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: 6 HAZİRAN 2016

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

KİTAP SATIRLARINDAN MEKTUPLARA

ODTÜ ALP KOLEJİNDE TEOG BAŞARISI
27- 28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan 8. Sınıf TEOG sınavı sonrası öğrencilerimiz güzel
sonuçlar elde ettiler. Öğrencilerimizden Dilara Naz ÇİÇEKCİ de sınavdaki tüm soruları
doğru cevaplandırarak bizleri ve ailesini gururlandırdı. Öğrencimizi tebrik ediyor
başarılarının devamını diliyoruz.

Türkçe öğretmenlerimizden Ayla SOYSALGİL’in başlattığı “Okuma Kitapları Mektup Projesi” ile tüm
ülkede yer alan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında okuyan beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencileriyle
okulumuzun öğrencileri; yıl boyunca okudukları kitaplar hakkında mektup yoluyla fikir alışverişi
yapma fırsatı buldular. Böylece kitaplar sayesinde yeni dostluk kapılarını da aralamış oldular.

TÜRKÇE DERSİ “ELİM SENDE” PROJESİ

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA DERECE ALDIK
İl çapında düzenlenen “Mültecilik ve Göç”
temalı kompozisyon yarışmasına
okulumuzun 8. sınıf öğrencilerinden
Müge GEÇER de katıldı.
Yarışmada mansiyon ödülü alan
öğrencimiz Kent Park’ta yapılan törende
plaketle ödüllendirildi.
Öğrencimize, okulda yapılan mini törenle
de tebrik çiçeği takdim edildi.

Türkçe öğretmenlerimizden Sibel ERSOY ARSLAN’ın
koordinatörlüğünde kasım ayında başlatılan ve ODTÜ
GV Mersin Okulu ile beraber yürütülen kitap yazma
projemizi başarıyla tamamladık.
Barış temalı öyküler yazmaya başlayan öğrencilerimiz
öykülerini Mersin okuluna gönderdiler. Onlar da
öykülerin gelişme bölümlerini yazıp resimlediler.
Son olarak ise öykülerin sonuç bölümlerini
okulumuzun 7-A sınıfı öğrencileri tamamladılar.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Büşra BÜYÜKTERMİYECİ’nin
de katkılarıyla tüm bölümler resimlenerek kitap haline
getirildi.

MİNİK KALPLERDEN BÜYÜK DAYANIŞMA
Okulumuzun 2-A sınıfı
öğrencileri, araştırma etkinliği
olan ''Meraklı Gazeteci''
çalışmasıyla faydalı bir
kampanyaya dâhil olmanın
sevincini yaşadılar.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAP ÖNERİLERİ
Çocukların Hayal Dünyası, Uzaydan
Geniştir! (4, 5 ve 6. Sınıflar İçin)

Zaman Sihirbazı
(2, 3 ve 4. Sınıflar İçin)

Polisiye tadında
kitaplarıyla çok sevilen
senarist-yazar Sevgi
Saygı, son çocuk
romanıyla okurlarını
yine mizahla
harmanladığı eğlenceli
bir maceraya
davet ediyor.

Durdurun zamanı! Zamanın sırlarını
bir de bu işin sihirbazı Anton'dan
dinleyin. Neden mi? Çünkü çok
eğlenceli!

Birbirinden ilginç
karakterleri, temposu hiç
düşmeyen kurgusu ve
yalın ama muzip anlatımıyla dikkati çeken roman,
çocukların sınırsız hayal dünyasının peşine takılıyor.

Gitmekle Kalmak Arasında, Kardeşlik ve
Aile Olma Halleri…
(6, 7 ve 8. Sınıflar)
Günümüzün en sevilen çocuk ve gençlik kitapları
yazarlarından Christine Nöstlinger, genişledikçe bireyleri
birbirinden uzaklaşan modern ailede çocukların sorunlarını
irdelerken ergenin dünyasına duyarlılıkla yaklaşıyor. Kendi
çocuklarına bile hoşgörüyle davranmayı başaramayan baskıcı
yetişkinleri, tipik Nöstlinger üslubuyla, ustaca bir mizahla
eleştiriyor.

Okudukları gazetelerden
ilgilerini çeken haberleri sınıf
içinde paylaşırken tanıştıkları
“Oyuncak Timleri”
öğrencilerimizin oldukça ilgisini
çekti.
Kızılay Ankara Şubesi Gençlik Kollarının başlattığı kampanyaya öğrencilerimiz de büyük bir
istekle katıldı. Öğrencilerimiz, evlerinde oynamadıkları oyuncakları özenle seçip oyuncağı
olmayan hasta ya da sığınmacı çocuklara bu oyuncakları iletmek için kolları sıvadılar.
Öğrencilerimiz bu haberle birlikte Kızılayın hayatın her alanına dokunduğu gerçeğinin bir kez
daha farkına vardılar.

PERA PİYANO FESTİVALİ’NDE
ÖĞRENCİMİZİN EZGİLERİ YANKILANDI
İstanbul Pera Piyano Festivali’nin bu yıl 11’incisi
düzenlendi. Bu festival; ustalık sınıfları, konserler,
seminerler, katılımcı konserler, yarışmalar ve dünyanın
her yerinden gelen misafir jürisi ile adeta bir piyano
şenliğine dönüştü.
Festival, 1300’e varan katılımcı sayısıyla belki de
dünyada ilk olabilecek bir piyano şenliğine imza attı.
Okulumuzun 5-A sınıfı öğrencilerinden
Doruk Merter ÖZBULUT da bu büyüleyici piyano
festivaline katılarak bizleri gururlandırmıştır.

2. SAYFA

OKUMA YAZMAYA İLK ADIMLAR
MİNİK GEZGİNLER
Geziler; çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, bilgilerinin kalıcı
olmasını sağlar. Öğrencilerimiz gezilerde; gözlem yapma, inceleme, merak
duygularını giderme gibi fırsatlar bularak bilişsel gelişim ile ilgili kavramları
kazanmaktadırlar. Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kurması, arkadaşları ile
işbirliği yapması; grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerine getirme ve
yaratıcılığın gelişmesi için de bu tür geziler önemli fırsattır. Okulumuzda da
alan gezileri seçimi yapılırken çocukların tüm gelişim alanlarını
destekleyecek yerlere önem verilmektedir.

Okulumuzda, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında, çocukların yaşam boyu
kullanabilecekleri dinleme, konuşma, etkili iletişim kurma gibi davranışları
kazanmaları amaçlanmaktadır. Çocuklar, okuma becerilerini geliştirmeye yönelik
etkinliklere katılarak çevrelerindeki basılı materyallerin özelliklerine dikkat
ederek ve yetişkinlerin yazı dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyerek okula
başlamadan çok daha önce okuma kavramlarını oluşturmaya başlamaktadır.

OYUNLARLA BÜYÜYORUZ
SANAT ETKİNLİKLERİ

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 ve
gelişim düzeyine, bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler vererek
çocuklarımızın yaratıcılığını daha iyi ortaya koymalarını
sağlamaya çalışmaktayız.

Oyun, çocukların gelişiminde önemle yer alan bir etkinliktir.
Oynadığı oyunlarla cinsel kimliğini fark eder, sorumluluk alır,
toplumsal kuralları öğrenir. Oyun, çocuğa hiç kimsenin
öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenebileceği
bir yöntemdir.

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ
Okulumuzda fen ve doğa etkinlikleri çerçevesinde çocukların deneylere aktif
olarak katılmaları, gözlemlerde bulunmaları sağlanarak karşılaştırma ve
sınıflama yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, ayrıntılara dikkat etme,
gözlem ve deney yapma, hipotez kurma gibi temel becerileri
kazanmaları hedeflenmektedir.

MATEMATİK ETKİNLİĞİ
Model oluşturma, gözlem yapma,
ölçme-kıyaslama, aynı ve farklı olanları
bulma, eşleştirme yapma gibi
etkinlikler ile çocuklara anlayarak ve
kavrayarak matematik işlemlerini
yapmalarını sağlayacak uygulamalar
gerçekleştirdik. Eğlenirken öğrendik,
öğrendikçe mutlu olduk.

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ
Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi kedini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine yardımcı
olur. Kendinin farkına varan çocuk da kendini kolaylıkla ifade edebilme, günlük sevinçlerini,
üzüntülerini başkalarıyla paylaşma özelliği kazanabilir. Ayrıca çocuk, çevresinde gördüğü
olumlu ilişkiler yoluyla kendine güven duymayı öğrenecektir. Bu da onun duygusal yaşamının
sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacaktır. Türkçe dil etkinliklerinde uygulanan günlük
hayattaki nesne ve olaylar hakkındaki sohbetler, sözcük oyunları, çeşitli öyküler,
tekerlemeler, şiirler, bilmeceler, parmak oyunları, öykü kitabının okunuşunu izleme, kitabı
sağdan sola çevirme gibi etkinlikler; görsel okumanın gelişmesi, renkleri ayırt edebilme,
görsel-işitsel hafızanın gelişmesi, el-göz koordinasyonu gibi okuma öncesinde gerekli olan
becerilerin gelişmesinde önemli rol oynar.

3. SAYFA

1-A SINIFI OYUNCAK TASARIMI
1-A sınıfı olarak bu sene öğrendiğimiz geometrik şekilleri ailemiz ile birlikte günlük
hayatımıza taşıdık. Öğrendiğimiz şekiller ile kendi oyuncaklarımızı tasarladık. Ailemiz
ile birlikte zaman geçirmenin, yeni şeyler üretmenin tadına vardık. Oyuncaklarımızı
tasarlarken, öğrendiğimiz konularımızı da pekiştirdik. Ayrıca atık malzemeleri
değerlendirmeyi de ihmal etmedik. Böylece çevreye de katkı sağlayarak daha da
bilinçlendik. Ailemizin katkılarıyla yaptığımız oyuncaklarımızı sergileyerek çalışmaları
sınıfımızda sunduk. Bu etkinlik ile atık malzemelerin muhteşem geri dönüşümünü
keşfederek derslerde öğrendiklerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık.

3-A SINIFI ÖĞRENCİLERİ TARİH VE
BİLİM YOLCULUĞUNA ÇIKTI
3-A sınıfı öğrencilerimiz, ilimizin Çumra ilçesi yakınlarındaki
Çatalhöyük Neolitik Kenti’ni ziyaret ettiler. Çatalhöyük’ün dünyadaki
arkeolojik alanlar arasındaki önemini, o dönemde yaşamın nasıl
sürdürüldüğünü; müzeyi gezerek örnek evin içini inceleyerek, kazı
alanında uzman çalışanları gözleyerek öğrenmeye çalıştılar.
Çatalhöyük’ün, Anadolu ve civarında kurulan ilk köylerden biri
olduğunu ve bu nedenle 2012 yılında UNESCO dünya mirası listesine
alındığını öğrendiler.

KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN BAŞLANGICI OLAN 19 MAYIS 1919

DEĞERLER AĞACI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelemizi başlattığı yer olan Samsun' a
çıkışının 97. yıl dönümünde, 4-A sınıfı öğrencilerimiz poster çalışması yaptı. Öğrencilerimiz,
bu tarihle ilgili araştırmalar yapıp elde ettikleri görsel materyallerle posterlerini iki grup
halinde hazırladılar. Ekip çalışmasının en güzel örneklerini sergiledikleri bu etkinlikten
duydukları gurur ve mutluluk yüzlerine yansıdı.

1-B sınıfı öğrencileri olarak her birimiz bir değerimizi temsil ettik. Kimimiz
adalet olduk, kimimiz barış… Ardından değerlerimizi kuşların kanadına yazdık,
duvarımıza astık. Çocuk kalplerimizle değerlerimizin yere düşmemesini diledik.

4-B SINIFI “5N 1K” İLE ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI

Türkçe dersinde 5N 1 K ile öykü oluşturma yarışması yaptık. Beş gruba ayrılan
öğrencilerimiz, kutudan rastgele seçtikleri 5N 1K cevapları ile öykü yazdılar.
Yazdıkları öyküye uygun resim yaptılar.
Birbirlerine oy vererek birinci gelen grubu seçtiler.

GEOMETRİK CİSİMLERİ ve ŞEKİLLERİ ÖĞRENDİK
2-B sınıfı grup halinde, geometrik cisimlerin şekillerini oluşturarak
geometrik kavramları somutlaştırarak öğrendiler.

ORMAN HAFTASINI KUTLADIK
2-B sınıfı öğrencilerimiz orman
haftasında orman şapkaları yaparak
şiirlerini okudular.
Böylece ormana ve doğaya karşı
farkındalık oluşturarak ormanın ve
ağacın önemini kavradılar.

4. SAYFA

ODTÜ ALP KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ SATRANÇTA ÖDÜLDEN ÖDÜLE KOŞUYOR
Satrancın insan hayatındaki yeri ve öneminin kurum olarak farkındayız. Öğrencilerimize alanında uzman Satranç Öğretmeni ve Zeka Oyunları Eğitmeni FİDE Satranç Hakemi ve
Satranç Antrenörü Hasan GÜVEN tarafından (FİDE= Dünya Satranç Federasyonu) FİDE ve TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) satranç kurallarına uygun olarak dersler
verilmektedir. Satranç eğitimi ile öğrencilerimiz hem eğleniyorlar hem de hayata hazırlanıyorlar. Böylelikle gerçek hayatımızda büyük önemi olan sabır, hoşgörü, akılcı düşünme,
kazanma ve kaybetme duyguları satranç sayesinde kazanılıyor.

Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-14 Şubat 2016
tarihlerinde düzenlenen Minik Erkekler, Minik Kızlar ve
Küçük Kızlar kategorileri satranç yarışmalarına
öğrencilerimiz de katılmışlar ve yarışma sonucunda
aşağıdaki dereceleri almışlardır: Minik Erkekler
Kategorisi: Mustafa Ayhan ATAYIK 3.lük madalyası,
Tahsin Emin TEK 2.lik madalyası, Adnan Osman BAKDIK
da 4.lük madalyası almıştır. Minik Kızlar Kategorisi:
Deniz ÖNER 1.lik madalyası, Fadime Naz BAKDIK 2.lik
madalyası, Ayşe Ecem BAKDIK 3.lük madalyası
kazanmıştır. Küçükler Kızlar Kategorisi: Fatma Sude
BAHAR 1.lik madalyası almış ve ilimizi bölgesel
yarışmada temsil etme hakkı kazanmıştır.

17-21 Şubat 2016 tarihlerinde yapılan Novada Satranç Turnuvası’nda 10
yaş genel kategorisinde Tahsin Emin TEK 1.lik kupası, Mevlüt BAHAR
3.lük kupası kazanmıştır. 10 Yaş Kızlar kategorisinde Deniz ÖNER 1.lik
kupası, Ayşe Ecem BAKDIK 2.lik kupası, Fadime Naz BAKDIK 3.lük kupası
kazanmıştır. 14 yaş kızlar kategorisinde Fatma Sude BAHAR 1.lik kupası
kazanmıştır. 18 yaş kızlar kategorisinde Elif Sinem ERKEK 1.lik kupası
kazanmıştır.

19-20 Mart 2016 tarihlerinde tamamlanan ve Deniz ÖNER,
Mevlüt BAHAR, Fadime Naz BAKDIK, Ayşe Ecem BAKDIK’ tan
oluşan Konya Alp Koleji Küçük Dahiler Satranç Takımı Konya
Küçükler Satranç Ligi Birinciliği’ ne katılarak 4.lük kupası
kazanmış ve 17-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’ da yapılacak
olan Türkiye Küçükler Satranç Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştır.

30 Nisan-01 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik
Satranç Turnuvası 10 Yaş kategorisinde Deniz ÖNER 1.lik madalyası,
Osman İsmet YALNIZ 3.lük madalyası kazanmışlardır.

07 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen Hızlı Satranç
Turnuvası’nda öğrencimiz Osman İsmet YALNIZ 10 Yaş
kategorisinde 3.lük madalyası kazanmıştır.

19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen Gençlik Kupası Satranç
Turnuvası 10 Yaş Genel kategorisinde Mevlüt BAHAR birincilik kupası ve
300 TL hediye çeki, 10 Yaş Kızlar kategorisinde Deniz ÖNER birincilik
kupası ve 300 TL hediye çeki, 10 yaş kızlar kategorisinde Fadime Naz
BAKDIK üçüncülük kupası ve 100 TL hediye çeki, 14 yaş kızlar
kategorisinde Fatma Sude BAHAR birincilik kupası ve 300 TL hediye çeki
kazanmışlardır.

28- 29 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen Selçuklu Belediyesi
Fetih Kupası Satranç Turnuvası’nda öğrencimiz Mevlüt BAHAR
10 Yaş kategorisinde ikincilik kupası, Fatma Sude BAHAR 14 Yaş
Kızlar kategorisinde ikincilik kupası kazanmıştır.

Okul Sporları Bölgesel
Satranç Yarışması Küçük
Kızlar Aksaray Grubu’ na
katılan öğrencimiz
Fatma Sude BAHAR
12 ayrı ilden gelen
sporcular arasında 3.
olarak madalya
kazanmış ve aynı
zamanda Çorum’ da
yapılacak olan Okul
Sporları Türkiye Satranç
Şampiyonası’ na
katılma hakkı
kazanmıştır.

26-27 Mart 2016 tarihlerinde Özel Envar Kolejinde
düzenlenen Çanakkale Anı Satranç Turnuvası’nda:
Ayaz BÜYÜKTERZİ 8 Yaş kategorisinde 2.lik kupası ve çeşitli
ödüller kazanmıştır. Tahsin Emin TEK 10 Yaş kategorisinde
1.lik kupası ve çeşitli ödüller kazanmıştır. Mevlüt BAHAR 10
Yaş kategorisinde 2.lik kupası ve çeşitli ödüller kazanmıştır.

09-10 Nisan-14 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen Kulüpler
Şampiyonası İl Yarışmaları’nda Deniz ÖNER ve Fatma Sude
BAHAR’ın oynadığı takım, şampiyon olarak kupa kazanmış
takımımızın sporcuları da birincilik madalyası kazanmışlardır.

Her dönem planlı ve kapsamlı olarak düzenlediğimiz Okul
İçi Satranç Turnuvası 2. Dönem bölümü tamamlanmış olup
dereceye giren 39 öğrencimize 07 Haziran 2016 tarihinde ödül
töreni ile madalyaları verilmiştir.

5. SAYFA

KEREM KORTTA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Okulumuzun 4-A sınıfı
öğrencilerinden Kerem CENGİZ,
tenis turnuvalarındaki
tüm dereceleri göğüsledi.
Öğrencimiz düzenlenen
turnuvalardan çeşitli madalya,
plaket ve kupalarla döndü.

Öğrencimizin iller arası turnuvalarda aldığı dereceler ise şunlardır:
1- Ankara Tenis Kulübü, TTF 8-9 Yaş Hafta İçi Turnuvası, 9 Yaş Erkek Birinciliği (02-05 Haziran 2014)
2- Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü 8-9-10 Yaş Tenis Turnuvası Yaz Kupası, Turuncu Top Ana Tablo
Erkekler İkincisi (11-16 Ağustos 2014)
3- Antalya FRANKE CUP Tenis Turnuvası Erkekler İkinciliği (15-18 Kasım 2014)
4- Ankara Tenis Kulübü, 8-9-10 Yaş Yaz Kupası 10 Yaş Erkek İkinciliği (15-20 Haziran 2015)
5- Antalya FRANKE CUP 10 Yaş Hafta Sonu Turnuvası Finalist (28-31 Ekim 2015)
6- Ankara Tenis Kulübü, TTF 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, Erkekler 13. Grup İkinciliği (16-19 Ocak 2016)
7- Adana Simer Ayna Spor Kulübü 10 Yaş Kış Kupası Erkekler Ana Tablo 2. Grup Birinciliği
8- Afyonkarahisar’da düzenlenen tenis turnuvasında 5-8 Mayıs 2016 tarihinde, Afyon Gençlik Merkezi Spor Kulübü’nde
düzenlenen “12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası Erkekler 5. Grup” müsabakasında 1. oldu.

KIZLAR TENİS TAKIMI TURNUVADA

İL BİRİNCİLİĞİ TURNUVASI
FİNAL MÜSABAKALARI

İlimizde düzenlenen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Okullar
Arası Spor Müsabakaları”na okulumuzun küçükler kız tenis
takımında bulunan: Eylül KARABACAK, Gülin KADIYORAN,
Ceylin VAROL ve Elif YALDIR adlı öğrencilerimiz katılmışlardır.
Katılımın yoğun olduğu müsabakada okulumuz Konya 2.si
olarak dereceye girmiştir. Öğrencilerimiz madalya ve katılım
belgesi ile ödüllendirilirken okulumuz da başarı belgesi ve
kupa ile ödüllendirilmiştir.

Konya GHSIM Okul Sporları Minikler Müsabakaları, 24 Nisan
2016’da GHSIM masa tenisi salonunda yapılmıştır. 24 Nisan
2016’da yapılan MİNİKLER MASA TENİSİ KONYA İL BİRİNCİLİĞİ
TURNUVASI FİNAL MÜSABAKALARI sonucunda okul takımımız
3. olmuştur. Erkek takımından müsabakaya katılan sporcu
öğrencilerimiz: Atilla YEŞİLYILMAZ, Gökberk İŞÇİ,
Eray GÜVECE, Çağlar KARAMANAV, Kerem KURTİPEK'tir.
Sporcularımız madalya ve başarı belgesi ile ödüllendirilerek
okulumuza kupa kazandırmışlardır.

OKULLAR ARASI YÜZME MÜSABAKASI
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün
12-13 Nisan 2016’da düzenlemiş olduğu
“Okullar Arası Yüzme Müsabakası”
Beyhekim Yüzme Havuzu’nda yapıldı.
Katılımın yoğun olduğu müsabakaya
okulumuzun ikinci sınıf öğrencilerinden
Melis İVGEN, Gülse PALA, Yağmur
KAMIŞCIOĞLU ve birinci sınıf
öğrencilerinden Melisa MISIRLIOĞLU
katıldı. Öğrencilerimiz okul takımı olarak
50m serbest, 50m sırt üstü stilinde Konya
2.si olarak okulumuza kupa kazandırıp
gümüş madalya ile de ödüllendirildiler.
Öğrencilerimizden Melisa MISIRLIOĞLU,
ferdi 50m serbest stilde 4. ve 50 m sırt üstü stilde 3. olarak bronz madalya ve başarı belgesi ile
ödüllendirildi.

MİNİKLER MASA TENİSİ KONYA İL BİRİNCİLİĞİ
TURNUVASI FİNAL MÜSABAKALARI

Konya GHSIM Okul Sporları Minikler Müsabakaları,
24 Nisan 2016’da GHSIM masa tenisi salonunda
yapılmıştır. 24 Nisan 2016’da yapılan MİNİKLER MASA
TENİSİ KONYA İL BİRİNCİLİĞİ TURNUVASI FİNAL
MÜSABAKALARI sonucunda okul takımımız 3. olmuştur.
Masa tenisi kız takımından müsabakaya katılan sporcu
öğrencilerimiz: Buket YILMAZ, Derin GÜLER ve
Beril SEZEN’ dir. Sporcularımız madalya ve başarı belgesi
ile ödüllendirilerek okulumuza kupa kazandırmışlardır.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI TURNUVALARI
Konya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Konya Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü ve Konya Okul
Sporları Organizasyonu
Tertip Komitesi tarafından
organize edilen ve
il genelinde düzenlenen
"Geleneksel Çocuk
Oyunları Yarışması’’ na
okulumuz da katılmıştır.

6. SAYFA

7. SAYFA

CHANGE A LETTER

HIDDEN COLORS

A NUMBER GAME (SEEN)

Change one letter of each word to
produce the name of an animal.

Find the name of a color hidden in each sentence:
Example : Some parts of the face are the eye, eyebrow, nose,
and mouth. ( brown)

Each of the sentences below contains a hidden number. Try to find
them.
example: If I’ve said something to hurt you, I'm sorry, (five)

1- I'm not really dumb; lack of sleep made me forget the answers.
2- If I tell you what she said, will you agree never to tell anyone?
3- In the box we found a pencil, a pin, keys, and a few coins.
4- Are three zeros enough to write the number one thousand?
5- The wheelbarrow hit eleven rocks as it rolled down the hill.
6- When the nurse gives you the injection, just yell "Ow" if it hurts.
7- Elsa and Otto ran gently down the path to the river.
8- Before arriving at Kuala Lumpur, please fill out these forms.
9- I play nearly all the stringed instruments: violin, cello, bass viol, etc.
10- When I opened the window, shining rays of sunlight flooded the
room.
11- We'll go in Jim's car. Let's leave at six o'clock.

1- Listen carefully to the dialogue on the tape recording.
2- It would be better to learn the language thoroughly.
3- When the plane took off, I very much wanted to cry.
4- We thought that was the best year of our lives.
5- Now their team is even with ours.
6- "Honesty is the best policy" is a well-known maxim.
7- The papers I xeroxed didn't turn out very well.
8- The words were spoken in each of the languages native to those
present.
9- Paul is going to leave today; Robert went yesterday.
10- You replaced the thous and thees of English several centuries ago.
11- I hope that our efforts to rectify the error will comfort you a little.

Example: ax
12345678-

ox

hat
house
boat
lamp
pie
pen
half
pear

ANIMALS IN HIDING
Find the animals hiding in the following
sentences.
example: Close the door at once! (rat)

5-A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ ETKİNLİĞİ

1- That will be a real help.
2- She came late every day.
3- He came to America today.
4- Eric owes me ten cents.
5- We made errors in each one.
6- Do good workers succeed?
7- If I shout, he'll hear me.
8- If Roger comes, we'll begin.
9- We will go at two o'clock.
10- Is he the sixth or seventh?
11- In April I only came once.
12- I'll sing; you hum on key.
13- I made a Xerox copy of it.
14- She clothes naked babies.
15- At last, I, Gerald, had won.
16- Was Pilar mad, ill, or glad?
17- That man ate eleven cookies.
18- Your comb is on the table.
19- We're sending only one book.
20- He regrets having said that.
21- If Al concentrates, he'll win.
22- When I withdrew, Al rushed in.
23- He called Mikko a lazy boy.
24- It's only a kilometer away.

Ağaç yaşken eğilir; büyür serpilir, dallanır, budaklanır. ODTÜ ailesi
olarak toplumun huzuru, sağlığı, eğitimi ve çevre bilincinde olması
bizim için çok önemlidir. Biz de 5-A sınıfı ile topluma katkıda bulunan
tüm vakıfları, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını özenle araştırıp
inceleyerek elde ettiğimiz verileri sınıfımızın duvarlarında sergiledik.
Sağlıklı ve huzurlu bir gelecek için önce sağlam temeller atalım istedik.

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ SERGİSİ

ELEKTRİK ÜRETEBİLEN YAYA KALDIRIMLARI
Şehir sokaklarını aydınlatmak oldukça
fazla enerji ve maliyet isteyen bir iştir.
Belediyelerimizin bu maliyeti
azaltarak başka alanlarda yatırım
yapmak istemeleri de doğaldır.
Kaldırımda yürüyen yayalar
sayesinde, kaldırımlardan elektrik
enerjisi üretmek bu soruna bir çözüm
olabilir mi?

ELEKTRİK ÜRETEBİLEN YAYA KALDIRIMLARININ ÇALIŞMA SİSTEMİ

Görsel sanatlar kulübünde ünlü ressamları tanıyıp bu
ressamların eserlerini inceledik. Bu eserler hakkında
biraz sohbet ettik ve daha sonra ressamların
resimlerini yapmaya karar verdik. Hepimiz farklı
ressamların eserlerini yapmaya başladık. Böylelikle,
hem ressamları ve eserlerini öğrenmiş hem de ortaya
çok güzel resimler çıkarmış olduk. Keyifle yaptığımız
resimleri sergilemeye karar vererek okul içerisinde
bir sergi düzenledik.

OTUZ ÖĞRENCİMİZ ADINI FİNALE YAZDIRDI

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak Nano Teknoloji ile mikro
seviyedeki modüllerin seri üretimi yapılır. Bu modüller yaya kaldırımlarının altına
yerleştirilerek yukarıdaki şemada görülen düzenek oluşturulur. Kaldırımda yürüyen
yayaların bu düzeneği harekete geçirmesiyle üretilen elektrik, gün boyunca aküleri şarj
edecektir. Şarj olan akülerin, az güç tüketen led ampullü sokak lambalarını yakması veya
sadece karanlıkta, yayaların yürümesiyle harekete geçen düzeneğin yanında yerde
bulunan led lambalarının farklı renklerde yanmasıyla gidilen yol aydınlanacaktır.
Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri de enerjiyi sağlarken herhangi bir çevre
kirliliğine yol açmamasıdır. Elif Sinem ERKEK 6/A

XII. Uluslararası Bilim
Temelleri Bilgi
Yarışması’nda,
matematik branşında
30 öğrencimiz finale
katıldı. Finale katılan
öğrencilerimizin
gösterdikleri üstün
başarı hepimizi
gururlandırdı.
Öğrencilerimizi tebrik
eder başarılarının
devamını dileriz.

5-A SINIFININ TAM 15 YIL 5 AY SÜREN YOLCULUĞU
Okulumuzun 5-A sınıfı öğrencileri Türkçe öğretmenlerimizden
Sibel ERSOY ARSLAN’ın yönetiminde yaptıkları okuma saatlerinde,
okudukları kitapların çalışmalarını diğer arkadaşlarıyla da
paylaşıyorlar. Öğrencilerimiz, son okudukları “Bir Pekin Ördeğinin
Tam 15 Yıl 5 Ay Süren Yolculuğu” adlı kitabı da çok severek okudular.
Küçük plastik ördeklerden yaptıkları maketi okul koridorunda
sergileyip kitaba dair birbirinden güzel notları ördeklerin üzerine
iliştirerek hem kitabı somutlaştırmış hem de okuldaki diğer
öğrencilerin de bu kitaba merak uyandırmalarını sağlamışlardır.

GELENEKSEL 3.PİYANO DİNLETİMİZ
Okulumuzda 3.sünü gerçekleştirdiğimiz piyano dinletimiz büyük beğeni
topladı. Müzik Öğretmeni Sevim UĞURTAY yönetiminde hazırlanan
birbirinden kıymetli yirmi sekiz öğrencimiz, sergiledikleri performansla
dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Öğrencilerimiz de hafta içi ve hafta
sonu derslerinde yaptıkları tüm çalışmaları bu şenlikte sergileme fırsatı
buldular.

8. SAYFA

Ana Sınıfı A, B ve C şubelerimiz; yoğun veli katılımının olduğu, eğlenerek öğrendikleri, dolu dolu bir mezuniyet programıyla seneyi mutlu ve başarılı bir şekilde tamamladılar.
Program sonunda da miniklerimizin kep törenine yer verildi.

Hilton Otel’de düzenlenen mezuniyet programımıza ilgi yoğundu. Okulumuzun 4-A, 4-B ve 8. sınıflarının mezuniyet töreninin yapıldığı salonda, Okul Müdürü Mustafa NALVURAN’ın
açılış konuşmasıyla başlayan programımız, TEOG birincisi öğrencimiz Dilara Naz ÇİÇEKCİ’nin konuşmasıyla devam etti. Program boyunca çok eğlenen öğrencilerimiz, kep fırlatma töreninin
ardından mezuniyet pastalarını kesip tüm veli ve öğretmenleriyle beraber gönüllerince eğlendiler.

1-A ve 1-B sınıflarımızın sene sonu gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Birinci sınıf öğrencilerimiz gösterdikleri performansla tüm izleyenlerde iz bıraktı.

