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Kanalas Dominika (11.c) a Száncsengő irodalmi pályázaton 1. helyezést ért el kategóriájában Mária 

útja című versével. A díjat  és az oklevelet  Budapesten, a KULTI - Gazdagréti Közösségi Házban 

vehette át 2014-ben 

A díjnyertes alkotást a költő előadásában a videón meghallgathatjátok. 

 

 

Bagolyköpetet vizsgáltunk 

 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában a hetedikesek és nyolcadikosok más 

iskolák diákjaival együtt bagolyköpetet vizsgálhattak. A foglalkozás célja a kicsik érdeklődésének 

felkeltése volt a természettudomány iránt. A téma a gerincesek vázrendszerének vizsgálata volt, de 

ez három részre bomlott: bagolyköpetet vizsgáltak, különböző gerinces osztályok csontvázait 

hasonlították össze, illetve előre kiadott témában öt tanuló beszámolt az emlősöknél előforduló 

fogazatokról. 

 

 

Iskolánk diákja történelmet ír 

Simon Bálint a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziumnak 12. a osztályos tanulója, aki idén iskolánk nagy 

büszkeségére bejutott a történelem OKTV döntőjébe. Sok készülés és 

tanulás után a verseny több fordulójában is eredményesen szerepelt, 

így áll most országos szinten a tizenhatodik helyen. Sok sikert 

kívánunk neki a további megmérettetéseihez! 

 

 



Csodabogár 

Turchányi Zsófia, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziumának 10. c osztályos tanulója szabadidejét egészen alternatív 

módon tölti. Nemcsak rajzol, jóformán szobrokat is készít, például a 

debreceni roncsbárnak díszlet gyanánt. Az elmúlt hetekben  került 

kiállításra Nina, egy „életre kelt” babaház, és ki tudja, hány terv lapul még 

a  tarsolyában, mit álmodik meg legközelebb. 

 

 

Fényes Kossuth 

Az UNESCO 2015-öt a Fény évének nyilvnította, és ennek keretében iskolánkat,a Debreceni Egyetem 

Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumát is felkérték programok szervezésére. Az első feladat április 18-

án lesz, amikor fénnyel kapcsolatos kísérleteket, eszközkészítést fognak tartani az iskolában, illetve 

délután a Nagyerdőn kerül megrendezésre egy akadályverseny is. Május 21-én fényjel fog körbefutni 

Magyarországon, mely Debrecenen is áthalad 

Én is TUDOK! 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziumának néhány tanulója idén is részt vett az 

országos TUDOK-tanulmányi versenyen. A versenyre való 

pályamunkák elkészítése a Debreceni Egyetemmel 

együttműködve, mentortanárok segítségével történt. A 

három beküldött kutatásból mind a 3 továbbjutott a az 

országos döntőbe. 

 


