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“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

Sayı: 3 OCAK 2015

Hazırlayanlar : Türkçe Öğretmenimiz Sibel ERSOY ARSLAN, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Alparslan TARAF,
bütün yazar ve çizerlerimize, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ayrıca destek ve yardımlarını esirgemeyen
Okul Müdürümüz Mustafa NALVURAN’ a teşekkür ederiz.

Zeynep CEMALİ Öykü Yarışması
Günışığı Yayınları’nın Türkiye genelinde
düzenlemiş olduğu öykü yarışmasında 8-A
sınıfı öğrencimiz Feyza KABASAKAL’ın,
"Neden Topumuz Hep Denize Kaçar?" adlı
öyküsü Günışığı Yayınları’nın "2014 Ödüllü
Öyküler Kitağçığı"nda yayımlanmaya değer
bulundu. Yüzlerce öğrencinin katıldığı bu
yarışmada öğrencimizin başarısı mutluluk
ve gurur vericidir.

XI. ULUSLARARASI BİLİM TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASI
XI . Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi
Yarışması’nda okulumuz öğrencilerinden:
5A sınıfından: Mehmet BAYRAM, Doruk
Erdi BEKMEZCİ, Elif Sinem ERKEK, Halil
İbrahim GEZGİNÇ , Zeynep Ceyda ÖZKAN
6A sınıfından: Rıfat Onur ÇAKIR, Suat
MIZIRAK, Oğuzhan Berk TEKİN 7A
sınıfından: Dilara Naz ÇİÇEKCİ, Mete
KAYGISIZ, Hüseyin Ahmet SEÇER ilk etabı
geçerek başarı göstermişlerdir.

Öğrencimiz ile onların dil ve duyarlılık
kumaşını incelikle işleyen Türkçe
öğretmenimiz Sibel ERSOY ARSLAN’ı
tebrik ediyoruz...

Öğrencilerimiz tebrik eder başarılarının
devamını dileriz.

Görsel Sanatlar Kulübü
1 ve 2. Sınıf Öğrencileri
‘’Sevimli Baykuşlar’’ Sergisi

“Ben Öğretmen Olsaydım”
Konulu Resim Yarışması
Kipa Aile Kulübü’nün Konya genelinde
düzenlemiş olduğu “Ben Öğretmen
Olsaydım’’ konulu resim yarışmasında
öğrencimiz, Elif Sinem ERKEK mansiyon
ödülü almıştır. Öğrencimizi başarısından
dolayı tebrik ediyoruz.

1 ve 2. sınıftaki Görsel Sanatlar Kulübü
öğrencilerimizle, seramik hamuru
kullanarak oluşturduğumuz sevimli
baykuşlardan oluşan bir sergi
düzenledik.

Cumhuriyet Treni

Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi
Türkiye Geneli Resim Yarışması

Sergimiz

Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi’nin Türkiye genelinde
düzenlediği ‘’Yaşadığım Çevre’’ konulu resim
yarışmasında Teşekkür Belgesi almaya hak kazanan
öğrencilerimiz: H.Sude ÖNAL , Mehmet Han GÖZEN,
Gülin KADIYORAN, Ceylin VAROL, Eylül ÖZTÜRK,
Mert SEZEN, Celalettin BALCI, Zeynep SEVİNÇ,
Doruk Merter ÖZBULUT, Kutay Kubilay KAYHAN,
Dilara Naz ÇİÇEKCİ, Şeyma KIZIL, Müge GEÇER.

Görsel sanatlar dersinde,
öğrencilerimizle Cumhuriyet
konulu resimler yaptık.
Çalışmalarımızı okulumuzda
“Cumhuriyet Treni” başlıklı
sergiyle öğrencilerimize sunduk.

yaptığımız

KİTAP ÖNERİLERİ
HAYAL KIZ
Leyla Ruhan Okyay
Ödüllü öykücü Leyla Ruhan Okyay ilk kez küçükler için yazdı!
(1, 2, 3 ve 4. sınıflar için)
Küçüklüğün sınırsız dünyasında hayal oyunları…
Öykü; hayatı hayaller ve oyunlarla keşfeden çocukların, yetişkine çılgınca
gelen düşüncelerini sıra dışı, komik sahnelerle ve diyaloglarla aktarırken,
Özge Ekmekçioğlu’nun öykü kadar naif çizgileriyle düş gücünü kışkırtıyor.

YARINDAN SONRA

Görsel Sanatlar Kulübü 1 ve 2. Sınıf Öğrencileri
Kavanoz Kukla Sergisi
Görsel Sanatlar Kulübü 1 ve
2. sınıftaki öğrencilerimiz,
birbirinden renkli kavanoz
kuklalar tasarladılar. Kavanoz,
köpük top ve keçeleri
kullanarak sevimli kuklalar
oluşturan öğrencilerimiz,
çalışmalarını çevreleriyle
paylaşmanın keyfini yaşadılar.

Hayatta kalabilmek için ne kadar ileri gidebilirsin ?
(6, 7, 8. sınıf ve Liseler için)
Carnegie, Whitebread ve Smarties gibi ödülleriyle Avrupa çocuk ve
gençlik edebiyatının önde gelen yazarlarından Gillian Cross, ilk kez
Türkçe’de. Paranın değerini yitirdiği, yaşamın tek amacının yiyeceğe
ulaşmak olduğu bir ülkeden kaçıp başka bir ülkeye sığınanların
mücadelesini anlatan romanda, Matt ve Taco isimli iki kardeş, üvey
babalarıyla birlikte Fransa’ya umut yolculuğuna çıkar. Sığındıkları
kampta onları bekleyen zorlu gerçekliğin üstesinden gelebilmek için
arkadaşlık, dayanışma ve sevgi yeterli olacak mıdır? Geleceğin parlak
gözükmediği acımasız bir dünyada yeşeren umutları ve yol kesen
umutsuzlukları bir gencin gözünden anlatan roman, her yaştan okuru
etkileyecek bir “insanlık durumu” anlatısı. İngiliz yazar, bu romanıyla
savaşlarla karanlığa boğulan günümüz dünyasında sığınmacı olmanın
anlamı, modern yaşamda paranın konumlandırıldığı yer gibi oldukça
güncel konuları tartışma olanağı sunuyor ve gençleri umut üretmeye
davet ediyor.

“HOŞ GELDİN 2015” Konulu Sergi
Ana sınıflarımızdaki
minik öğrencilerimizle
görsel sanatlar dersinde
yaptığımız kardan
adamlardan oluşan
‘’Hoş Geldin 2015’’
konulu bir sergi
düzenledik.

2. SAYFA

OKUMA-YAZMA ETKİNLİKLERİ

TÜRKÇE-DİL ETKİNLİKLERİ

Çocuğun akıl yürütmesine , algısal yeteneğini geliştirmesine
ve çeşitli kavramları geliştirmesine temel hazırlamaktadır.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi
ve beceriler yoluyla bilişsel faaliyetler artmaktadır.
Çocuklar, okumayı geliştirmeye yönelik etkinliklere katılarak
çevrelerindeki basılı materyallerin özelliklerine dikkat
ederek ve yetişkinlerin yazı dilini nasıl kullandıklarını
gözlemleyerek ilkokula başlamadan önce, okuma
kavramlarını oluşturmaya başlamaktadırlar.

Okul öncesi eğitimde kazandırılması gereken önemli
alanlardan birisi de dili doğru ve etkili kullanma becerisidir.
Bu beceriler parmak oyunları, hikayeler, tekerlemeler, şiirler
v.b etkinliklerle sağlanmaktadır.

SANAT DERSLERİMİZ

Çocuğun dili doğru ve etkili kullanma becerisini kazanması, bir
modeli gözlemlemesi ve gözlemlediklerini uygulayabilmesi
uygun eğitim ortamlarının düzenlenmesine bağlıdır. Okul
öncesinde Türkçe Dil Etkinliği çocuğa bu fırsatı tanımaktadır.
Çocuğa dili doğru ve etkili kullanma becerisini kazanma
imkânı sunmakta, çocuğun öğrendiklerini tekrarlarken kendine
özgüven duymasını amaçlamaktadır.

Okul öncesi dönem; bir çocuğun beden, zeka ve ruh
gelişiminin temelidir. Her çocuğun eline kağıt, kalem alıp bir
şeyler karaladığını biliriz. Çocuklar henüz kelimelere
dökemediği duygu ve düşüncelerini, en temel ifade biçimi
olan resim ile anlatmaya çalışmaktadır.
Sanat etkinliklerinde, çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı
özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar
hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer
veren ve sanat eserlerini koruyan öğrenciler yetiştirmek ana
sınıflarımızın temel hedefleri içinde yer almaktadır.

ANA SINIFLARIMIZDA MATEMATİK DERSLERİ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri
kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini
desteklemek amacıyla, onlara araştırabilecekleri, meraklarını
giderebilecekleri fırsatlar vermeli, oynayarak öğrenebilecekleri
eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Çünkü çocuklar en iyi şekilde
yaşayarak, oynayarak öğrenirler. Günlük yaşamda karşımıza birçok
şekilde çıkan matematik konularını okul öncesi dönemde ele alıp
çocukları geleceğe daha donanımlı biçimde hazırlamak, bu bilgilerin
günlük yaşantıda ne şekillerde kullanılabileceğini onlara öğretmek ve
matematiği çocuklara sevdirmek okulumuz öğretmenlerinin ve
eğitim programımızın temelleri arasındadır.

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİMİZ
Fen ve doğa etkinlikleri çocuklara günlük
hayatta gerçekleşen olayları (yağmur , rüzgar,
bitki yetiştirme vs ) çocuğun anlaması ve
öğrenmesi için yapılan ve çocuklar tarafından
çok sevilen bir etkinliktir. Etkinliklerin çocukların
anlayabileceği bir dille anlatılması, öğrenmenin
eğlenceli ve çekici hale getirilmesi çocukların
motivasyonunu arttırır ve öğrenmeye karşı
merak uyandırır. Etkinliklerle çocuklar günlük
yaşamda gerçekleşen olayları, mevsimleri ve
mevsimlerin özelliklerini, olayların sıralanışını,
neden- sonuçlarını, olaylar arasındaki bağları
deneylerle daha kolay ve daha rahat öğrenirler. Deneyler sırasında olaylara
birebir tanıklık eden çocuklarda merak etme, öğrenme, araştırma ve soru sorma
isteği artar. Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı
daha duyarlı olur ve sorumluluk duyguları artar.

MİNİKLERİMİZ VE DENEYLER
Okul öncesi eğitiminde, fen ve doğa
dersinde yapılan deneyler, çocukların
eğlenerek katıldığı çalışmalar arasındadır.
Bu dönemde çocuğun en meraklı, çevreyi
keşfe en açık, en çok öğrenme arzusunda
olduğu dönemdir. Biz de bu amaçla
derslerimizde; bir tohumun çimlenmesi,
suyun buharlaşması, mumun havasız
ortamda sönmesi, rüzgarın esmesi,
yağmurun yağması gibi çocukların
meraklarını uyandıran konularda çeşitli deneylere yer veriyoruz.

MİNİK TEMA PROJELERİMİZ
Yıl boyu çeşitli Minik Tema projelerimizle, öğrencilerimize çevre bilinci aşılamayı hedefliyoruz. Yaptığımız projelerimizde çevreyi tanıma
ve koruma, ormanlarımızı koruma, ağaç sevgisi
gibi çeşitli konuları ele alıyoruz.

Ana Sınıfındaki Miniklerimiz Görsel
Sanatlar Dersinde Takvim Tasarladılar
Ana sınıfındaki öğrencilerimiz, görsel sanatlar
dersinde yeni yıl etkinliği olarak takvim hazırladılar.
Rengarenk tasarımlarla takvimlerini hazırlayan
öğrencilerimiz, yeni yıla kendi ürettikleri çalışmaları
ile adım atmanın mutluluğunu yaşadılar.

ALAN GEZİLERİMİZ

İNGİLİZCE DERSLERİMİZ

Çocuklar, çevre gezileriyle öğrenme ufuklarını
genişletirler. Öğrenme, öğretmenler ve sınıfla
sınırlı olmayıp öğrenmede en değerli fırsatlardan
birisi alan gezileri ve alan araştırmalarıdır. Alan
gezileri, çocuklar için doğal öğrenme
laboratuvarlarıdır. Geziler, bazen sınıfta çalışılan
bir konunun pekiştirilmesi için sınıf çalışmalarının
sonunda gerçekleştirilir, bazen de sınıf
çalışmalarının bir parçası olarak programın
bütünlüğünü sağlayacak şekilde çalışma sırasında
gerçekleştirilir. Geziler çocuklara kaynağından
bilgi sağladığından çocuk için anlamlıdır.

SABAH JİMNASTİĞİ
Öğrencilerimizle güne enerjik başlamak ve
negatif enerjimizi pozitife çevirmek amacıyla
sabahın ilk saatlerinde müzik eşliğinde sabah
sporu yapıyoruz. Böylece güne merhaba
deyişlerimiz çok daha enerji dolu oluyor.

Ana sınıfımızda, İngilizce derslerindeki
amacımız; öğrencilerimizin İngilizceyi sevmesini
ve benimsemesini sağlamak, öğrenme düzeyini
arttırarak ikinci dile karşı farkındalık yaratmaktır.
Bu düzende "Pearson" yayıncılık ile yapılan işbirliği
sonucunda okulumuza özel bir müfredat programı
oluşturulmuş ve ders planları bu çerçeve içinde
düzenlenmiştir. Bu plana ek olarak Phonics
etkinlikleri yapılmaktadır. İlkemiz, İngilizce dersi
öğretimini klasik dil öğretiminden çıkarıp
öğrencilerimizin kişisel farklılıklarını göz önünde
tutarak, uygun oyun ve etkinliklerle harmanlamaktır.
Hafta içerisinde uygulanan rutin ders saatlerimizde
ise :
Games hour (oyun saati), Story hour (hikaye
saati),Drama hour (canlandırma saati), Digital
hour (dijital saati), Arts and crafts hour ( sanat ve
elişi saati), CLIL hour (CLIL saati), Library
hour (kütüphane saati) , Station hour (istasyon saati),
Pen and paper hour ( çalışma kağıdı ve portfolyo
saati) gibi saatlere de yer vermekteyiz.

3. SAYFA
GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 3 VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NDE
3 ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan görsel sanatlar kulübü öğrencileri, Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’ni gezdi. Öğrencilerimiz, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde koleksiyon
sergisini, resim ve heykel bölümündeki çeşitli atölyeleri gezerek eserleri inceleme fırsatı
buldular. Gezinin sonunda, öğrencilerimiz sanata dair merak ettikleri soruları fakülte
dekanı Prof. Dr. Hüseyin ELMAS’ a sorarak onunla röportaj yapmanın mutluluğunu
yaşadılar. İşte keyifli röportajımız :
Nehir KARAAL: Bu sanat dalını neden seçtiniz?
Hüseyin ELMAS: Resim yapmayı seviyorum. Resim yapmayı sevdiğim için bu dalı seçtim.
Resim öğretmeni olduktan sonra da sürekli resim yapmam gerektiğini düşündüm
ve resimle ilgilendim.
Ayşe Ecem BAKDIK: Sanat eğitimcisi olmaya ne zaman karar verdiniz?
Hüseyin ELMAS: Lisedeyken karar verdim.
Arda GÜRDAĞ: Resimlerinizin oluşma süreci hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
Hüseyin ELMAS: Her sanatçı, içinde yaşadığı çevreden etkilenir. Dolayısıyla içinde
yaşadığım çevreden etkilenerek oluşturuyorum resimlerimi.
Burak BEZİRCİ: Resimlerinizi sergiye seçerken, resimlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz?
Hüseyin ELMAS: En iyilerini seçiyorum. Sevmediğim, beğenmediğim resimlerimi sergiye
koymuyorum.
Derin GÜLER: Resimlerinizde en çok hangi renkleri tercih ediyorsunuz, neden?
Hüseyin ELMAS: Sürekli tercih ettiğim bir renk yok. Ama kırmızı, mavi, turuncu gibi renkleri
genelde kullanıyorum.

YAŞAYAN MATEMATİK
Matematik dersinde öğrendikleri geometrik
şekillerle hayal güçlerini birleştiren 1-A sınıfı
öğrencileri, geometrik şekillerle neler inşa
edebileceklerini görünce kendileri bile
şaşırdılar. Matematik laboratuvarında
yaptıkları grup çalışmalarında üç gruba
ayrılan öğrenciler; küp, silindir, koni,
dikdörtgen, prizmalar ve küre gibi geometrik
cisimleri kullandılar. Birinci grup, yolu ve
bahçesinde araba olan bir cami inşa etti.
İkinci grup, kasasında ağaç fidanı taşıyan bir
tır yaptı. Üçüncü grup ise bahçesinde
güvenlik kamerası ve servisleri olan okulumuzu inşa etti. Gruplar birer sözcü seçti ve yaptıkları
çalışmaların hangi parçalardan oluştuğunu, çalışmaların özelliklerini diğer gruplara anlattı.

MİNİKLERİMİZ BİLİM İNSANI OLUYOR
Miniklerimiz Bilime Yolculuk dersi ile
araştırmaya, keşfetmeye, çok yönlü
düşünmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz, bu
dersin katkısıyla bilgilerine bilgi katıyor, yaparak
yaşayarak öğreniyorlar. Öğrendiklerini günlük
hayata taşıyan, neden-sonuç ilişkisi kuran,
sorgulamayı öğrenen bireyler haline geliyorlar.
Öğrencilerimiz bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
açıdan birçok beceri kazanıyor. Öğrencilerimizin
etkin katılımıyla derslerimiz etkinliklerle,
deneylerle daha da eğlenceli hale geliyor.
Minik bilim insanlarımız hem eğleniyor hem öğreniyorlar.

MEVLANA DİYARI’NDAN
HERKESE MERHABA

Beril SEZEN: Resimlerinizdeki duyguları nasıl anlatıyorsunuz?
Hüseyin ELMAS: Kendi düşüncelerimi renklerle, çizgilerle anlatıyorum. Benim
düşüncelerimle resme bakanın düşünceleri aynı olmayabiliyor. Benim anlatmak istediğimi
karşı taraf farklı algılayabiliyor.
Çağlar KARAMANAV: Hayal gücümüzü nasıl geliştirebiliriz?
Hüseyin ELMAS: Bol bol kitap okuyarak, gezerek, düşünerek geliştirebiliriz.
Elif ARSLAN: Sanatın genel olarak amacı sizce nedir?
Hüseyin ELMAS: İnsanlara bilgi vermek, insanları uyarmaktır ve olaylara farklı bir bakış
açısı kazandırabilmektir.
Egemen BİZCANLI: Nasıl güzel resim yapılabilir?
Hüseyin ELMAS: Çok çalışarak. Her şeyin başı çalışmaktır. Sürekli resim yaparsanız süreç
içinde yeteneğinizin geliştiğinizi fark edersiniz.
Arda Turan ÖZDEN: Sizce, sanat eserinin en önemli noktası nedir?
Hüseyin ELMAS: Ne ifade ettiği, ne anlattığıdır.
Ali Mert KESKİN: Modern sanata dair bize neler söyleyebilirsiniz?
Hüseyin ELMAS: Modern sanat insanın beyninde hep yeni sorular sormasını sağlar.
Bu da beynin işlemesini sağlar. Sürekli düşünen beyin farklılığı yakalar.

2-A sınıfı öğrencileri, 2-6 Aralık Mevlana
Haftası’nda Mevlana’yı andılar. Öğrenciler
bu hafta içerisinde ilk olarak okulumuzun
giriş katında yer alan “MEVLANA’NIN YEDİ
ÖĞÜDÜ” adlı panodaki sözleri okudular.
Mevlana’yı daha iyi anlayabilmek için
araştırıp buldukları sözleri keserek
hazırladıkları semazenlerin üzerine
yapıştırıp çalışmalarını hazırladılar.
Bu çalışma ile öğrencilerimiz; Mevlana’nın hoşgörüsünü, iyiliğini, merhametini, alçak
gönüllülüğünü öğrenip Mevlana’yı kendilerine örnek aldılar.

OYUN VE ÇOCUK
Oyun, belli bir amaca yönelik olan, kurallara uymayı
gerektiren, fakat her durumda çocuğun hoşlanarak
içinde yer aldığı en etkin süreçtir. Bilişsel, fiziksel,
sözel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan
gerçek hayatın bir parçasıdır. 3/A sınıfı öğrencileri,
oyun ve fiziki etkinlik dersinde yeni oyunlar öğrenip
oynayarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamış, hoşça
vakit geçirmişlerdir.

İlknur YAYLA: Bir resmi incelerken nelere dikkat etmeliyiz?
Hüseyin ELMAS: Resimde gördüklerimize dikkat etmeliyiz. Renklere, resmin içinde neler
olduğuna bakmalıyız. Renkler mi var, insanlar mı, hayvanlar mı ya da hiçbir şey yok mu?
Hayat KEPEZ: Resim yaparken nelerden ilham alıyorsunuz?
Hüseyin ELMAS: Her şeyden. Güzel olan her şeyden ilham alırım. Çirkin olan da ilham
verebilir sanatçıya. Güzel yanından görebilmek önemlidir.

Atatürk Haftası
Etkinliğimiz
Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün
sonsuzluğa uğurlandığı 10 Kasım
gününde yaptığımız etkinlikle
Ata’mızı andık. Grafon kağıtlarıyla
“ODTÜ” logosunu oluşturan 3-B
sınıfı öğrencilerimiz, seçtikleri
Atatürk resmine logomuzu ekleyerek
güzel bir anma etkinliği
yapmış oldular.

4-A SINIFININ TARİH BİLİNCİ
Okulumuzun 4-A sınıfı öğrencileri “Geçmişimi
Öğreniyorum” ünitesi kapsamında, yakın
çevrelerini ve milli kültür ögelerini fark
etmeleri amacıyla Konya’daki çeşitli
müzeleri ziyaret ettiler. Düzenlenen gezinin
tarihi “Mevlana Haftası”na denk geldiği için
hoşgörü denilince akla ilk gelen ünlü
“mesnevi” kitabının yazarı Mevlana’yı da
ziyaret etmeyi ihmal etmediler.

4. SAYFA

Sevgili Çocukluğum,

Sevgili Çocukluğum,

Hayatımdaki her anı çok güzel, çok özel ama ben şimdiye kadar senin gibisiyle
hiç karşılaşmadım çocukluğum. Hele o hasretle hatırladığım sokak arkadaşlarım; benim
eğlence çetem… Küçükken ilkbaharda havalar ısınmaya başlayıp, karlar eriyince çok
üzülürdüm. İşin en iyi yanıysa bu küçük çeteyle beraber, her yağmur yağdığında
çamurdan adamlar yapardık. Geceleyin bu çamurdan adamları kurutup, sabahleyin
onların üstlerini sulu boya ile beyaza boyardık. Tabi kardan adamlar kadar beyaz ve
mükemmel değildi bizim çamur adamlarımız; ama eğlencemize eğlence,
kahkahalarımıza kahkaha katardı bu oyun… Yazın ise onlarca uğur böceği toplardık.
Bir dilek diler, etrafımızda güzel benekli kabukları ve incecik gri tül perdeleri andıran
kanatları olan o kadar çok uğur böcekleri var diye dileğimizin kesin gerçekleşeceğine
inanırdık. Sonbaharda ise kurumuş yaprakları bir torbaya toplardık ve bir kişi torbayı
alıp yüksek bir yere çıkardı. Sonra, üstümüze sonbahar kokan o torbayı boşaltıp,
yapraklardan yağmur yağdırırdı. Ne çok eğlenirdik… Büyüdükçe bunları bırakıyorum,
bırakıyoruz. Sen hiç bunları yapan bir büyük gördün mü? Eminim, “hayır”dır cevabın.
Çünkü insanlar büyüdükçe senin elini bırakmaya başlıyorlar. Ben senin elini bırakmak
istemem ama seninle de kalamam küçük arkadaşım; fakat sen benim elimi hiç bırakma
olur mu? Her insanın içinde yaşaman dileğiyle…

Çocuk olmak ne güzel bir şey. Anılar, masumiyet ve sevgi dolu. Ben
daha küçükken gördüğüm ilk kara, masumca: “Aaa gökten toz şeker
yağıyor” demişim. Bu anı, benim çocukluk masumiyetimin belki de gökten
yağan ilk damlalarıydı. Ben de çoğu çocuk gibi seninle bahçelerde koşmuş,
oyunlar oynamış ve çok iyi arkadaşlıklar kurmuşum. Bu açıdan şanslı bir
çocukluktun benim için.
Çocukluğum, hala eskisi gibi oyun oynamak, senin ellerinden tutup
koşmak isterdim ama yeni nesil oyun artık bilgisayar. Çocukluğum, bence
herkes senin sıcaklığı, masumiyetin ve bizlere kattığın yaratıcılıkla dost
olmalı; ama ne yazık ki şu an herkes bilgisayar denen o renkli kutu ile dost!
Gözler ona sabitlenmiş; parmaklar ise çılgınca onun tuşlarıyla dans ediyor.
Bu kutu aslında doğru kullanılmadığında çocuklara düşman fakat ne kötü ki
pek azımız bu durumun farkında… Aslında bizim de bu bilgisayarları bırakıp,
seninle oyun oynamak için hala vaktimiz var. Merak etme senin parmak
uçlarını hiç bırakmayacağım çocukluğum. Tüm sevgilerimle…

Duygu HATİPOĞLU / 5-A

Elif Sinem ERKEK / 5-A

Sevgili Çocukluğum,

Sevgili Çocukluğum,

Ah, ah o eski günler! Hala burnumda tütüyorsunuz... Annemi
hastaneden çağırdıklarında, annemin paçalarına sarılıp benim de
annemin peşinden gittiğim günler… Dişim çıktığında, yastığın
altına dişimi koyup diş perisini beklediğim günler… Nasıl da güzel
günlerdi. Hatta bir keresinde Süpermen gibi uçabileceğimi
sanmıştım. Az daha merdivenden atlıyordum ki çok şükür dedem
tutuverdi mavi, bisiklet yakalı kazağımın ucundan. Çok iyi
hatırlıyorum, bir keresinde ise yanlışlıkla evden çıkmış iki sokak
uzağa gitmiştim. O kadar uzaklaşmıştım ki eve dönüş yolunu
bulamadım. O sırada yolun kenarına ilişmiş bir sokak köpeği
dikkatimi çekmişti. İnanır mısınız, o kadar çaresizdim ki evi
kaybettiğim için ağlayarak ve çaresizce o sokak köpeğini takip
edip saatlerce sokakta yürümüştüm. Sonra bir baktım
anneannemle dedem beni arıyor. Bir koşu anneannemin kucağına
atladım. O an, sevinçle korku hıçkırıkları el ele vermiş boğazımı
düğümlemişlerdi sanki. Bir keresinde de bahçeyi kazmıştım ve
bahçeden patates çıkmıştı. Patatesleri hazine sanıp “zengin olduk,
zengin olduk” diye bağırmıştım. Ve senden aklımda kalan belki de
en komik anılarımdan biri de şuydu: Hatırlar mısın bir gün de
yürüyüş için ormana gitmiştik. Şehir hayatına o kadar çok
alışmışım ki, tuvaletim gelince anneme; “Klozet nerde” diye
sormuştum. O an annemin yüzündeki şaşkınlık görülmeye değerdi
doğrusu. İşte benim çocukluğum böyle geçti. Hep burada, aklımda
kal çocukluğum…

Bizlere geçmeyecek gibi gelen zaman, ne kadar da hızlı akıp gitmiş
değil mi ? Günlük hayatın koşuşturmacasına o kadar çok kapılmışız
ki kum saatinden akıp giden zamanın parmaklarımızın arasından
kayışını fark etmemişiz bile. Meğer parmaklarımın arasından sızan
her tanecik beni senden daha da uzaklara götürüyormuş…Annem
hep anlatır, ne kadar uslu bir bebek olduğumu. Gerçi tüm annelere
yavruları kusursuz gelir elbette. Düşünüyorum da küçük ama şirin
bir ilçede geçti küçüklüğüm. Bahçeli evimizde ne oyunlar oynamıştık
kardeşlerimle. İlk okumayı başardığım gün, öğretmenlerim ve arkadaşlarım bana çok güzel bir sürpriz hazırlamışlardı. Bu başarının
verdiği gururla bulutlara uçmuştum adeta. Sevincim, öğretmenimin
yıl sonunda tayinle gitmesi ile hüzüne dönüştü. Ama bilemezdim
ki , dünya tatlısı o kadar değerli bir öğretmenimin daha hayatıma
gireceğini ve üzüntümün unutulmaz bir sevince dönüşeceğini.
İnsanın ; sevinç, üzüntü, ve pek çok algıyla büyüdüğünü,
olgunlaştığımızı şimdi daha iyi anlıyorum.
Güzel çocukluğum; sen, bedenim büyüse de içimde hep yaşayansın.
Sen, babamın bebekliğimizden günümüze kadar görüntüleyip
ölümsüzleştirdiği bilgisayar flash belleğinde saklısın. Sen,
sevdiklerimin yüzünde bir tebessümde, zaman zaman gezintiye
çıktığım zihnimde hep yer alacaksın.
Aklına gelen her şeyin gönlünce olması dileğiyle…

Melih Eren BAHADUR / 5-A

Halil İbrahim GEZGİNÇ / 5-A

Sevgili Çocukluğum,
Seni çok özledim ve bunu seninle paylaşmak istedim. Bir gün, seni sana gelmek isteyecek kadar özleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ben şimdi, daha ne
olduğunu bilmeden; “Bir gün büyüyünce okula gideceğim” diye hayalini kurduğun o okula gidiyorum. Artık her şey çok farklı. Hayatın senin baktığın gibi
olmadığını görüyorum. Samimi bakışlar, kirlenmemiş duygular, gerçek sevgilerin aslında çok fazla olmadığını görüyorum. O yüzden seni çok özlüyorum
benim masum çocukluğum. Babamın bana ilk bisikletimi aldığında yaşadığım heyecanı, şimdi on tane bisikletim olsa da yaşayamam. Uyumadan önce
annemin yatağımın başında bana okuduğu masal kitaplarının tadını onlarca roman okusam da alamıyorum. Sanırım masalların büyüsü, annemin sesinin
tınısı ve gün boyu çocukça koşuşturmalarımın bedenime verdiği yorgunlukla birleşince, bir anda göz kapaklarıma filler oturuyor ve gülümseyerek derin
bir uykuya dalıyordum. Tabi itiraf etmeliyim ki her istediğimin sadece bir ağlamayla yapıldığı anları da unutamıyorum. Keşke diyorum; hayat, altımı
kirlettiğim zamanlardaki kadar masum olsa ya da ağzım, burnum çikolata olduğunda dalga geçmek yerine küçük bir peçete uzatacak insanların sayısı
artsa. Bu yüzden seni çok özlüyorum çocukluk yıllarım. Babamla süpürgeden yaptığımız ve çılgınca şarkılar söylediğimiz o gitarımı hiç unutamıyorum.
İnan ki şimdiki gitarımdan çok daha güzeldi o gitar. Ona iyi sahip çık olur mu ? Bir de hastaneye iğne yaptırmaya giderken babamın ağlamazsan sana
araba kullandıracağım dediğini ve sırf o anı hayal ederken iğnenin acısını hiç hissetmediğimi unutamıyorum. Belki babam beni çok seviyor, ağlamama
dayanamıyordu. Sonrasındaki ilgiyi düşününce, şimdi iğne yemeyi bile özlüyorum. Şimdi arkadaşlarıma saklambaç oynayalım desem, hepsi bana, “çocuk
muyuz biz” derler. Evet, aslında çocuğuz ama okula başlayınca kendimizi bir büyük gibi görüyoruz. Aslında bizler hala birer çocuğuz ama kıymetini
bilmiyoruz. İşte çocuk, sana bu mektubu yazarken anladım ki on sene sonra kendime mektup yazsam mektubuma yine sevgili çocukluğum, diye
başlamak isterdim. Demek ki insanın her yaşta içinde mutlaka bir parça çocukluk vardır ve hep geçmişini özleyecektir. O yüzden yaşadığım anın kıymetini
iyi bilmeliyim diye düşünüyorum. Sana öğütler vermek isterdim ama artık bu öğütlerin sana hiçbir faydasının olmayacağını bildiğim için hepsini kendime
sakladım. Sen, sadece hep çocukluğunu yaşa olur mu masumiyetim? Tüm sevgi ve hasretimle…

Mehmet BAYRAM / 5-A

5. SAYFA

HAYVANLARIN MATEMATİKSEL BECERİLERİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ ?

ARILAR VE PETEKLERDEKİ AÇILAR
Fen Bilimleri dersinde, sürat konusunu öğrenebilmek için
bahçede yaptığımız koşu yarışının sonuçlarını kullandık.
80metre uzunluğa sahip parkurun her 20 metresinde,
koşucuların ulaşma sürelerini kullanarak süratlerini
hesapladık.

Arılar petek hücrelerini inşa ederken
3 ayrı açıyı dikkate alırlar:
1- Petek hücrelerinin iç açıları
2- Hücrelerin yere yaptıkları açı
3- Hücre tabanlarındaki eşkenar
dörtgenlerin açıları

Altıgen ve diğer geometrik şekillerde
yapılan petekler karşılaştırılacak
olursa, birim hacimde alan
kullanımında altıgen peteklerin
avantajı daha net görülecektir.
En az malzeme ile en fazla
depolama altıgen şekil ile
yapılmaktadır.

Arılar kusursuz bir altıgen için
gerekli olan 120 derecelik açıyı
da tamı tamına tutturarak petek
hücrelerini inşa ederler.

Daha sonra yarıştaki koşucuların yol-zaman ve sürat-zaman
grafiklerini milimetrik kağıtlara çizerek yarışın analizini
çıkardık. Bu şekilde işlediğimiz konuyu yaparak ve yaşayarak
öğrenmiş olduk. Bu da öğrencilerin gözünde zor olarak
bilinen sürat konusunu daha sevimli hale getirerek kalıcı
öğrenmeyi sağlamak açısından önemlidir.

Bal arılarının petek inşasında dikkat
ettikleri bir başka nokta ise
hücrelerin eğimidir. Hücreler yere
tam paralel olarak inşa edilse içeri
konulan bal dışarıya akacaktır.

Amacımız, istekli olan ve birbirinden
farklı enstrüman çalan öğrencileri bir
araya getirip öğrencilerimizin beraber
müzik yapmalarını sağlamak, takım
çalışmasının önemini vurgulamaktır.

Hücreler arılar tarafından her iki yana
doğru on üçer derece yükseltilerek
yere tam paralel olmaları engellenir.
Arıların kullandıkları üçüncü açı ise

Yeterli derecede bir enstrümanı çalmak
veya sesini doğru kullanabilmek
orkestraya girmek için yeterlidir. Müzik
faaliyetleri öğrencilerin kültürel ve sosyal
gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

hücre tabanlarının birleşme açılarıdır.

KUŞLAR
Kuşlar uzun göçlerde tek başlarına değil, sürü halinde uçmayı
tercih ederler.
Sürünün "V" şeklindeki uçuşu, her kuşa %23'lük bir enerji
tasarrufu sağlamaktadır.

KUNDUZ
Kunduz yuvası, aynı zamanda oldukça geniş bir
barajdır Kunduzun inşa ettiği baraj, suyun
önünü tam 45 derecelik bir açıyla keser.
Yani kunduz barajını, dalları suyun önüne
rastgele atarak değil tamamen planlı bir
şekilde inşa etmektedir.

Çocukların bir arada yaptıkları en güzel
etkinliklerden biridir çocuk koroları. Korolar,
sanatçı ve müzikseverlerin yetişmesinde çok
büyük bir etki gücüne sahiptir. Pek çok
bestecinin çocukluğunun, müzikle ilk
tanışıklığının çocuk korolarında başladığı
bilinen bir gerçektir. Koromuz çok sesli
eserler ve çocuk şarkılarının yanı sıra Türk
müziğine ait eserler de seslendirmektedir.
Herkesin içinde bizzat bulunarak, etkin bir
şekilde katılabileceği neredeyse tek müzik
ortamı da korolardır.

Burada ilginç olan günümüz hidroelektrik santrallerinin tümünün bu açıyla inşa edilmesidir.
Kunduzlar, suyun önünü tamamen kesmek gibi bir hata da yapmazlar. Barajı istedikleri
yükseklikte su tutabilecek şekilde inşa eder, fazla suyun akması için özel kanallar bırakırlar.
Kunduzun yaratılışı, yapacağı inşaatçılık işi için özel tasarımlarla doludur.

ÖRÜMCEK
Örümcek ağının ortasında spiral ve yapışkan bir
yer vardır. Diğer iplikçikler kurudur. Bir sinek
ağa konsa hemen yapışır. Kurtulmak için
çırpındıkça daha da yapışır. İkaz iplikçiği ile avın
yakalandığını anlayan örümcek gelerek avını
zehirler. İkaz iplikçiğinin bir ucu ağa bağlı, diğer
ucu ise daima kendisindedir. Ağlar, genellikle
yere dik vaziyettedir. Maksat, uçan arı ve
sinekleri yakalamaktır. Her örümcek türünün,
kendisine has ağ örme stili vardır.
Ancak dikkati çeken nokta, ağlarda gizli olan geometrik inceliklerin her zaman varlığıdır.

5A sınıfıyla Türkiye'nin doğal ve tarihi varlıklarını
gezdik. Güzel yurdumuzu tanıyarak el emeğiyle
haritalar oluşturduk. Her köşesi cennet olan
ülkemizin doğal ve tarihi güzelliklerinin keşfine
doğru eğlenceli ve öğretici bir yolculuk yaptık.

Müziksel işitme ve ritim duygusunu
geliştirmek, el-göz ve ayak koordinasyonunu
sağlamak, beynin mantıksal işleyiş
kapasitesini arttırmak, öğrencilerin klasik
müzik kültürlerini geliştirmek amacıyla
okulumuzda, öğrencilerimizle etkin çalışmalar
yapılmaktadır. Müzik kulübünde ve hafta
sonu yapılan kurslarda piyano çalmayı
öğrenen öğrencilerimiz okul dinletilerinde ve
çeşitli festivallerde yer almaktadırlar.

Orff yaklaşımının çıkış noktası ritimdir. Orff’un en
temel öğeleri müzik, ritim, doğaçlama ve
yaratıcılıktır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte
öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma,
başkaları ile işbirliği içinde çalışmayı öğrenme ve
dikkat becerilerinin gelişmesi sağlar. Kulübümüzde
öğrencilerimiz, mevcut temel müzik eğitimlerinin
yanı sıra orkestra kavramını, disiplinini ve düzenini
öğrenerek takım çalışmasıyla birlikte müzik
yapmanın keyfine varmaktadırlar.

6. SAYFA

ODTÜ ALP KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA YENİ
SATRANÇ ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Çocuk gelişiminin her aşamasında, ruh ve beden sağlığı başta olmak üzere
her yönde; sanatın, sporun ve diğer sosyal etkinliklerin önemli yeri
vardır.
Çocuğa zevk veren bu faaliyetler, onun kendini ve yeteneklerini tanıyıp
keşfetmesi, yaratıcılığının gelişmesi, zihnini çalıştırması ve bedeninin
çeşitli bölgelerini hareket ettirmesiyle çocuğun gelişimi üzerinde
olumlu etki yapar.

Okulumuzda, öğrencilerimize 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.
Öğrencilerimizin 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılında şimdiye kadar katıldıkları bazı yarışmalar
ve kazandıkları ödüller aşağıda yer almaktadır.

Öğrencimiz Deniz ÖNER 20-21 Eylül
2014 tarihlerinde Ankara’da yapılan
FY Akademi 1. Yıl Satranç Turnuvasına
katılmış ve ikinci olarak kupa ile
madalya kazanmıştır.

Elbette ilk olarak akla gelen dansın fiziksel yönü olacaktır. Daha esnek, daha ince, daha zarif,
daha sağlam ve daha sağlıklı bir vücudun bale eğitiminin tartışılmaz bir sonucu olduğu
herkesçe bilinmektedir. Bale sayesinde; esneklik, sağlamlık ve zarafetin yanı sıra, öğrenciler
doğru beslenmeyi ve vücutlarına iyi bakmayı küçük yaştan itibaren öğrenirler.

Daha sosyal ve dışa dönük bireyler
kazanmamızı sağlar. Çocukların fiziki
gelişlerine yardımcı olurken aynı zamanda da
estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına
göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengeler.

Vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olur,
enerji seviyenizi arttırır. Çeviklik kazandırır.
Topun takip edilmesini gerektirdiği için hız
ve dikkat kazandırır.

Değişen yaşam şekli hayatın kaçınılmaz bir gerçeği fakat sağlıklı nesiller için daha fazla hareket
etmek gerekiyor. Bu anlamda erken yaşta spora başlamanın pek çok avantajı var. Fiziksel
aktivite, durağan yaşam ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol
oynuyor. Ayrıca, kas-iskelet sistemi gelişimini olumlu yönde destekleyip çocuğun
sosyalleşmesine de yardımcı oluyor.

Kişide esnekliği, hızı, takım mantığını geliştirir. Oyunda belli bir hareket düzeni olmadığı için
kalp ve solunum sisteminin bu spora uyumu güçtür. Bedenin alt ve üst tüm kaslarıyla mide
kaslarını çalıştırır, böylece fiziksel kondisyonun gelişmesini sağlar.

Öğrencilerimizden Deniz ÖNER ve
Osman İsmet YALNIZ 18-19 Ekim 2014
tarihlerinde yapılan Konya Sonbahar
Satranç Turnuvasına katıldılar ve 8 yaş
kategorisinde Deniz ÖNER birinci,
Osman İsmet YALNIZ ise üçüncü olarak
madalya kazanmıştır.

Öğrencimiz Mevlüt BAHAR, 01-02
Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da
yapılan Türkiye Satranç Federasyonu
Ankara İl Temsilciliği Ankara 8 Yaş
Satranç İl Birinciliği Turnuvasına
katılarak birinci olmuş kupa ve
madalya kazanmıştır.

Öğrencilerimizden Deniz ÖNER, Tahsin Emin TEK,
Ayşe Ecem BAKDIK, Adnan Osman BAKDIK ve
Mevlüt BAHAR 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde
yapılan Konya 7-8-9 Yaş Grupları Satranç İl
Birinciliği Yarışmalarına katılmışlardır. Yarışma
sonucunda Deniz ÖNER 9 yaş birincisi, Tahsin Emin
TEK 8 yaş birincisi, Ayşe Ecem BAKDIK 9 yaş
ikincisi, Mevlüt BAHAR 8 yaş ikincisi, Adnan
Osman BAKDIK 7 yaş ikincisi olmuş ve madalya
kazanmışlardır.

Öğrencilerimizden Fatma Sude BAHAR 13-14
Aralık 2014 tarihlerinde yapılan Konya 12 Yaş
Kızlar Kategorisine katılarak Konya birincisi
olmuş ve madalya kazanmıştır. Öğrencimiz
ayrıca 24-30 Ocak 2015 tarihlerinde
Antalya-Manavgat Starlight Convention
Center Thalasso & SPA Hotel'de yapılacak
olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına
katılma hakkı kazanmıştır.

Özgüven kazanmasının yanında çocuğun ritim
Bireysel bir spor olduğu için kişinin kendi
duygusunun gelişmesini, vücut - göz
başına karar verme yetisini güçlendirir.
koordinasyonu gelişimini, sosyalleşmesini,
Dengeli bir duruş kazandırır. Hemen hemen
kendi vücudunu tanımasını, psikomotor
bütün vücut kaslarını çalıştırır. Forma
gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde
girmeye ve zayıflamaya yardımcı olur.
kendini ifade edebilmesini sağlar.

Öğrencilerimizden Mevlüt BAHAR , Fatma Sude BAHAR, Ayşe Ecem BAKDIK, Fadime Naz
BAKDIK 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde Karatay Sadrettin Konevi A.İ.L. salonunda yapılan
Konya 10-14-18 yaş Grupları Okullar Satranç İl Birinciliği Yarışmalarına katılmışlardır.
Yarışma sonucunda Mevlüt BAHAR 10 yaş genel kategorisi ikincisi olarak madalya ve gram
altın kazanmıştır. Ayrıca Ayşe Ecem BAKDIK 10 yaş kızlar birincisi, Fadime Naz BAKDIK 10 yaş
kızlar üçüncüsü, Fatma Sude BAHAR 14 yaş kızlar birincisi olarak madalya kazanmışlardır.

7. SAYFA

1) The heart of a blue whale is so big that one can swim comfortably
through its arteries. ( Burak BEZİRCİ 3-A )

Okulumuz 2A sınıfı öğrencileri ile ikinci ünitemiz
kapsamında, “My Family” temalı portfolyo
çalışmaları yaptık.
Öğrencilerimiz ailelerinin resimlerini çizip
kendilerinin ve aile bireylerinin fiziksel
özelliklerini anlatarak sınıftaki arkadaşlarına
sunum yaptılar.

2) Some snakes have got blue tongues.
( Taha ŞAHİN 3-A )

3) 1/4 of all the bones in the human body are down in your feet.
( Mert Emre BARAN 3-A )

6-A ve 7-A sınıfları, arkadaşlıklarını
pekiştirmek amacıyla ‘Friendship’
temalı ortak bir çalışma yaparak

4) A chameleon can move its eyes in two different directions at the
same time.So the chameleon can see virtually 360 degrees around
itself without moving its head. ( Buket YILMAZ 3-A )

çeşitli ürünler ortaya çıkardılar.
Takım çalışmasıyla ortaya konulan
etkinlikte; arkadaşlıkla ilgili resim,

5) An ostrich has the biggest eyes in the whole
animal kingdom.
Its eye is bigger than its brain. ( Beren KAYA 3-A )

6) Dolphins are the most intelligent animals. ( Y.Gökberk ATEŞ 3-A )

7) Kangaroos can’t walk backwards.
( Yiğit TAŞPINAR 3-A )

8) For you to take one simple step, 54 separate muscles in your feet
and back have to work in harmony together. ( İlknur YAYLA 3-A )

9) Ants sleep standing up. ( Çağlar KARAMANAV 3-A )

10) It takes 115 days for a snail to travel 1 mile. ( S.Beril SEZEN 3-A )

11) Like fingerprints, everyone’s tongue
print is different. ( Esra ÇELİK 3 –A )

12) Bats are the only mammals capable of true flight.
( Yavuz Selim TÜTÜNEKEN 3-A )

13) It will takes 7 seconds for the swallowed food to reach the stomach.
( Derin GÜLER 3-A )

14) A chameleon's tongue is twice the length of its body.
( Arda Turan ÖZDEN 3-A )

15) Voice of a duck does not echo. ( Osman BÖLÜKBAŞI 3-A )

16) Elephants can’t jump.
( Elif BAĞRIAÇIK 3-A )

17) A person winks 15.000 times a day. ( M.Eren ACAR 3-A )

18) A cheetah can go from 0 to 60 miles (96 kilometers) an hour in only three
seconds. ( N. Egemen BİZCANLI 3-A )

19) Hot water is heavier than cold water. ( Öykü BUSE DİLEK 3-A )
20) Horses can sleep while standing up.
( Ali Mert KESKİN 3-A )

şiir, şarkı sözleri ve çeşitli sloganlar
hazırlandı. Yapılan çalışmalar ise
İngilizce Sokağı’nda sergilendi.

Almanca dersimizde, 7/A sınıfı öğrencilerimizle birlikte aile üyelerinin tanıtımıyla ilgili
konumuzu tiyatral etkinlikler eşliğinde işledik.

8. SAYFA

