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Az iskola negyedik tehetségnapját tartottuk április 10-én a gimnáziumban. Két téma köré
csoportosítottuk a programokat: a tehetséggondozó műhelyekben dolgozó tanulók előadásait
hallgathattuk meg, és kreatív foglalkozást szerveztünk a zene és a kreatív agy kapcsolatának
bemutatására.
Ebben a tanévben „Az élet keletkezése, fenntartása és védelme komplex természettudományos
megközelítésben” című pályázatunk (NTP-MTTD-16-0075) megkapta az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támogatását.
A munka 30 órás műhelyekben folyik 3 területen: foglalkoznak a geológiai-csillagászati, a biológiai és
a kémiai evolúcióval. A három műhely munkája majd a májusi közös tehetségtáborban ér össze.
Az idei tehetségnapon az eddig elkészült prezentációkat láthattuk és hallhattuk a gyerekektől.
A csillagászat-geológia műhely előadói (9.A) a következő bemutatókat tartották:
Tibiássy Adalbert – A Szűz csillagkép
Osztie Gergely – A Sárkány csillagkép
Proszenyák Nándor – A Hattyú csillagkép
Melegh Dóra - A Cassiopeia csillagkép
Petrovszki Balázs – A Pegazus csillagkép
Dalotti Ágoston – A fekete lyukak
Gágyor Máté – Deinotherium – A kapafogú őselefánt
Huszár Balázs – Atchteopteryx – Az első madarak
A biológia műhely munkáját bemutató prezentációk:
Szeremley Bora és Szathmáry Csenge – A földtörténeti óidő növényvilága
Tibiássy Adalbert és Balics Kristóf – A földtörténeti középidő – a hüllők kora
A kémia műhely munkáját bemutató prezentáció:
Szabados Zsuzsanna, Pajer Lili és Császár Bence – Az erjedés

Amíg az előadásokat tartották a 8-12. évfolyamosok számára, addig a Pro Musica fúvósötös
hangszerbemutatót tartott az 5-7. évfolyamnak, amikor pedig a „kicsiknek” mutatták be a
munkájukat, a fúvósötös zenei korszakokat bemutató előadást tartott a „nagyoknak”.

Dr. Hámori József akadémikus nagyszerű előadást tartott a kreatív emberi agyról, ezt követően
minden osztály kapott egy-egy zenerészletet, melyet hallgatva festhettek vagy rajzolhattak, mások
különleges szavakat kaptak, melyeket felhasználva verseket vagy novellákat írtak. Öröm volt látni a
gyerekek kreativitását, a különleges műveket.

A nap végén az aulában megnéztük a pályázati kiírásra született filmeket, melyek egy-egy
zenerészletet felhasználva készültek.

„Az élet keletkezése, fenntartása és védelme komplex természettudományos megközelítésben” című
pályázat (NTP-MTTD-16-0075) támogatója:

