volt egy Evangélium és 

egy pár perces csönd is.  

Köszönöm tanárnőnek, hogy 

megtanította nekünk ezeket a zenés 

imádságokat! 

A következő alkalomra, ami május 

20-án péntek délután 16 órakor lesz, 

várunk mindenkit szeretettel! 

Hebők Dóra Viktória 7.o. 

 

Házi alsós helyesírási verseny 

eredményei 

2. osztály: I. Németh 

Alexandra, 

II. Hevesi Lilla, III. Kajdocsi 

Emma 

3. osztály: I. Bacsó Fanni, II. 

Dobó Hanna, III. Koncsek 

Izabella 

4.a osztály: I. Ábrahám-Tandari 

Szabolcs, II. Szurcsik Réka, 

III. László Iringó 

4.b osztály: I. Tóth Netti, 

II. Molnár Péter, III. Ujhelyi 

Bendegúz 

 
Gratulálunk a díjazottaknak! 

Tatai kirándulás 
A tavaszi szünet utáni tanítási napot a 6. osztály kirándulással kezdte. A LEP program 

keretében Tatára utaztunk, a Kuny Domokos Múzeumba egy múzeumpedagógiai 

foglalkozásra. 

Az út nagyon hosszú volt, közben szép tájban gyönyörködhettünk. Láttuk a 

turulmadarat is. Sajnos csak kevés időt töltöttünk Tatán. A múzeum egy igazi, nagy és 

szép várban volt. A "Lovagi torna" foglalkozás érdekesen és játékosan zajlott. Például 

meg lehetett fogni a kiállított lovagi felszereléseket. A feladatokat csapatokban 

oldottuk meg. Öt csapatban dolgoztunk. Volt toronyépítés, szövegértés, 

lovagöltöztetés. Közben érdekes történeteket mesélt játékvezetőnk a lovagi életről. Egy 

feladathoz pedig egy-egy csapattagnak meg kellett számolni, hogy hány lépcsőfok van 

a mi tartózkodási szintünk és a tetőtér között. A foglalkozás után elsétáltunk a vár 

mögötti Öreg tóhoz. Mindenkinek elnyerte a tetszését. Kár, hogy csak rövid időt 

tudtunk itt is tölteni. 

Összegzésben az osztálynak nagyon tetszett a kirándulás, hálásak vagyunk, hogy 

eljuthattunk Tatára. 

Kovács Luca és Kovács Milán Dezső 6.o. 

 

  


