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

Sayı: 2 HAZİRAN 2014

Hazırlayanlar : Sibel ERSOY ARSLAN, Alparslan TARAF, Ayşegül BALABAN, bütün yazar ve
çizerlerimize, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ayrıca destek ve yardımlarını esirgemeyen
okul müdürümüz Mustafa NALVURAN’a teşekkür ederiz.

FEYZA KABASAKAL’IN KÖŞESİ
ÇOK ŞEY İSTEMİYORUZZZ !
Her çocuk ilgi ve alaka ister. Anne ve babaları ile zaman geçirmek
ister. Fakat genelde anne ve babalar “işim var!’’ bahanesiyle
çocuklarına zaman ayırmazlar. Fakat çocuklar küçük şeylerden de
mutlu olabilir. Onlar için önemli olan ne olursa olsun anne ve
babasının kendisini sevdiğini gösterebilmesidir. Çocuklar maddi değeri
olan bir oyuncak ile mutlu olmanın yanı sıra manevi değeri olan bir
öpücükle de aynı sevinci ve coşkuyu yaşayabilirler. Kısacası çocuklar
mutlu olmak için pahalı oyuncaklardan çok içten ve samimi bir
gülümseme ve akşam yatarken anne ve babalarının onlara verdiği iyi
geceler öpücüğünü tercih ederler.

SAĞLIKLI BESLENME VE HAYAL GÜCÜ BİR ARADA
Beslenme çantalarına sanat eserlerini sığdıran bir baba: Beau Coffron
San Francisco temelli blog yazarı ve üç çocuk babası Beau Coffron, okula giden
küçük kızının beslenme çantasına koyduğu yiyeceklerle adeta yenilebilir sanat
eserleri yaratıyor.
Baba Coffron, birinci sınıfa giden kızının hangi çizgi film, hikaye veya roman
karakterinden hoşlandığını ve hangileriyle oynamaktan zevk aldığını biliyor ve kızına
hazırladığı yiyeceklerin tasarımında bu hayali karakterleri kullanarak kızının sağlıklı
beslenmesine de yardımcı oluyor. En son Narnia Günlükleri’ni okumayı bitiren ikilinin
gündeminde bu sefer Narnia’daki karakterler var, doğal olarak yemeklerinde de.
Tam zamanlı bir işte çalışmasına rağmen her gün kızının beslenmesini hazırlayan
baba şikayet etmiyor ve böylece çocukları ile arasındaki bağın daha da
kuvvetlendiğini ve çocukları hakkında daha fazla şey öğrendiğini dile getiriyor.

Tüm bunlar belki de büyüklerin pek önemsemediği şeyler olabilir. Ama çocukların dünyası için
oldukça önemlidir çünkü bu gülücükler çocuk ile anne-baba arasındaki güveni, sevgiyi ve
iletişimi güçlendirir. Anne ve babaların çocukları ile olan iletişimlerini koruyabilmek ve onlar ile
arkadaş olabilmeleri için çocuklarının zorlandığı konularda onlara yardım etmeleri ve
bazen onun hoşuna gidecek sürprizler yapmaları yeterlidir. Örneğin bir babanın, çocuğunun
sevdiği karakterleri çocuğunun öğle yemeğine çizmesi, o çocuğun babası ile olan ilişkisini
güçlendirir. Bu yüzden çocuklar aslında çok şey istemiyorlar. Onlarla zaman geçirmek çok da zor
değil. Tıpkı bu haberimizde yer alan yaratıcı baba gibi çocuklarla vakit geçirip onlara özel
olduklarını hissettirmenin binlerce yolu var…

OKUL MÜDÜRÜMÜZ
SAYIN MUSTAFA NALVURAN İLE RÖPORTAJ

BELGESEL ÖNERİSİ
http://alkislarlayasiyorum.com/icerik/75720/human-planet-belgeseli-okyanuslar

”Biz Bu Topraklara Bilgi ve Sevgi
Ekeceğiz ’’ sloganınız ile bizlere vermek
istediğiniz mesaj nedir?

NEFES KESEN 58 DAKİKAYA HAZIR
Arkadaşlar, Tuncel KURTİZ’in
seslendirmesiyle renklenen BBC’nİn
“OKYANUSLAR’’ belgeseli, başından
kalkamayacağınız, tek solukta
izleyeceğiniz muhteşem bir film tadında
belgesel sunuyor sizlere. Belgesele
yukarıda verilen adresten ulaşabilirsiniz.
Derin maviliklere iyi yolculuklar…

KİTAP ÖNERİLERİ
KARAGÖZ’ÜN GÖLGESİNİ KİM ÇALDI?
Gölgenin değerini anca yokluğunda anlarsın…
Bir gün Karagöz ile Hacivat’ın torunları gölgelerini bulamadı. Koskoca
gölge ustalarının torunları gölgelerini kaybetsin, olacak şey mi?
Düştüler gölgelerinin peşine, maceradan maceraya sürüklendiler
böylece.

BÜYÜK ATATÜRK’TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER
BU SERİYİ OKUMAYAN KALDI MI ARKADAŞLAR ?
Çoğunu ilk kez okuyacağınız, onlarca Atatürk öyküsü...
Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk olduğunu biliyor musunuz?
Ya sevdiği atının öyküsünü okudunuz mu hiç?
Köpeği Foks'un matraklıklarını...
Kesilen iğde ağacını aramaya çıkan Atatürk'ü...
Onun çiftçilik serüvenlerini...
En sevdiği çiçek olan al karanfilin öyküsünü okudunuz mu?

Toprak, bilgi ve sevgi bu ne güzel hamur…
Toprak; üzerinde yaşadığımız dostumuz.
Bilgi; yaşamak için güç.
Sevgi; başkaları için fedakarlık.
Sevgi gören çocuklarımızın her türlü bilgiyi daha kolay öğreneceklerini biliyoruz. Bu
yolculukta en büyük kuvvet sevgidir. Bilimin ışığında, hiçbir zaman tükenmeyecek
hoşgörümüze güvenerek biliyoruz ki ALP KOLEJİ’ nde okuyan çocuklarımız bizleri ve
sizleri onurlandıracaklardır.

Okul olarak farklılıklarımızın neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Okulumuz öğrenci merkezli ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programının
uygulanabilmesi için gerekli yüksek standartlara sahip bir okuldur. Okulumuzda
öğrencilerin öğrenme durumları izlenir. Her öğrencinin bireysel gelişimi ve öğrenme
hızı önemlidir. Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin planlı olması, hedef davranışlara
yönelik olması, yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve
objektif bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir..
Okulumuzda uygulanan etkinlikler, ödevler ve tüm değerlendirmeler, öğrencilere
üst düzeyde düşünme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalardır. İlkemiz, her
öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak
öğrenebilir ilkesidir.

ODTÜ Alp Koleji olarak hedefleriniz nelerdir?
Yarınlarımızın güvenli ve güzel olmasının, bugün çocuklarımıza yaptığımız yatırıma
bağlı olduğuna inanıyoruz. Dünyada sahip olduğumuz en değerli varlık
çocuklarımızdır. Çocuklarımız okul ve ailelerinin kendilerine açtıkları ufuklarda
biçimleniyor. Eğitim öğretim alanında ulusal ve uluslararası yeniliklere açık bir okul
ortamında hayat boyu öğrenen bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizi izleyerek
bireysel farklılıklarını önemseyen bir ortamda, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi,
beceri ve değerlerle donatarak paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan ve özgüveni
gelişmiş gençler olarak yetişiyorlar. Sosyal, kültürel yönü güçlü, disiplin ve azimle
çalışma özelliklerini kazandırıyoruz.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMİN ÖNEMİ
Okul öncesi dönem, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin en
hızlı olduğu yıllar olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında okul
öncesi dönemin çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi ile kişiliğinin
oluşumunda en önemli zaman dilimi olduğu savunulmaktadır.
Dolayısıyla yaşamın ilk yılları çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından
çok önemlidir. Temel bilgi, becerisi ve alışkanlıkların kazanıldığı bu
kritik yıllar tesadüflere bırakılmamalıdır. Bizler de öğrencilerimizin
bu kritik dönemlerini verimli ve eğlenceli geçiriyor olmanın
sevincini yaşamaktayız.

OYNAYARAK EĞLENİYORUZ
Çocuğun doğal dürtülerinden biri olan oyun, kendiliğinden şekillenen,
onun öğrenmesini, yaratıcılığını geliştirmesini ve enerjisini
boşaltabilmesine yarayan keyifli bir etkinliktir. Çocuk oyun oynarken
çevresindeki pek çok kişiyi taklit eder. Bu da onlara yaşam tecrübesini
arttırmak için olanak sağlar. Oyunla çocuk, bir toplum içinde
yaşamanın kurallarını, paylaşmayı, yardımlaşmayı, saygı göstermeyi
öğrenir. Bizler çocuklarımıza kendini rahat ve huzurlu olabilecekleri
bir oyun ortamı sağladık. Bazen oyun odalarında bazen de güzel havanın
ve oyun alanlarımızın imkânlarından yararlanarak okulumuzun
bahçesinde çocuklarımızla birbirinden güzel oyunlar oynadık.

MİNİK TİYATROCULAR
Yıllardır tüm çocukların dinleyerek büyüdüğü’’Kırmızı Başlıklı Kız’’hikayesini
bu sefer de yaratıcı drama dersimizde, kostümler giyerek grup dinamikliğine
dayalı bir şekilde sahnede canlandırdık. Her ay bu tür dramalar yapılarak
çocukların kişiler arasındaki doğrudan iletişimini güçlendirmeyi, kendini ve
karşısındakini tanımayı, birbirlerini anlama becerilerini kazanmalarını
amaçlamaktayız.

MİNİK ELLERDEN ORTAYA ÇIKAN SANATLAR
Sanat etkinlikleri , temelde yaratıcılığı ve estetik
duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu
çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç
değil kullanılan yöntemlerdir.
Bizler de okulumuzda çocuklara yeterli zaman ,
rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş ,
gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç
gereçler vererek çocuklara uygun ortamlar
sağlamakta ve böylece yaratıcılıklarını daha iyi
ortaya koymalarını desteklemekteyiz.

KÜÇÜK BİLİM ADAMLARI
BİLİME YOLCULUK DERSİNDE
Ana sınıfı miniklerimiz için bilime yolculuk dersi günlük
hayatla ilişkinin en kolay kurulabileceği derslerden
birisidir. Miniklerimizi cesaretlendirmek, onlarda merak
duygusunu uyandırmak ve günlük hayata farklı bir
pencereden bakarak öğrendiklerini hayata taşımak
miniklerimizin bu derste kazandığı becerilerdendir. Her bir
öğrencimiz küçük bir bilim adamı gibi davranarak derste
yaptıkları deneylerle öğrendiklerini hayatlarının tüm
noktalarına taşıyorlar.

MİNİKLERLE GEZİ
Çocuklar gezilerde gözlem yapma, inceleme, merak
duygularını giderme gibi fırsatlar bulurlar.
Bizler de okulumuzun minik öğrencileriyle Atatürk Evi
gezisi, sinema gibi çeşitli aktivitelere yer verdik.

SAĞLIKLI BESLENEN MİNİK AŞÇILAR
Sağlıklı beslenmenin ve sağlıklı yiyeceklerin önemini bilen
minik öğrencilerimiz kollarını sıvayarak işe giriştiler. Hepsi birer
aşçı oldu ve kendi yoğurtlarını yapmaya kara verdiler. Sağlık
açısından önemli olan cam bardaklara miniklerimiz yoğurtlarını
mayalayıp daha sonra da bu yoğurtları afiyetle yediler.
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FISTIK
Benim kuklamın adı Fıstık. Ben kuklamı tamamen atık malzemelerden yaptım. Fıstık’ın Ali
adında yaramaz mı yaramaz bir oğlu varmış. Ali, hiç söz dinlemez, günlerini afacanlık yaparak
geçirirmiş. Kötü huyu da, büyüklerinin sözünü dinlemeyip hep kendi bildiğini yapmakmış.
Günlerden bir gün Ali, öğretmeni ve arkadaşları ormana geziye gideceklermiş. Annesi Ali’ye
“Bak oğlum sakın yaramazlık yapma, öğretmeninin sözünden çıkma ve yanından ayrılma” diye
sıkı sıkı tembihlemiş. Ali ise hiç oralı olmuyor, annesinin dediklerini dinlemiyormuş. Ali
annesine “Tamam anneciğim tamam” diyerek umursamaz bir tavırla yanıt vermiş. Aliler
hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkmışlar ve nihayet ormana gelmişler. Piknik yapmak için uygun
yer aramaya başlamışlar. Bu sırada Ali, arkadaşlarına yardım edeceğine bir tavşan görüp onun
peşinden koşmaya başlamış. Eline de bir taş almış tavşanı vurmayı düşünüyormuş. Farkında
olmadan arkadaşlarından ve öğretmeninden uzaklaşmış. Geri dönmek istemiş ama yolu
şaşırmış. Tavşan da çoktan ormanın derinliklerine kaçıp, gözden kaybolmuş. Ali hangi yoldan
geldiğini karıştırdığı için orman da kaybolmuş. Saatler geçmiş ama arkadaşlarını, öğretmenini
bulamamış. Hava da kararmaya başlayınca Ali iyice korkmaya başlamış. Ali bir yandan
korkudan ağlarken bir yandan da annesinin sözünü dinlemediği için çok pişman olmuş. Ali’yi
ormanda arama ekipleri aramaya başlamışlar. Korkudan ve soğuktan titreyerek bir ağaca
yaslanan Ali’nin ağlamaktan gözleri kızarmış. Nihayet arama ekipleri Ali’yi bir ağacın altında
otururken bulmuşlar. Ali onları görünce öyle çok sevinmiş ki havalara uçmuş. Eve geldiğinde
annesine sıkıca sarılıp “Anneciğim senin sözünü tutmadığım için çok özür dilerim” demiş.
Annesi Ali’ye bu yaşadığın sana bir ders olmuştur diyerek sımsıkı sarılmış.

İrem Begüm AKÇAY (1-A Sınıfı)

KENDİNLE BARIŞIK OLMAK
Minik kurbağa Fırfır ailesiyle masmavi bir gölün kenarında yaşardı. Fırfır’ ın tüm vücudu
yemyeşildi. Vücudunun rengini sevmiyor, bu yüzden yeşil renkte olan her şeyden nefret
ediyordu. Kendisini hep farklı renklerde hayal ediyordu. Bir gün Fırfır’ ın annesi nilüfer
çiçeğinin yaprağına bindirip parka götürdü. Parkın az ilerisindeki renkli havuç tarlasına gitti.
Uçan kelebeklerin rengarenk çiçeklerin arasında hoplayıp zıplıyordu. Bu sırada oradan geçen
gergedanın kendisine doğru geldiğini gördü ve korkup yeşil otların arasına saklandı. Gergedan
Fırfır’ ı göremeyince oradan uzaklaştı. Gergedanın gittiğini gören Fırfır saklandığı yerden çıktı.
Bu yeşil otlar olmasaydı gergedan beni yakalayacaktı. İyi ki de başka bir renk değilmişim diye
sevindi ve yeşil renkli olduğu için şükretti. Başından geçen her şeyi annesine ve babasına
heyecanla anlattı. Onlar da yavrusu kurtulduğu için çok mutlu oldular. Fırfır o gün kendini
olduğu gibi kabullenmeyi öğrendi ve yeşil renkli oluşunun değerini anladı.

Osman İsmet YALNIZ (1-B Sınıfı)
ATATÜRK DEYİNCE AKLIMA;
Sınıfımızda her gün bizimle olan Atatürk resmi geliyor. Biz çocukları çok sevdiği, iyi kalpli bir
insan olduğu, hafif gülümsemekte olan resminden belli oluyor. (Gökberk)

Okulumu Seviyorum Çünkü …

(2-A Sınıfı)

Okulda kendimi evimde gibi hissediyorum. (İlknur YAYLA)
Hiçbir yer tehlikeli değil. (Çağlar KARAMANAV)
Okulumuz bal dök yala, o kadar temiz. (Metehan TAŞKIRAN)
Okul, sevgi demek. (Öykü Buse DİLEK)
Çok eğlenceli, çok rahat. (Osman BÖLÜKBAŞI)
Okulumuzda her şey var. (Buket YILMAZ)
Biz kocaman bir aileyiz. (Egemen BİZCANLI)
En güzel şekilde eğitiliyoruz. (M. Eren ACAR)
Burası en güzel okul. (Beren KAYA)
Okulumuzun benzeri, öğretmenlerimizin eşleri yok. (Elif BAĞRIAÇIK)
Her öğretmenimiz anladık mı, anlamadık mı diye sorar. (Deniz TUCUK)
Herkes çok ama çok iyi. (Y. Gökberk ATEŞ)
Başka yerde öğrenmediğimiz bilgileri burada öğreniriz. (Mert Eren BARAN)
Çok ağaç var, o yüzden oksijen fazla. (Arda Turan ÖZDEN)
Hiç kavga etmiyoruz. (Ömer Ege NİŞLİ)
Her şeyi orada en güzel şekilde öğreniyorum. (Esra ÇELİK)
Evrenin en iyi okulu burası. (S. Beril SEZEN)
Nerdeyse bu okulda her şeyi öğreniyoruz. (Burak BEZİRCİ)
Okulumuzda mücevher değerinde arkadaşlarım var. (Derin GÜLER)

Beyin Geliştiren 5 Egzersiz
Öğrenme bir başkası tarafından deneyimlerin aktarılması ile gerçekleşir. Bunun adı
eğitimdir. İyi bir eğitim beyni geliştirir. Biz de 2-B sınıfı olarak beynimizi
geliştirebileceğimiz birkaç egzersiz yapıyoruz.

Değiştirdiği alfabe, getirdiği yenilikler, elbise, şapka ve açtığı meclis geliyor. (Hayat)
İlk önce başarılı bir komutan geliyor. Türk milleti, Cumhuriyet geliyor. Dedem gibisin Atam.
(Yavuz)
Aklıma Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Çünkü onun eseridir bu vatan. (Ayşe)
Bağımsızlığımızı simgeleyen Türk bayrağı ve istiklal marşımız, şehitlerimiz geliyor. (Kerem)
Bizi bu günlere getiren, topraklarımızı düşmanlardan kurtaran, hayatının son nefesinde bile
bizleri düşünen kahraman geliyor. (Berat)
Bir önder, kahraman, bir yurdu kurtaran lider geliyor. Dolmabahçe Sarayı’nda hastalanıp öldüğü
gün geliyor. (Arda)

Bol Kitap okuyoruz

Bulmaca Çözüyoruz

İyi ki Türk olarak dünyaya gelmişim dememi sağlayan, özgür, aydınlık, insanları barış ve
mutluluk içinde yaşayan ülke geliyor. (Berke)
Cumhuriyet geliyor, zeki ve çok çalışkan merhametli bir lider, yaptığı devrimler geliyor. (Deniz)
Bize armağan ettiği 23 Nisan, çocuklara söylediği küçük hanımlar, küçük beyler sözleri geliyor.
(Nehir)
Planlı, başarılı, disiplinli, saygılı, dünyada birçok yenilik yapan kişi geliyor. (Fadime)
Bütün hak ve hürriyetleri veren, ilkeleri ve devrimleri yapan , düşmanları ülkemizden kovan kişi
aklıma geliyor. (Kaan)

Deney Yapıyoruz

Özgürlük, laiklik, yenilikçilik, liderlik geliyor. Atatürk’ün bizleri, yani çocukları çok sevmesi geliyor. (Zeynep)
Ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklar geliyor. Kadınlara ve çocuklara verdiği haklar, harf devrimi geliyor. (Elif)
Bizleri padişahtan kurtaran, kılık kıyafet devrimi yapan, bayramları çocuklara ve gençlere armağan eden kişi geliyor. (Selen)
Altın sarısı saçlar, masmavi gözler geliyor. Çalışkanlık, cesaret, dürüstlük, başarı geliyor. (Tahsin)
Zaferlerle dolu bir Türkiye geliyor. Vatanımı çok sevmek geliyor. (Yavuzhan)
Öğretmenimde seni görmemiş, üzgün. Okulda söz veriyoruz her gün, Seni içimizde
yaşatacağız ATATÜRK. (2- B Sınıfı)

Dengeli ve Düzenli Besleniyoruz

Spor Yapıyoruz
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BENİM İÇİN ODTÜ ALP KOLEJİ
ODTÜ Alp Koleji’ne gelirken çok heyecanlıydım. Beni nelerin beklediğini hiç bilmiyordum. İlk
gün annemle okula gittik. Kapıda bizi güler yüzlü bir öğretmen karşıladı. O öğretmenin sıcak
davranışıyla heyecanım biraz daha kesildi.
Sınıfıma girdim, arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim. Öğretmenim sınıfa girdiğinde ona
sarıldım. Sonra dersimize geçtik. Zil çaldığında bahçeye çıktık. Okulun bahçesinde
oynamaya uygun bir alan vardı. Bunun yanında satranç odası, spor salonu, resim atölyesi,
müzik odası, bilgisayar sınıfı, İngilizce laboratuvarı, beslenmemiz için yemeklerinin tadına
doyamadığımız şık bir yemekhane ve en alt katta bir konferans salonu hemen yanında
istediğimiz yiyecekleri bulabileceğimiz bir kantin ayrıca okulumuzun temiz ve hijyenik
olmasını sağlayan temizlik görevlileri vardı.
Özgün eğitim anlayışı sayesinde de hem bilimsel hem de kültürel açıdan çok şey katıyor
okulum bana. Bu güzellikleri gördükten sonra heyecanım hiç kalmadı ve doğru bir okulu
seçtiğim için kendimle bir kez daha gurur duydum. İyi ki bu okula gelmişim,

Ceylin Gülinda VAROL (3-B Sınıfı)

ODTÜ Alp Kolej’li olmuşum.

ODTÜ’LÜ OLMAK
ODTÜ adı geçtiği zaman bile yüzümde tebessüm belirir. ODTÜ bir tanedir. ODTÜ güzeldir.
ODTÜ’lü olmak da… Orada okurken sadece derslerden, ders kitaplarından değil aynı
zamanda farklı ve hoşgörülü eğitim-öğretim anlayışının bize kattıklarından da besleniriz.
Kendinizi hiç olmadığınız kadar özgür hissedersiniz.
ODTÜ’lü olmak biraz da sevdalı olmak demektir, özgürlüğe ve eşitlik anlayışına. İnanmak
demektir değişimin ve ilerlemenin mümkün olduğuna.
“ODTÜ, Türkiye’nin gurur duyması gereken kurumlarından biridir.” Diyor. ODTÜ’lü ünlü
yazarımız Elif ŞAFAK.
Ben ODTÜ Alp Koleji’nde ilkokul 3.sınıfta okuyan bir öğrenci olarak ODTÜ’lü olmanın bir
ayrıcalık olduğunu düşünüyorum.
On iki kişilik bir sınıfta, çok iyi bir öğretmen, rengarenk çok güzel bir bina, güler yüzlü
öğretmenler her şeyin en iyisini öğrenmemiz için çaba gösteren iyi bir eğitim kadrosunun
bulunduğu okulda okumaktır ODTÜ’lü olmak.

Elif YALDIR (3-B Sınıfı)

KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM
FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
ANA BİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ H. KÜBRA ÖZALP İLE GÖRSEL
SANATLAR KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJ
HAYAL GÜCÜNÜZÜ NASIL KULLANIYORSUNUZ? (Buket YILMAZ 2-A)
Hayal gücü farklı bir şey. Hayal gücünüzün geniş olabilmesi için ilk önce kitap okumanız lazım.
Kitap okumak sizi geliştiriyor. Çünkü, kitap okurken o görüntüyü hayalinizde
canlandırı yorsunuz. Resim yaparken de aynı konuya farklı açılardan bakabiliyorsunuz. Her
birinizin resmi farklı farklı oluyor. Bu, hepinizin hayal gücünün farklılığının göstergesi. Kitap
okumanın yanı sıra bir de görüş alanınızı farklı açılara çevirmelisiniz. Örneğin mavi bir ağaç
hayal edebilirsiniz. Gerçeğin dışına çıkabilirsiniz.

DAHA GÜZEL RESİMLER NASIL YAPILIR? (Metehan TAŞKIRAN 2-A)
Aslında yaptığın her resim güzeldir. Rengi, çizgiyi, ifadeyi nasıl kullanacağınızı bilirseniz her
resim güzeldir. O yüzden daha güzel resim yapmak değil de, kendini geliştirerek resim yapmak
ifadesi daha doğru.

ODTÜ Alp Koleji
Bana göre ODTÜ Alp Koleji’nde olmak demek özgür olmak demek, geleceğinin iyi olması
demek. Eğer okulunda başarılı bir öğrenciysen mutlu olabilirsin.
Ben okula ilk başladığımda okula uyum sağlayabilecek miyim diye telaşlanmıştım. Çünkü
okuluma dıştan bakınca ne kadar iyi ne kadar başarılı ve ne kadar güzel olduğunu
gördüm. Tüm öğretmenlerimiz dersleri iyi anlatıyor. Anlamadığım yerde bana yardımcı
oluyorlar ve dediğim gibi eğer okulunuzda başarılıysanız mutlu olabilirsiniz.

Dilara Eylül ÖZTÜRK (3-B Sınıfı)

3-A SINIFI YAZAR OLDU
3-A sınıfı olarak üç yıl boyunca bol bol, çeşit çeşit kitaplar okuduk ve okuduğumuz bu
kitaplardan esinlenerek bir hikaye yazalım istedik. Çok güzel hikayeler oluşturduk.
Sınıfımızda da bunun için güzel bir köşe oluşturduk. 3-A sınıfı hikayelerini merak eden
herkesi sınıflarına bekliyor…

DEYİMLER DİLE GELİYOR ( 4-A Sınıfı )

ÇOCUK RESİMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR? (Arda GÜRDAĞ 2-B)
Çocuk resimleri… Aslında hepsini birer sanat eseri gibi görüyorum. Hepsi çok renkli. Hayal
gücü yüksek olan resimler. Çocukların kendi hayatlarından bir ipucu. Kendi çevrelerinden
örnekleri resimliyorlar. Kendi dünyalarını yansıttığı için çok önemli ve özel.

SİZİN İÇİN RESİM NE ANLAM İFADE EDİYOR? (Ömer Faruk AKSEL 4-A)
Resim yapmak bir dünya! Ama kişiye ait bir dünya. Onu anlayabilmek de karşıdaki kişiye
düşüyor. Resim yapmak hem yapanla hem ona bakanla alakalı bir şey. Sanatçı ve onu izleyen
insanla arasında bir köprü. Bu yüzden bence resim sanatı bir iletişimdir.

BİR AĞAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN. VE BU AĞACIN HER BİR TOMURCUĞU BR ÇOCUĞUN RESMİNİ SİMGELİYOR. SİZDEN EN İYİ RESİM İSTENİYOR. SİZ; EN GÜZEL ÇİZİLMİŞ RESMİ Mİ, YOKSA EN İYİ DÜŞÜNCEYİ Mİ SEÇERDİNİZ? (Duygu HATİPOĞLU 4-A)
En iyi düşünceyi seçerdim. Çünkü insanlığa verdiği mesaj daha önemli. Sanat sadece tuval
üzerindeki renkler, çizgiler, şekiller değil. Sanatın insanlara ne anlattığı, insanların o resimden
ne anladığı da önemli. Çünkü eser bir tepki de olabilir, bir çağrı da...

RESİM YAPARKEN DÜŞÜNCELERİNİZİ TUVALE HEMEN AKTARIYOR MUSUNUZ,
YOKSA DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR MU? (Gökberk İŞÇİ 2-B)
Değişiklikler oluyor. Olmalı da. Hemen bir
şey düşünüp onu kağıda ya da tuvale
aktarmak yerine, onun olgunlaşmasını
istiyorum. Resme başladığımda hemen
bitirmiyorum. Bekletiyorum. Yeni şeyler
ekleyip çıkarabiliyorum. Arkadaşlarımın
düşüncelerini alıyorum. Dolayısıyla çeşitli
değişiklikler oluyor bu süreçte.

RESİM YAPARKEN HANGİ DUYGULARI HİSSEDİYORSUNUZ? (Halil İbrahim
GEZGİNÇ 4-A)
Her şeyden önce yalnız olmayı istiyorum. Dikkatimi dağıtacak herhangi başka biri, bir olay ya
da bir ses istemiyorum. Yalnız olduğumda kendimi daha rahat hissediyorum. Üzgün olduğum
anlarda resim yaptığımda, resim beni o olaydan uzaklaştırıyor. Bir terapi gibi oluyor benim
için.

RESİMLERİNİZDE HANGİ TEKNİĞİ KULLANMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ? (Celaleddin
BALCI 3-A)
Paçaları sıvamak

Taş kalpli olmak

Tuval üzerine yağlıboya ya da akrilik boya kullanıyorum. Baskı tekniğini ve akriliği birleştirerek
iki tekniği karıştırıyorum.

Masal okumak

Etekleri zil çalmak

6. SAYFA

ALTIN ORAN

Mısır'daki piramitler, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu,
ay çiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarınız arasındaki
ortak özellik nedir?
Bu sorunun cevabı, Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda gizlidir.
Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin,
kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. Fibonacci Sayıları: 0, 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ...
Fibonacci sayılarının ilginç bir özelliği vardır. Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya
böldüğünüzde birbirine çok yakın sayılar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan
sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı "altın oran" olarak adlandırılır.

ALTIN ORAN = 1,618
233 / 144 = 1,618
377 / 233 = 1,618
610 / 377 = 1,618
987 / 610 = 1,618
1597 / 987 = 1,618
2584 / 1597 = 1,618

Dilara Eylül ÖZTÜRK (3-B)

My favorite animal is dog. It likes running fast but it can’t fly.

It

lives on a farm. It eats bones. It has got a long tail and 4 legs.

İnsan Yüzünde Altın Oran
İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Ancak bunu elinize hemen bir cetvel alıp insanların
yüzünde ölçüler almayı denemeyin. Çünkü bu oranlandırma, bilim adamları ve sanatkarların
beraberce kabul ettikleri "ideal bir insan yüzü" için geçerlidir. Örneğin üst çenedeki ön iki dişin
enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe
oranı da altın orana dayanır. Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır. Bunların
dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir:

Yüzün boyu / Yüzün genişliği,
Dudak- kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu,
Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası,
Ağız boyu / Burun genişliği,
Burun genişliği / Burun delikleri arası,

Mehmet Han GÖZEN (3-A)

RIDDLES
1. There are 5 birds in a tree. A hunter shoots 2 of them dead.
How many birds are left?
2. What is the longest word in the English language?
3. How many letters are there in the English alphabet?
4. What did the traffic lights say to the car?
5. What's worse than finding a maggot in an apple?
6. Which month has 28 days?

Kar Kristallerinde Altın Oran
Altın oran kristal yapılarda da kendini gösterir ve altın oranı
gözlerinizle göre bilirsiniz. Kar kristalini oluşturan kısalı uzunlu
dallanmalarda, çeşitli uzantıların oranı hep altın oranı verir.

Kan Tahlili Etkinliği
Mikroskop, lam, lamel, lanset (iğne), alkol, cam
kalemi, anti A, anti B, anti D serumları kullanarak
sınıfta kan gruplarımızı belirledik.
Amacımız Fen derslerini mümkün olduğunca
teorik olmaktan çıkararak yaparak - yaşayarak
öğrenme ile kalıcı hale getirmektir.

7. What word begins with "e", ends with "e", and has one letter?
8. I have 12 legs, 12 arms and 8 heads. What am I?

ANSWERS
1. 2 birds. The other 3 fly away
2. "Smiles". Because there is a mile between its first and
last letters!
3. 18 letters! 3 in "the”, 7 in "English”, and 8 in "alphabet".

English Tongue Twisters
1) Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

2) Charlie chooses a cheese sandwich and chips.

Akvaryum ve Topraksız Tarım
Laboratuvarımızda kurduğumuz düzenekte
akvaryumdan saksıya pompalanan su saksı
içerisinde dolanarak tekrar akvaryuma dönüyor.
Böylelikle bir taraftan topraksız tarım için gerekli
olan gübreyi akvaryum suyunda oluşan nitrattan
karşılarken, diğer taraftan balıklar için zehirli bir
madde olan nitratı temizleyerek akvaryum için
bir filtre hazırlamış olduk.
Çocuklarımız hem organik tarımı öğrenirken
hem de akvaryumda balık beslemenin bilincini

4. Don't look now. I'm changing!
5. Finding a half maggot!
6. All of them!
7. Envelope!
8. A liar!

3) She sells sea-shells on the sea-shore.

4) Smile a while and while you smile another smiles
and soon there are miles and miles of smiles and life’s

7. SAYFA
Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Büyük Heyecana Sahne Oldu
5, 6 ve 7. Sınıflar Arası Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 6 kişilik takımlarla oynanan
lig usulü maçlar sonucunda turnuvanın son maçı final mücadelesi şeklinde geçti. 6 maç
sonucunda takımlar birbirleriyle birer kez karşılaşarak şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvanın
şampiyonu 5-A sınıfı oldu. Katılan takım ve şampiyon takım katılım belgesi ve madalya ile okul
müdürümüz tarafından ödüllendirildi.

ODTÜ ALP KOLEJİ SATRANÇ ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRİR
Okulumuzda, konusunda uzman, deneyimli satranç öğretmeni ve Zeka Oyunları Eğitmeni
FA Hasan GÜVEN tarafından FİDE (Dünya Satranç Federasyonu) ve TSF (Türkiye Satranç
Federasyonu) kurallarına uygun olarak satranç dersleri verilmektedir. Satranç eğitimi ile,
öğrencilerimizin hayata hazırlanmalarında büyük önem taşıyan meziyetler olan daha sabırlı, hoşgörülü davranabilen, kazanmayı ve kaybetmeyi bilen, daha iyi düşünen bireyler
olarak yetişmelerine katkı sağlanmayı amaçlamaktayız.. Aynı zamanda öğrencilerimiz
satranç yarışmalarına hazırlanarak yeni Satranç Şampiyonlarının yetiştirilmesi de
sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz Konya ilinde veya diğer illerde yapılan satranç
yarışmalarına katılarak yeni şampiyonluklar kazanmaktadırlar.
Öğrencilerimizin katıldıkları bazı yarışmalar ve kazandıkları ödüller aşağıda yer almaktadır;

1- Öğrencimiz Mevlüt BAHAR 08-09
Mart 2014 tarihlerinde Karaman
ilinde yapılan Tıp Bayramı Satranç
Turnuvasında ikinci ile aynı puanda
averajla 3. olarak kol saati ve madalya
kazanmıştır.

Şimdi Dans Zamanı…
Pek çok spor dalı vardır fakat çok azında başlar başlamaz gülmeye ve eğlenmeye başlarız. Dans bu spor
dallarından bir tanesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı kapsamında, okulumuz spor
kulübü öğrencileri keyifli bir dans gösterisi sundular.
Büyük beğeni toplayan dans gösterisinin ardından
dans etmenin faydaları hakkında öğrencilerimiz bir
kez daha bilgilendirildi.

2- Mevlüt BAHAR 22-23 Mart 2014
tarihlerinde de Afyonkarahisar ilinde
yapılan Çanakkale Zaferi Satranç
Turnuvasında birinci olarak madalya
kazanmıştır.

ODTÜ ALP Koleji’nde Yakar Top Turnuvası
Eskilerin vazgeçilmez oyunu olan YAKAR TOP okulumuzda sınıflar arası turnuva kapsamında
düzenlendi. Turnuva, sınıflar arasında büyük bir çekişmeye sahne oldu. Öğrencilerin, bitmek
tükenmek bilmeyen enerjileri sayesinde öğrenciler hem eğlendiler, hem de spor yaptılar.

3- Öğrencilerimiz 28 Şubat-01-02
Mart 2014 tarihlerinde M1 TEPE
AVM Konya (Real) de yapılan Kış
Kupası Satranç Turnuvasında Deniz
ÖNER ve Tahsin Emin TEK birincilik
kupası ve madalya almışlardır.
Ayrıca 8 öğrencimiz de madalya
kazanmıştır.

ODTÜ ALP KOLEJİ’NDE
Eğitimle Eğlence Bir Arada Sunuluyor

4- Konya Satranç İl Temsilciliği
tarafından 29 Mart 2014 tarihinde
yapılan Konya Hızlı Satranç
Turnuvasında öğrencilerimizden
Fatma Sude BAHAR birincilik, Mevlüt
BAHAR ikincilik ve Deniz ÖNER
üçüncülük madalyası kazanmışlardır.

Geleneksel oyunlar temalı etkinlik, beden eğitimi
öğretmeni eşliğinde oyunun önemini vurgulamak ve eski
oyunları canlandırmak amacıyla ebeveynlerine sorarak
öğrendikleri "Sek Sek" oyununu oynayan öğrenciler,
sosyal gelişimlerini olumlu etkileyecek bir adım daha
atmış oldular.Bu etkinliği sınıflar arası turnuva şeklinde
gerçekleştin öğrenciler turnuva sonucunda yapılan ödül
töreniyle onurlandırıldılar.

PİYANO ÇALMAK ZEKAYI GELİŞTİRİYOR
İki uzman, müziğin zekâ ile bağlantısı üzerine
araştırmalarını uzun zamandır yürütüyor. Bu alanda
yapılan çalışmalardan biri Shaw ve Rauscher tarafından

“Küçük yaşta müzik dersleri almak ve

özellikle bir enstrüman üzerinde yoğunlaşmak”

5- Konya Satranç İl Temsilciliği

Dr. Shaw ve Dr. Rauscher, ilk araştırmalarında
bulguladıkları “Mozart dinlemenin birkaç saat
süren etkisi” aksine, piyano eğitiminin etkisinin
ömür boyu süreceğini söylüyor. Deney üç –
dört yaşlarındaki çocuklar üzerinde yapılmış
olsa da, 12 yaşına kadar alınan piyano derslerinin etkili olacağını ekliyorlar.

tarafından 12-13 Nisan 2014
tarihlerinde düzenlenen Bahar
Kupası Satranç Turnuvasında 8 yaş
genel ve kızlar kategorisinde Deniz
ÖNER birincilik, 12 yaş kızlar
kategorisinde Fatma Sude BAHAR
birincilik, 8 yaş kızlar kategorisinde
Fadime Naz BAKDIK üçüncülük
madalyası kazanmışlardır.

üzerine yapıldı. Bunun için en popüler ve en yaygın
enstrüman olan piyanoyu seçtiler. Seçimin nedeni, Yapılan pek çok bilimsel araştırma da bu iki
piyanoyu o yaştaki çocukların daha kolay bilim adamının söylediğini doğrular nitelikte.
öğrenebilecek durumda olmasıydı. Bu yılın başında Bizler de ODTÜ ALP KOLEJİ olarak müzik
gerçekleştirilen deneyler için ana sınıfına giden 78 eğitimine çok önem veriyoruz. Hafta sonu
çocuk seçilerek bu 78 çocuk dört gruba ayrıldı. açtığımız piyano kurslarında ve kulüp
Birinci gruba şan ve piyano dersi, ikinci gruba sadece derslerinde 40 öğrenciye piyano eğitimi verdik.
şan dersi, üçüncü gruba bilgisayar dersi verilirken, Okulda yaptığımız dinletiden sonra bir de il
dördüncü gruptakilere hiçbir şey öğretilmedi. çapında ve il dışında yapılan festivallere
Verilen eğitimin ardından 78 çocuğa zekâ testi katılarak klasik batı müziğini hem icra ettik hem
uygulandığında çıkan sonuç araştırmacılar için pek de dinledik. Amacımız en az bir enstrüman
de sürpriz olmamıştı. Piyano grubundaki çocukların çalabilen, yetkin nesiller yetiştirebilmektir.
zekâsındaki artış diğer gruptakilere fark atıyordu!

Sevim UĞURTAY / Müzik Öğretmeni

6- Konya Satranç İl Temsilciliği
tarafından 26-27 Nisan 2014
tarihlerinde düzenlenen Ulusal
Egemenlik Satranç Turnuvasında 7 yaş
kategorisinde Tahsin Emin TEK
ikincilik, Ahmet Servet ERCAN
üçüncülük, 8 yaş genel ve kızlar
kategorisinde Deniz ÖNER ikincilik
madalyası kazanmışlardır.

8. SAYFA

OKULUMUZDA YÜZ GÜLDÜREN PROJE ve ETKİNLİKLER
GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNDEN
“RESİMLER VE MEKTUPLAR’’ ADLI
KİTAP ÇALIŞMASI

“Kitap Kumbaram”
50. Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlediğimiz
“Kitap Kumbaram” adlı projemizi tamamladık. Bu
kapsamda okulumuz öğrencilerinin topladığı 576
adet kitap, Meram Dere Cumhuriyet İlkokuluna
projede görevli öğretmen ve öğrencilerimiz
tarafından teslim edildi. Kitap bağışımızı alan
miniklerimizin sevinci görülmeye değerdi.

Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri, Ankara’da yaşayan
günümüz ressamlarından Funda İYCE TUNCEL ve
Kadir ÖZTOPRAK’ın resimlerinin röprodüksiyonlarını çalıştılar.
Ardından kalplerinden geçenleri kağıtlara dökerek mektuplar
yazdılar bu iki ressama. Sürecin sonunda kitap olarak basılan
çalışma, öğrencilerimizi mutlu etti.

6-A SINIFI ÖĞRENCİLERİ
YEPYENİ BİR ÖYKÜ KİTABI YAZDI
“Kendimi ve düşünce yöntemlerimi incelediğimde, bilgiye
ulaşabilmek için hayal gücümün diğer yeteneklerimden çok
daha önemli olduğu sonucuna varıyorum.” diyor Albert
Ainstain. Tüm bireylerin dünyasında hayal gücünün önemi
yadsınamaz. Bizler de ilk olarak Türkçe dersi okuma
saatlerimizde, öğretmenimiz Sibel ERSOY ARSLAN’ın
eşliğinde, okuduğumuz bir öykü kitabını yeniden
resimledik. Çizdiğimiz bu karikatürlerle yepyeni bir öykü
çıkardık ortaya. Projemizin sonunda ortaya çıkan bu
çalışmayı kitap şeklinde bastırdık. Öğretmenimiz ve bizler
için çok kıymetli olan bu güzel çalışmada emeği geçen tüm
yazar ve çizer arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.

1-A VE 1-B SINIFLARININ MASAL KİTABI:
‘’MAVİ ÇINAR AĞACININ MASALI’’
1-A ve 1-B sınıflarının yıl sonu şenliği kapsamında, görsel sanatlar
dersinde ‘’Mavi Çınar Ağacının Masalı’’ adlı bir masal kitabı projesi
oluşturduk. Ağaç sevgisi temalı bu masalı, Görsel Sanatlar
Öğretmenimiz Gökçen ÖZDEMİR yazdı ve 1-A, 1-B sınıfındaki
öğrencilerimi de masalı resimledi. Projenin sonunda resimlenen masal,
kitap halinde basıldı. Öğrencilerimiz, kendi emekleriyle oluşturdukları
ilk kitaplarına sahip olmanın mutluluğunu yaşadılar.

1.Sınıflar Yıl Sonu Gecesi
1.Sınıf öğrencilerimiz 2013-2014 eğitim öğretim yılının başından itibaren her gün ilerleme kaydederek seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler
öğrenip okuma yazma serüvenini başarıyla sonlandırdılar. Türkçe dersi başta olmak
üzere okuma yazma öğrendikleri bu süreçte öğrencilerimiz diğer derslerde
öğrendikleri bilgi ve becerilerle de donanıp üretken, eğlenen, düşünen, problem
çözmeyi bilen bireyler olarak yetiştiler. Bu serüvende en büyük yardımcıları oyun oldu.
Oyunlar sayesinde derslerdeki bilgileri, beceri haline getirdiler ve bu süreci 02 Mayıs
2014 Cuma akşamı taçlandırdılar. Gecemizde yapılan etkinliklerde öğrencilerimiz;
dramalar, müzik derslerinde öğrendikleri şarkılardan oluşan koro seslendirmeleri,
beden eğitimi derslerinde hazırlandıkları dans gösterileri ile karşımıza çıktılar.

4.Eureka Bilimsel Proje Yarışması
Bu yıl 4.sü gerçekleşen geleneksel Eureka Bilimsel
Proje yarışmasında 5-A sınıfı öğrencilerimizden Elif
Betül DOĞAN ve danışmanlığını Fen Bilimleri öğretmenimiz Ayşegül BALABAN’ın yaptığı “Kirli Suyu
Temizleme” adlı projemiz 112 proje arasından finale
kalmıştır. 9 Mayıs 2014 Cuma günü ODTÜ G.V.
Ankara okulumuzda yapılan yarışmanın final
gününde öğretmenimiz ve öğrencimiz diğer
finalistlerle buluştu. 35 projenin sunulduğu final
gününde öğrencimiz projesiyle ilk 11 proje içerisine
girerek mansiyon almaya hak kazanmıştır. Plaketini ve ödülünü alan öğrencimiz haklı sevincini
yaşayarak bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi başarısından dolayı tebrik ediyoruz.

Ana Sınıfı Mezuniyet Gecemiz
Ana sınıfı miniklerimiz, mezuniyet gecemizde sergiledikleri hünerleriyle izleyenleri
kendilerine hayran bıraktılar. Miniklerimiz, mezuniyetlerini kutladıkları bu gecede;
çeşitli dans gösterileri, İngilizce ve Türkçe skeçler, drama çalışmaları ile koro
çalışmalarına yer vererek tüm alanlardaki rollerini başarıyla sergilediler. Son olarak
geceyi havaya fırlattıkları keplerle renklendiren öğrencilerimiz, öğretmenlerinden
başarı belgelerini almanın sevincini yaşayarak hep birlikte mezuniyet pastalarını
kestiler. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve miniklerimizin mezuniyet heyecanına ortak
olan tüm velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Uluslararası Eko-Okullar Programı
Yeşil Bayrak Ödülünü Aldık
Eko-Okullar programı, ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre
yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir
programdır. Okulumuz 2 yıl süren bu programa dahil olmuş ve bu yıl
programda üstün başarı sağlamış okullar arasına girerek
YEŞİL BAYRAK ödülü almıştır. Uluslararası düzeyde tanınan ve
saygınlığı olan bu ödül çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko
etikettir. Bizler de düzenlenen proje kapsamında çalışmalarımızı bu ödülle taçlandırmanın
gururunu yaşıyoruz.

KOSKİ Mavi Bayrağı
Tüm dünyanın en stratejik konularından olan suyun
tasarruflu kullanımına dikkat çekmek üzere Konya
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen Mavi Bayrak uygulaması, su bilincinin
oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bilinçsiz
tüketilen su kullanımları neticesinde her yıl yeraltı su
seviyesinin önemli ölçüde düşüşünün önlenmesi için suyun
akılcı kullanımını özendirmek ve tasarruflu su tüketimini
toplumun her kesimine yaymak amacıyla başlatılan bu projeye ODTÜ ALP KOLEJİ olarak destek
vererek yürütülen programlar sonucunda Mavi Bayrağı almaya hak kazandık.

OKULUMUZUN YIL SONU ETKİNLİĞİ
Tüm okul öğrencilerimizin katılımıyla, KONEVİ
Kültür Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu
programımız Okul Müdürümüz Sayın Mustafa
NALVURAN’IN açılış konuşmasıyla başladı.
Çeşitli dans, drama ve koro şarkılarıyla
gecemiz oldukça renklendi.

