A debreceni Atommagkutató Intézet ﬁzikus
hallgatói egy pályázatnak köszönhetően több
alkalommal is tartottak iskolánkban érdekes ﬁzikai
kísérletekkel fűszerezett előadást. A két intézmény közötti
kapcsolat folytatásaként meghívást kaptunk 2015. február 23án a Miazma – avagy az ördög köve című kalandjáték és könyv
díszbemutatójára.
Egy esős hétfői napon középiskolánk hét tanulója indult
útnak a debreceni Apollo moziban megrendezésre kerülő interaktív projektre.
Nagyon örültünk, amikor
megtudtuk, hogy mi vagyunk
azok a szerencsés diákok, akik
képviselhetjük az iskolát. Az utazás és a programon való részvétel díjmentes volt számunkra,
és örömmel fogadtuk a hírt, hogy
a kiránduláson nemcsak jól
szórakozhatunk, hanem új
ismereteket is elsajátíthatunk. A
délelőtti utazás folyamán részletes tájékoztatást kaptunk a nap
programjáról két kísérő tanárunktól, Agócsné Sipos Edina és
Munkácsy Marianna tanárnőtől. A hosszú út gyorsan eltelt, jó
hangulat alakult ki a buszon.
A megérkezés és a regisztráció után a szervezőktől ebédcsomagot kaptunk. Ezt követően a mozi előterében elhelyezett
számítógépeken ismerkedhettünk a MIAZMA kalandjáték –
interaktív ﬁlmmel, melynek bemutatójára érkeztünk.
A számítógépes kalandjáték az ATOMKI (Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete) közreműködésével jött létre. A játékban ugyanis ﬁzikai ismereteinket
felhasználva juthatunk egyre közelebb egy rejtély megoldásához. Ezt a játékot az elsők között próbálhattuk ki és tesztelhettük itt a helyszínen. Csoportokban dolgoztunk, hogy
együttes erővel könnyebben vegyük az akadályokat. Természetesen ennyi idő kevés a teljes játékra, de egy kis ízelítőt
kaphattunk belőle. A játék után maradt idő a találkozóig, így

A Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, télbúcsúztató időszak, a tavasz várás vidám ünnepe. Óvodánkban igen izgalmas hetek ezek.
Január 30-án a már hagyománnyá vált
„MESEKUCKÓ” délelőttünkkel már a
telet kergettük, hiszen tavaszt idéző meséket adtak elő a gyermekek szüleiknek,
valamint meghívott vendégeinknek.
Medve táncot is jártunk, de még a nagyszerű mesemondó lányok is a medvéről
meséltek. Köszönjük, hogy régi óvodásaink Ivett és Evelin, meséjükkel még
hangulatosabbá tették a délelőttünket.
Alig egy hónap múlva ezt az élményt
csak fokoztuk azzal, hogy a hagyományos farsangot az idén háromnaposra

sétáltunk egyet Debrecen utcáin, benéztünk egy könyvesboltba
és a McDonald's-be.
A nap folytatása az Apollo mozi nagytermében zajlott:
beszélgetés és találkozás az alkotókkal. Az ördög köve című
könyv írója és a MIAZMA játék kitalálója Pierrot, az ismert
zeneszerző-énekes, aki már két évvel ezelőtt hasonló projektet
valósított meg első kötete a Jumurdzsák gyűrűje kapcsán.
A mostani, egy izgalmas és kalandos történet Debrecenben
játszódik: nyomozás egy titokzatos meteor körül, egy rejtélyes
eltűnés felgöngyölítése. A
beszélgetés során megtudtuk,
honnan jött az ötlet a megalkotáshoz, milyen volt a forgatás,
hogyan érezték magukat a
munka közben a színészek, mi a
játék lényege, célja. A találkozón részt vettek a ﬁlmben közreműködő neves színészek –
Görög László és Dósa Mátyás,
valamint az ATOMKI egyik
ﬁzikusa, aki ötleteivel segítette
az alkotás folyamatát. A projektnek fontos célja a ﬁzikai ismeretek népszerűsítése, játékos
formában való elsajátítása.
Az előadás után minden résztvevő kapott egy példányt a
MIAZMA című játékból, mely a Természet Világa c. folyóirat
áprilisi mellékleteként mindenkihez eljuthat.
A kirándulás során új élménnyel gazdagodtunk. Hazaérve
többen ki is próbálhattuk a játékot. A rendezvényről
videofelvétel készült, mely az alábbi linken megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=IQW940Lpel8
Szeretnénk köszönetet mondani tanárainknak, hogy ezt
lehetővé tették számunkra! Örülünk, hogy mi, kunhegyesi
diákok részt vehettünk ezen az érdekes programon.
Győri Vivien
a Nagy László Középiskola 11.A osztályos tanulója

szerveztük meg, bővült egy „palacsintanappal” és egy „pizsi-partival”.
A „palacsintanap” micsoda buli volt!
Verseny játékok, perecevő verseny, teaivó verseny szívószállal, játszottunk a luﬁkkal, no és a dajka néni palacsintájánál

nincs ﬁnomabb. A délelőtt hangulatát fokozta a gyermekekből alakult igen
komoly zenekar.
Úgy bizony pizsi-parti! Egy-két szülő
hitte is meg nem is, de azért mindenki
pizsamával érkezett és abba öltöztette
gyermekét. Óriási élmény volt! Korán
reggel pizsamában, mi óvó nénik, úgy köszöntöttük a gyermekeket, hogy: „Jó éjszakát!”. Előkerültek az alvókák, a papucsok, a kis párnák és mindenki kapott egy
hálósapkát. Volt itt minden: esti mese délelőtt diavetítéssel, párna csata, „limbóhintózás” és sok-sok minden ami élmény.
A hetet a nagy farsangi mulatsággal zártuk, amelyre meghívtuk a szülőket is,
akik korán reggel jelmezbe varázsolták

