Gazdag Dorottya
Karanténban otthon vagyunk,
Itthon van az otthonunk,
Online offline tanulunk,
Karanténban is dolgozunk.
Az itthonlét se rossz,
Bár a suli néha jobb.
Puskás Hanna
Itthon vagyok régóta,
Nem megyek el sehova
Interneten tanulok, nem nehéz,
Karantén idején a tanár néni képernyőn néz.
Mást csinálni nem lehet,
Fél órában figyelek.
Többi időmet kutyámmal töltöm,
Ez lett a legnagyobb örömöm.
Bereczki Álmos
A karanténban jó az élet,
Eszem, iszom egész héten.
Jó már benneteket látni,
A karanténból kikandikálni.
Vigyázzatok magatokra,
Hogy mihamarabb találkozhassunk újra!
Könczöl Aira
Maradjanak otthon!
Ezt hallom folyton.
Dolgozzon, tanuljon otthon,
hogy másokat megóvjon.
De ennek a legvégén,
egy szép hétvégén
vár London, Sopron és a Balaton.
Vehoczki Ádám Bence
Otthon fekszem a kanapén,
mert most van a karantén.
Tanulni nincsen kedvem,

Ezért inkább pihenek.
Te is inkább maradj otthon!
Szappanos Lilla
Iskolába nem megyek,
Karantén van gyerekek!
Korán kelni nem fontos,
Aludni azért ildomos.
Sosem gondoltam volna,
Hogy otthon is lehet iskola.
Itt már minden digitális,
De azért ez nem normális.
Képernyőn van mindenki,
Így nem lehet jót játszani!
Grósz Lili
A karantén idején,
nem ül senki a munkahelyén.
Győrfi Pál megmondta,
nem mehetsz sehova.
Pedig én sok helyre mennék:
Balatonra, Horvátországba, ha tehetném.
Azért nem búsulunk,
mert együtt van a családunk.
Most még otthon kell maradni,
de remélem nem fog soká tartani.
Dajka Domonkos Szilárd
A karanténban az a rossz, hogy sehova se vándorolsz.
Otthon maradsz, és ott poshadsz, vendégeket most nem fogadsz.
Egész nap csak kezet mosok, utána meg összerogyok.
Gép előtt tanulok, matek órán számolok.
Magyar órán olvasok, utána kint futkosok.
A tesómmal hintázunk, és egy csomót vitázunk.
Várom már az ellenszert, hogy levegyem a szkafandert.
Mangel Benedek
A karanténban többnyire tanulok, futok,
De ne aggódjatok, ha tehetem, azonnal „fornite”-ozok.
Virsli, melegszendvics a karantén ebéd,
Az iskola nem hiányzik még!
De azért jó lenne felelni,
A táblához kiszaladni!
Telnek, múlnak a napok,
Barátaim! Hiányoztok!

Kiss Maja
Otthon ülök karanténba’
Nem megyek hát iskolába.
Maradj otthon Kiss Maja!
Nem fogad az iskola.
De hát hiányoznak a gyerekek,
Sokkal jobb volt veletek!
Almásy Nimród
Sajnos már nem futkározhatok a dombon.
Csak a szobámban ülhetek otthon.
A kedvenc filmemet nézem a kanapén.
Mert beütött a karantén.
Dombai Mira
Otthon ülök a kanapén,
Már tisztára kikészít a karantén.
Nem mehetünk sehova,
Itthon ülök nyugiba’.
A kertben szoktam edzeni,
Ja, és sokat nevetni.
Holpert Ádám
De jó ez a karantén,
Itthon fekszünk a kanapén.
Nem csinálunk semmit, röpködnek a szelfik.
Szuper ez a nyugalom,
Csak lassan megöl az unalom.
Digi iskola, mi lenne velünk nélküled?
De jó, hogy ennyi is jut belőled!
Péntek Lehel
Otthonomban karantén,
Ettől boldog vagyok én!
Egész nap csak játszhatok,
Ha éppen nem tanulok.

Anyukám is játszik velem,
Ezért őt nagyon szeretem.
Szeretem én őt nagyon,
S a családom és az otthonom.
Péntek Tímea
Karantén a rémálmom,
Nem hagyhatom el az otthonom.
Ha majd egyszer vége lesz,
Elhagy minket a stressz.
A boltban fertőtlenítő már nincs a polcon,
Ezért maradok inkább otthon.
Gáspár Bori
Attól, hogy itt a karantén,
ne legyél skizofrén.
Otthonod szentélyén,
maradj a kanapén.
S majd ennek a legvégén,
hogy ne legyél rottyon,
ne maradj otthon!
Horváth Viktória
Nagyon sokat eszem,
Csak úgy repülnek a percek,
Megőrülök már ebbe,
Mindig csak ülök a fotelbe’.
Karanténos életem van,
Szabadság az álmaimban ,
Eszem, iszom, pihenek,
Mert nem tudom, hogy mit tegyek.
Karantén és otthon ülés,
Lehetetlen a menekülés,
A vírus az utcákon jár,
Nem mehet ki állampolgár.”
Hevesi Blanka
Az otthoni karantén

Néha jó, de néha kín.
Választani nem lehet,
Így élem az életet.
De ha egyszer véget ér,
Az lesz ám az örömhír.
Mindenki vigyázzon,
Betegségre ne vágyjon.
Barátaim hiánya
Fokozódik hiába.
Na te vírus takarodj,
Szeptemberre sulit akarok!
Takács Gergő
Karanténban jártam,
A tv -ben Győrffyi Pált láttam.
Azt mondta, maradjatok otthon
Ezért mondom én is MARADJANAK OTTHON!
Thaon Anna
Otthon ülök karanténban,
Van jó kedvem tartalékban.
Interneten tanulok,
Néha azért lazulok.
Csak a móka hiányzik,
Mert itt senki nem játszik.
Villányi Jázmin
Elkezdődött a karantén,
Maradjunk hát otthon!
Feladatokat kaptam én,
sok az online gondom.
Az osztályt végre láttam én,
A válaszokat mondom,
Az internetünk kóborol,

A chat-et nem én bontom.
Amíg tart a karantén,
Addig azt mondom,
Élvezzük a kanapén, és
Maradjunk otthon!
Rudolf Árpád
Én is otthon vagyok,
Jól telnek most a napok.
Fekszem épp a kanapén,
Ilyen ez a karantén.

Szentendrey Zétény
Karanténban vagyok hónapok óta.
Online tanulok azóta .
Lassan telnek így a napok, de
bizakodó vagyok.
Hiányoznak a spanok.
Online tartjuk a kapcsolatot.
hoki edzés az álmom , de majd
itthon le darálom.
Győrfi Pál is meg mondta , hogy
maradjanak otthon!
Horváth Hunor
Sokat vagyok karanténban,
De a vírus nem rémít nagyon
Inkább maradok otthonomban
A kórházba nem kívánkozom.
Tóth Bendegúz
Borzasztó a karantén,
Inkább már suliba mehetnék!
Jobb lenne ott tanulni,

Gyerekekkel játszani!
Helyette csak azt hallom,
Hogy mindenki maradjon otthon.
Dankovics Virág
Karantén a kanapén,
Karantén a hétvégén.
Végtelennek tűnő otthonülés idején.
Osztozunk a gépen naponta,
Folyik az online óra otthonunkba’.
Dombóvári Hanna
Nagyon bosszantó a karantén,
Visszavágyom az iskolába én,
Iszonyú unalmas ülni otthon,
Márti néni nem hagy minket lecke nélkül
hoppon.

Mi a jelszó tehát a karantén idején :
Maradj saját udvarod gyepén!
Mert mindenhol jó de legjobb otthon.
Talán jövő nyáron napozhatsz a Balaton parton.

