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Nem így terveztük.
Tanultunk: többetkevesebbet. Rendszert vittünk a mindennapokba—
aludtunk, unatkoztunk.
Rengeteget ültünk a
számítógép előtt, telefonoztunk. Játszottunk. Együtt volt a
család. Néha veszekedtünk. Alkottunk.
Egy ideje már hiányoznak a többiek..

Én és a karantén
Sárkányt eregetünk,
és közben jót nevetünk.

A sárkányok fölrepülnek a magasba,
mi meg megyünk az ellenkező irányba.
Bodzának eldobom a botját,
de ő meg se mozdítja a füle botját.
Anyával szedünk egy kis szemetet,
amit itt hagytak az előttünk itt lévő hülye emberek.
Akárhogy is, jó volt ez a nap,
engem nem zavar ez a karanténos időszak.
Szalai Zora 4.c
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A Föld napja
Minden évben megünnepeljük a Föld napját, de nem sokan tudják mikor is volt az első Föld napja…
1970. április 22-én egy amerikai egyetemista, Denis Hayes kezdeményezésére 20 millió ember szólalt fel a természet védelmében. Már ennek hatására is fontos változások jelentek meg Amerikában.
1989-ben létrejött a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont,
ahonnan a föld minden részére leveleket küldtek. 1990-re
világ mozgalommá vált, Magyarország pedig az elsők
között csatlakozott.
Minden évben, április 22-én egyre több ember érzi úgy,
hogy segíteni szeretne a földünknek. Rengeteg programmal ünnepeljük ország és világ szerte ezt a napot. Sok helyen fákat ültetnek, erdőket patakokat takarítanak, vagy
csak leoltják a villanyt egy órára.
Gondold át te is, hogy mit tehetnél a természetért, hiszen
minden apró tett számít.
“Ki mondta, hogy nem tudod meg változtatni a világot?”
(A Föld Napja Mozgalom jelmondata.)

Szalai Zora 4.c
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Szalai Zora 4.c
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Egy tini élete a karantén alatt
A tinédzserkor önmagában is egy elég instabil ”állapot”, amin
mindenki keresztülmegy. Lázadó korban a gyereknek is olyan nehéz, mint gondviselőinek. Nehezebben férnek meg egymás mellett, mint korábban.
Vajon mi történik, ha ilyen korban hosszú időre összezárjuk a
gondviselőt és a kiskorút?
Azt elárulhatom, semmi jóval nem kecsegtet.
Egy 14-15 éves lány nem igazán szeret bezárva lenni. Nem találkozhat a barátaival, osztálytársaival, ismerőseivel, és még nehezebbé teszi a helyzetét, ha a szülei folyamatosan piszkálják: „Ne
lustulj egész nap, csinálj valamit! , „ Vidd le a szemetet!”,
„Takarítsd ki a szobádat!”,” és ehhez hasonlókkal szembesül.
Ám figyelembe kell venni a szülő szempontjából is a helyzetet.
„Anya hagyj már békén!” , „Egy perc és csinálom! „(ez az ”egy
perc” sosem telik el) „Nem mindegy, hogy tiszta a szobám vagy
sem, úgyse jön át senki!”.
Mind a két fél egymás agyára megy. Az egész ház az eszmecserék
miatt zeng. Elviselhetetlenek, mint két kisgyerek, akik egy játék
miatt veszekednek!
Bár nem minden a veszekedésről szól. Vannak pillanatok, amikor
rendesen beszélgetnek, együtt nevetnek, TV-t néznek. Ezek legtöbbször a veszekedés utáni ”békítő percek”, amikor mind ahányan vannak, megpróbálják rendesen megbeszélni a dolgokat, és
kellemes időt eltölteni egymással.
Ezért a kis időért megéri veszekedni!
Bernhardt Enikő 8.a
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Bezártság, avagy élet a karantén alatt

Az egész 2020 márciusában indult hazánkban. Egy új vírus jelent meg, amire az emberiség nem volt felkészülve. Se gyógymódot, se megoldást nem találtak a világ vezetői. Az első pár
hónapban ( december, január, február) nagyon senki se törődött a vírussal. Evvel együtt nagyon alá is becsülték az emberek. Ahhoz képest már lassan 3 hónapja karantén van. Mi otthon csak vásárolni és mozogni mentünk ki. Vásárolni is csak
drága egyetlen Édesapám. A napok ugyanúgy teltek; reggel 8kor felkeltünk, futás (1,5 km) fürdés, reggeli, tanulás. Átlagosan
naponta 4-5 tantárgyból kaptam házit és napi 1 vagy 2 órám
volt. Sportolni mindennap jártunk; erdőben túrázni, futni, bringázni, sétálni. Egyszerűen ijesztő, de mégis csodálatos volt,
hogy milyen kevesen vannak kint. Mindenki maszkot hordott,
kézfertőtlenítőt használt. Egyre kevesebb ember ment autóval,
ez által érezhetően jobb minőségű lett a levegő egész Budapesten.
A nap vége felé már csak a teraszról néztük a naplementét. Így
teltek a napok hétről-hétre. Most már lassan 3 hónapja itthon
vagyunk, ma elkezdődött a nyár és lassan vége az iskolának.
Remélem, még egyszer találkozom a tanáraimmal és elköszönhetek tőlük, és megköszönhetem nekik az elmúlt 4 évet.

Schwender Fidél Nataniel 8.a
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A rajzokat készítette Mendzsák István 6.d a
karantén alatt
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Élet a karantén alatt
riport Bauer Tamás mesterfodrásszal
Az elmúlt hónapokban be voltunk zárva. Kevesen tudták, mit kezdjenek az
idejükkel és a sok liszttel. Most Bauer Tamás mesterfodrászt kérdezem, hogy
milyennek találta a karantént, jövedelmi és családi szempontból egyarán.
-Az üzletünk két hétig volt zárva a veszélyhelyzet miatt. Március elején már
annyira közel volt ez a vírus, hogy a vendégeink kezdtek elmaradozni, akik
pedig jöttek, szinte kikényszerítették az óvintézkedéseket. Így aztán a teljes
bezárás mellett döntöttünk, még mielőtt ezt az operatív törzs kihirdette volna.
-Változott a kapcsolata a családjával, akár negatív akár pozitív irányban?
-Ez a pár hét nagyon jól telt a családommal. Sokkal több időt tudtunk együtt
tölteni. Olyan kerti munkákat tudtam megcsinálni, amit már régóta halogattam. A feleségem reform ételeket készített és tesztelt rajtunk. A lányomnál
pozitív változás, hogy eddig a divatot követve hetente egy új táskát, ruhát
vagy cipőt vásárolt, de most, mivel a barátnőinek nem tudta megmutatni, hirtelen nem is volt fontos számára. Felértékelődött az együtt töltött idő, a családi beszélgetések.
-Ha jól értem, a karantén alatt önök legnagyobb részben nyitva voltak.
Mi változott az üzletben?
-Az eddigi négy fodrász helyett műszakonként csak egy kolléga van bent. A
textíliákat magasabb hőfokon tisztítjuk. A legfontosabb eszközt, az ollót, az
eddigi napi egyszeri fertőtlenítéssel szemben, most miden vendég után magas
hőfokon kezeljük. Az üzletben egy légtisztítót helyeztünk el.
-Ön nagyon sok emberrel találkozik. Milyen változást hozott az elmúlt
pár hét?
-Nyugodtabbak lettek, egy kicsi minden lelassult. Ezt mindenképp pozitívumként élem meg és reménykedem, hogy tanulunk belőle, és a veszély elmúltával nem folytatjuk tovább ezt a rohanó életformát.
-Köszönöm a beszélgetést!
Papp Ákos 8.d
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Az én karanténom
Én a karantén alatt ugyanazt csinálom, csináltam, mint más közönséges
ember. Otthon gubbasztok. De mi mást tud ilyenkor csinálni az ember?
Azonban, ha jobban belegondolok, valójában rengeteg módon megpróbáltam elfoglalni magam. Érdekes, hogy - bár nem szabadna közel menni idegenekhez – sokkal többet járok ki, mint eddig. És nem csak én vagyok így ezzel! Otthon a kártyázástól a főzésig mindent csináltam, hogy
ne unatkozzak. Végül is azzal, hogy megpróbáltam új elfoglaltságokat
keresni, el is ütöttem jól az időt.
A karantén egyébként is összehozza a családot.
Most sokkal többet vagyunk együtt. Úgyhogy nincs okom panaszra.

Bohnert Flóra 8.d

Unalom a négy fal között
A családunkkal töltjük el az időnket karantén idején. Mindenki otthon
van, és mindenki vár a csodára, hogy végre kimozdulhasson otthonról.
Mindenki jó barátságot köt a társasjátékokkal és a házimunkával. A
legtöbb család közös sütéssel-főzéssel, vagy érdekes és izgalmas beszélgetésekkel üti el az időt. A diákok online tanulnak, a szülők pedig
segítenek nekik. Sokan sajnos ebben az időszakban válságos helyzetbe
kerültek. Őket többen segítik, főleg a fiatalok.
Az idősek érdekeit magunk elé helyezzük, hiszen őket kell most a legjobban megvédeni. Az utcán emberek alig vannak, s ez egy ideig valószínűleg így is fog maradni.

Finta Henrietta 8.d
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ÉN, karantÉNban
Március közepe felé, péntek 13-án!! bejelentették, hogy bezárnak az iskolák.
Aztán átálltunk az online tanításra. Eleinte még jó volt, hogy nem kellett bejárni a
suliba, nem kellett korán kelni, és sokat lehetett pihenni. Egy-két hét múlva az életem unalmassá, monotonná vált. A barátok és rokonok messze voltak tőlem. Próbáltam sok mozgással, sportolással elütni az időt. Eljártam futni, edzettem a garázsban, de ez mégsem volt olyan, mintha edzésre járnék. Másfél hónap múlva jött
egy email, amiben az állt, folytatódnak az edzések. Azon a héten már könnyebb
volt az otthonlét, találkoztam a csapattársaimmal és jókat fociztunk. Az elmúlt hétvégén már a nagyszüleimnél is voltunk, és a barátaimmal is találkozhattam.
Az élet lassan visszaállt a rendes kerékvágásba.
Berki Dániel 8.d

Tudósítás a karanténból
2020. március 13-án Magyarország kormánya kihirdette COVID-19 vírus miatt a veszélyhelyzetet. Ez azt jelentette, hogy be kellett zárni az iskolákat, a
munkahelyek nagy részét. Az embereknek otthon kellett maradniuk, és nem
mehettek szórakozni, étterembe, cukrászdába. Csak a bevásárlás, a gyógyszerek beszerzése miatt hagyhatták el otthonaikat.
Amíg itthon voltam kihaltnak tűnt a város, egy lélek sem kirándult, délután 3
óra után az üzletek bezártak. Hétvégenként csak néhány autó járta a várost,
kevesen sétálgattak az utcákon. Ahogy telt múlt az idő, én egyre kevesebbet
voltam kint a szabadban és inkább csak a szobámban. A karantén alatt - ami
még mindig tart, csak enyhítettek rajta - a kertünkben szép rend lett és minden növényt megszépítettünk és gondoztunk. Itt Pomázon azt mondták nekem, hogy alig látnak valakit a közterületeken, pedig sokan szoktak nyüzsögni, főleg a meleg tavaszi napokon. A szomszédokat csak akkor látom,
amikor elmennek kutyát sétáltatni. A házban csak a teraszra ül ki mindenki
és így beszélgetnek.
Onnan tudtam, hogy milyen erős ez a vírus és az országok mennyire védekeznek, hogy amikor kiültem a kertbe, és felnéztem az égre, régebben sok
repülő kondenzcsíkja látható volt, de manapság már soha nem látok ilyet.
Benzsay Zsombor 8.d
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Tanuljunk ősmagyarul!

Vagy legalább ismerkedjünk meg legősibb szavainkkal, ahogy a
nyolcadikosok is tették, majd fűzzük össze történetté. Kié lett a
legjobb? Döntse el az olvasó!
Őseink fején szintén egy száj valamint két szem, ill. fül volt. Kezeiken szintén
5-5 ujj helyezkedett el. Testüket ugyanúgy a szívük éltette. Napjaikat a fák
között töltötték. Az erdőben fűzek, fenyők és ágaik nyújtottak menedéket ősapáink és feleségeik számára. Az égbolton jó tájékozódási pontnak bizonyultak a csillagok. Életük azon részében, amikor pihenhettek, ettek, ittak és aludtak. Egyik fő eledelüknek a vízben élő hal bizonyult. Harcokat mindig lovon
ülve, a nyeregben vívtak. Ha egy ilyen ütközet életük végét jelentette, a
mennybe kerültek.
/Berki Dániel/
Őseink lovon éltek. Lovon ettek, lovon ittak, néha lovon haltak. Öt-hat lóval
lőni mentek. A lovakra nyerget, féket tettek. Lovagoltak, ha esett a víz, ha égtek a csillagok. Fagyban, hóban lovon éltek. Lóról, íjjal és nyíllal halat, fecskét, ludat lőttek. Fűzfák és tölgyfák között húszan éltek. Halat, ludat ettek, vizet ittak. Így éltek ős apáink, ős anyáink.
/Bohnert Flóra../
Őseink élete
Apám lovon, felesége faágat fűz, és én, mint aki él a csillagok alatt. Ősöm
(apám) ludat pásztáz. Kezében íj, feszül az ideg, repül a nyíl. Felesége halat
fog a folyóban. Van ott három, négy, öt, húsz, s több is. Ha van hal és lúd, mi
eszünk. Én meg fekszem az ég alatt a fagyban, ahol esik a hó. Meglátom apám
lovát, a nyereg alól kilóg a lúd. Nincs már fagy, nem esik a hó, csak tiszta ég
és fecskék a fűzfa ágán. Boldog vagy én, apám és a felesége.
/Debreczeni-Kis Virág/
Én ettem egy élő fecskét. Esik a hó, sok csillag van. Apa ősember. Ezért ő
csak ludat ehetett. Idegeire ment a sok lúd. Fájt tőle a feje. Lovaglás közben
fékezett és nyilazott. Három csillagot lőtt az égről. Élve evett csillagokat. Elaludt a sok hó miatt.
/Kasza Gyula/
Őseinknél, mikor esett a hó, befagyott a víz. Ha menni akartak, lóra ültek. Íjjal, nyíllal lőttek. Volt, hogy fecskét, volt, hogy halat. Fából készítettek fegyvert. Nyerget tettek a lóra. Így mentek vadászni pár lúdra. Halat ettek. Vizet
ittak. Ha csillagos lett az ég, ők aludtak.
/Molnár Gergő/
Ős csillag alatt éltek. Esett hó, eső, fenyő alá mentek. Halat és állati ételt ettek.
Tartottak ló. Hasznos állat volt. Apa ül nyereg, lő nyíl. Napközben állat mentek, későn jöttek. Egy úton öt nagy állatot szereztek. Hús tűzben sül. Este csillagokat néztek az égen.
/Papp Ákos/
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Bányai Bence 6.b

Kapornai Nóri 6.e
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Csapó Gréti 7.d

Juhász Médi 6.e
Mohácsi Enikő 6.e
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Muffin csokidarabokkal
Hozzávalók:
- 140 g vaj vagy margarin
- 100 g étcsoki

- 220 g liszt
- 2 csapott teáskanál sütőpor
- 50 g cukor
- 1 tasak vanillincukor
- 3 tojás
- továbbá szükséged lesz muffintepsire és muffinpapírokra is. Ez a
mennyiség kb. 11 db muffinra elég.
Elkészítés:
A vajat lábasban, kis lángon megolvasztjuk, majd hűlni hagyjuk. A
csokit durvára vágjuk. A muffintepsik mélyedéseit kibéleljük a
muffinpapírokkal. A sütőt 180 °C-ra (légkeverésnél 160 °C-ra) előmelegítjük. Tálba szitáljuk a lisztet és a sütőport, hozzáadjuk a cukrot, a vanillincukrot és a csokit. Kanállal összekeverjük. A tojásokat
az olvasztott vajhoz adjuk és kézi robotgéppel összekeverjük. A folyékony hozzávalókat a szárazokhoz öntjük, és kanállal összekeverjük. A tésztát elosztjuk a formákban, majd sütőbe toljuk és megsütjük. A lsó/felső láng: 180 °C (előmelegítve) Légkeveréses sütőben:
160 °C (előmelegítve) Sütési idő: 25 perc
Finom édesség. Egyed egészséggel, és maradj otthon!
Szabó Samu 6.d
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Logiscool táborok
(saját ajánló)
Érdekel a programozás vagy a robotika? Iskoláskorod óta Minecraft-rajongó vagy? Akkor a
Logiscool táborokat neked találták ki! Összesen 21
-féle tábor van, válogass kedvedre!
Programozó tábor: Scoolcode felületen játékkészítés
Android app: MIT App Inventor felüeten
appkészítés
LEGO® robotok: BOOST, WeDo és EV3 robotprogramozás.
Minecraft® táborok: Classic, Pro, Design, Codia FIGYELEM! SZÜKSÉG VAN EREDETI PC/MAC
MINECRAFT ELŐFIZETÉSRE!

A Logiscool embléma a Logiscool Kft. tulajdona. A
LEGO® és a Minecraft® bejegyzett márkanév, védjegyoltalom alatt áll.
További információk a táborokról itt.
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