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Mindannyian 
lehetünk 

hosök!
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1012x72x322=? 42x410x222=?
Szorzat hatványozása házi feladat:

Utolsó óra az iskolában a 
téliszünet elott.

Már senki nem tud a tananyagra 
koncentrálni, minden padban 
megy a susmorgás.                       

Ti elutaztok valahova a szünetben?

Ti elutaztok valahova a szünetben?

Csak a nagyihoz, 

25-én, de este már 

hazajövünk. Szóval 

találkozhatunk!

Csak a nagyihoz, 

25-én, de este már 

hazajövünk. Szóval 

találkozhatunk!

Szuper! 

Szilveszter 

elott tuti össze 

tudunk futni, majd 

beszéljünk!

Szuper! 

Szilveszter 

elott tuti össze 

tudunk futni, majd 

beszéljünk!

Simán! 

Azonnal írj, ha 

visszajöttetek, 

és szólj 

Tomiéknak is!

Simán! 

Azonnal írj, ha 

visszajöttetek, 

és szólj 

Tomiéknak is!



december 28.
Vége a karácsonynak, mindenki otthon van. Kristóf 
és Áron egymással chatelnek.                     

Végre 
itthon, 
bandázhatunk!

Cool! Sok volt már 
a családból…Ma 
délután?



Sima, nekem már 
3-tól jó. Szólok 
a többieknek!



áronék nappalijában

Áron anyukája épp tornázik.

Anya, délután 
találkozom 

Kristófékkal. 
Rendben?

Anya, délután 
találkozom 

Kristófékkal. 
Rendben?

Persze. De kérlek 

ne menjetek át most 

egymáshoz, inkább maradjatok 

a szabadban! A maszkod 

se hagyd itthon!

Persze. De kérlek 

ne menjetek át most 

egymáshoz, inkább maradjatok 

a szabadban! A maszkod 

se hagyd itthon!

Rendben. 7-re

 hazajövök. 
Rendben. 7-re

 hazajövök. 

LegkéSObb! 

LegkéSObb! 



Most komolyan itt 

fogunk megfagyni? 

Nem jöttök fel 

inkább hozzánk?

Most komolyan itt 

fogunk megfagyni? 

Nem jöttök fel 

inkább hozzánk?

Nem tudom. 
Megígértem anyámnak, hogy kint maradunk. 

Te amúgy is itt 
köhécselsz.

Nem tudom. 
Megígértem anyámnak, hogy kint maradunk. 

Te amúgy is itt 
köhécselsz.

parkban

Áron, Kristóf, Tomi és Tomi egyik régi barátja 
egy padon ülnek, kezd sötétedni és már fáznak is.



Áh, csak ettol 

a hidegtol, 

kutya bajom. 

Áh, csak ettol 

a hidegtol, 

kutya bajom. 

Figyeljetek, 

nincsenek otthon 

a szüleim, menjünk 

hozzánk. Senki nem 

fogja megtudni. 

Figyeljetek, 

nincsenek otthon 

a szüleim, menjünk 

hozzánk. Senki nem 

fogja megtudni. 

Hát jó. Úgyis ki akarom próbálni az új 
PS5-öt! 

Hát jó. Úgyis ki akarom próbálni az új 
PS5-öt! 



december 31. - Kristófék otthonában

Kristóf lázasan fekszik az ágyában, Áronnal chatel.  

uhh, és van más 
bajod is lázon 
kívül?

A fejem szétmegy, és 
valahogy a szaglásom 
sem az igazi. Voltam 
már jobban is…



Sajnálom! Lehet, 
hogy mégsem volt 
jó ötlet felmenni 
hozzátok. 

Hát nem! Lehet, hogy 
maszkot kellett volna 
hordani. Kaptam is fejmosást 
itthon. Nem jöhetnek át 
nagybátyámék, pedig velük 
szilvesztereztünk volna…



BUÉK 2021!

Jó újra látni titeket! 
Sajnálom, hogy Kristóf 

nem tud ma velünk lenni, 
megbetegedett. 

Jó újra látni titeket! 
Sajnálom, hogy Kristóf 

nem tud ma velünk lenni, 
megbetegedett. 

Elso nap az iskolában a szünet után

Mi a baja?Mi a baja? BUÉK 2021!



BUÉK 2021!

Koronavírusos, 
de szerencsére nincsenek 

komoly tünetei. A téli szünetben 
kapta el, egy barátjától. 

Szerintem ez egy jó alkalom arra, 
hogy ismét átbeszéljünk néhány 
fontos szabályt. Áron, szerinted 

mit kellett volna másképp 
tennetek?

Koronavírusos, 
de szerencsére nincsenek 

komoly tünetei. A téli szünetben 
kapta el, egy barátjától. 

Szerintem ez egy jó alkalom arra, 
hogy ismét átbeszéljünk néhány 
fontos szabályt. Áron, szerinted 

mit kellett volna másképp 
tennetek?

Talán nem kellett volna felmennünk Kristófhoz…

Talán nem kellett volna felmennünk Kristófhoz…



!

Bizony, bizony, a távolságtartás 
nagyon fontos! Járvány idején érde-
mes kerülni a zárt térben tartózko-
dást, üdvözlésnél pedig a kézfogást 
és a puszit. És otthonunkon kívül 
minden olyan helyzetben viseljünk 
maszkot, amikor nem tudunk 2 méte-
res távolságot tartani másoktól.



Igen, a jelenlegi 

körülmények között nem 

ajánlatos egymást látogatni. 

Összefoglalná valaki az 

alapveto higiéniai 

szabályokat?

Igen, a jelenlegi 

körülmények között nem 

ajánlatos egymást látogatni. 

Összefoglalná valaki az 

alapveto higiéniai 

szabályokat?

Alapos kézmosás, 

könyökhajlatba köhögés, 

és nem szabad az 

arcunkat fogdosni.

Alapos kézmosás, 

könyökhajlatba köhögés, 

és nem szabad az 

arcunkat fogdosni.

Pontosítok: 
tüsszentésnél, 

köhögésnél használjatok 
inkább papírzsebkendot, 

amit azonnal ki is kell dobni! 
Ha ez nem megoldható,

akkor a könyökhajlatba
köhögjetek. 

Pontosítok: 
tüsszentésnél, 

köhögésnél használjatok 
inkább papírzsebkendot, 

amit azonnal ki is kell dobni! 
Ha ez nem megoldható,

akkor a könyökhajlatba
köhögjetek. 

BUÉK 2021!



BUÉK 2021!

Helyes! Ezek nem olyan bonyolult dolgok, nagyon fontos, hogy ügyeljünk az egészségünkre, mert ezzel másokra is vigyázunk. 

Helyes! Ezek nem olyan bonyolult dolgok, nagyon fontos, hogy ügyeljünk az egészségünkre, mert ezzel másokra is vigyázunk. 



!

Mi magunk is tehetünk a megbetege-
dés ellen. Finom, egészséges ételek-
kel, rendszeres testmozgással je-
lentosen csökkenthetjük a kockáza-
tot. A felnotteket a dohányzás és al-
koholfogyasztás abbahagyására is ér-
demes figyelmeztetni! 

BUÉK 2021!



BUÉK 2021! Ne feledjétek, ha 

magatokra vigyáztok, 

azzal másokra is 

vigyáztok! 

Ne feledjétek, ha 

magatokra vigyáztok, 

azzal másokra is 

vigyáztok! 

Gyerekek, 
természetesen az is 

fontos, hogy jól érezzük 
magunkat. Kristóf is biztosan 

magányos, hívjátok fel 
telefonon. Reméljük 

hamarosan jöhet 
o is iskolába. 

Gyerekek, 
természetesen az is 

fontos, hogy jól érezzük 
magunkat. Kristóf is biztosan 

magányos, hívjátok fel 
telefonon. Reméljük 

hamarosan jöhet 
o is iskolába. 



VIII.RÉSZ

vége! 


