
SASSZÁRNYAKON A FIZIKA NÉPSZERÛSÍTÉSÉÉRT

A Sashalmi Tanoda tornatermét birtokba vették a kerület iskoláiból idesereglett versenyzõk.

Budapest XVI. kerületének az egyik legjobb iskolájá-
ban, a Sashalmi Tanodában tanítok matematikát és
fizikát. Kívül-belül innovatív oktatási intézményrõl
van szó. Tanulóink igen változatos tanulmányi terüle-
teken érnek el országos versenyeken is kiemelkedõ
eredményeket.

Manapság sokat lehet arról hallani, olvasni, hogy a
fizika a legkevésbé kedvelt tantárgyak között szerepel
az iskolás gyerekek körében. Persze nem elvárás,
hogy mindenki fizikus vagy mérnök legyen. De az,
hogy gyermeki kíváncsiságát a körülöttünk lévõ világ
megismerésére ne veszítse el senki, már annál inkább.
Jó lenne, ha a fizika szó hallatán is pozitív élmény
jutna mindenki eszébe.

Talán a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokáli-
san!” szlogen munkált bennünk kollégáimmal, ami-
kor hat évvel ezelõtt létrehoztuk kerületi fizikaverse-
nyünket.

2013 õszén lettem a XVI. kerületben fizika tan-
tárgygondozó. Még a helyi szokások is ismeretlenek
voltak elõttem. Igyekeztem elõdöm, Gyopárné Barzsó
Margit által bejáratott versenyeket megtartani. A ha-
gyományos országos versenyek mellett kerületi kü-
lönlegességet jelent a hatodik osztályosok megméret-
tetése. Ez egy, a Zrínyi-verseny mintájára íródott egyé-
ni, mértékegységekkel, elõzetes fizikai ismeretekkel
kapcsolatos verseny. Megalapozza a gyerekek fizika
iránti érdeklõdését.

Viszont még egy verseny – amit régebbi munkahe-
lyemen valósítottunk meg kollégáimmal – volt a tarso-
lyomban. A forgatókönyvet elkészítettük, de az elõzõ
kerületben mindössze egyszer volt módom lebonyolí-
tani. A kerületi természetismeret munkaközösség ve-
zetõje adott helyszínt a versenyhez, és az õ lehetõsé-
gei módosították is azt.

E versenyt mindjárt az elsõ személyes találkozá-
sunkkor ismertettem a kertvárosi iskolák képviselõi-
vel. És õk – nagy örömömre – partnerek voltak a ha-
gyományteremtésben. Így született meg egy kerületi
fizika csapatverseny gondolata.

A versenyen négyfõs csapatok indulhatnak, maxi-
mum két nyolcadikos, és a nyolcadikos tanulók számá-
tól függõen, hetedikes diákok is vannak a csapatban.

A verseny során hat feladattípussal találkoznak a
diákok: egy adott fizikus munkásságáról szóló ke-
resztrejtvény, fizikai totó, egy bemutatott kísérlet ma-
gyarázata, tanulói kísérlet, számításos feladat és egy
levezetõ humoros rejtvény vagy feladat.

Az elképzelés megvolt, de a hagyományteremtés-
hez kell egy jó névválasztás is, egy olyan név, aki akár
több szempontból is „nagykövete” a versenynek, tük-
rözi annak célját. Azaz amit mi is el szeretnénk érni a
kihívásunkkal: a fizika népszerûsítését, emberközelib-
bé tételét, a tehetséges gyerekek találkozási lehetõsé-
gét. Évente legalább egy olyan délutánt, amikor a
fizika és a jó hangulat, a derû szinte szinonímává ala-
kulhatnak.

Így jutott eszembe azon fizikus neve, akit még gye-
rekkoromból a televízió képernyõjérõl jól ismerhet-
tem, és akinek a neve (ezt késõbb konstatáltam) jól
összecseng a versenynek otthont adó iskola (Sashalmi
Tanoda) nevével. Sas Elemérre emlékezve lett a név
Sas Elemér Kerületi Fizika Csapatverseny.

Idén immár hatodik alkalommal tarthattuk meg
versenyünket.

A versenyen mindig sok (30-40) gyerek szokott
segíteni. Nagyon szívesen teszik. Alig várják, hogy
jelentkezhessenek. Óriási szükség van rájuk, hiszen
minden csapatnak van egy „házigazdája”. A verseny
az iskolánk tornatermében – ez szép nagy terület –
zajlik. Az õ feladatuk, hogy a feladatlapok, eszközök
jelzésre a csapatokhoz kerüljenek, illetve idõben ösz-
sze legyenek szedve. Figyelnek, hogy a feladatlapo-
kon a csapat elõre megadott neve (egy-egy fizikus ne-
ve) fel legyen tüntetve. Így a szomszédos teremben
javító tanárok elõtt még rejtve marad, melyik fizikus
neve melyik iskola csapatát takarja. Õk, akik nem
versenyeznek szintén sok-sok kellemes élménnyel
térnek haza. Többek között a látványos kísérleteknek,
a jó hangulatnak köszönhetõ, hogy minden alkalom-
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mal ilyen sokan maradnak velünk

Härtlein tanár úr fakírágyán nem akar kipukkadni a luftballon.

A részletes felhívást keresd a helyen!http://www.innovacio.hu/3a_hu_29_felhivas.php
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a kidolgozandó vagy megoldandó feladat maximum

két oldalas vázlatának oldalra

feltöltésével lehet. A pontos

feltételeket és nyereményeket a részletes kiírás tartalmazza. M5

szívesen. 2015-ben, amikor a Fény
éve kapcsán a verseny után a csapa-
tok fénytani kísérleteikrõl készült
film, dia vetítését, sõt élõ kísérleti
bemutatót tartottak, a segítõk is lel-
kesen végignézték azt.

A II. Sas Elemér Kerületi Fizika
Csapatversenytõl kezdve a hat fel-
adat mindegyikének – egy kivételé-
vel – más-más iskola szokott a gaz-
dája lenni. Az elsõt még egyedül, a
régi feladatok leporolásával, felfris-
sítésével magam követtem el, így a
többiek láthatták, hogy körülbelül
mire gondoltam.

Azóta is minden évben, amikor
elküldöm a közelgõ verseny infor-
mációit, sor kerül a feladatkészítési
felhívásra is. Hála Istennek, még so-
hasem maradtam magamra, mindig
minden feladat gazdára talált. Egyet kivéve, mert an-
nak kiírására egy „külsõst” szoktam felkérni. A külsõs
négy alakalommal Jarosievitz Zoltán volt. Ebben a
négy évben nemcsak tanulói kísérlet összeállításával
segédkezett több, mint 20 csapat számára. Volt, hogy
a Fizikai Totó elkészítésével, ötletekkel sõt az ered-
ményhirdetést megelõzõ fizikai bemutatóval is hozzá-
járult a verseny sikeréhez. Sajnos idén nem tudta el-
vállalni ezt a feladatot.

Mertem egy nagyot gondolni, és a gyerekek által a
Spektrum Tv csatorna Brutális fizika címû sorozatá-
ból, valamint a Csodák Palotája, a Kutatók Éjszakája
és más tudományos népszerûsítõ programokból is jól
ismert Härtlein Károlyt, a BME kiváló tanárát keres-
tem meg levelemmel, felkérésemmel. A Bemutatott
kísérlet címû feladat lebonyolítására kértem meg õt.

Legnagyobb örömömre nemcsak igent mondott, de
felajánlotta, hogy amíg megszületik az eredmény,
addig mini Csodák Palotáját varázsol a Sashalmi Ta-
nodába.

Az idei Bemutatott kísérlethez Härtlein Károly fakír-
ággyal és egy lufival érkezett. A segéd szerepére egy
tanodás fiú vállalkozott. A falappal a szögeságyhoz
szorított lufi túlélte a próbát. Hogy miért, erre kellett
választ adniuk a gyerekeknek.

Ezen a délutánon több mint 100 gyereket szórakoz-
tatott a fizika. A tanárok pedig, akik folyamatosan

javítják a dolgozatokat, szintén jó társaságban, mun-
kával, de örömmel töltik itt idejüket.

Napjainkra elértük, hogy a kerületben, sõt egy kö-
zeli településen, Csömörön is híre van a Sas Elemér
Kerületi Fizika Csapatversenynek! Idén már innen is
jött csapat. Nagyon bízom benne, hogy évrõl évre
eléri a verseny a célját, hûen a névadónkhoz: népsze-
rûsíti a fizikát szûkebb pátriánkban, a XVI. kerület-
ben, a Kertvárosban.

Egyedül persze ez sem menne! Szeretném felsorolni
azokat, akik mindig ott vannak mellettem, akiknek
köszönettel tartozom, a kerület (nem csak) fizikataná-
rait: Csók Katalin (Arany János Általános Iskola), Rét-
helyi Judit és Lepenye Mária (Bornemisza Péter Álta-
lános Iskola és Gimnázium), Fábián István (Herman
Ottó Általános Iskola), Leopold Gyõzõ (Jókai Mór Álta-
lános Iskola), Selmeczi Andrea (Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskola), Gyopárné Barzsó Margit (Móra Ferenc
Általános Iskola), Szigeti Mátyás (Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskola), Molnár Ildikó, Nacsa Má-
ria, Sántáné Bátor Zsuzsanna és Horák Anita (Sas-
halmi Tanoda Általános Iskola), Vassné Bazsó Csilla
(Szent-Györgyi Albert Általános Iskola), Szemes Balázs
(Szerb Antal Gimnázium), Rideg Krisztina és Pongó
Ágnes (Táncsics Mihály Általános Iskola), Tóth Tímea
Katalin (Csömöri Mátyás király Általános Iskola).

Hasznosi Tamásné
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