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Nyilvánosak a középiskolai központi felvételi vizsga
eredményei
A központi írásbeli felvételi vizsga eredmény-átlagai elérhetők az Oktatási Hivatal (OH) honlapján. 2018. február 19-ig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezőknek
az egyéni felvételi lapokat elektronikusan kell kitölteniük, a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség.
Az OH több mint 90%-ban feldolgozta a központi írásbeli felvételivizsgadolgozatok eredményeit, és honlapján nyilvánosságra hozta azok átlagait
és eloszlását. Így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és
megalapozottan dönthetik el, hogy mely iskolákba jelentkeznek.
A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) a tanulók általános iskolái töltik
ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak
a lapokat egyénileg kell kitölteniük az OH honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program erre létrehozott felületén. A kitöltött dokumentumokat – a tájékoztatóban leírtak szerint – aláírva el kell juttatni a
továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba.
A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására már nincs lehetőség, a hivatal a korábbi tanévek felvételi nyomtatványait nem fogadja el.

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/
kozepiskolai_felveteli_vizsga_eredmenyek/
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Hihetetlen, de ez az alkalmazás még a legbonyolultabb
matekpéldákat is megoldja
Mutatunk egy remek alkalmazást, amely jól jöhet, ha éppen matekot gyakoroltok, és ellenőrizni szeretnétek a végeredményeteket. Csak egy telefon kell ahhoz, hogy minden matekfeladatot meg tudjatok oldani.

Egyszerűen irányítsátok a kamerát egy matekfeladatra, és a Photomath varázsütésre megmutatja az eredményt, részletes, lépésről lépésre történő magyarázat kíséretében - olvasható az alkalmazás leírásában.

Kipróbáltuk az appot, és valóban működik. Grafikonokat ábrázol, ismeri a képleteket, szorozoszt, hatványoz. Tényleg hihetetlen, de még a magyarázatokat is lépésről lépésre levezeti. Ha
szeretnétek kipróbálni, akkor itt letölthetitek.
Forrás: http://eduline.hu/felnottkepzes/2018/2/1/
Egy_app_ami_meg_a_legbonyolultabb_matekpeld_565QM9
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A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNYRŐL
A Az ENSZ Közgyűlése – mintegy 10 év előkészítő munka után – 1989. november 20-án
fogadta el a Gyermekjogi egyezményt (UN Convention on the Rights of the Child – UN
CRC). Ez azóta a Gyermekjogok Világnapja. Az egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyermekek számára, így a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való
részvételét biztosító jogokat. Ezek alapján a gyermekek jogai a következőképpen cso-

portosíthatók avagy a “3P modellje”:
Védelem (Protection)
A gyermekek biztonságának védelme, többek között a bántalmazás minden formája, az
elhanyagolás és a kizsákmányolás elleni védelmet jelenti. Ide tartozik például a menekült
gyermekek speciális védelme, a háborús konfliktusokban való részvétel, a szexuális kizsákmányolás valamint a gyermekmunka tilalma.
Ellátás, gondozás (Provision)
A gyermekek alapvető létszükségleteinek biztosítása, amely az egészséges testi és lelki fejlődésükhöz szükséges, például megfelelő táplálék és egészségügyi ellátás biztosítása, vagy
az alapvető oktatáshoz való jog.
Részvétel (Participation)
A gyermekek képességeik fejlődésével egyre inkább képesek dönteni és aktívan részt venni egy közösség életében. Az egyezmény biztosítani kívánja számukra az információhoz
való, a gondolat-, vallás-, lelkiismeret-, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát és az
egyesüléshez való jogot.

Az egyezmény kötelességet ró azokra az államokra, akik aláírták. Amellett, hogy a tartalmát magukra nézve kötelezőnek fogadják el, az aláíró országoknak – így Magyarországnak is – az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt rendszeresen be kell számolnia az egyezményben foglaltak betartásáról. A Bizottság a kormányok mellett civil szervezeteket és
gyerekeket is meghallgat.
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A Gyermekjogi egyezmény elsősorban az államra nézve fogalmaz meg rendelkezéseket, de
mindannyian felelősséggel tartozunk azért, hogy támogassuk és védjük a gyermekek jogait- a
család, a civil társadalom, a média, a pedagógusok, de a magánszféra egyaránt. Az egyezmény külön elismeri a szülők és gondviselők elsődleges szerepét, jogait és kötelességeit a
gyermekek nevelésében és jogaik megismertetésében, védelmében.
Mely országok részesei az Egyezménynek?
A Gyermekjogi egyezmény máig a legszélesebb körben elfogadott nemzetközi emberi jogi
dokumentum, amelyet mindeddig csupán 3 ország nem fogadott el magára nézve kötelezőnek: az Amerikai Egyesült Államok, Szomália és Dél-Szudán.
Magyarország 1990-ben írta alá a Gyermekjogi egyezményt, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel
hirdetett ki. Így annak rendelkezései a hazai törvényekhez hasonlóan hatályos és érvényes.
Magyarország a Gyermekjogi egyezmény mellett az első két fakultatív jegyzőkönyvet is ratifikálta, a harmadiknak még az aláírása is előttünk áll.

Forrás: https://unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmenyrol/
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A testmozgás kreatívabbá tesz
Készen állsz az ötletbörzére? Szeretnéd felpezsdíteni a kreativitásod? Lehet, hogy csak egy sétányira
vagy az életedet megváltoztató ötlettől. No, de hogyan is érdemes kezdeni?
A testmozgás előnyei
Mindannyian ismerjük a testmozgás tucatnyi előnyét. Jókedvűvé tesz minket, megvédi a szív- és érrendszerünket a betegségektől - a szívrohamtól és a magas vérnyomástól -, segít elkerülni a csontritkulást, a
hátfájást, az elhízást és bizonyos fajta cukorbetegségeket is. (És akkor a hátsónk formájára gyakorolt pozitív hatásáról még nem is beszéltünk!) De ki gondolt eddig arra, hogy az egyszerű mozgás a kreativitás megélésének közvetítője is lehet? Pedig így igaz: friss ötleteket, inspirációkat kaphat az, aki sportolásra adja a fejét.
„A fizikai aktivitás az elmét is olyan állapotba juttatja, hogy ilyenkor a tudattalan kapcsolatok is könynyebben a felszínre juthatnak” – állítja Keith Swayer, a Washingtoni Egyetem munkatársa, aki több kutatást is végzett az emberi kreativitással kapcsolatosan.
Semmittevés helyett ...
„Ha munka közben szüneteket tartasz – és azt futásra, sétálásra, úszásra, biciklizésre fordítod – akkor az
elméd egy időre felszabadul, és olyan keresztkapcsolások alakulnak ki benne, melyeket a szellemi tevékenységhez visszatérve eredményesen hasznosíthatsz. Első látásra egymástól távol álló ötletek közt is
könnyebben meglátod az összefüggéseket.”
Mi történik testmozgás közben?
A mozgás tényleg megváltoztatja az agyműködést, és szabad áramlást idéz elő a kreatív gondolatok
szintjén. Amikor edzel, a tested hormontermelése megváltozik, például megnő a szervezet kortizol szintje. Ez a szteroid típusú hormon az, amely stresszhelyzetben segít kiváltani bennünk a „támadj vagy menekülj” viselkedést, ezzel összhangban pedig támogatja a kreatív és problémamegoldó gondolatok előtérbe kerülését.
Nemcsak a mellékvesekéreg, hanem az agyalapi mirigy (hipofízis) működése is megváltozik ilyenkor:
endorfin hormonokat juttat a vérbe, ami előidézi a mindenki által ismert „boldogító mozgás” érzését. A
megnövekedett neurotrophin szint új idegsejtek növekedését segíti elő, és ugyanez a vegyület az idegsejtek közötti szinapszisok kialakulását is támogatja. Testmozgás közben a vérben több lesz az oxigén, ami
– figyelembe véve, hogy agyunk a felvett oxigén igen nagy hányadát hasznosítja – ugyancsak segíti
az agyműködést.
Nem kell szuper fittnek vagy elképesztően kecsesnek lenned ahhoz, hogy a mozgás előnyeit megérezd.
Vegyük például Beethovent, aki – tudomásunk szerint – nem volt igazi sportember, mégis minden reggelét kiadós sétával kezdte, és a séta közben a fejében felmerülő dallamfoszlányokat jegyzetfüzetébe
minden esetben feljegyezte. Ki tudja, hány remekmű született a reggeli bandukolások közben. Persze
maga a séta nem elég – zeneszerzőnk hazatérve rögvest szorgos munkához látott.
Készen állsz az ötletbörzére?
Szeretnéd felpezsdíteni a kreativitásod? Lehet, hogy csak egy sétányira vagy az életedet megváltoztató
ötlettől. No, de hogyan is érdemes kezdeni? Válassz egy olyan sportot, ami nem igényel különösebb
koncentrálást, ilyen például a séta, a kirándulás ,a futás vagy az úszás. A tenisz és a legtöbb csapatsport
túl sok pillanatnyi koncentrációt igényel.
Legalább 30 percet tölts mozgással.
Érdemes egyedül végezni a testmozgást, kivéve, ha társaddal közösen kell ötletelnetek.
Vihetsz magaddal füzetecskét vagy diktafont, hogy rögzíteni tudd az ötleteket.
Hazaérkezés után azonnal láss munkához, addig, amíg még aktívak benned a kreatív erők.
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1749/testmozgas-es-kreativitas
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A gyaloglás véd a megfázástól, a maratoni futás gyengít
A túlzott testedzés károsítja az immunrendszert és védtelenebbé tesz a megfázás vagy az influenza ellen, a rendszeres, élénk tempójú gyaloglás viszont erősíti a védettséget.
Mike Gleeson, a brit Loughborough-i Egyetem professzora felmérései alapján arra jutott, hogy a
napi gyors gyaloglás egyharmaddal csökkenti a felsőlégúti megbetegedések esélyét, míg egy
maratoni futás utáni hetekben akár hatszorosára is megnő a megbetegedés veszélye - adta hírül
a The Daily Telegraph című brit lap.
A túl sok testedzés ugyanannyira árthat az immunrendszernek, mint a túl kevés. Az immunrendszer sejtjei "természetes testőrökként" gyilkolják, illetve gyilkoltatják a kórokozó vírusokat,
felismerik, hogy mely sejtekbe hatoltak be, és azokat öngyilkosságra késztetik.
A mérsékelt testedzés élénkíti ezt a "testőrséget", a stresszes, hosszú fizikai terhelés viszont
gyengíti a "gárdát" - fejtette ki Gleeson a Liverpooli Egyetem egy tudományos konferencián
hozzátéve, hogy a betegségre való hajlam természetesen függ az egyén genetikai adottságaitól,
stressz-szintjétől, táplálkozásától, alvási szokásaitól és egyebektől.
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4231/gyaloglas-futas-megfazas

O LDAL 7

D IÁKHÍRLEVÉL

P ÁLYÁZATOK

ZöldOkos Kupa
A ZöldOkos Kupa egy többfordulós verseny általános iskolai felső tagozatos diákok részére. A verseny 6 fordulós: 4 online fordulóból, regionális döntőkből és egy országos döntőből áll; izgalmas kérdéssorai a fenntarthatóság különböző témakör eit ér intik.
A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint projektgazda (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében kerül meghirdetésre a 2017/2018. tanévi Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan,
fő támogatója a Köztársasági Elnöki Hivatal.
A versenyfeladatok az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogatásával
készültek, szakértő pedagógusok állították össze az életkori tudásszint figyelembevételével a következő témakörökben: környezetbarát háztartás, tudatos vásárlás, energiatakarékosság, természetvédelem.
A versenyre itt lehet regisztrálni: https://www.zoldokoskupa.hu/regisztracio , a kérdéssorok 2018. február 28ig a https://www.zoldokoskupa.hu/weboldalon bár mikor kitölthetőek. A feladatsor ok megnyitását követően a diákoknak egy-egy 60 perces időablak áll rendelkezésre, hogy megoldják a feladatsort. Az 1. forduló
megjelenésének időpontja 2018. január 17.
További részletek a ZöldOkos Kupa honlapján: https://www.zoldokoskupa.hu/, valamint a Fenntarthatósági
Témahét facebook oldalán www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/ találhatók.

TEHETSÉGKUTATÓ DIÁKMÉDIA PÁLYÁZAT 2018.
A DUE Médiahálózat 28. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán bármelyik iskolatípus tanulói, szerkesztőségei indulhatnak. A pályázaton kizárólag saját munkákat fogadunk el, a részvétel felső korhatára pedig 25 év.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet beadni. A pályázathoz szükséges adatok megadásán kívül fel kell tölteni a
pályamunkákat (kivéve a lapok esetében, amelyeket postai úton várunk), illetve szükséges még egy rövid szöveges bemutatkozást is mellékelni.
A pályázat beküldési határideje: 2018. március 31. éjfél.
A díjazottak kedvezményes részvételi lehetőséget nyernek Magyarország legjobb és leghatékonyabb gyakorlati médiaképzésére, a DUE Médiahálózat idei Médiatáborába, amelyet júliusban rendezünk meg a Balaton partján.
A következő kategóriákban lehet nevezni:
1. AZ ÉV DIÁKÚJSÁGÍRÓJA
2. AZ ÉV DIÁKRÁDIÓSA, DIÁKRÁDIÓJA
3. AZ ÉV DIÁK-VIDEOÚJSÁGÍRÓJA
4. AZ ÉV DIÁKLAPJA
5. AZ ÉV DIÁKFOTÓSA
6. AZ ÉV ONLINE DIÁKMÉDIUMA
7. AZ ÉV MENTORA
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet beküldeni. A feltöltő felület elérhető a DUE Médiahálózat honlapján: www.due.hu
Az újságok beküldéséhez postacím: DUE Médiahálózat, 1583 Budapest Pf. 14.
EREDMÉNYHIRDETÉS:
2018. május 11-én, a Budapesten megrendezendő 25. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. Minden pályázót április közepéig értesítünk a pályázata érvényességéről, május elején pedig az eredményhirdetéssel kapcsolatban tájékoztató levelet
kap.
A nyertes munkákból a DUE Tallózó 2018. május-júniusi számában, valamint honlapunkon válogatást közlünk.
Részletek: https://www.due.hu/palyazat/
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„Világíts rá!” c. pályázati felhívás
Téma: A szelektív hulladékgyűjtés fontossága
A Világítástechnikai Társaság országos tájékoztató kampányának keretében pályázatot ír ki
„VILÁGÍTS RÁ! címmel, melynek tartalma: „Te hogyan hívod fel a figyelmet a lámpahulladékok szelektív gyűjtésére”?
Célunk, hogy tegyük ismertté a lámpahulladékok szelektív gyűjtésének fontosságát és népszerűsítsük a
környezettudatos világítási megoldásokat.
A pályázat a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.
Mit várunk?
Kreatív megoldások és üzenetek segítségével kell felhívni a lakosság figyelmét a lámpahulladék létezésére,
szelektív gyűjtésének fontosságára, az újrahasznosítás eredményeire és a környezettudatos világításra.
Kik pályázhatnak?
Mindenki, aki már betöltötte a 10. életévét. Elfogadjuk csoportok, iskolai osztályok, közösségek, baráti társaságok, párok és csapatok stb. jelentkezését is.
Mivel pályázzak?
1. Rajzzal, amit bármilyen technikával készíthetsz.
2. Egy maximum 3 perces videóval, ami készülhet kamerával, fényképezőgéppel, telefonnal is (elvárt fájl
formátum: MP4, MOV, maximális méret: 250MB).
3. Verssel, dallal, amelyet erre az alkalomra írtál (hangfájl esetében az elvárt formátum:
MP3, maximális méret: 10MB).
Egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot adhat be, de minden kategóriában készíthet pályaművet.
Ne felejtsd el kitölteni a pályázati adatlapot is, amit az alábbi oldalakról tölthetsz le:
www.vilagitas.org
https://hu-hu.facebook.com/meevtt/
Meddig pályázhatok?
A pályázat indítása: 2018. január 17. 0:00
A pályázatok leadási határideje: 2017. február 23. 23:59
Eredményhirdetés: 2018. március 21. 10:00 (változtatás jogát fenntartjuk!)
Hová küldjem?
Elektronikus úton a vtt@vilagitas.org e-mail címre.
Postán is feladhatod: MEE Világítástechnikai Társaság, 1042 Budapest, Árpád út 67., 1. em. 6.
Ha személyesen szeretnéd leadni, további információt a www.vilagitas.org címen találsz.
Mit nyerhetek?
A nyerhető díjak szabadon felhasználható MEDIA MARKT vásárlási utalványok, a következő értékben:
1. helyezett számára: bruttó 50.000,-Ft
2. helyezett számára: bruttó 25.000,-Ft
3. helyezett számára: bruttó 5.000,-Ft
A nyeremények készpénzre nem válthatók és más kedvezménnyel nem összevonhatók.
Ki dönt?
A zsűri tagjai: A Világítástechnikai Társaság Elnöksége által felkért zsűri.
Kíváncsi vagy a részletekre?
A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Részvételi Szabályzat szerint történik. A Részvételi Szabályzat a VTT honlapjáról és Facebook oldaláról.
Kellemes felkészülést, jó ötleteket, örömteli alkotási folyamatot kívánunk mindenkinek!
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HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT
hirdet
kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára.

Pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma feldolgozásával, mely megyénkhez vagy annak kisebb régiójához, valamely településéhez kapcsolódik. Alapkövetelmény, hogy a pályázó eredeti kutatómunkát végezzen, közgyűjteményben levő vagy oda be nem gyűjtött eredeti történeti forrásokat: muzeális értékű tárgyakat, levéltári és egyéb dokumentumokat, fényképeket és egyéb ábrázolásokat, visszaemlékezéseket stb. használjon, vagy saját tapasztalatait jegyezze le, s jegyzeteiben azok pontos lelőhelyét tüntetesse fel. Csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás alatt nem álló munkát fogadunk el! Helytörténeti témájú OKTV dolgozat beküldhető.
Feldolgozásra kiemelten javasolt témák:
–
–
–
–
–

A vallásosság megélése, a vallásgyakorlás formái lakóhelyemen 1945–1990.;
Kitelepítettek lakóhelyemen;
Családom története;
Kuláküldözés;
Az első világháború emlékezete lakóhelyemen.

A pályázatot ifjúsági (20 év alatti) és felnőtt korú kutatók számára hirdetjük meg, rajtuk kívül pályázhatnak
csoportok: ifjúsági és felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közösségek is.
A legsikeresebb pályamunkák pénz- és könyvjutalomban részesülnek!
A pályamunkákat egy példányban a Damjanich János Múzeum címére kérjük beküldeni (Szolnok, Pf. 128.
5001). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: TÖRTÉNELEM.
Mellékelve, lezárt borítékban kérjük elhelyezni a pályázó adatait:
1.
a pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport megnevezése;
2.
értesítési cím
3.
életkor, foglalkozás;
4.
munkahely, iskola megnevezése.
A pályázat jeligés, ezért a jeligét és a kategóriát a borítékon kérjük jelezni!
A pályázat beküldési határideje: 2018. március 25.
A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich János Múzeum, valamint a területileg illetékes múzeumok munkatársai nyújtanak (személyesen, levélben vagy
az intézmények e-mail címén).
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LÁTVÁNYOS TUDOMÁNY

ELŐADÁSSOROZAT AZ ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
Programunkat elsősorban 7-10. osztályos tanulóknak ajánljuk, akik nyitottak az élményalapú természettudományos ismeretek megszerzésére. 2018. február 06-tól minden kedden 15.00-16.30 óra között
látványos kísérletekkel tarkított előadásokat szer vezünk a geológia, kémia és csillagászat területén.
Az előadások ingyenesek, de részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
Kiss Melinda kiss.melinda@ankk.hu 20-267-8284
Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/latvanyos_tudomany_454
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„Kopog az erdő”
A február hónapot népiesen jégtörő havának is hívják, ilyenkor már ritkák a kemény hidegek,
a természet készülődik a tavaszra. A vonuló madarak visszatérése megkezdődik, a korán érkezők közé tartoznak a pacsirták, melyek a néphit szerint, ha Zsuzsanna napján (február 19.)
énekelnek, akkor igen gyorsan közeleg a jó idő. Bár az igazi madárdalos kikelet ekkor még
várat magára, állandó madaraink közül a harkályfélék már februárban érdekes hangokkal
töltik be az erdőt.
A fakopáncsok jellegzetes, élelemkereső kopácsolását egész évben hallhatjuk, mikor serényen
kutatják a fák törzsében, ágaiban rejtőző rovarokat, lárvákat. Ha a fában keltett rezgések alapján azt érzékelik, hogy egy benti üregben, járatban élelem lapulhat, akkor erős csőrükkel kivájják a fából és elfogyasztják a jellemzően fakárosító ízeltlábúakat. Ezért is nevezik a fakopáncsokat a „fák doktorának”.
Február vége felé nem csak a táplálék miatt kopognak a harkályfélék. Ez idő tájt az erdőt járva gyakran hallhatunk gyors, dobpergéshez hasonlító hangokat, melyekről sokan nem gondolják, hogy a fakopáncsoktól származnak. A hímek ezzel a pergő dobolással adják a többi
hím tudtára a saját, kizárólagosan használt területük (territóriumuk) határait, illetve hívják fel
magukra a tojók figyelmét a párba álláshoz. Lakott területek közelében megfigyelhető az a
jelenség, hogy a fakopáncsok nem a fán, hanem egy más, jól kongó tárgyon, pl. egy távvezeték fém vázán dobolnak, így sokkal messzebbre hangzik a jelzésük. Mikor a párok egymásra
találnak, egy megfelelő fát keresnek, melybe közös erővel fészekodút faragnak a leendő tojások, illetve fiókák felneveléséhez.

A harkályfélék testfelépítése teljes mértékben a „kopácsoló” életmódhoz alkalmazkodott.
Erős, vésőszerű csőrükkel képesek üregeket vájni a fába, ahonnan a hosszúra kiölthető, apró
horgokkal ellátott, szigonyszerű nyelvükkel szedik ki a táplálékukat. A fán való kapaszkodást és mozgást erős kúszólábaik és a test súlyát alátámasztó, kemény farktollaik teszik lehetővé.
A harkályok képesek 25 km/óra sebességgel a fának ütni a csőrüket, és másodpercenként 20
ütést is leadhatnak, mindezt bármiféle agyrázkódás, vagy agysérülés nélkül.
(Összehasonlításként az emberi agy ennél sokkal kisebb erőbehatást sem tud épségben elviselni). Kutatók röntgenfelvételek, lassított videofelvételek és egyéb módszerek segítségével
tanulmányozták a fakopáncsok koponyáját, és így kerestek magyarázatot a különleges képességeikre.
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Arra jutottak, hogy többféle mechanizmus is védi a harkályok agyát a kopácsolás közbeni
sérülésektől. A koponya és az agy között kicsi a hely, az agy jobban rögzül a csonthoz, nem
tud annyira elmozdulni, mint az ember esetében. A koponyacsontok, különösen a csőr tövénél lévők szivacsos szerkezetűek, a nyakról a koponyához kapcsolódó izmok pedig igen erősek, ezek a tulajdonságok együtt jelentős „lengéscsillapító” hatást eredményeznek. A fakopáncsok hosszú nyelve úgy helyezkedik el, hogy kívülről körbeveszi a koponyát, egyfajta
„biztonsági övként” védve azt. A harkály koponya felépítésének alaposabb megismerése
mintaként szolgálhat az emberek számára hatékonyabb fejvédő eszközök kifejlesztéséhez. A
legújabb molekuláris vizsgálatok azt is megállapították, hogy a harkályok agyában magas
bizonyos védő fehérjék mennyisége, melyek megóvják az idegsejteket az esetleges károsodásoktól.

Összeállította: Csikós Eszter, NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház

További érdekességek: a www.nefag.hu honlapon, az Erdei Művelődési Ház menüpont alatt
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S ZERÉNYI G ÁBOR : B ARÁTSÁGOS
BIOLÓGIA - M INDEN HÉTRE EGY
KÍSÉRLET

Itt az ideje, hogy te es a biologia baratok
legyetek! Kívancsi vagy ra, hogyan utazik a víz a novenyekben, mekkorat
tudsz fujni, mitol puffadhat fel a tojas,
vagy hogy miert tagul ki a pupillad a sotetben? Vegezd el a konyvben talalhato
52 kíserletet, es szamos dolgot megtudhatsz arrol, hogyan mukodik a mindennapok biologiaja.
A kíserletekhez mindent megtalalsz otthon, a haztartasban. Allítsd fel a sajat
laboratoriumodat, keszíts oldatokat, kíserletezz batran, es jegyezd fel a tapasztalataidat, azutan vesd ossze a tudomanyos leírasokkal, amelyeket ebben a
konyvben megtalalsz!

Vigyazat!
Mire a konyv vegere ersz, a biologia es te jo baratok lesztek!

Forras: https://www.libri.hu/konyv/baratsagos-biologia.html

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél
szerkesztői!

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az
alábbi elérhetőségeken.

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI
OKTATÁSI KÖZPONT

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit,
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel
kapcsolatban.
Egedi.Orsolya@oh.gov.hu

Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19.
Telefonszám: 96/613-401
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu
Felelős szerkesztő:
Szabó Róza főosztályvezető
Szerkesztő:
Egedi Orsolya

Garai.Ildiko@oh.gov.hu

Hasznos linkek:
http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu
http://www.oktatas.hu
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany

A képek forrása: www.pixabay.com

