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Csodák a Hamvasban 2017 

Második versenynap 

 

Engem, mint tizedikes diákot, egyre jobban foglalkoztat a továbbtanulás. 

Lassan fakultációt kell választanunk. El kell döntenem, hogy mit szeretnék 

kezdeni az életemmel, melyik az a terület, ahol jól érezném magam. 

Szeretnék majd továbbtanulni, ezért a jelenlegi tanulmányaimra is 

odafigyelek. Persze ez nem egyszerű, hiszen minden tantárgy nem lehet 

az ember kedvence, de mindenből ugyanúgy teljesíteni kell.  

Úgy vélem, a diákok többsége nem kedveli a természettudományi 

tantárgyakat, mert sokszor nem tudjuk, hogy ezeket az ismereteket mire 

tudnánk használni az életben. Éppen ezért jónak tartom, hogy 

gimnáziumunk tanárai egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kevésbé 

kedvelt természettudományi tantárgyakra. Igyekeznek felhívni a figyelmet 

az érdekes dolgokra, így ebben a tanévben ismét meghirdették az iskola 

9-11. osztályos tanulói számára a fizika, illetve kémia kísérleti versenyt, 

mely a Csodák a Hamvasban címet viseli. A verseny célja, hogy önálló 

kísérletezéssel közelebbről megismerjük, megtapasztaljuk az addig már 

tanultakat. Olyan sokan jelentkeztünk a megmérettetésre, hogy a 

versenyt csak két részletben lehetett lebonyolítani! 
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A 10. évfolyam körében február 15-én szerdán került sor a versengésre. 

Erre az alkalomra több mint 20, két főből álló csapat jelentkezett. A 

tanulók rengeteget készültek a nagy napra! Sok izgalmas kísérletet 

láthattunk: a lávalámpától a vulkánok modelljén át a vákuumos 

kísérletekig.  
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A kísérletek elvégzése után csak erről tudtak beszélni a versenyzők: 

„Jól csináltam?” „ Nem rontottam el?” „ Jó volt a magyarázat?” „ Helytállt 

a csapatunk?” A résztvevők, a nézők és a szaktanárok is pontoztak 

mindenkit, de eredményhirdetés csak március 15-én lesz.  

Izgatottan várjuk az eredményeket! 
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Úgy vélem, nem minden napi program volt ez a verseny. Remek 

lehetőséget kaptunk, hogy megmutathassuk a tudásunkat. Beleadtunk 

apait-anyait! Persze minden versenyen fontos, hogy nyerjünk, de ha nem 

nyerünk, akkor is tanultunk közben - a felkészüléskor és egymástól is. 

Veszíteni itt csak az tudott, aki nem vágott bele, meg se próbálta!  

Nekem nagyon tetszett ez a délután. Ötleteket, tapasztalatot gyűjtöttem, 

amit majd kamatoztathatok. Örülök, hogy részt vehettem benne, és 

remélem a következő években is sor kerül ilyen rendezvényekre. 

 

         Gál Niké, 10. a. 


