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F U N  T H I N G S  T O  D O  AT  A S R A M A
Wihh gimana nih akhirnya bisa mera-
sakan menjadi anak MHT dengan ting-
gal di asrama? Seru kan? Akhirnya 
bisa merasakan tinggal dengan 
teman-teman. Nah, kira-kira kegiatan 
apa saja nih semakin memeriahkan 
suasana tinggal di asrama supaya tidak 
jenuh?

Sebagai seorang siswa, tentunya bela-
jar merupakan sebuah kewajiban. Ber-
hubung sekarang teman-teman sudah 
mulai berasrama, belajar bersama 
teman tentunya akan lebih 
menyenangkan. Bisa saling mengajari 
dan membantu satu sama lain.

Nah, siapa nih yang sering nobar di 
kamar? Biasanya nonton jadi semakin 
seru kalau bersama teman nih.  Buat 
kalian yang sudah jenuh belajar dan 
ingin bersantai atau mungkin sebagai 
teman nugas, boleh banget nih.

Ini sih wajib banget kalian lakuin, 
apalagi pesen langsung banyak pesta 
makan sama roommate kalian, selain itu 
main bareng di asrama feelnya beda 
banget setelah 2 tahun online ini bbrp 
rekomendasi games yang bisa kalian 
coba ada ToD, Uno, Plato, LUDO, etc.

Asrama Dibuka!Apasi Kegiatan Asikpas lagi di Asrama?

Belajar Bersama

Nonton Bareng (Nobar)

Main Bareng & Gofood



TA H U  K A H  K A L I A N ?
H I D A N G A N  K H A S  L E B A R A N

Hai Pubpals! Tahu kah kalian bahwa sebentar lagi Umat Muslim akan menyambut 
Hari Raya Idul Fitri 1443 H?  Hari raya Idul Fitri biasanya disambut dengan sila-
turahmi dan saling bermaafan dengan keluarga- teman- dan tetangga setelah sebu-
lan penuh berpuasa. Ketika kumpul dengan keluarga di rumah, rasanya tidak 
lengkap tanpa adanya acara makan bersama.  Nah, pada edisi kali ini, Thamnews 
merangkum beberapa hidangan khas hari raya di Indonesia. Berikut daftarnya: 

Kira-kira selama asrama, “Fun Things To Do” apa nih yang Pubpals suka ?

Disekolah tercinta kita banyak banget 
fasilitas olahraga sekaligus rekreasi 
yang bisa kalian lakukan seperti: 
Berenang, Main Pingpong, Basket, 
Badminton, atau Lari sore dan pagi di 
track MHT. Jika kalian tidak terlalu 
menyukai hal2 seperti itu kalian juga 
bisa banget jalan santai di MHT nik-
matin matahari dan pemandangan 
hijau bisa bareng temen atau tutuy 
sama ayang juga boleh (⓿_⓿).

Nih point terakhir menurut aku hal 
yang paling enak dilakuin pas udah 
malem-malem di asrama apalagi kalo 
sambil makan makanan enak, curhat 
atau curcol is a must! bisa bikin lebih 
deket dan kalian bisa check up dengan 
kondisi temen2 kalian ataupun update 
dengan HOT NEWSS yang adaa! atau 
kadang saat terasa penat curhat dgn 
temen bakal ngilangin banyak beban 
pikiran yang kalian tampung.

Olahraga Curcol atau Curhat :)

Ketupat
Ketupat merupakan hidangan pengganti 
nasi selama merayakan hari raya Idul 
Fitri. Menu satu ini merupakan beras 
yang dibentuk dalam anyaman daun 
yang kemudian dikukus dalam loyang 
berisi air.

Opor Ayam
Makanan wajib saat lebaran lainnya 
adalah opor ayam. Opor ayam merupa-
kan jenis makanan berkuah, yang sering 
sekali dipadukan dengan lontong dan 
ketupat.

Sebagai pelengkap setiap makanan,  
sambal bawang wajib ada saat lebaran. 

Rendang
Makanan khas Minang ini memang 
menjadi makanan favorit masyarakat 
Indonesia karena kaya akan 
rempah-rempah istimewa.

Soto
Soto menjadi salah satu makanan khas 
lebaran yang wajib ada di sebagian 
wilayah di Indonesia, seperti Betawi, 
Lamongan, Padang, dan masih banyak 
lagi. Jenis dari soto juga beragam 
lho…

Wah, jadi tak sabar untuk melahap hi-
dangan lebaran. Kira-kira hidangan 
apa nih yang biasa disajikan di tempat 
kalian?

Sambel Bawang


