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Medvehagyma-gyöngyvirág felismerése élet-halál kérdése!! 
A gyöngyvirág szépsége, csábító illata és rejtelmes ártatlanságot sugalló megjelenése 

ihletet adott művészeinknek, költőinknek: 

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 
 
Csilingel a kis gyöngyvirág. 
Fehér a ruhája, 
meghívja a virágokat 
tavaszesti bálra. 
... 

 

Gárdonyi Géza: Gyöngyvirág 
... 
Nem tudok betelni ezzel az illattal  
és nézésével 
a gyöngyvirág, a rejtelmes 
Kis gyöngyvirág az én gyönyörűségem 
... 

 
Számos dal és népdal énekli meg szépségét, illatát, kedves harang alakú virágait:  
De Fries Károly: Hófehér gyöngyvirág (https://goo.gl/VYFWVk) 

 
Bár nagyon szép, de rendkívül veszélyes növény. Ellenállhatatlan csábítás az érzék-

szerveknek, halálos méreg a szívnek. Pálfi György díjnyertes filmjében (Hukkle) a falusi 
asszonyok gyöngyvirággal mérgezték a gyanútlan férfiakat!  
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Majdik Kornélia 
 
 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

 

Vicces google keresések, a google húsvéti tojásai. Keressetek rá google-ben a következőkre 
(www.google.com): 

 zerg rush 
 do a barrel roll 
 google pacman 
 (sqrt(cos(x))*cos(500*x)+sqrt(abs(x))-0.4)*(3-x*x)^0.1 
 atari breakout, majd válts a képek (images) fülre 
 google gravity, majd kattints az első linkre 
 askew 
 google in 1998 
 flip a coin 
 roll a die 
 blink html 
 anagram 
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 bletchley park 
 z or r twice 
 festivus 
 recursion 
 super mario bros, majd kattintsunk a villogó kérdőjelre 
 webdriver torso 
 the number of horns on a unicorn 
 once in a blue moon 
 what is the loneliest number 
 Ha a "the answer to life, the universe, and everything" (a válasz az életre, az 

univerzumra és mindenre) kifejezésre keresünk rá, akkor a Google a 42-t 
adja válaszul, ezzel hivatkozva Douglas Adams: Galaxis útikalauz című 
könyvére. 

 Áprilisi tréfák, álhírek a google-től: 
 2000: Google MentalPlex - A Google kifejlesztett egy forradalmi 

technológiát, amely a gondolatolvasást használja fel az interneten 
való kereséshez. 

 2002: PigeonRank - A Google felfedte PageRank rendszerének 
alapját: a PigeonRank-et. A Google ezen az oldalán megnyugtatja 
az olvasókat, hogy a honlapokat értékelő rendszerükben nem kö-
vetnek el állatok ellen kegyetlenséget. 

 2004: Google Lunar/Copernicus Center - Álláshirdetés egy, a 
Holdon épülő bázison. A bázison a Luna/X operációs rendszert 
(ez lényegében egy hivatkozás a Linux nevére, a Windows XP 
alapértelmezett témájára és az Apple új operációs rendszereire). 

 2005: Google Gulp - A Google Gulp egy kitalált üdítőital, amely 
terveit a Google hozta nyilvánosságra 2005-ben. Ez az ital segít az 
embereknek a kereső használatában az intelligenciájuk növelésé-
vel. A hivatalos oldalon a feliratok szerint a termék „négy nagysze-
rű ízben” lesz kapható (angol nevek) :„Glutamate Grape”, „Sugar-
free Radical”, „Beta-carroty” és „Sero-Tonic Water”. 

 2006: Google Romance - 2006-ban a Google főoldalán jelent meg 
a következő szöveg: „Dating is a search problem. Solve it with 
Google Romance.” (A randizás egy keresési probléma. Oldd meg 
Google Romance-szel!) Ez volt az első hivatkozás a Google 
„lelkitárs keresőjére”. A Google Romance az online társkeresés 
parodizálása. A „társkereső rendszer” egyetlen menüpontja sem 
működik, innen gondolhatjuk, hogy az egész csak áprilisi tréfa. 

 2007: GMail Paper és TiSP - 2007. április 1-jén a Google megvál-
toztatta a GMail bejelentkező képernyőjét, hogy bemutasson egy 
új szolgáltatást, melynek GMail Paper a neve. A leírás szerint a 
Google Paper gombra kattintva a felhasználó pár percen belül 
megkapja elektronikus leveleit papír formátumban. A szolgáltatás 
teljesen ingyenes, feltéve ha a felhasználó elfogadja, hogy a levelek 
hátulján feltűnő (vörös színű) reklámok találhatóak. A levelek 
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csúcsminőségű papírra nyomtatódnak, de a WAV és MP3 fájlokat 
természetesen nem nyomtatja ki. A Google TiSP (a Toilet Internet 
Service Provider, mellékhelyiségbeli internetelérés rövidítése) a 
Google egyik kitalált szolgáltatása. A szolgáltatás 8.5 Mbit/s se-
besség internetelérést biztosít a szennyvíz-csőhálózaton keresztül. 
A hálózat működése a következő: a felhasználó bedobja a vécéjébe 
a Google-től vett optikai kábelt és lehúzza azt. Egy óra múlva a 
vezeték másik vége kapcsolódik a „Plumbing Hardware 
Dispatcher” (Fürdőszobai Hardver Elosztó) nevű eszközhöz. Ez-
után a felhasználó összeköti a Google eszközökkel felszerelt veze-
ték nélküli routerét a Windows XP-s vagy Vista-s ("Mac és Linux 
támogatás hamarosan!") laptopjához. Elérhető egy professzionális 
telepítés is, amikor a Google nanobotokat küld ki a vízvezeték-
hálózaton keresztül. Ezek a nanobotok automatikusan feltelepítik 
a számítógépre a szoftvert és bekötik az internetet. 

 
 
 

 
 

Fizika óravázlatok – tanároknak 

IV. rész 

Bevezetés 
A digitális korszak a fizika tanítását is új megközelítésekre készteti. Jelen írás egy 

ilyen megközelítést szándékozik bemutatni a fizikát eredményesen oktatni szándékozó 
részére. De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a módszerek csak egyik oldalát je-
lentik az új megközelítéseknek. A másik jelentős részt a tanár egyénisége képezi. Ezt 
pedig kinek-kinek az igyekezete, helyzetfelismerő képessége, műveltsége határozza meg. 
Ezt ez az írás nem tudja nyújtani, bemutatni. Ennek a megléte a tanári adottságoktól 
függ, és attól, hogy ezeket milyen műhelyekben fejlesztették ki mesteri szintre.  

Az óravázlat a következő struktúrát követi (Falus Iván nyomán): Motiválás (érdek-
lődés felkeltése) – Előfeltételek (előismeretek felidézése) – Kifejtés (az ismeretek feldol-
gozása) – Rögzítés (ismétlés, rendszerezés) – Alkalmazás (készségek kialakítása) – El-
lenőrzés. Az Ellenőrzés mozzanatán belül a fejlesztő értékelés oktatási módszerét alkal-
mazzuk (Csapó Benő nyomán): Előzetes felmérés - Előzetes kompenzáció – Mediálás - Utólagos 
felmérés - Utólagos kompenzáció - A tudásbeli nyereség kiszámítása 

4. A körmozgás 
a) Motiválás 
Akarod tudni, hogy Dávid milyen parittyával győzte le Góliátot?  Hogy miért mo-

zognak körpályán a bolygók? Hogy miért nem „esik” a Hold a Földre, holott minden 


