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: 4 HAZİRAN 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.

“BUGÜN GÜNLERDEN Pİ’’ ADLI KİTABIMIZ
Dünya Pi Günü kapsamında, 7-A sınıfındaki öğrencilerimizle pi sayısına
dair bir kitap çalışması hazırladık. Öğrencilerimiz bu kitapta pi sayısını
karikatür, masal gibi disiplinler arası etkinliklerle ifade ettiler.
Bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen Matematik Öğretmenimiz
Havva Gül TOSUN’a, Türkçe Öğretmenimiz Sibel ERSOY ARSLAN’a,
Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Gökçen ÖZDEMİR’e ve 7-A sınıfındaki
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

PROJEMİZLE TURNA KUŞLARI BARIŞA KANAT AÇTI
Türkçe derslerinde, 5-A sınıfı öğrencileriyle
okuduğumuz “Sadako” adlı bir öykü
kitabından esinlenerek “Turna Kuşları Barışa
Kanat Açsın” adlı projemizi gerçekleştirdik.
Hafta hafta incelediğimiz kitap, Japonya’ya
atom bombası atıldığı zaman yayılan
radyasyondan etkilenerek lösemi hastalığına
yakalanan küçük bir kızı konu alıyordu.
Sadako adlı bu küçük kız,
bir Japon
efsanesinden
esinlenerek
hastalıktan
kurtulabilmek için 1000
turna kuşu
katlamaya çalışıyordu.
Ne yazık ki bu küçük kız turna kuşlarını
tamamlayamadan hastalığa yenik düşüyordu.
Öğrencilerimiz de kitaptaki bu karakterden
esinlenerek 100 turna kuşu katlayıp, kuşların
kanatlarına barış sloganları yazarak bu kuşları okul
bahçemizdeki ağaçlardan birinin dallarına astılar.
Turna kuşlarını barışa ve özgürlüğe uçuran duyarlı
5-A sınıfı öğrencilerini tebrik ediyoruz.

23 NİSAN KARTPOSTALLARIMIZ
Görsel sanatlar dersinde, 3-A ve 3-B
sınıfındaki öğrencilerimizle 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
yaptığımız resim çalışmalarını kartpostallara
dönüştürdük.

SENEDE BİR GÜN DEĞİL NEFES ALDIĞIM HER GÜN
Annesini şüphesiz herkes sever. Bu sevgi daha anne karnındayken
başlar ve bu sıcacık his daha o zamanlardan karşılıklıdır. Ne yazık
ki bazen okul stresi, moral bozukluğu, ergenlik gibi nedenlerden
dolayı bazı kırıcı sözler kullanırız. En basitinden “Okul nasıl geçti
yavrum?” sorusuna “Şimdi biraz yorgunum. Akşam anlatsam olur
mu?” yerine “Ders işte!” diye ters ters cevap verdiğiniz olmadı mı
hiç?
Bazen de işten koştur koştur gelip nefes nefese yemeği yetiştiren
annenizin “Yemek için bezelye yaptım.” cümlesine “Bezelye mi?
Ben daha kaç defa bezelye sevmediğimi söyleyeceğim!”gibi kırıcı yanıtlar verilebiliyoruz .
Bunlar bazı durumlarda doğal karşılanabilir ancak sık ve daha ters yanıtlar tüm aileyi
olumsuz etkiler.
Peki yeryüzüne inmiş o sabırlı melekler nasıl yaklaşır bu duruma? İnanın annelerimiz
çoğu kez hiçbir şey olmamış gibi bize aynı içtenlik ve sevgiyle yaklaşmaya devam eder.
İşte o an vicdanımız sızlar ve tüm sert davranışlarımızdan dolayı bin pişman oluruz.
Gençliğe ilk adımı attığımız şu yıllarda her ne kadar kısa dönem ergenlik yapamayıp
bazen onların kalplerini kırsak da annelerimiz bizim için bir tanedir. Bu yüzden çoğu kez
davranışımız için annemizden özür diler ve onunla kucaklaşırız. Böylelikle daha rahat ve
hafiflemiş hissediriz. İşte bu salt sevgidir. Bize bu sevgiyi yaşatan annelerimizin Anneler
Günü yeniden kutlu olsun. Her gününüzü, anne değerini bir kez daha hatırladığınız
Anneler Günü tadında geçirmeniz dileğiyle… Dilara Naz ÇİÇEKCİ 7-A

KİTAP ÖNERİLERİ
Üstüme Kar Yağıyor
6,7,8. Sınıf Öğrencileri İçin
“Okuldan alınıp evlenmeye zorlanan on binlerce genç
kızın çığlığını taşıyan bir roman!”
Küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan Asuman, kendi
yaşamıyla ilgili hemen hiçbir konuda söz sahibi
olmayan, aile ve çevre baskısı altında yaşayan bir genç
kızdır. Ailesi, onun liseye devam etmesi yerine, uygun
gördükleri biriyle evlenmesini ister.
Delikanlının birinden mektup aldığı gerekçesiyle evden uzaklaştırılan Asuman, köydeki
teyzesinin yanına gönderilir. İstanbul’da yaşayan kuzenleri de yaz tatili için oradadır.
Başarılı bir iş yaşamı planlayan Nurcan’la ve üniversite tezini hazırlayan ağabeyi Cengiz’le
geçirdiği günler, genç kızın, yaşamını ciddi biçimde sorgulamasına neden olur. Ancak,
ailesi onun “iyi bir evlilik” yapması için ilk adımları atmıştır bile!..

Eve Giden Küçük Tren
2,3,4,5 ve 6. Sınıf Öğrencileri İçin
Bu kartpostalları da Kozağaç ESOB Özel Eğitim
Uygulama Merkezi’ndeki öğrencilerin 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını
kutlamak amacıyla oradaki öğrencilere
armağan ettik.

‘’TABLOLAR DİLE GELDİ’’ ADLI KİTABIMIZ
Disiplinler arası etkinlik kapsamında görsel sanatlar ve Türkçe
derslerinin birlikteliğiyle 5-A sınıfındaki öğrencilerimizle
‘’Tablolar Dile Geldi’’ adlı kitabımızı oluşturduk. Bu çalışmada
öğrencilerimiz ilk olarak görsel sanatlar dersinde ünlü tabloları
sanat eleştirisi yoluyla tanımaya, algılamaya çalıştılar.
Ardından Türkçe derslerinde, bu tabloların hissettirdiklerini şiir,
masal gibi yazılarla ifade ettiler. Son olarak ise hazırlanan tüm
çalışmalar kitaplaştırılarak öğrencilerimize dağıtıldı. Projemizde
emeği geçen görsel sanatlar öğretmenimiz Gökçen ÖZDEMİR’e,
Türkçe öğretmenimiz Sibel ERSOY ARSLAN’a ve 5-A sınıfındaki
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

“Hayaller bir vagona sığar mı?”
Maden ocakları yıllar önce kapatılmış bir köyün halkı,
üretmekten aldığı keyfi unutalı çok olmuştur. Herkes evine
çekilmiş; umudunu ve neşesini yitirmiştir sanki.
Günün birinde, eşyasını bir eşeğin sırtına yüklemiş Münevver
Hanım çıkagelir. Onun hayalleri, köyün en hayalci çocuğu
İlyas’ınkilerden bile daha çılgın gibidir. Büyük şaşkınlık
yaratan Münevver Hanım tek tek kapıları çalmaya başlar;
acaba köyü canlandırmayı başaracak mıdır?

Piranalarla Yüzen Çocuk
4,5 ve 6. Sınıf Öğrencileri İçin
“Balıkların dilinden anlayan “sıradan” bir çocuğun öyküsü!”
Roman, işsiz kalan amcasının, üretim alanına çevirdiği evde, sadece
çalışarak geçen tekdüze yaşama hapsolmuş bir çocuğun evden çıkış
ve değişim öyküsünü anlatıyor. Çıktığı yolculukta benzersiz
insanlarla tanışan, içindeki gücü ve sevgiyi keşfeden çocuğun
öyküsü, usta yazarın sıra dışı edebi gücüyle okuma keyfi yaşatırken,
bir yandan da birçok konuyu düşünme ve tartışma olanağı sağlıyor.
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2. KONYA PİYANO FESTİVALİ’NE OKULUMUZDAN REKOR KATILIM
Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen
2. KONYA PİYANO FESTİVALİ’ ne katılan 33 öğrencimiz,
okulumuzu başarıyla temsil etmiştir.

19 MAYIS COŞKUSU
Okulumuzda 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI coşkuyla kutlandı.
Sınıflar arası kaleli yakar top ve futbol turnuvası, çuval yarışı, kaşıkla pinpon topu taşıma
etkinlikleri öğrencilerin keyifli anlar geçirmesini sağladı.

BALE ETKİNLİKLERİMİZDEKİ AMACIMIZ
23 - 25 Mayıs tarihleri arası gerçekleşen festivale katılan
öğrenci ve velilerimiz klasik müzik dolu günler geçirdi. Son gün
yapılan belge töreninde ise öğrencilerimizin çalışmaları katılım
belgeleriyle taçlandırıldı.

OKULUMUZDA 2. PİYANO DİNLETİSİ YAPILDI
Sanat dallarına ilgi uyandırmak.
Estetik duygusu kazandırmak.
Bale yaparken kazandığı disiplini öğrencinin tüm yaşamına yaymak.
Beden gelişimine yardımcı olmak.
Zihinsel ve sosyal gelişime yardımcı olmak.
Yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve geliştirmek.

JİMNASTİK ETKİNLİKLERİMİZ

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 38 öğrencimiz, okulumuzda düzenlenen
piyano dinletisinde sergiledikleri performansla izleyicileri büyüledi. Piyano dinletisinin yanı sıra
keman ve solo şarkı performanslarıyla renklenen gecemiz, programa katılan öğrencilerin
söylediği ODTÜ Marşı ile son buldu.

Çocukların esneklik ve estetik kazanması, atak ve çevik olması
gibi birçok gelişim bu sporla kazanılır. Onları geleceğe
hazırlayan özellikler aletli ve aletsiz çalışma ortamında
geliştirilir. Bu aletler; ip, top, labut, jimnastik topu, sıra, mini
denge, minder, parmaklık, kasa gibi jimnastik aletleridir.
Okulumuzda düzenli olarak devam eden jimnastik etkinlikleri
sonucunda yarışmaya katılan öğrencilerimiz
Konya 3.sü olmuştur.

OKULUMUZDAKİ DANS ETKİNLİKLERİ
Okul öncesi çocukları dış dünyayı
keşfetmekten büyük zevk alır. Bu
dönemdeki çocuklar büyük bir merak ve
enerji ile sürekli hareket halindedirler. Bu
nedenle dans enerjiyi atmak, dengede
kalmayı öğrenmek, bedensel
koordinasyonu geliştirmek için etkilidir.
Ayrıca çocuklar dans ile kendi bedenlerini
tanır. Bu yaş grubundaki çocuklar için kişilik
yapılarına ve gelişimlerine uygun olan,
keyif aldıkları dans türü seçilmelidir.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN
11.PERA PİYANO FESTİVALİ’NE
KATILDIK
Okulumuzun 4-A sınıfı öğrencilerinden
Doruk Merter ÖZBULUT, İstanbul’da
düzenlenen 11. Pera Piyano Festivali’ne
katılmıştır.
Festivalde sergilediği başarıdan dolayı
öğrencimizi tebrik ediyoruz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
MODERN DANS GÖSTERİMİZ
Okul öncesi dönemden çıkan çocuklar kendi
bedenlerini daha iyi tanır ve kontrol edebilir.
Bu yaş grubundaki çocuklar jazz, tap dansı,
salsa, bale, modern dans gibi daha sistemli ve
kontrol gerektiren dansları öğrenebilir.

Okulumuzdaki dans etkinliklerinde, küçük yaş grubundaki çocukların özgürce hareket
etmelerini ve ritim öğrenmelerini amaçlamaktayız.

HALK OYUNLARI KULÜBÜMÜZ
Oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Müzik
eşliğinde yapılan hareketler oyun kapsamı
içerisinde
düşünülmektedir.
Kulüp
çalışmalarımızda; halk dansları, köçek
oyunları, sahne ya da mikrofon için
hazırlanmış eserler gibi oyunlar yer alır.
Okulumuzun halk oyunları kulübünde
çocuklar hem eğleniyor hem de
yeteneklerini sergileme şansı buluyor.

OKULUMUZUN ÖĞRENCİLERİ KORT TENİSİNDE
Dünyanın en prestijli spor dallarından olan
tenisin yararları:
Bireysel bir spor olduğu için kişinin kendi
başına karar verme yetisini güçlendirir.

Okulumuzda düzenlenen
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinliklerinde, öğrencilerimiz
sergiledikleri modern danslarla
izleyicilere keyifli dakikalar yaşattılar.

Dengeli bir duruş kazandırır.
Hemen hemen bütün vücut kaslarını
çalıştırır.
Hoşgörü ve nezaket duygularını geliştirir.
Hızlı düşünme ve karar vermeyi geliştirir.
Kişiye, spor disiplini ve belirli bir dünya
görüşü kazandırır.
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OKULUMUZDAN ESKRİMDE İL BİRİNCİLİĞİ
Konya GHSİM Okul Sporları Eskrim İl
Temsilciliği’nin 13.03.2015 tarihinde
düzenlediği ESKRİM İL BİRİNCİLİĞİ
YARIŞMASI’na
okulumuzun
eskrim
sporculardan 8-A sınıfı öğrencisi Onur
BARAN BAYDAR, YILDIZLAR (EPE-FLOREKILIÇ PUL BAŞLAMA) kategorisinde
katılarak KONYA İL BİRİNCİSİ olmuştur.
Öğrencimizi tebrik
devamını dileriz.

eder

başarılarının

DİLA’NIN ÖDÜLLÜ KULAÇLARI
Atatürk Yüzme Havuzu’nda 07 Mart 2015
tarihinde düzenlenen “Konya Okulları İl
Birinciliği Yarışmaları”nda, okulumuzun 5-A
sınıfı öğrencilerinden Dila USLU, küçük kızlar
kategorisinde, 200m serbest stilde rakiplerini
geride bırakarak KONYA İL BİRİNCİSİ olmuştur.
Aynı yarışma programı içerisinde 08 Mart 2015
tarihinde okulumuz öğrencisi Dila USLU, küçük
kızlar kategorisi 200m karışık stilde
KONYA İKİNCİSİ olmuştur.
Okulumuzu en iyi şekilde temsil eden öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

SATRANÇ TURNUVALARI VE ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER

Öğrencilerimiz Antalya- Manavgat’ta yapılan
“2015 Türkiye Küçükler
Satranç Şampiyonası”na katıldılar.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SATRANÇ ÖDÜLLERİ

2011-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI
SATRANÇ ÖDÜLLERİ TOPLAMI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

= 13

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

= 25

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

=9

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

= 22

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ = 8
ÖDÜL TOPLAMI

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ = 21

ÖDÜLLER TOPLAMI = 68

= 30

KONYA İLİ = 61

DİĞER İLLER = 7

Alınan kupa ve madalyaların dışında altın ödülü, tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, dijital
fotoğraf çerçevesi gibi çok sayıda ödüller de bulunmaktadır. Öğrencimiz Deniz ÖNER 2013
yılında Türkiye Küçükler Şampiyonasında en centilmen ve en küçük sporcu ünvanı ile
madalya almıştır.
Öğrencimiz Mevlüt BAHAR 2014 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 7 yaş genel
kategorisinde Türkiye 16.sı olmuştur.
Öğrencimiz Deniz ÖNER 2015 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 9 yaş kızlar
kategorisinde Türkiye 16.sı olmuş ve Milli Takım Havuzu yedek listesine girmiştir.
24 Haziran — 03 Temmuz 2015 tarihlerinde Konya Rixos Otel’de yapılacak olan Avrupa
Okullar Satranç Şampiyonası’na okulumuzdan 10 öğrencimiz ile katılacağız.
Şampiyonaya katılacak olan öğrencilerimiz :
Mevlüt BAHAR, Ahmet Servet ERCAN, Osman İsmet YALNIZ, Berkay Efe ÇAKICI,
Adnan Osman BAKDIK, Deniz ÖNER, Tahsin Emin TEK, Fadime Naz BAKDIK, Ayşe Ecem
BAKDIK, Fatma Sude BAHAR. Bu durumda şampiyonaya Konya’ dan en çok sporcu
gönderen okul bizim okulumuz olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

2. Dönem Okul İçi Satranç Turnuvası Ödül Töreni
Okulumuzda, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için rehberlik anlayışımıza uygun olarak
yapılan çalışmalarımızdan biri olan satranç dalında elde edilen başarılar öğrencilerimizle,
velilerimizle, kurucumuzla ve öğretmenlerimizle paylaşıldı. “2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
2.Dönem Okul İçi Satranç Turnuvası” sonucunda kategorilerinde birinci olan 15 öğrencimize
madalyaları verildi.

Öğrencimiz Tahsin Emin TEK “Çanakkale
Şehitlerini Anma Günü Satranç Turnuvası”nda
1. oldu.

“2015 Minikler ve Küçükler
Konya Okullar Satranç İl
Birinciliği Yarışmaları”na
okulumuzun öğrencileri de
katılarak birincilik, ikincilik ve
üçüncülük ödülleri
kazanmışlardır.

Okul Müdürü Mustafa NALVURAN öğrencilerimizin bugüne kadar 7 tanesi il dışında olmak
üzere, ilde 25 birincilik, 22 ikincilik, 21 üçüncülük olmak üzere toplamda 68 kupa ve
madalya kazandıklarını belirterek öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ YARDIM KURULUŞLARI AĞACI
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı Satranç
Turnuvası”na okulumuzdan
öğrencilerimiz de katılmış ve
birincilik, ikincilik, üçüncülük
ödülleri kazanmışlardır.

Sosyal bilgiler dersinde, 5-A sınıfımızla Türkiye'de
bulunan yardım kuruluşlarını işleyip okul
koridorumuz için bir yardım ağacı hazırladık.
Sosyal devlet anlayışı içerisinde öğrencilerimizle
beraber bir çalışma yapıp yardım kuruluşlarını
hep beraber hazırladığımız ağaçta yeşerttik.
Öğrencilerimiz, etkin katılım göstererek
hazırladıkları bu çalışmaları tüm okula
sergilediler.

6-A SINIFINDA BALIKLARDA FARKLI ÜREME TİPLERİ DENEYİ
“8, 10, 12 ve 14 Yaş Konya 23 Nisan 2015
Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası”na
okulumuzdan öğrencilerimiz de katılmış ve
birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri
kazanmışlardır.

Balıklarda dış döllenmenin ve dış gelişmenin gerçekleştiğini
derslerde öğrenmiştik. Fakat yaptığımız etkinlikle hayatın
tekdüze olmadığını, farklı tonlar barındırdığını fark ettik.
Cichlid balıklarında (Bizim Sarı Prenseslerimizde olduğu
gibi) dış döllenme gerçekleştikten sonra dişi balık
döllenmiş yumurtaları ağzına alır ve 20 – 25 gün ağzında
tutar. Bu sürenin sonunda balıklar ana canlıyı terk
ederler. Öğrendiğimiz şeylere tezat da oluştursa bizim
balıklarımız yavrularını ağzında tuttu. Anne 20 – 25 gün aç
kalmasına rağmen yavrularını terk etmedi.
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Did you know 11% of people are left handed?
Did you know August has the highest percentage of births?

1.
Agatha spent several days in

Did you know unless food is mixed with saliva you can't taste it?

the hospital. She wasn’t

Did you know the average person falls asleep in 7 minutes?

injured or sick. She had to be
carried out when she left,
though. Why was she in the

Did you know a bear has 42 teeth?

hospital?

2.
Five pieces of coal, a carrot
and a scarf are lying on the
grass. Nobody put them on
the grass but there is a
perfectly logical reason why
they should be there.
What is it?

Did you know an ostrich's eye is bigger than it's brain?
Did you know most lipsticks contain fish scales?
Did you know no two corn flakes look the same?

Did you know lemons contain more sugar than strawberries?

3.

4.

Did you know 8% of people have an extra rib?

Once several Amazons

A bus driver was heading
down a street in Colorado. He
went right past a stop sign
without stopping, he turned left
where there was a "no left
turn" sign and he went the
wrong way on a one-way
street past a cop car. Still - he
didn't break any traffic laws.
Why not?

Did you know 85% of plant life is found in the ocean?
Did you know rabbits like licorice?

(women-warriors in Greek
mythology) captured a man.
They sentenced him to death,
but granted him the last wish.
Having heard his wish, none of

Did you know the Hawaiian alphabet has 12 letters?

them wanted to kill him.

Did you know 'Topolino' is the name for Mickey Mouse Italy?

What did he say?

Did you know the most commonly used letter in the alphabet is E?
Did you know the least used letter in the alphabet is Q?

Crossing the River Riddle
There was a farmer who wanted to go across a river. The farmer had a dog, a goat, and some
Did you know the 3 most common languages in the world are Mandarin Chinese, Spanish
and English?
Did you know dreamt is the only word that ends in mt?
Did you know the names of all continents both start and end with the same letter?
Did you know if you try to say the alphabet without moving your lips or tongue every
letter will sound the same?

cabbage. The farmer’s boat was very small so the farmer could only take one thing across the
river at a time.
The problem was that if the goat were left alone with the cabbage, then the goat would eat
the cabbage. If the dog were left alone with the goat then the dog would eat the goat. How
can the farmer get everything across the river?

Did you know a cat has 32 muscles in each ear?
Did you know the smallest bones in the human body are found in your ear?
Did you know cats spend 66% of their life asleep?
Did you know Switzerland eats the most chocolate equating to 10 kilos per person per
year?

Men with Hats Riddle
Mike, Tim, and Sam were caught stealing so the King sent them to the dungeon. But the king
Did you know the first English dictionary was written in 1755?
Did you know African Grey Parrots have vocabularies of over 200 words?
Did you know a giraffe can clean its ears with its 21 inch tongue?
Did you know hot water freezes quicker than cold water?

decided to give them a chance. He made them stand in a line and put hats on their heads. He
told them that if they answer a riddle, they could go free. Here is the riddle:
Each of you has a hat on your head. You do not know the color of the hat on your own head. If
one of you can guess the color of the hat on your head, I will let you free. But before you
answer, you must keep standing in this line. You cannot turn around. Here are my only hints:
There are only black hats and white hats. At least one hat is black. At least one hat is white.

Did you know sound travels 3 times faster through water than in air?
Did you know you burn more calories sleeping than watching TV?
Did you know the first Burger King was opened in Florida Miami in 1954?
Did you know the average person will consume 100 tons of food and 45,424 liters
(12,000 gallons) of water in their lifetime?

Did you know the human body of a 70 kg person contains 0.2mg of gold?
Did you know Americans eat 35,000 tons of pasta a year?
Did you know the subject of the first printed book in England was about chess?

Mike couldn’t see any hats. Tim could see Mike’s hat but not his own. Sam could see Mike’s
hat and Tim’s hat but not his own. After one minute, nobody had solved the riddle. But then a
short while later, one of them solved the riddle. Who was it and how did he know?

5. SAYFA

6. SAYFA

DOĞA İLE İÇ İÇE DENEYLER YAPIYORUZ

Aslında çocuklar çevrelerine, doğaya ve burada yaşayan tüm
canlılara karşı doğal olarak ilgililerdir. Zamanlarını doğada
geçirmek, gördükleri şeyleri merak ederek incelemek ve
merak ettikleri hakkında bir şeyler öğrenmek çocuklar için
çok zevklidir. Bu nedenle, çocukların bu ilgi ve meraklarından
yararlanarak doğayı keşfetmeleri için mümkün olduğunca
doğaya çıkmalarını sağlamak gerekir. Biz de ana sınıfı
öğrencilerimiz ile güzel havaları değerlendirerek okul
bahçesinde kısa gezintiler yapıp bahçede doğa inceleme ve
kitap okuma çalışmalarına yer veriyoruz. Bazen de
fen bilimleri deneylerimize doğayı da dahil edip öğrenmeleri
kalıcı hale getiriyoruz.

VELİ KATILIMI

ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURUYORUZ
Biliyoruz ki çalışmalarda çocukların günlük hayatta iç içe
yaşadıkları malzemelere yer vermek daha kalıcı öğrenmeler
sağlar. Bizler de bu yüzden yumurta kutuları, pet şişeler,
plastik bardaklar, ip ve kumaş parçaları gibi çocukların günlük
hayatta bizzat dokundukları, hissettikleri atık materyallerle
çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, tuvalet kağıdı
ruloları ve peçeteler ile kalem kutusu, kitap ayracı gibi ürünler
yaparak bu atık malzemeleri değerlendirdiler. Yaptığımız
etkinlikle öğrencilerimiz çevrelerindeki materyallere farklı bir
pencereden bakabilme becerisi, materyalleri daha verimli
kullanarak çevreyi koruma bilinci kazandılar.

Ana sınıfı öğrencilerimizin farklı bakış açıları
kazanabilmeleri için değişik meslek gruplarından
velilerimize sınıf içi etkinliklerde yer verdik.
Ana sınıfı A şubesi velilerimizden Diş Hekimi Tuğba
ÖZÇELİK, çocukların dişlerini muayene ederek
çocuklarımıza diş sağlığı konusunda bilgi verdi.
Ana sınıfı B şubesi velilerimizden Havva AÇIKGöZ, çocuklar
ile değişik fen deneyleri yaparak öğrencilerimizle havanın
ağırlığı ile ilgili sohbet etti.

KELOĞLAN MÜZİKALİ VE BİLİM
MERKEZİ GEZİLERİMİZ

BİTKİ İNCELEME ÇALIŞMAMIZ

Ana sınıfı öğrencilerimiz ile birlikte Konevi
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Keloğlan
Müzikali”ne giderek orada neşeli vakit geçirdik.
Bilim merkezine giderek değişik icatlara tanıklık
ettik. Günlük hayatlarımızda da işimize
yarayacak pratik bilgiler edindik.

MUTFAK ETKİNLİĞİ

Ana sınıfı öğrencilerimizin evlerinde
aileleriyle birlikte ektikleri bitkileri
sınıflarımızda inceledik. Bitkilerin
büyüme aşamalarını, büyümeleri
için gerekli olan maddeleri detaylı
şekilde öğrendik. Tohumların
yeşererek büyümelerini sabırla
incelemek ve sınıfta sergilenen
çiçeklerinin sorumluluğunu almak
öğrencilerimize büyük keyif yaşattı.

Ana sınıfı öğrencilerimiz ile birlikte
yoğurt yapmayı öğrendik.
Kendi yaptığımız yoğurtları yerken de
ayrı bir tat aldık doğrusu.

BAHÇEMİZDEN ETKİNLİKLER

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI’NI
COŞKUYLA KUTLADIK

ANNELERİMİZE SÜRPRİZ
“Cennet anaların ayakları altındadır.”
bizler de bunun farkındalığı ile melek
annelerimizin anneler günlerini
kutlamak amacıyla rengarenk, cıvıl cıvıl,
sevimli önlükler boyadık.

Baharın gelip havaların da ısınmasıyla bahçe etkinliklerimize
başladık. Okulumuzun bahçesinde, öğrencilerimiz kendi
seçtikleri kitapları keyifle incelediler. Güneşin ve temiz
havanın tadını çıkardılar.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
çocuklarımıza adadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı biz de okulumuzda coşkuyla
kutladık. Ana sınıflarımızla yaptığımız şenliğimizde
çeşitli oyunlar oynadık ve yarışmalar yaptık.

Ana sınıfı B şubesiyle, “Nature” (Doğa) ünitesinde öğrencilerin doğayı
yakından tanımaları ve kelimelerin İngilizce karşılıklarını zihinlerine
yerleştirebilmeleri için çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerle
doğal ortamda, okul bahçesinde, canlandırmalar yapılmış,
öğrencilerimizden gördükleri tüm olguları adlandırmaları istenmiştir. Bu
çalışma sonunda öğrenci merkezli Nature ( Doğa) ünitesi başarıyla
öğretilmiştir. Aynı zamanda etkinliğimizin, öğrenci merkezli eğitimin diğer
ünitelerini de ((Numbers and Colours) harmanladığı görülmüştür.

BAHAR AĞACI
Renkli A4 kağıtlar kullanarak rengarenk bir bahar ağacı yaptık. Kağıtları
yelpaze tekniği ile katlayarak bahar ağacımızı neşeyle tamamladık.

UZAY PROJEMİZ
Mayıs ayı temamız
olan “Uzay” ile ilgili
büyük bir güneş
sistemi yaptık.
Gezegenleri,
gezegenlerin
özelliklerini ve
sayısını öğrendik.
Yaptığımız dev
astronotumuzla
projemizi
tamamladık.

Ana sınıfı A şubesi öğrencilerimizle İngilizce
dersimizde hijyen konusunu işledik. Bu
dersimizde hijyen kurallarını öğrendik. İngilizce
videolar izleyip hikayeler okuduk. Sanat etkinliği
dersimizde ise öğrencilerimizin getirmiş olduğu
sağlıklı ve sağlıksız yiyecek resimlerini kullanarak
sağlıklı diş ve sağlıksız diş posteri hazırladık.
Öğrencilerimizin iki grup halinde hazırladıkları
birbirinden yaratıcı posterler İngilizce panomuzda
yerini aldı.

7. SAYFA

1-A ve 1-B SINIFLARI TÜM OKULA SATIŞ YAPIYOR
Yaparak yaşayarak öğrenen öğrencilerimiz ünitemiz kapsamında “paralarımız” konusunu
öğrenip satış yaptılar. Öğrencilerimiz, öğrendiklerini günlük yaşama kolayca aktarabilen
bireyler haline geldiler.
Bizler de kantinimizi satış alanına dönüştürerek bu etkinliğimizi tüm okulla buluşturduk.

DENİZ: Mutluluğun rengi bütün renklerdir çünkü hayat rengarenk güzeldir.
HAYAT: Mutluluğun rengi mavidir çünkü mutluluk gökyüzündedir. Orada özgürlük vardır.
FADİME: Mutluluğun rengi bütün renklerdir çünkü mutluluk insanlar çoğaldıkça değişir.
NEHİR : Mutluluğun rengi gümüş rengidir çünkü yıldızlar gecenin karanlığını aydınlatır.
YAVUZHAN : Mutluluğun rengi siyahla beyazdır. Aynı Beşiktaş gibi, kartalım gibi.
ELİF : Mutluluğun rengi pembedir çünkü çiçekler pembedir. Bir de pembe bana çok
yakışıyor.
YAVUZ SELİM : Mutluluğun rengi kırmızıdır çünkü al bayrağımız kırmızıdır. İnsanın içine
sevgi katar.
TAHSİN : Mutluluğun rengi beyazdır çünkü beyazın içinde tüm renkler tüm duygular vardır.
ARDA : Mutluluğun rengi kırmızıdır çünkü kalbimiz mutluluğumuzun sembolüdür.
Bu satış etkinliği ile miniklerimiz, diğer öğrencilerle daha da kaynaştı ve miniklerimizin
iletişimleri güçlendi. Öğrencilerimizi zihinsel ve sosyal yönden geliştiren etkinliğimiz,
öğrendiklerimizi daha da kalıcı hale getirdi.

2-A SINIFI İLE BİLİME YOLCULUK
Öğrencilerimiz bilime yolculuk dersi ile araştırmaya ve çok yönlü düşünmeye devam ediyor.

NAZ : Mutluluğun rengi sarıdır çünkü mutluluk güneş gibi parlar. Bir kalpte mutluluk asla
sönmemelidir.
KAAN : Mutluluğun rengi kırmızıdır çünkü mutluluk kanımızdadır.
BERKE : Mutluluğun rengi mordur çünkü mor menekşeler huzur verir.
BERAT : Mutluluğun rengi mavidir çünkü denizler uçsuz bucaksız denizler mavi renktedir…
Denize girenler mutlu olur.
KEREM K : Mutluluğun rengi beyazdır çünkü mutluluk içten doğar, saftır. Mutsuzluk ise
siyahtır, kötüdür.
KEREM C : Mutluluğun rengi mavidir çünkü insanlar gökyüzüne çıkınca ve denize girince
çok mutlu olur.
ZEYNEP : Mutluluğun rengi yeşildir çünkü yeşil kırların, bahçelerin, tabiatın rengidir.
ATİLLA : Mutluluğun rengi turuncudur çünkü insana neşe verir ve ateşin rengidir.
GÖKBERK : Mutluluğun rengi yeşildir çünkü çimenler, ağaçlar, yapraklar ve her taraf yeşille
kaplıdır.
AYŞE : Mutluluğun rengi turuncudur çünkü portakalın, havucun, vitaminlerin rengidir.
Sağlığımızın rengidir.

2-A sınıfı öğrencileri bu derste paraşütün havada kalma süresini etkileyen faktörleri bulmak
amacıyla bir deney gerçekleştirdi. Bu çalışma için biri büyük diğeri küçük iki paraşüt
hazırladılar. Biri büyük diğeri küçük iki silgi ve saatle okulumuzun bahçesinde paraşütün
hareketlerini gözleyip yere ulaşma süresini ölçtüler. Paraşütün büyüklüğünün ve paraşüte
takılan ağırlık miktarının paraşütün yere ulaşma süresini nasıl etkilediğini deneyerek
öğrendiler.

3-A SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN TEMALI KİTAP ÇALIŞMASI
Ulusal egemenliğimizin çocuklara bayram olarak hediye edildiği 23 Nisan 2015 tarihini
öğrencilerimiz coşkuyla kutladılar. Öğrencilerimiz, bu kutlu günün anısına yazı, şiir ve
resimlerinden oluşan ilk kitaplarını hazırladılar.

İBRAHİM: Mutluluğun rengi kahverengidir çünkü atlar kahverengidir. Ben atları çok
seviyorum.
BAŞAK LEVENT (3-B Sınıf Öğretmeni): Mutluluğun rengi bukalemun gibidir çünkü hayatın
hangi rengine yakınsanız mutluluk da o renge bürünür. Bizler de gökkuşağındaki o renkler
gibi birbirimizden farklıyız ve hepimiz özeliz.

4-A SINIFI ÖĞRENCİLERİ KEŞİFTE
Makinelerin elektrikle nasıl çalıştığını, buğdayın nasıl una dönüştüğünü gözlemlemek için
4-A sınıfı öğrencileri geziye gittiler.
“Büyük Hekimoğlu Un Fabrikası”na geziye giden öğrencilerimiz Sayın Osman HEKİMOĞLU
eşliğinde fabrikayı keşfe çıktılar.
Öğrencilerimizi bilgilendiren ve onlarla yakından ilgilenen velimize teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

8. SAYFA
Ana sınıflarımızın mezuniyet gecesinde öğrencilerimiz bizlere Türkçe drama, İngilizce drama , Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan koro ve dans gösterilerini sundular. Velilerin yoğun
katılımıyla şölene dönen gecede duygusal anlar da yaşandı. Mezuniyet gecesi sonunda ana sınıfı öğrencileri için hazırlanan sembolik diplomalar, sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere
takdim edildi.

Okulumuzun 4. ve 8. sınıflar mezuniyet töreni 05.06.2015’te Hilton Otel’de düzenlenen muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Geceye velilerimiz, okul aile birliği başkanı ve üyeleri,
öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz okul müdür ve müdür yardımcılarımız katıldı. Okul Müdürü Mustafa NALVURAN’ın açılış konuşmasının ardından akademik ve sosyal alanda başarı kazanan
öğrencilerimiz başarı belgeleri ve plaketlerle ödüllendirildi. Gecenin sonunda orkestranın sahnede yer almasıyla birlikte mezunlarımız ve konuklarımız yemeklerini yerken keyifli saatler
geçirdiler. Programımızın sonunda mezun olan sınıflarımız için özel olarak hazırlanan mezuniyet pastaları kesildi. Buram buram mezuniyet coşkusu ve heyecanın hissedildiği gecede okulumuz
bir kez daha farkını ortaya koydu.

Yıl boyunca emek harcayıp yakaladıkları başarıya ulaşabilmek için ter döken öğrencilerimiz için hazırlanan sene sonu gecemizde, çeşitli halk oyunu gösterilerine ve halk müziği koro şarkılarına
yer verildi. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz hazırlanan bu gecede gönüllerince eğlendiler.

