„A laptopokat februárban kaptuk meg. Nagyon szeretjük őket használni. Szerintem
ezeket a gépeket pont gyerekekre szabták. Pici, 15 colos Samsung netbookok.
Windows 7
Enterprises van rajtuk. Különösen szeretem benne, hogy a
levelezősávon beszélgetni is tudunk. A Fehérvár Tévé is járt nálunk. Megnézték,
hogyan használjuk a laptopokat a mindennapokban. Az interneten is terjed a hírünk.”
Gál Benedek 4. b
„A munkát a laptopokkal februárban kezdtük el. Az első pillanattól kezdve nagyon
tetszik. Az internetet is használjuk. Az Egyszervolt.hu és a Gyakorolj.hu a
kedvenceim. A gépeket tároló- szekrényekben tartjuk. A négyes szekrény egyes
gépét használom. Néha ügyetlenkedem, de már sokkal jobban kezelem. A feladatok
is jók, amit Judit néni küld nekünk. Remélem, sokat laptopozunk még.”
Tóth Bettina 4. b
„ A laptopokat egy pályázaton nyerte iskolánk. Azóta szinte minden nap használjuk.
Nekem nagyon könnyű a használata. Mikor bekapcsoljuk, mindenki csatlakozik Judit
néni laptopjára. Így nyomon tudja követni, mi mit csinálunk. Sőt, még a gépünk
vezérlését is át tudja venni, hogy segítsen. Leggyakrabban magyar és matematika
órákon használjuk. Meglátogatott minket a tévé is. Nagyon jól éreztem magam.
Remélem, a gépeket sokáig tudjuk használni.”
Fülöp Kata 4. b
„ Ezek a laptopok igazából netbookok. Mindegyikőjük számmal van ellátva. Kaptunk
hozzájuk olyan szekrényeket, amelyekkel fel lehet tölteni őket. Nemrég az egész suli
területén kiépítették az internetet, így oda felcsatlakozva sok érdekes
gyakorlófeladatot, játékot tudunk használni. Nagyon klasz a gépekkel dolgozni a
tanórákon.”
Ötvös Dominik 4. b
„ Izgatottan vártuk, mikor vehetjük használatba a laptopokat. Februárban végre
elkezdtük. Mindenki nagyon örült neki. Matematika, magyar és környezet órákon
használtuk eddig. A szorzótáblás feladatok és a szöveges feladatok különösen
tetszenek. A tévé is felvette, hogyan használjuk a gépeket. Az interneten is láthatóak
képek a bemutató óráról.”
Tóth Flóra 4. b
„ Februárban kaptuk meg a laptopokat. Nagyon szeretek dolgozni rajta. Kedvelem a
szorzással, osztással kapcsolatos játékokat. A gépeket az informatika teremben
tároljuk. Fülhallgatókat is használunk hozzá, melyen a hangerő állítható.”
Pinczési Ádám 4. b

„ A laptopozás nagyon izgalmas dolog. Februárban kezdtünk el dolgozni a gépeken.
Szerintem könnyű kezelni őket. Nagyon tetszik, hogy lehet a társaimmal és a tanító
nénivel levelezni. Nagyon jók a feladatlapok, amelyeket Judit néni küld nekünk.
Miután kitöltöttük őket, vissza kell „postázni” a tanári gépre. Ha befejeztük a munkát,
gyakorolhatunk az oktató játékokkal.”
Tóth Vivien 4. b
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