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Bemutatkozás
Eltelt néhány év az utolsó Chipogó kiadvány óta. A régi
szerkesztőség már éli a nagybetűs életet. Mi csak most
kerültünk egy új iskolába, egy világjárvány kellős közepén. Nem
így képzeltük el az egészet évekkel ezelőtt, de ez a rendkívüli
helyzet mindenkit váratlanul ért. Úgy néz ki, hogy erre a tanévre
is hatással lesz, ha nem is a végéig, akkor a feléig.
Ennek a félévnek a boldogításaként, úgy döntöttünk, hogy
megpróbáljuk feléleszteni az iskolaújságot. Eléggé nagy
projektnek számít egy teljes kiadványt elkészíteni, azonban egy
alacsony létszámmal, nagy akaraterővel és egy nagyon jó
patronálótanárral rendelkező amatőr szerkesztőség simán képes
rá. Térjünk rá a dolgokra. Az osztályunk, a 9. b kis része önkéntesen vállalkozott a lap szerkesztésére, de elérhetőségünkön keresztül megadjuk a lehetőséget mások számára is a csatlakozásra. E-mailünkre elsősorban a visszajelzéseket, illetve a filmklub ajánlásokat várjuk. Ezeket fel tudjuk használni a Chipogó
gazdagítása érdekében. Mellesleg a Chipogónak lesz egy mobilalkalmazása is, amit Fehér Dávid fejleszt. Még kísérletezünk
ezzel a megoldással, de letölthető a kiadványunk utolsó oldalán
található linkről. Tudtunkkal nem csempészett bele semmilyen
kártevő kódot, de ha nem bízol benne (mint mi), akkor az iskola
hivatalos weboldalán szintén megtalálhatod az újságot pdf formátumban.
Szóval, ez a bemutatkozó számunk. Terveinket remélhetőleg
semmi nem teszi keresztbe, és folytatni tudjuk. Addig is köszönjük, hogy olvasod a Chipogót, és jó szórakozást kívánunk hozzá!
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Bende Ákos György 9. b

Filmajánló karanténra
Egy élet a bolygónkon (A Life on Our Planet)
Igazán nem szeretnék a NETFLIX-nek reklámot csinálni, dehát, ami jó, az
jó,
kikapcsolódni
pedig
a karanténba szorult világban
izgalmas
„mozizással” kifejezetten felüdítő. És a NETFLIX a szórakoztató játékfilmek, sorozatok mellett kulturális és társadalmi dokumentumfilmeket is felsorakoztat a kínálatában lazulásunkra, és ami még Greta Thunbergnek is tetszhet például az elképesztő képanyagával - az az Our Planet – Bolygónk csodái című
sorozat.
A
sorozat
könnyen
elérhető:
https://www.netflix.com/hu/
title/80049832 és regisztráció nélkül is megtekinthető mindenki számára, aki rendelkezik interneteléréssel. „Az igényes és rendkívül látványos dokumentumfilmsorozat felfedezi bolygónk természeti szépségeit és megvizsgálja, hogyan hat a
klímaváltozás minden egyes élőlényre.” - olvashatjuk a sorozat hivatalos oldalán. Tehát találunk bámulni valót akár az egész téli szünetre is. De ez a cikk nem
erről a sorozatról szól, hanem annak lelkes narrátoráról, Sir David Attenboroughról.
Sir David Frederick Attenborough 94 éves, 1926. május 8-án született! Irigylésre méltó életet élt, ugyanis mindig azzal foglalkozott, ami igazán érdekelte. Természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízióműsorok
egyik megteremtője. Az 1950-es évek végétől készít természetfilmeket a
brit BBC televíziócsatorna számára mind a mai napig. Beutazhatta keresztülkasul a Földet huszonegynéhány éves korától, hetvenévnyi tapasztalatot halmozott fel a világról! Mindent látott és dokumentált, amerre csak járt. Élete így szorosan összefonódott bolygónk, a Föld életével, közelről rálát folyamataira. És most elkészült életrajzi filmje is: Egy élet a bolygónkon (A Life on Our Planet). Nagyon fontos film, különösen a koronavírusok árnyéká-
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És hát a tények a filmből, amik egy-egy Attenborough-életszakasz lezárásaként jelennek meg a képernyőn, komment nélkül, önmagukért beszélve:
Évszám

1937
1954
1960
1978
1997
2020

A világ népességének Érintetlen vadon Légkör CO2 tartszáma
aránya
alma PPM1

2,3 milliárd
2,7 milliárd
3,0 millárd
4,3 millárd
5,9 milliárd
7,8 milliárd

66%
64%
62%
55%
46%
35%

280
310
315
335
360
415

De David Attenborough nem aggódik. Mondhatni hidegvérűen optimista, azt
tartja, az élet maga feltartóztathatatlan,örök. Igen-igen. De van egy nagy kérdés: vajon lesz-e benne helye az embernek? Nem holnap, nem holnapután.
Ugyanis az Univerzum nem napévekben számol!
Szóval, nézzétek meg a filmet: https://www.netflix.com/hu/title/80216393! És
még angolul is tanulhattok! ;))
Moravcsik Katalin tanárnő

Interjú
Fehér Dávid
Chipogó app fejlesztője

Elégedett vagy a jelenlegi verzióval?
Őszintén szólva, nem. Itt-ott tényleges
javításokra szorul néhány komponens, de
ez is része a fejlesztésnek. Az alkalmazás
nálam stabilan működött, szóval efelől
nincs is probléma. Engem inkább a felület
és a funkciók hiányossága zavar.


Mi az alapötlet?
Igaz, hogy a Chipogó számai a Puskás internetes felületén is elérhetőek, de
erre egy könnyebb megoldást akartam.
A Chipogó alkalmazás ekkor
jutott
eszembe. Az alkalmazás célja az olvasók számára megkönnyebbíteni a cikkek
elérését, így kevesebb lépéssel hozzájuthatnak a tartalomhoz.



 Milyen funkciókat tervezel hozzáadni?

Volt már hasonló projekted?
Igen, nem először csinálok alkalmazást, bár nem ebben a kategóriában.
Igazából nagyon sokat foglalkozok kódolással és fejlesztéssel, szóval hamar készen voltam az első verzióval.



Hogyan működik az alkalmazás?
A működése nagyon egyszerű. Elindítod az alkalmazást, és feljön
egy lista. Innen kiválaszthatod a megtekinteni kívánt rovatot. A felhasználói felületet megpróbáltam minél felhasználóbarátabbá tenni.
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Van néhány ötletem, amelyekkel az
előbb említett problémát orvosolni tudom.
Legalábbis gondolom. Valójában szórakozásra szánt funkciókat tervezek, mint például egy csevegőfelület, ahol gondolatokat
gyorsan lehet megosztani. Másik példa
lenne egy szavazás opció, ahol vitakérdéseket tehetünk fel és ezekre gyűjthetünk
válaszokat. Jelenleg ezek jutnak eszembe.
 Honnan lehet letölteni?
A Puskás (https://puskas.hu) hivatalos
weboldaláról. Jelenleg csak Androidra (6.0
vagy újabbra) van támogatás, de iOS-re
nem tartjuk esélyesnek.
Bende Ákos György 9. b

Játékfejlesztés
Hogyan kezdjünk
játékot fejleszteni?
Valószínűleg, ha már játékfejlesztésen agyalsz, van egy
alapötleted. Ha jót akarsz magadnak, akkor valahol kezdd el
jegyzetelni az ötleteket. Ezt érdemes valamilyen online felületen, hisz az szinte mindenhol
nálad van. Ha megvannak az
ötletek, és először csinálsz játékot, érdemes választani egy
játékfejlesztő motort. Ez egy
program, ahol a legfontosabb
dolgok már megvannak. Ilyen
például a Unity, vagy a Unreal
Engine. Én a Unityt használom,
ezzel kezdtem és szerintem jó is
kezdésnek. Interneten rengeteg
tutorial videót lehet találni hozzá.
Ha belekezdtél egy játékba, nagyon fontos, hogy ne csinálj meg
mindent egyből félkészre. Például megcsinálod az összes pályát
úgy, hogy tele van hibával, vagy
még nem végleges az irányítás,
hisz simán lehet, hogy valamin
még módosítanod kell, és annak
köszönhetően minden más kész
dolog használhatatlanná válik.
Először csinálj meg egy dolgot,
és bizonyosodj meg róla, hogy
jól működik, és később nem kell
nagy módosításokat végezni
rajta. Ha egy kódot írsz valamihez. Ne úgy csináld, hogy csak
egy dologgal működik jól. Például „ha az egyik érték igaz, akkor
tűnjön el az egyik szereplő”. Ez
egy olyan kód, amit több helyen
is lehet alkalmazni, tehát ne az
legyen, hogy ha „Pistikének zöld
a pólója = igaz, akkor, tűnjön el
Józsi”, hanem egyszer megírod
a kódot, ahol mindenkinek külön
-külön anélkül, hogy új kódot
írnál, tudod állítani az adatait,
hogy mire mi történjen. Unityben ha egy változót publicként
azaz publikusként adunk meg,
az azt jelenti, hogy amelyik szereplőnek oda adjuk azt a kódot,
külön-külön tudjuk állítani a változók értékeit, meg azt, hogy
mire vonatkozzon. Tehát a kód
átírása nélkül be tudod állítani,
hogy Petinek, vagy Gazsinak
kell, hogy zöld pólója legyen.
Meg lehet oldani több kóddal is,
de felesleges munka, és nehezebb bennük tájékozódni.
Katona Márton Barnabás 9. b

Vízitúra 2020
Iskolánk válogatott csapata, dacolva a COVID miatti félelemmel, egy
szép júliusi napon, laza 5 óra alatt lejutott Tiszabecsre, ahol a túra első
három napját töltötték.
Az „Amazonas” mentén élő bennszülöttek örömtelin nézték, ahogyan a
nagyvárosi lakók elfoglalják kényelmes katonai sátraikat a kempingben.
Szerencsére ezek a sátrak, igazi vándor paloták voltak, hiszen minden
táborhelyre követtek minket és kényeztettek szállodákat megszégyenítő
komfortjukkal.
Habár nem kellett messzire menni, hogy ezt
bebizonyítsuk, mert a kemping, ahol eltölthettük
kalandunk
első
pár
napját igazán lélegzetelállító
volt. Étteremtől
kezdve, a röplabda pályán át, a fűtött fürdőszobákig minden megtalálható volt. Sajnos
ez a luxus nem maradhatott sokáig, hiszen
mégis csak vándortáborba iratkoztunk be, és
csordogálnunk kellett tovább az útvonalunkon: a Túrról a Tiszára eveztünk át. De a kis idő alatt, amíg itt tartózkodtunk, elsajátíthattunk csomó
hasznos és praktikus trükköt, rengeteg kedves emberrel találkoztunk,
mint például a túravezetőnkkel, a kemping üzemeltetőivel és az ott dolgozókkal.
A táborhelyet és filmes karrierünket (mert azonnal tévésztárok lettünk) magunk mögött hagyva víznek indultunk a vadonatúj kenukkal
és kajakjainkkal. Órákon át gyönyörködhettünk a szép határmenti tájban (az ukrán határon eveztünk), élővilágban, ha éppen nem az egyensúlyozási képességeinket teszteltük a nyílt vízen.
Expedíciónk alatt sok érdekes látványosságot is meglátogattunk, mint
például Szatmárcsekén a hajós fejfás temetőt és a Himnusz írójának,
Kölcseynek az emlékházát, működő tivadari vízimalmot. Még, ha az idő
nem is a mi oldalunkon állt, vagyis zuhogott az eső, akkor is buzgón ugrottunk neki az újabbnál-újabb kihívásoknak, meglepetéseknek.
Mindennap más helyen tehettük lapátjainkat nyugovóra és kezdhettük
felfedezni az éjjeli életet a néha kihaltnak tűnő településeken. A reggeli
nehéz kelések után újra és újra víznek indultunk, míg utolsó
nap megérkeztünk Vásárosnaményba, ahol megpihenhettünk a közeli aquapark termálvizében és élvezhettük a szemet kápráztató fókashowt.
Az idő lejártával és a mögöttünk hagyott kilométerek után a kis csapatunk elég jól összeszokott, és ha már kezdőnek nem is, de vízbe nem fulladó kajakosoknak járó kitüntetést megkaptuk, a feledhetetlen pillanatok
mellett sokáig fogjuk őrizgetni ezt a túrát is az emlékezetünkben. Jövő
nyáron is kéne vízivándorolni!
Szabó Dominik 12. b
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Katona Márton 9.b

Karácsony
Süssünk valamit, de mit?
Mézeskalács, akár ajándéknak is (nagyi recept):
Hozzávalók:
20 dkg méz, 10 dkg porcukor, 10 dkg margarin vagy 7 dkg zsír, 50 dkg
liszt, 2 egész tojás, 1 csapott teáskanál szódabikarbóna,
fűszerek: fahéj, őrölt szegfűszeg, reszelt citromhéj.

Összeállítás:
A mézet, cukrot és zsiradékot gőz fölött felolvasztani majd a többi
hozzávalót belekeverni, összegyúrni, aztán vékonyra kinyújtani.
Ezután szaggatóval kiszaggatni vagy késsel egyforma négyzetekre
felvágni. Sütőpapírral bélelt tepsiben kb.
8 perc alatt 180 fokon megsütni.
Díszítés:
Porcukorral és néhány csepp citrom lével
kikevert tojásfehérjével lehet díszíteni.

Katona Márton Barnabás 9. b

Ajándék ötlet:
Gipszből szobrocska:
(kistesónak)
Mivel van saját pénzünk az ösztöndíjból, akár
beruházhatunk kisebb ajándékokra a kistesónknak. Például itt van nekünk ez a pici gipsz szobor. Interneten úgy tudunk rákeresni, hogy
„Gipszkiöntő”. Nagyon sok féle forma közül lehet válogatni, amiket miután kiöntöttünk az utasítást követően, kedvünkre festhetjük, majd akár
mágnest is rakhatunk a hátuljára, és azzal a lendülettel csináltunk egy
hűtőmágnest. Ezt kistesónknak odaajándékozhatjuk, vagy akár vele is
megcsináltathatjuk, hiszen az elkészítésével is jól el lehet szórakozni.
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Katona Márton Barnabás 9. b
Ötlet: Kerekes Miklós 9.b

Segíts egy visszajelzéssel, hogy mi kerüljön bele a
következő újságba!
chipogo@tutanota.com
Szerkesztőség:
Bende Ákos György, Katona Márton Barnabás, Szabó Dominik

Applikáció fejlesztő:
Fehér Dávid

Patronálótanár:
Moravcsik Katalin

Felelős kiadó:
Heller Ferenc
intézményvezető

Képek forrásai:
1.:https://hu.pinterest.com/pin/325455510549673124/
2.:https://www.vippng.com/preview/hwimhi_firecracker-vector-firework-rocket-drawing-of-a-firework/
3.:https://clipground.com/christmas-clip-art-garland.html
4.:http://clipart-library.com/filmstrip-cliparts.html
5.:https://www.pngkey.com/detail/u2t4u2r5o0e6e6o0_drawn-camera-easy-draw-easy-canon-camera-drawing/
6.:https://www.pbs.org/wnet/nature/blog/david-attenborough-on-how-our-changing-climate-affects-wildlife/
7.:https://easydrawingguides.com/draw-palm-tree-really-easy-drawing-tutorial/
8.:http://clipart-library.com/free/microphone-drawing-png.html
9.:https://hu.wikipedia.org/wiki/Unity_(j%C3%A1t%C3%A9kmotor)
10.:https://pixabay.com/vectors/holly-ornament-holiday-x-mas-161840/
11.:https://hu.pinterest.com/pin/222857881546607958/
12.:https://pixabay.com/illustrations/merry-xmas-gingerbread-cookies-610258/
13.:https://pepita.hu/gipszontok-c1665/gipszkionto-family-formak-no660130-p521482?from=list&pid=521482
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