
Sziasztok, Szabó Zsófi vagyok. 

Az elmúlt egy évben mi is megtapasztalhattuk, hogy milyen otthon lenni, bezárva, 

magányosan. Sajnos olyan úton tapasztaltuk meg, ami az egész világra kihatott. Sikerült 

megélnünk az online oktatás csodáját és az iskola mentes napokat ����. 

Személy szerint először élveztem, majd rájöttem kis idő elteltével, hogy ez mind szép 

és jó, de nem a normális, megszokott életet ötvözi. Valamivel saját magamat lekellett 

foglalnom, hogy ne unatkozzak otthon és feltaláljam magam. Nagyon sok mindent 

csináltam egyedül és a barátaimmal, családommal. 

Otthon kipróbáltam új fajta kávékat és nagyon sokat sütöttem. Csináltam répa tortát, 

Muffinokat és piskótákat. Elkezdtem nézni új sorozatokat és filmeket. Egyik kedvencem 

lett a New Amsterdam. Azért lett ez a kedvencem, mert orvos szeretnék lenni és ez a 

sorozat fantasztikusan bemutatja milyen az orvosok életét. Másik ilyen kedvenc 

sorozatom a Grace klinika. Ezekről a sorozatokról a barátaimmal szoktak beszélgetni. 

Velük nagyon sok programot szerveztem. Elmentünk a városba vagy egymáshoz és 

pizsipartit csináltunk. Persze együtt is mentünk shoppingolni, amíg még lehetett. A 

családommal is csináltunk programokat. Apával kertészkedtünk. Nagyon sok virágot 

ültettünk. Anyával és apával fergetegeseket kirándultunk. Olyan helyekre mentünk, 

ahol még sosem jártam. Elmentünk motorral például Tatára, Pannonhalmára. 

Mivel szeretem a szépségápolási dolgokat, ezért otthon készítettem különböző 

termékeket. Csináltam kávés testradírt és citromos arcmaszkot. Persze csináltam 

hajpakolásokat is, amiket hajmosáskor ki is próbáltam. Mivel otthon voltam szerettem 

volna saját magamat nem elhagyni és az egészséges táplálkozás mellett elkezdtem 

mozogni. Megtaláltam a nekem megfelelő sportot, ami a jóga és a pilates volt. 

Mindennap egy fél órát edzettem és mozogtam. Beiktattam a sétákat is. Mivel van egy 

kiskutyám őt vittem el magammal ezekre a sétákra. Utána mindig játszottunk és 

dobálgattam neki a labdát. Mivel nagyon jó idő volt, ezért nagyon sokat tanultam kint. 

Nagyon szeretek tanulni még pluszba is. A tanulást és az olvasást meg persze a napló 

írást nagyon fontosnak tartom. Ezekkel a programokkal nagyon jól telik az idő. Én 

ezekkel az emberekkel és programokkal tudtam magamat a pandémia alatt lefoglalni. 



Remélem mindenkinek ilyen esemény dús volt az elmúlt időszak a korlátozások 

ellenére. Remélem te is jól érezted magad ezekben a nehéz napokban és kitartottál a 

nehézségek ellenére is. Remélem kipróbáltál új dolgokat és megismerted saját 

magadat! 

 

 
 


