
Iskolai hírek – Hamvas Béla Gimnázium 

Az NTP-MTTD-15-0156 „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” elnevezésű 

tehetséggondozó program keretében februárban és márciusban zajlottak a már 

hagyományosnak tekinthető műhelymunkák. Elkészültek a disszemináció bemutató anyagai 

(tankockák, PPT-bemutatók, a naprendszer modellje), továbbá terepgyakorlaton vettek részt a 

tehetségek. 

A pályázati projekt legérdekesebb eleme a 3 napos kirándulás volt, melyen 30 tanuló és 3 

pedagógus vett részt. Szamper Aranka, Mészárosné Fülöp Laura és Handl Attila kísérők a 3 

műhely képviselőiként gondoskodtak a változatos és színes programokról. 

Az első nap Vasszécsenyben Pődör György műkedvelő geológus ásványmúzeumában jártak a 

kirándulók. A kétórás látogatás során a nyugdíjas pedagógus rendkívül érdekes kőzeteit, 

ásványait tekintették meg a résztvevők. 

Másnap Szombathely következett, ahol az Iseum Savariense múzeumpedagógiai 

foglalkozásán ugyancsak aktív részvételre volt szükség a Hamvas diákjaitól. „Egy 

vadászkutya szemével a langobárdok között” címmel különleges múzeumi élményben volt 

ugyanis részük. A „kutya” elbeszélése alapján a diákoknak meg kellett keresniük a termekben 

az eb által említett használati tárgyakat, eszközöket. A végén önmaguk készíthettek 

övcsatokat, fibulákat, medálokat, beleélve magukat a megidézett történelmi kor hangulatába. 

Délután városfelfedező séta keretében Szombathely nevezetességeit kereshették meg a 

kirándulók, térkép segítségével. A kiscsoportos feladat során 24 kérdésre kellett helyesen 

válaszolniuk. Ez legjobban Menyu Xénia és Gál Niké tanulóknak sikerült, ők minden 

kérdésre helyesen válaszoltak. A jól teljesítő csapatok oklevelet vehettek át. A diákok még 

ugyanezen a napon felkeresték Weöres Sándor szobrát is a városban, ahol közös fotók 

készültek a padon ülő költővel. 

A 3. nap Celldömölkön indult, a Kemenes Vulkánparkban. Egy kiállítás keretében vulkán 

belsejébe tekinthettek be a gyerekek, interaktív módszerek segítségével földtörténeti 

korszakokat ismerhettek meg, de vizsgálhatták a Holdra szállást robottal, gejzír feltörését, 

majd összefoglalásként mindezekről egy filmet is megnézhettek. 

Március 18-án a Partiscum Mobil Planetárium tartott több bemutatót a gimnázium tanulóinak, 

21-én pedig Farkas Bertalan, az egyetlen magyar űrhajós volt a gimnázium vendége, aki 

megosztotta csodálatos űrbéli élményeit az érdeklődő hallgatósággal. 

A tehetségprogram hamarosan lezárul, most már a tapasztalatok összegzése következik, a 

diákok számára garantáltan újabb ismeretekkel, élményekkel. 
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