ALP HABER

“Edebiyat; söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden
her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük
duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok
alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatıdır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

ODTÜ Geliştirme Vakfı Danışmanlığında ALP KOLEJİ Okul Gazetesi

HAZİRAN 2019
Sayı: 12

Hazırlayanlar : Türkçe Öğretmenimiz Esra ÖZDEMİR’e, Türkçe Öğretmenimiz Süleyman MUTLU’ya, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz
Alparslan TARAF’a, bütün yazar ve çizerlerimize, emeği geçen tüm öğretmenlerimize, ayrıca gazetenin hazırlanmasında destek ve
yardımlarını esirgemeyen Genel Müdürümüz Mustafa NALVURAN’a ve Okul Müdürümüz Aydın AKBAŞ’a teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
6. sınıf öğrencimiz Tuğra YÜKSEL, Türkiye
Modern Pentatlon Federasyonu tarafından,
19-21 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’nın
Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle
Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Kupası
Triathle U13 Erkek Kategorisinde Türkiye
Birincisi olmuştur. Portekiz’de yapılacak
uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil
edecek olan öğrencimizi üstün başarısından
dolayı tebrik eder, başarılarının devamını
dileriz.

BİLİM TURNUVASINDA BİRİNCİLİK
19 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından düzenlenen
Bilim Turnuvası'na ortaokul öğrencilerimizden Doruk Merter ÖZBULUT, Halil İbrahim ÜNAL,
Ahmet Batuhan ÖZTÜRK ‘anlık çözüm’; Çağlar KARAMANAV ‘fotoğraf’; İsmail Ata İRİOĞLU
‘belgesel’, Oğuz Furkan BAKACAK ‘poster’ kategorilerinde katılmışlardır.
Turnuvada Doruk Merter
ÖZBULUT, Halil İbrahim
ÜNAL, Ahmet Batuhan
ÖZTÜRK, Fen Bilimleri
Öğretmenimiz
Murat ATEŞ
danışmanlığında ‘anlık
çözüm’ kategorisinde
Türkiye Birincisi
olmuşlardır.
Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

YILDIZ KIZ YÜZME TAKIMIMIZ KONYA ŞAMPİYONU
Yıldız Kız Yüzme Takımımız,
tüm okulları geride bırakarak
Konya Birincisi olmuştur.
Deniz YAVUZER, Elif ARSLAN,
Sude Ebrar ÇELİK, Beril SAKYATAN,
Damla DEMİRCİ’den oluşan Yıldız Kız
Yüzme Takımımız 28-29 Mart 2019
tarihlerinde düzenlenen okullar arası
yüzme yarışlarında
Konya Şampiyonu olmuştur.

Öğrencilerimizi üstün performanslarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

OKULUMUZ BERLİN’E EĞİTİM ZİYARETİ DÜZENLEDİ
Okulumuz, 21-26 Ocak 2019 tarihlerinde,
bir öğretmen ve beş öğrenciden oluşan
proje ekibiyle Almanya’nın başkenti
Berlin’e eğitim ziyareti düzenledi.
Hollanda’dan gelen Montessori Lisesi
proje ekibiyle üç yıl sürecek uluslararası
Erasmus+ projesinin hazırlık çalışmalarını
yapan proje ekibimiz, Berlin’de proje
konusuyla ilişkili tarihi mekân ve
müzelerde incelemelerde bulundu.
Öğrencilerimiz ziyaret süresince
Almanya’nın kültürel ve tarihi dokusunu
yerinde inceleme fırsatı bulurken
yabancı dil becerilerini de günlük
hayatta kullanma şansı yakaladılar.

MateMAKET TASARIM YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK
Matematik konularını somut yöntemlerle ifade
ederek öğrenmeyi kalıcı hale getirmek temel
amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda 6. sınıf
öğrencilerimiz Salimalp ŞAHİN ve Fatih Emre
YAZICI, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından
düzenlenen “MateMAKET” Matematiksel Materyal
Tasarlama Yarışması’nda Matematik öğretmenimiz
Orhan Veli ŞAHİNBAY danışmanlığında yaptıkları
“Soyuttan Somuta” isimli projeyle, ODTÜ ve
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan
jüri tarafından yapılan değerlendirmede
Türkiye Birincisi olmuşlardır.
62 proje arasından birinci seçilen çalışmada, öğrencilerimiz iki boyutlu şekillerden üç boyutlu
cisimlerin oluşumunu görsel olarak ortaya koyup somutlaştırarak konuyu anlaşılır ve daha
eğlenceli hale getirmişlerdir. Okulumuzda, velilerimize ve öğrencilerimize de sunumu yapılan
proje büyük beğeni toplamıştır. Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRENCİMİZ GÖRSEL SANATLAR
YETENEK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
Yeşilay ve Milli Eğitim
Bakanlığı iş birliği ile
düzenlenen “9. Sağlıklı Nesil
Sağlıklı Gelecek” adlı
yetenek yarışmasında
3. sınıf öğrencimiz
Eylül Naz KOÇLAR, görsel
kategoride birinci olmuştur.

Hediye çeki ve başarı belgesi almaya
hak kazanan öğrencimizi
üstün başarısından dolayı tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

OKULUMUZUN İNGİLİZCE EĞİTİMİNDEKİ BAŞARISI
ULUSLARARASI DÜZEYDE KANITLANDI
Cambridge Üniversitesi Ölçme
Değerlendirme Birimi ve British Side
tarafından yapılan sınavlarda,
öğrencilerimiz üstün başarı göstererek
Avrupa Dil Standartları’na uygun
sertifikalar almaya hak kazandılar.
Okulumuz da Cambridge Assessment ve
British Side tarafından “Distinctive
School” belgesi ile ödüllendirildi.
Böylece İngilizce eğitiminde “ayrıcalıklı”
ve “beklenen düzeyin üstünde” bir okul
olduğumuz
uluslararası
seviyede
kanıtlanmış oldu.

OKULUMUZDAN ULUSLARARASI BAŞARI
4. KEZ ULUSLARARASI ÇEVRECİ OKUL OLDUK (2019 - 2021)
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ve Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından organize
edilen Eko-Okullar Programı kapsamında, 2 yıllık
çalışmanın sonucunda yapılan değerlendirmede
4. kez ‘Uluslararası Çevreci Okul’ unvanı alarak yeşil
bayrakla ödüllendirildik. Yeşil bayrağımız,
2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yıllarında
okulumuzda dalgalanacaktır.
2013-2015, 2015-2017, 2017-2019 yılları arasında
3 kez bu uluslararası başarıyı elde eden
öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, eko-komite ve
eko-tim üyelerimizi tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

2. SAYFA

ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ
ARTIK BEN DE HİKÂYE KİTABI YAZIYORUM

Çocukların sosyal yaşantıları öykü anlatırken veya dinlerken gelişme gösterir. Böylelikle yaratıcı
düşünmeyi; anlatma ve dinleme becerilerini ve Türkçemizi doğru ve güzel kullanmayı öğrenirler.

GELENEKSEL OYUNLAR

Bugün birçok ülkede, teknolojinin gelişimine bağlı olarak yeni oyuncaklar üretilirken
eski oyuncaklar ve oyunlar koruma altına alınmaya çalışılmaktadır.

Biz de ana sınıfı
öğrencilerimiz ile
kendi hikâyemizi
resimlerle
süsleyerek
oluşturduk.

Daha sonra ise oluşturduğumuz hikâye kitaplarımızı
arkadaşlarımıza okumanın keyfini doyasıya yaşadık.

Biz de ana sınıfı öğrencilerimizle yaptığımız etkinlikle geleneksel oyunlarımıza
yer vererek bu oyunların nesilden nesile aktarılmasına yardımcı olmaktayız.

SANAT ETKİNLİĞİMİZ

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİMİZ
Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklarımız, çevreye ve doğaya karşı
daha duyarlı olmaktadır. Deneyerek, yaparak ve yaşayarak daha kolay ve
kalıcı bir öğrenme süreci gerçekleştirilmektedir.

Sanat etkinlikleri, çocukların aktif olarak katıldıkları ve okul öncesi
dönemdeki her çocuğun düşüncelerini özgürce ifade edebilme fırsatı
buldukları etkinliklerdir.

Fen ve doğa
derslerinde çeşitli
deneyler ve gözlemler
yaparak
öğrencilerimizin,
sürece etkin katılımını
sağlayıp merak
duygularını pekiştiren
çalışmalar
yapmaktayız.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİMİZ

Okuma yazmaya hazırlık
etkinlikleriyle çocuklarımızın
okuma yazmaya ve okula karşı
olumlu bir algı geliştirmeleri
desteklenmektedir. Okuma
yazma için farkındalık yaratmak
ve heveslendirmek; çocuğun
akıl yürütmesine, algısal
yeteneğini geliştirmesine ve
çeşitli kavramları
pekiştirmesine katkı
sağlamaktadır.

Bu doğrultuda bizler
de ana sınıfı
öğrencilerimizle
‘Uzay’ teması
kapsamında sanat
etkinliğimizi
gerçekleştirdik.

MATEMATİK ETKİNLİĞİMİZ
Okul öncesi matematik etkinlikleri ile öğrencilerimiz, doğal yaşamlarının birer parçası
olan matematiksel kavramları açıklamaya ve anlamlandırmaya başlamaktadırlar.
Çocuklarımız günlük yaşam döngülerinde zaman, şekil, sayı, alan gibi pek çok
kavramı kullanarak matematikle iç içe bir yaşam sürdürmektedirler.

Ana sınıfı öğrencilerimizle, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri kapsamında
“çizgi çalışması”nı eğlenceli bir hâle getirdik.
Matematiği sevdirmek, anlaşılır ve anlamlı kılmak adına ana sınıfı öğrencilerimizle
matematik etkinliği kapsamında ‘istasyon çalışmaları’ gerçekleştirdik.

100. GÜN ETKİNLİKLERİMİZ
Ana sınıfı öğrencilerimizle birçok matematik ve sanat etkinliğini 100. gün etkinliği
kapsamında yaptık. Öğrencilerimiz, müzik eşliğinde dans ederek oyunlar oynadılar.

AİLEMLE SANAT

Ana sınıfı öğrencileri ve velilerimizin katılımıyla “Ailemle Sanat” etkinliği
gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz; arkadaşları, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte
oldukça keyifli zaman geçirdiler.

Ardından 100. gün pastasını kesen öğrencilerimiz,
bu özel günü eğlenceli ve coşkulu bir şekilde tamamladılar.

3. SAYFA

YAVRU TEMA
OKULUMUZDA
Yavru TEMA, Millî Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı’nın protokolü
kapsamında okullarda uygulanan bir çevre eğitimi programıdır.

Bir yıllık çalışmamızın ardından Yavru TEMA rozetleri ile buluşan
2. sınıf öğrencilerimiz, "TEMA Gönüllüsü" olmanın gururu ve sevinci
içinde doğaya sahip çıkacaklarına söz verdiler.

ÖĞRENMENİN YOLU
Öğrenme, aktif bir oluşumdur. Bu
prensipten hareketle 3-B sınıfı
öğrencilerimizle okul bahçemizde, açık
havada harika bir oyun oynayarak
öğrenme etkinliği gerçekleştirdik.
Öğrencilerimiz, ekip ruhu ile bir arada
çalışmayı öğrendiler ve öğrenim amaçlı
etkinliklere katılma çalışmalarını
alışkanlık haline getirdiler.
Matematik dersinde, "şekillerin çevre
hesabını yapma" kazanımı doğrultusunda
gözlemleyerek, kıyaslayarak; ölçme
etkinlikleri ile matematiğin eğlenceli
yönlerini kullanarak güzel ve yararlı bir
etkinlik yaptılar.

HACİVAT-KARAGÖZ GÖLGE OYUNUMUZ

Geleneksel orta oyunlarımızdan "Karagöz ile Hacivat" gölge oyunu ile
ilgili ön hazırlık yapan 4-B sınıfı öğrencilerimiz, sınıf arkadaşlarına
güzel ve küçük bir gösteri sundular.

SESSİZ DOSTLARIMIZI UNUTMADIK

Bu tür etkinlikler sayesinde kültür ve sanat tarihimizle ilgili bilgi
edinen ve eğlenceli zamanlar geçiren öğrencilerimiz, aktif bir şekilde
öğrenme süreçlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadılar.

‘’SESSİZ DOSTLARIMIZI
UNUTMADIK’’ adlı sosyal
sorumluluk projesi
kapsamında; 3-A sınıfı
öğrencilerimiz sokak
hayvanları için yemek, su
kapları ve barınaklar
tedarik edip evlerinin önüne
koydular ve sokak
hayvanlarıyla her gün
ilgilenmenin, onları sevmenin
eşsiz mutluluğunu yaşadılar.

"Merhamet" duygusunu
yaşayarak
öğrenmelerinin haklı
gururunu yaşarken bu
süreçte, projemize her
türlü desteği sağlayan
duyarlı velilerimize de
ayrıca teşekkür ediyoruz.

RESFEBE YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLERİMİZ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Okulumuzda düzenlenen
“Resfebe Yarışması”na öğrencilerimiz
yoğun ilgi gösterdi.
Yarışmaya öğrencilerimizin
hazırlamış olduğu toplam 177 eser
başvurusu oldu. Dereceye giren
öğrencilerimiz düzenlenen törenle
ödüllerini aldı. Her kategori için
sıralamalar şu şekilde oldu.

1-2. sınıflar arasında dereceye giren öğrencilerimiz:

EKO OKUL İLE SAĞLIKLI YAŞAM
4-A sınıfı öğrencilerimizle "Eko Okul Projesi" kapsamında sağlıklı yaşama yönelik
çalışmalar yaptık. Öğrencilerimizle sağlıklı yaşam için yıl boyunca doğru beslenme,
düzenli beslenme, yeterli ve kaliteli uyku, mevsime uygun beslenme ve spor
yapma gibi temel davranış biçimlerini öğrendik.

2-A sınıfından Nevra Sare ÇELEBİ birinci, 2-A sınıfından Umut YILMAZ ikinci,
1-B sınıfından Yasin Çağın ÇETİN üçüncü, 1-B sınıfından Ece Ülkü KILINÇ dördüncü,
1-A sınıfından Melek SARIGÜL beşinci.
3-4. sınıflar arasında dereceye giren öğrencilerimiz:
3-B sınıfından Elif USLU birinci, 3-A sınıfından Tuna YILMAZ ikinci,
3-B sınıfından Yağız Efe KUTLUCA üçüncü, 3-B sınıfından Ela KOÇYİĞİT dördüncü,
4-A sınıfından Emine Serra ERDAL beşinci.
Ortaokullar arasında dereceye giren öğrencilerimiz:
6-A sınıfından Sultan Duru BAŞARAN birinci, 6-B sınıfından Emirhan GEREZ ikinci,
6-B sınıfından Nefise Nevra ERDAL üçüncü, 6-B sınıfından Pelin ÇAKIR dördüncü,
5-B sınıfından Elif Bilge BAKACAK beşinci.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve organizasyonu gerçekleştiren
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Öğrencilerimiz, öğrendiklerini çevrelerindeki bireylerle paylaştılar. Sağlıklı
düşünebilmek ve zinde olabilmek için spor yapan, dengeli beslenen, kendine dikkat
eden bilinçli bireyler olarak hep birlikte bir de slogan çalışması gerçekleştirdik.

4. SAYFA

KÜTÜPHANEDE BİR AKŞAM
‘Kütüphanede Bir Akşam’ etkinliklerimizle öğrencilerimizi Türk edebiyatının
usta şair ve yazarlarıyla tanıştırmaya devam ediyor, nitelikli eserlerle
öğrencilerimizi okumaya teşvik ediyoruz.

KÜTÜPHANELER HAFTASI’NDA ANLAMLI PAYLAŞIM

“Kütüphaneler,
insanlığın tek güvenilir ve
kalıcı olan belleğidir.” der
Arthur Schopenhauer.
Yolumuzu ve geleceğimizi
aydınlatan kitapların
evidir kütüphaneler ve
anlamak, yaşamak,
öğrenebilmek için
sığınırız oraya.

“Çocuklara verelim dünyayı, hiç
değilse bir günlüğüne” diyen ve
çağdaş Türk şiirinin en önemli
isimlerinden Dünya Şairi Nazım
Hikmet’i, 8. sınıf öğrencilerimiz
yine onun şiirleriyle tanıdılar ve
seçtikleri şiirlerle bir şiir
dinletisi hazırladılar.
7. sınıf öğrencilerimizle “Çocuk
okuru olmayan bir toplumun
büyük okuru da olmaz.” diyerek
edebiyatımıza çocuk kitapları
armağan eden Usta Yazar
Muzaffer İzgü’yü, içten dilini ve
mizah anlayışını tanırken kırmızı
balonlar da bize eşlik etsin
istedik.

Bu bilinç düzeyine ulaşmakta olan öğrencilerimiz, kendi kütüphanelerini
oluşturmaya başladılar ve kendileri için en değerli rehberleri olan kitaplarını
arkadaşlarıyla paylaşmak için ‘Kütüphaneler Haftası’nı seçtiler. Bu anlamlı
haftada kendi kütüphanelerini arkadaşlarına açtılar ve birbirlerine
hediye ettikleri kitaplarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

ÜÇ ÖĞRENCİMİZ BAŞARI SINAVINDA
KONYA BİRİNCİSİ OLDU
Türkiye genelinde yapılan
Genel Başarı Değerlendirme
Sınavı’nda;
5. sınıf öğrencimiz
Tuana BULUT,
6. sınıf öğrencimiz
Muhammed SAK,
8. sınıf öğrencimiz
Hikmet Tarık KESKİN
Konya Birincisi oldu.

MATEMATİK ŞENLİĞİ
Matematik zümre öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimizle ‘MATEMATİĞE
DOKUNUYORUZ’ sloganından yola çıkarak düzenlemiş olduğumuz matematik sergisinde,
öğrencilerimiz ve misafirlerimizle eğlenceli ve bilgi dolu iki gün yaşadık. Zeka ve becerinin
birleşmesinden oluşan 30 proje, öğrencilerimiz tarafından sergilendi.
Amacımız; matematiği toplumun bütün
kesimlerine yaymak , matematik ile ilgili
zihinlerde yer eden kalıpları yıkarak ön
yargıları yenmek, matematik sevgisini
aşılamak ve matematiği yaşayarak öğretmektir.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İKİ ÖĞRENCİMİZ BAŞARI SINAVINDA
KONYA BİRİNCİLİĞİNİ PAYLAŞTI
Türkiye genelinde 11 Mart 2019 tarihinde yapılan Genel Başarı Değerlendirme Sınavı’nda;
6. sınıf öğrencilerimiz Fatih Emre YAZICI ve Emirhan GEREZ,
Türkiye Altıncısı; Konya Birincisi olmuşlardır.
Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri,
Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ve İngilizce derslerinden toplamda
75 sorudan 74’ünü doğru yanıtlayan
öğrencilerimiz,
Konya Birinciliğini paylaşmışlardır.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

ORYANTİRİNG YARIŞLARINDA

KONYA BİRİNCİLİĞİ

7. sınıf öğrencimiz
Rıza Eren YEŞİLTAŞ,
23 Nisan Oryantiring
Yarışları’nda Yıldız Erkek
kategorisinde Konya Birincisi
olmuştur.
Öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

TENİSTE KONYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
6. sınıf öğrencilerimiz Efdal ODABAŞI
ve Taylan YILDIZ’dan oluşan Küçük
Erkek Tenis Takımımız, 7-8 Mayıs
2019 tarihlerinde düzenlenen Okul
Sporları İl Müsabakaları’nda
Konya Üçüncüsü olmuştur.
Öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRENCİMİZDEN ANLAMLI BAŞARI
7. sınıf öğrencimiz Beren KAYA, Meram ilçesi
genelinde düzenlenen İstiklal Marşı’mızı
Güzel Okuma Yarışması ortaokul kategorisinde
üçüncü olmuştur.
Ayrıca ilkokul kategorisinde yarışmaya katılan
3. sınıf öğrencimiz Defne HAKYEMEZ de
okulumuzu başarıyla temsil etmiştir.
Öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

5. SAYFA

HER PARÇADA ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE
Öğrencilerimizle Sosyal
Bilimler kulübünde,
Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün
hayatını ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurulmasını sağlayan
Milli Mücadele
Dönemi’ni anlatan
yapboz tasarladık.

KİL İLE SANAT
Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar gelen
ve insanların temel malzemesi olan kilin,
seramik yapımındaki inceliklerini öğrenen
5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz, kilden tasarladıkları
objelerini okulumuzda sergilediler.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri konu pekiştirme etkinliklerinde kullanılacak olan
materyalimize öncelikle transfer baskı çalışması yaparak başladık. Materyalimizi
oluşturduğumuz her bir parçayı Atatürk’ü ve Milli Mücadele Dönemi’ni anlatacak şekilde
tasarladık. Son olarak materyalimize 09.05’i gösteren saati de ekleyerek Büyük Önder’imizin
sonsuzluğunu vurgulamış olduk.

VALÖR
Açık ve koyu
tonlar arasında
geçiş anlamına
gelen valör tekniği
ile 4. sınıf
öğrencilerimiz,
derinliğin yalın
ifade edilişini
çalışmalarına
yansıtarak beğeni
topladılar.

DİLEK EVİ –WİSH HOUSE
Görsel Sanatlar Kulübünde, öğrencilerimiz
yeni bir yıl için güzel dileklerini resimleriyle
ifade ettiler ve resimlerini dilek evine astılar.

DEUTSCH
MACHT
SPAβ
Okulumuzun 6-A ve 6-B
sınıfı öğrencileri,
Almanca dersinde
ünite kapsamında
işledikleri Die
Wechselpräpositionen
(yer-yön edatları)
konusunu
üç boyutlu maketlerle
sunum yaparak
pekiştirdiler.

SIFIR ATIK SAN-AT PROJESİ
Görsel Sanatlar dersinde hazırlanan SIFIR ATIK SAN-AT PROJESİ, tüm öğrencilerimizin
dokunuşlarıyla okulumuzda sergilenmek üzere tamamlandı.

KENDİN YAP, YAPARAK ÖĞREN
Ana sınıfı öğrencilerimiz, Food
ünitesi kapsamında meyveleri
öğrenirken hem eğlendiler hem
de kendi meyve salatalarını
hazırladılar. Etkinlik sırasında
tüm meyvelerin İngilizce
karşılığını da öğrenmiş oldular.
Yararlı ve eğlenceli geçen
dersimiz öğrencilerimiz
tarafından oldukça sevildi.

6. SAYFA

PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM
Ana sınıfı 5 yaş grubu öğrencilerimiz, sene sonu gösterilerinde İngilizce
ders kazanımlarını sergileyerek gezegenleri tanıttılar.
Güneş sisteminde
bulunan tüm
gezegenleri, İngilizce
cümlelerle velilerimize
sundular.
İzleyenlerin oldukça
etkilendiği gösteriyi
öğrencilerimiz,
“We Are The Planets”
adlı şarkıyla
sonlandırdılar.

ÖĞRENCİMİZİN MAKALESİ

ULUSLARARASI DERGİDE YAYIMLANDI
7. sınıf öğrencimiz Zeynep SALCI’nın
yazmış olduğu İngilizce makale,
Scholastic İngilizce Eğitim Yayınları
tarafından hazırlanan ve dünya çapında
okunan uluslararası
Mary Glasgow - Team dergisinin 2019
Ocak sayısında yayımlanmış ve seçilen
makaleler içerisinde
dokuzuncu olmuştur.
Üstün başarısından dolayı öğrencimizi
tebrik eder, başarısının devamını dileriz.

‘‘WHAT DO WE NEED FOR A HEALTHY LIFE?’’
2-A sınıfı öğrencilerimiz, İngilizce dersinin "İhtiyaçlar ve İstekler" ünitesi kapsamında
işlenen ‘‘What do we need for a healthy life?’’ (Sağlıklı bir yaşam için nelere ihtiyaç
duyarız?) sorusunun yanıtlarını öğrenmek için çeşitli etkinlikler yaptılar.
Sağlıklı yiyeceklerin, meyvelerin ve sebzelerin posterlerini hazırladılar.

HELLO TO ALL THE CHILDREN OF THE WORLD!
1. sınıf öğrencilerimiz, hazırlamış oldukları yıl sonu etkinliğinde farklı ülkeleri tanıttılar.
Öğrencilerimiz; aralarında Amerika, Japonya, Rusya, İtalya, Türkiye ve İspanya’nın yer aldığı
ülkeleri, o ülkelerin geleneksel kıyafetlerini ve özelliklerini, yöresel ezgiler eşliğinde
sahneye yansıttılar.
İzleyenlerin
beğenisini kazanan
gösteriyi
öğrencilerimiz,
"Hello to All The
Children of The
World" şarkısı ile
sonlandırdılar.

Öğrencilerimiz, ilgili sorunun yanıtlarını
gruplar halinde buldular. Daha sonra,
getirdikleri renkli malzemelerle yiyecek
resimlerini çizdiler, kestiler ve
yapıştırdılar.
Hazırladıkları posterde bulunan resimlerin
İngilizce karşılıklarını yazıp diğer gruplara
sundular.

MONSTER COMPETITION
3. sınıf öğrencilerimiz arasında geleneksel Monster Competition yarışmamız yapıldı.
Öğrencilerimiz, hem görsellerini hem de tanıtım yazılarını özenle hazırladılar. Görsel
değerlendirmeyi ilkokul öğrencilerimiz oylama yöntemi ile yaptılar. Tanıtım yazılarını ise
İngilizce öğretmenlerimiz değerlendirdiler. Bu sonuçlara göre çizim kategorisinde
3-A sınıfından Çağan ÜNLÜ birinci; Mehmet BOYACIOĞLU ikinci ve Tuna YILMAZ üçüncü
oldu. 3-B sınıfından ise Eylül Naz KOÇLAR birinci; Almira Hilal ATÇEKEN ikinci ve
Elif USLU üçüncü oldu.

BOOKWORM OF THE MONTH

2-A sınıfı öğrencilerimizin, çevrimiçi okuma platformu Kids A-Z uygulamasından
okudukları kitaplar, yıl boyunca haftalık ve aylık olarak takip edilmektedir.
Müfredatımızla bağlantılı hikâyeleri yıl boyunca düzenli olarak okuyan, soruları
cevaplayan öğrencilerimizden doğru cevap oranlarına göre her hafta ilk beş kişiyi
sınıflarında duyurmaktayız.
Öğrencilerimizin okudukları kitap sayılarına göre, aylık periyotlar halinde en
fazla kitabı okuyan öğrencilerimiz ise “Ayın Kitap Kurdu” (Bookworm of The
Month) seçilmektedir.
Ekim ayında Zehra Aslı ÜNSAL; kasım
ayında Yağızalp KARA; aralık ayında
Emir Tuna AYHAN; ocak ayında Pelin
DÜNDAR; şubat ayında Ayşe Deniz
GÜLEN; mart ayında Umut YILMAZ ve
nisan ayında Umut YILMAZ “Ayın Kitap
Kurdu” seçilen öğrencilerimiz
olmuşlardır. Öğrencilerimizi tebrik
ederiz.

Yazım kategorisinde 3-A sınıfından Çınar ÇALGIN birinci, Ali Kaan ACAR ikinci ve
Ahmet Kayra DURSUN üçüncü; 3-B sınıfından Ecem Cemre EREN ve Aziz ERÇİN birinci,
Yağız Efe KUTLUCA ikinci ve Ela KOÇYİĞİT üçüncü oldu. Öğrencilerimiz sertifika ile
ödüllendirildi. Yarışmaya katılan ve derece kazanan tüm öğrencilerimizi
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

ŞİMDİ ORTAOKULLU OLDUK!
4. sınıf öğrencilerimiz, "Ortaokula Geçiş"
etkinliğimiz kapsamında İngilizce tiyatro
oyunlarını sergilediler. 4-A sınıfı
öğrencilerimiz "Peter Pan"; 4-B sınıfı
öğrencilerimiz ise "Hansel ile Gratel" adlı
gösterileriyle; kendilerini İngilizce olarak
ifade etme, toplum karşısında öz güvenli
bir şekilde konuşma, beden dilini doğru
kullanma gibi becerilerini sergilediler.

ÖĞRENCİMİZ ULUSLARARASI

DİJİTAL HİKÂYE OKUMA YARIŞMASINA KATILDI
7. sınıf öğrencimiz Zeynep SALCI, Amerika’da bulunan Houston Üniversitesinin düzenlemiş
olduğu Dijital Hikâye Okuma Yarışması’na katılmıştır. Öğrencimiz, kendi belirlediği bir
hikâyeyi seslendirerek bu hikâye için bir video hazırlamıştır. Öğrencimizin hazırladığı video,
jüri üyeleri tarafından uygun bulunup video paylaşım platformu Youtube’da yayınlanmıştır.
Yayınlanan video yüzlerce kişi tarafından beğenilmiştir.

1. SINIFLAR İNGİLİZCE OKUYOR!
Okulumuzun 1. sınıf öğrencileri,
sene içerisinde göstermiş
oldukları üstün gayret sonucunda
İngilizce derslerinde de artık-ana
dillerinde olduğu gibi-rahatça
okuyabiliyor ve yazabiliyorlar.
Öğrencilerimiz, İngiliz
alfabesindeki tüm harfleri
tamamladıktan sonra bir
kutlamayla kendilerini
ödüllendirdiler. Fazlasıyla gayret
gösteren minik öğrencilerimizi
içtenlikle kutluyoruz.

7. SAYFA

ÖĞRENCİLERİMİZ SATRANCI EĞLENEREK ÖĞRENİYOR VE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORLAR

Kurumumuzda uzman, deneyimli Satranç Öğretmeni ve Zeka Oyunları Eğitmeni FİDE Satranç Hakemi ve Satranç Antrenörü Hasan GÜVEN tarafından FİDE ve TSF satranç kurallarına
uygun olarak dersler verilmektedir. Satranç eğitimi ile öğrencilerimiz hem eğleniyorlar hem de hayata hazırlanıyorlar. Zira gerçek hayatımızda büyük önemi olan sabır, hoşgörü,
akılcı düşünme, kazanma ve kaybetme duyguları satranç ile kazanılabilmektedir. Satrancın çocuklarımızın zihinsel gelişiminde birçok yararı bulunmaktadır.
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=20 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=18 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 28 GENEL TOPLAM= 66
2011 YILINDAN İTİBAREN KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=108 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=94 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 116 ÖDÜLLER TOPLAMI= KONYA İLİ 301 + DİĞER İLLER 17 = 318

Okul Sporları Federasyonu Konya İl
Temsilciliği Türkiye Satranç Federasyonu
Konya İl Temsilciliği-Konya GHSİM iş birliği
ile 11-12 Mart 2019 tarihlerinde Konya
Büyükşehir Torku Arena Stadyumu Satranç
Salonunda yapılan Okul Sporları Yıldız
Kızlar Takımı Satranç İl Birinciliği
Yarışması’na, okulumuzdan Yıldız Kızlar
Takımımız da katılmıştır. Deniz ÖNER,
Begüm UYAR, Nazra Zara AKBABA,
Dilara Eylül ÖZTÜRK, Efşan ÖNEY ve Selen TELLİOĞLU’ndan oluşan Yıldız Kızlar Satranç
Takımımız dördüncülük kupası; öğrencilerimiz ise madalya kazanmışlardır. Öğrencilerimizi
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Minikler Satranç Takımımız, 23-24 Mart 2019 tarihlerinde
Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu Satranç
Salonu’nda yapılan Okul Sporları Minikler Satranç İl Birinciliği
Yarışması’nda Konya İkincisi olmuştur. Okul Sporları
Federasyonu Konya İl Temsilciliği-Türkiye Satranç
Federasyonu Konya İl Temsilciliği-Konya GHSİM iş birliği ile
düzenlenen yarışmada başarı gösteren takımımız ikincilik
kupası; öğrencilerimiz ise gümüş madalya kazanmışlardır.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

2019 Çanakkale Zaferi Hızlı Satranç
Turnuvası’nda, öğrencimiz Zehra Aslı ÜNSAL
8 Yaş Kızlar Kategorisinde Konya Birincisi
olmuştur. Aynı yarışmada öğrencilerimizden
Nevra Sare ÇELEBİ ve Berra GÜL 8 Yaş Kızlar
Kategorisinde Konya Üçüncüsü; Çağan ÜNLÜ
8 Yaş Genel Kategorisinde Konya Üçüncüsü
olmuşlardır. Ayrıca 10 Yaş Genel
Kategorisinde yarışan öğrencimiz Ahmet
Kayra DURSUN Konya Üçüncüsü olmuştur.
Türkiye Satranç Federasyonu Konya Satranç İl
Temsilciliği – Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile 17 Mart 2019 tarihinde
yapılan ve çeşitli okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı Çanakkale Zaferi Hızlı Satranç
Turnuvası’nda il derecesi elde edilen öğrencilerimiz, madalya ile ödüllendirilmiştir.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Minik Kızlar Kategorisinde okulumuzun ikinci takımı, 23-24 Mart 2019
tarihlerinde Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu Satranç
Salonu’nda yapılan Okul Sporları Minik Kızlar Satranç İl Birinciliği
Yarışması’nda Konya Dördüncüsü olmuştur. Okul Sporları Federasyonu
Konya İl Temsilciliği-Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl TemsilciliğiKonya GHSİM iş birliği ile düzenlenen yarışmada başarı gösteren
takımımız dördüncülük kupası; öğrencilerimiz Ecrin ÖGE, Ecem Cemre
EREN, Ela KOÇYİĞİT ve Nevra Sare ÇELEBİ ise bronz madalya
kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Öğrencilerimiz, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik Satranç Turnuvası’na
damga vurdu. 20-21 Nisan 2019
tarihlerinde yapılan yarışmalarda;
2. sınıf öğrencimiz Zehra Aslı
ÜNSAL 8 Yaş Kızlar Kategorisinde
Konya Birincisi, 3. sınıf öğrencimiz
Aziz ERÇİN 8 Yaş Genel
Kategorisinde Konya Birincisi,
4. sınıf öğrencimiz Ayaz
BÜYÜKTERZİ 10 Yaş Genel
Kategorisinde Konya Üçüncüsü,
7. sınıf öğrencimiz Begüm UYAR
14 Yaş Kızlar Kategorisinde Konya İkincisi olmuşlardır. Türkiye Satranç Federasyonu
Konya Satranç İl Temsilciliği ve Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle
yapılan turnuvada başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyoruz.

19 Mayıs Gençlik Kupası Satranç Turnuvası’nda öğrencilerimiz bir Konya Birinciliği,
üç Konya İkinciliği elde etmişlerdir. Turnuva sonucunda öğrencilerimizden Deniz ÖNER,
14 Yaş Kızlar Kategorisinde birincilik kupası ve yarım altın; Aziz ERÇİN, 8 Yaş Genel
Kategorisinde ikincilik kupası ve çeyrek altın; Zehra Aslı ÜNSAL, 8 yaş Kızlar
Kategorisinde ikincilik kupası ve çeyrek altın; Ayaz BÜYÜKTERZİ, 10 Yaş Genel
Kategorisinde ikincilik kupası ve çeyrek altın kazanmışlardır. Türkiye Satranç
Federasyonu Konya Satranç İl Temsilciliği – Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
-Kule Site AVM iş birliği ile 17-18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Kule Site AVM Salonunda
yapılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası’nda üstün başarı gösteren
öğrencilerimizi tebrik ediyor, katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Minik Kızlar Satranç Takımımız, 23-24 Mart 2019
tarihlerinde Konya Büyükşehir Torku Arena
Stadyumu Satranç Salonu’nda yapılan Okul
Sporları Minik Kızlar Satranç İl Birinciliği
Yarışması’nda Konya Üçüncüsü olmuştur. Okul
Sporları Federasyonu Konya İl Temsilciliği-Türkiye
Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği-Konya
GHSİM iş birliği ile düzenlenen yarışmada başarı
gösteren takımımız üçüncülük kupası;
öğrencilerimiz Elif USLU, Zehra Aslı ÜNSAL,
Almira Hilal ATÇEKEN ve Şerife Nurefşan ŞAHİN
ise bronz madalya kazanmışlardır. Öğrencilerimizi
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Öğrencimiz Deniz ÖNER, 14-27-28 Nisan 2019
tarihlerinde yapılan Konya Küçükler ve
Yıldızlar Takım Satranç Yarışmaları U 18 Kadın
Takım Kategorisinde Konya Birincisi olmuştur.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.

Öğrencilerimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ, Aziz ERÇİN,
Ege Erdem ÇINAR ve Ahmet Kayra DURSUN 14-27-28
Nisan 2019 tarihlerinde yapılan Konya Küçükler ve
Yıldızlar Takım Satranç Yarışmaları U 12 Genel Takım
Kategorisinde Konya Birincisi olmuşlardır.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

Öğrencilerimiz Elif USLU, Almira Hilal
ATÇEKEN ve Zehra Aslı ÜNSAL, 14-27-28
Nisan 2019 tarihlerinde yapılan Konya
Küçükler ve Yıldızlar Satranç Yarışmaları
U 12 Kadın Takım Kategorisinde
Konya Dördüncüsü olmuşlardır.
Öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

8. SAYFA

Ana sınıfı öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları müzik korosu, dans performansları, Türkçe ve İngilizce drama gösterileriyle 2018-2019 eğitim öğretim yılını
mutlu ve başarılı bir şekilde tamamladı. Bu güzel gecede belgelerini alan öğrencilerimiz, kep atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.

1-A ve 1-B sınıfı öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle bir yılı geride bıraktı. Okuma sevinçlerini aileleriyle paylaştıkları bu anlamlı gecede öğrencilerimiz;
drama performansları, birbirinden güzel şarkıları ve dans gösterileriyle göz doldurdular.

4. sınıf öğrencilerimiz, ortaokula geçmenin heyecanını, coşkusunu öğretmenleri ve aileleriyle paylaştılar.
Öğrencilerimizin sahne performanslarıyla göz doldurduğu, dopdolu ve eğlenceli etkinliğimiz büyük beğeni topladı.

