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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

ODTÜ Geliştirme Vakfı Danışmanlığında ALP KOLEJİ Okul Gazetesi
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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.

DERYA KUZULARI
Okulumuzun öğrencileri, Türkçe Öğretmeni Sibel ERSOY ARSLAN eşliğinde hazırlanan balık
ağına astıkları şiir ve öykülerle okul koridorlarımıza renk katıyorlar.
Öğrencilerimizin
analiz
yeteneklerinin
gelişmesinde sorgulamanın, kıyaslamanın ve
en önemlisi de hayal gücünün önemini çok iyi
biliyoruz. Bu nedenle, ders konularımızla
paralel olarak öğrencilerimizin çeşitli dil
ürünleri verebilmeleri için çabalıyoruz.
Çalışmalar sonucunda ortaya konulan
eserleri ise balık ağımızda sergileyerek diğer
öğrencilerimizin
de
bu
lezzetli
dil
ürünlerinden faydalanabilmelerini sağlıyoruz.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAPLAR
BİTLERİMİ GERİ VERİN!
(1, 2 VE 3. SINIFLAR İÇİN)
Uluslararası üne sahip Fransız sanatçı Pierre Elie Ferrier, küçükler için
yazıp resimlediği kitabıyla ilk kez Türkçede! Yalnızlıktan canı sıkılan bir
çocuğun bitlerle kurduğu fantastik arkadaşlığı anlatan yazar, steril
kent yaşamına mizah dolu bir yaklaşımla eğiliyor.
Çocukların bakış açısıyla her şeyin eğlenceli bir macera olabileceğini
özgün bir dille öyküleştiren kitap, renkli resimleri ve sözcük
oyunlarıyla da okumayı keyfe dönüştürüyor.

AİLEDE GREV VAR
(4, 5, 6,7 VE 8. SINIFLAR İÇİN)
Çocuklar haksızlığa pabuç bırakmaz!
İtalyan yazar Chiara Lossani'nin, çocukların büyümeye başlamasıyla
aile içinde değişen dengeleri anlattığı romanı artık Türkçede!
Yetişkinlerin, çocukların duygu dünyalarını dikkate almayan
kararlarının yarattığı fırtınaları işleyen yazar, iletişimin önemine
değiniyor. Filmlerden müziğe, ırkçılıktan çok kültürlülüğe birçok
güncel konunun yer aldığı roman, polisiye tadında bir maceraya
davet ediyor. Çocukların da hakları olduğunu hatırlatan kitap,
anlatımı ve kurgusuyla her yaştan okura hitap ediyor.

ARKADAŞIMA VEDA (4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN)
Yardımcısı Salih Bozok'un dilinden Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat
hikâyesi. Yüreği daima vatan sevgisiyle dolu iki arkadaşın, hayallerini
gerçekleştirme öyküsü.
“Canım Yavrum,
Ben hayatım boyunca Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz bir hayranlık
duydum ve daima onun izinden yürüdüm. Ne mutlu bana ki halkın, dâhi
liderine duyduğu derin sevgiye tanık oldum. Bu kitap, onu henüz altı
yaşındayken Selanik'te tanıdığım ilk günden, İstanbul'da öldüğü o acı
güne kadar süren eşsiz dostluğumuzun hikâyesidir. Yüreği daima vatan
sevgisiyle dolu iki arkadaşın, hayallerini gerçekleştirme hikâyesidir.
Bu satırları bir ülkenin kurtuluş destanı olarak da okumanı dilerim.
Senden tek isteğim, onun ilkelerini iyi anlaman ve yurduna yaraşır, çalışkan bir insan olup siz
gençlere emanet ettiği cumhuriyeti korumandır. Sevgilerimle, Baban Salih Bozok.”

ERGEN KULLANMA KILAVUZU
(DİLEYEN TÜM VELİLERİMİZ İÇİN)

TEOG BİRİNCİMİZ
OĞUZHAN BERK TEKİN’İN BAŞARI ÖYKÜSÜ
Okulumuzun 7-A sınıfı öğrencileri, Türkçe Öğretmeni Sibel ERSOY ARSLAN kılavuzluğunda,
8-A sınıfı öğrencimiz Oğuzhan Berk Tekin ile bir röportaj gerçekleştirdiler. Öğrencimizi bir
kez daha tebrik ediyor, sizleri öğrencimizin TEOG serüveniyle baş başa bırakıyoruz.
Latife Özge TOKGÖZ: TEOG sınavının ilk
dönem
sorularının
hepsini
doğru
cevaplandırdınız. Peki, başarınızın kaynağı
nedir?
Oğuzhan Berk TEKİN: Derslerime düzenli
olarak çalışmak, verilen ödevleri anlayarak
ve eksiksiz yapmak, konular hakkındaki
eksiklerimin üzerine düşmek, dersler
hakkında kafama takılan tüm soruları
sıcağı sıcağına sormak benim vazgeçilmez
kurallarımdı. Sanırım başarı da burada
gizli.
Elif Sinem ERKEK: Herhangi bir çalışma programınız var mıydı?
Oğuzhan Berk TEKİN: Hiçbir başarı programsız elde edilmez. Bizler de öğretmenlerimizin bize
verdiği çalışma programlarına uyduk ve tüm ödevlerimizi günü gününe yaparak bunları da
tablolaştırdık.
Alaaddin GÖKÇE : Ders çalışma ortamınız nasıldı? Size göre düzenlemiş bir odanız var mıydı?
Oğuzhan Berk TEKİN: Kendime ait bir odam var. Bazı önemli bilgiler aklımda daha kalıcı olsun
diye masamın etrafına küçük notlar yapıştırdım. İçerisinde ders ve okuma kitaplarımın olduğu
kitaplığım var. Öykü ve romanların da özellikle paragraf soruları için kıymetini çok iyi
bildiğimden onlar hep başucumda durur.
Enes Talha KILIÇ : Bazı derslerde kullandığımız ODTÜ kılavuz kitaplarının TEOG sınavı üzerinde
nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?
Oğuzhan Berk TEKİN: Paragraf sorularının daha kolay anlaşılıp çözülmesinde, üst düzey
düşünebilmede ve özellikle tüm branşları çözmede anahtar kelime olan analiz yeteneğinin
geliştirilmesinde ODTÜ kitaplarının rolünün büyük olduğunu düşünüyorum. Sanırım beşinci
sınıftan itibaren bir ODTÜ okulunda olmamın da bu açıdan büyük faydası oldu.
Emin Sami GENÇ : Çalışma süreciniz sizi yordu mu? Ne zaman TEOG’a çalışmaya başladınız?
Oğuzhan Berk TEKİN: Emek harcamadan başarı elde edilmez. Diğer senelere göre tabii ki daha
çok yoruldum ama işimi asla son yıla bırakmadım. TEOG’a 5. sınıftan itibaren çalışmaya
başlamış olmam yükümü ciddi olarak hafifletti.
Duygu HATİPOĞLU: TEOG sınavı için okuldaki çalışmalarınız yeterli oldu mu? Ek ders aldınız
mı ya da bir etüt merkezine gittiniz mi?
Oğuzhan Berk TEKİN: Kesinlikle okul dışında hiçbir ek ders almadım. Başından beri okuluma
ve öğretmenlerime güvenim tamdı. Ayrıca, sizin aracılığınızla okuluma ve tüm
öğretmenlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Elif Sinem ERKEK: TEOG’da tüm soruları doğru yaptığınızı öğrenince sizin ve yakınlarınızın ilk
tepkisi ne olmuştu?
Oğuzhan Berk TEKİN: Çok mutlu olmuştum.
Sonucu öğrendiğim an yüzüme yayılan o
koca gülümsemeyi görmeliydiniz. Sanki
bütün tarlalara bahar gelmiş de tüm
çiçeklerin kokusu içime doluyormuş gibi bir
histi bu. Sonucu öğrendiğimde ailem de
yanımdaydı ve bana sarılmışlardı. Ardından
sevincimizi
paylaşabilmek
için
akrabalarımızı aramaya koyulduk.
Latife Özge TOKGÖZ: TEOG’da yüksek bir
başarı elde edemeyeceğinizi düşünüp de
hiç ümitsizliğe kapıldınız mı?

Sosyal hizmetler uzmanı ve baba olarak kendi deneyimlerinden
yola çıkan yazar, basit ve doğrudan bir üslupla anne babalara
çeşitli düşünme biçimleri ve hareket planları öneriyor. Aslında
çocuğunu sevmek, gerektiğinde ona sınır koymak da demektir.

Oğuzhan Berk TEKİN: Hayır, hiçbir zaman
ümidimi kaybetmedim. Son güne kadar öğretmenlerimin de desteğiyle elimden geleni
yaptığım için sonuç ne gelirse gelsin üzülmeyecektim, içim gayet rahattı.

Ergenlik, büyümenin önemli ve hızlandırılmış bir aşamasıdır. Bu
süreçte çocuklar anne babalarından vazgeçmeyi giderek daha iyi
öğrenirler. Bu büyüyen bağımsızlık arzusu ve ergen çocuğun
yaptığı seçimler karşısında ebeveyn kolaylıkla güçsüzlük
duygusuna kapılabilir. Birçokları istifasını vermeye hazırdır.

Oğuzhan Berk TEKİN: Evet, bu konuda birkaç tavsiyem olabilir. Öncelikle gerçekten ders
derste öğreniliyor arkadaşlar! Bu yüzden mutlaka derslere iyi odaklanın ve hiçbir şeyin
dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Günlük tekrarlarınız ve kitap okumalarınız
vazgeçilmezleriniz olsun. Gereksiz kaygıya kapılmayın ve sizlere yol gösteren
öğretmenlerinizin dediklerine uyun. Siz bu sınava ilk kez giriyorsunuz ama onlar yıllardır bu
sınavlara öğrenci hazırlıyor ve başarı için gerekli faktörleri çok iyi biliyorlar. Son olarak ise şunu
söylemek istiyorum: Ben, geçen yıl TEOG birincisi olan arkadaşımız Dilara Naz ÇİÇEKÇİ’den bu
birincilik meşalesini bir süreliğine devraldım ve önümüzdeki yılların birincisi belki de
sen olacaksın. Bu yüzden asla pes etme arkadaşım! Herkese sevgi ve saygılarımla…

Oysa bu eğilime teslim olmak herkesin kaybetmesine yol açmaktan başka bir şeye
yaramayacaktır. “Ergen Kullanma Kılavuzu” bu anlamda anne babalar için biçilmiş kaftan.
Basit, anlaşılır ve pratik.

Duygu HATİPOĞLU: Alt sınıflarda okuyan öğrencilere önerileriniz var mı?

2. SAYFA

OKUMA YAZMAYA HAZIRLANIYORUZ

MATEMATİĞE İLK ADIMLAR

Öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk
düzeylerini artırmak amacıyla çeşitli okuma yazma etkinlikleri
gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler kapsamında el ve göz
koordinasyonunu sağlama, şekil-zemin ayrımı yapma, mekânda
konum, mekânsal ilişkiler, işitsel algı çalışmaları gibi pek çok faaliyet
yer almaktadır.

Öğrencilerimizle az-çok kavramını, ritmik sayıları, artırma ve eksiltmeyi ve
daha pek çok kavramı farklı düşünme ortamları oluşturarak keyifle
öğrenmeye devam ediyoruz.

OYUN ETKİNLİĞİ
SANAT ETKİNLİKLERİ

Öğrenmeye ve keşfetmeye meraklı öğrencilerimizin duygusal
gelişiminin temel taşı oyundur. Oyun, dil gelişimini ve birey olma hızını
artıran en önemli temeldir. Bu bilinç doğrultusunda çocuklarımızın
oyunlarla kendini ifade edebilmesi için yeni oyunlar ile miniklerimizin
hayal dünyasında küçük seyahatlere devam ediyoruz.

Sanat etkinliklerinin sağladığı zengin ve özgün ortam, çocuğu tanımak ve
onun yeteneklerini keşfetmek için mükemmel bir zemindir. Bu zemin,
çocuğun yeni arkadaşlıklar kurmasını, iş birliği yapmasını ve paylaşmayı
öğrenmesini sağlamaktadır.

FEN VE DOĞA
Okul öncesi dönemde fen etkinlikleri, çocukların çevrelerinde
gördükleri obje ve olaylara karşı merak uyandırmalarını
sağlar. Bu dönem içerisinde çocukların soru sorma, araştırma
yapıp inceleme, deneme ve problem çözme becerilerini
uygulamayı öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Bizler de
öğrencilerimize çeşitli öğrenme ortamları sunarak gerek
bahçede gerek laboratuvarda gerekse sınıf ortamında çeşitli
etkinliklerle bu becerileri pekiştirmekteyiz.

MİNİKLERİN DANS TUTKUSU
Okul öncesi dönemde dans, çocuğun kendini ifade etmesinin
önemli bir yoludur. Dans, çocukların hareketlerle kendilerini ve
duygularını rahatlıkla açığa vuracağı bir sanat etkinliği olarak
daima gündemimizde yer almaktadır. Bu sayede çocuklarımızın
bedensel koordinasyonlarının da gelişmesini amaçlamaktayız.

3. SAYFA

ANA SINIFINDA SEÇİM VAR

ALAN GEZİSİ

Okul öncesi eğitiminde görsellik öğrenmeyi artırıcı bir etkendir. Çocuklarımızın
gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerinin gelişmesi ve programımızda
işlenen konuyu içselleştirmesi açısından yapılan sosyal aktivitelerin ve alan
gezilerinin destekleyici nitelikte olmasına özen göstermekteyiz.

100. GÜN ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimizle birlikte beklediğimiz “100. Gün” partimize sayılı günler kaldı.
Bu etkinliğimizle bağlantılı olarak hayatımızdaki 100 önemli durumu panomuza
aktardık. Yaşamımızdaki önemli ve değer verdiğimiz anları gün gün paylaşarak
öğrencilerimizde farkındalık yaratmaya çalıştık.

Bireysel ve toplumsal haklar, demokrasi kavramı içinde erken çocukluk
yıllarından itibaren üzerinde durulması gereken önemli sosyal bir olgudur.
Hakları güvence altına alınan ve korunan tüm çocukların sağlıklı ve kaliteli bir
yaşam sürmesi, toplumsal yaşama nitelikli ve mutlu bireyler olarak katılmalarını
sağlayacaktır. Bizler de demokratik bir ortamın çocuklara kattığı faydaların
farkında olarak ana sınıfımızda seçim gerçekleştirdik.

DRAMA ETKİNLİKLERİMİZ

Okulumuzda, önemi günümüzde giderek artan drama etkinliklerine özenle yer
vermekteyiz. Drama; çocuk oyunlarından ve benzer etkinliklerden yola çıkarak
değişik yaşam durumlarını canlandırma, olayları yeniden canlandırıp irdeleme,
bu yaşam durumlarından bilgilenme ve öğrenmeye geçme çalışmaları olarak
tanımlanmaktadır. Drama ortamında çocuklar, yaratarak geliştirerek ve
yansıtarak; kendilerini, arkadaşlarını, ailelerini ve içinde yaşadıkları dünyaya ait
birçok şeyi anlamaktadırlar.

DİLİMİZ TÜRKÇE
ANA SINIFINDA ORFF EĞİTİMİ
Türkçe etkinlikleri, temel
eğitimsel işlevinin yanında
toplumun kültürel
değerlerinin bir kuşaktan
diğerine aktarılmasında etkili
rol oynamaktadır.
Asırlar öncesinden günümüze
ışık tutan Mevlana,
yaşadığımız bölgenin sembolü
ve kültür değeridir.
Her yaşa ve seviyeye uygun
sevgi, saygı, hoşgörü mesajları
ile hem Mevlana’yı tanımaya
hem de kültür aktarımına
katkıda bulunmaya çalıştık.

Orff, insanların okuma ve yazma öğrenmeden önce konuşmayı ve
iletişim kurmayı öğrenmeleri gibi müzikte de ilk olarak çocukların
yaratıcılığını geliştirmeyi hedefler. Aynı zamanda orff etkinlikleri
çocukların hareketlerindeki özgürlüğü, oyun kurmalarını, bedenlerini
müzik öğretiminde etkin bir şekilde kullanabilmelerini, basit
enstrümanlarla doğaçlama ve kendilerine özgü müzik
yapabilmelerini de sağlar.

4. SAYFA

ATA’MIZLA BAŞ BAŞA

Okulumuzun 1. sınıf öğrencileriyle Atatürk Evi’ne düzenlemiş olduğumuz gezide duygu
dolu anlar yaşadık. Ata’mızın hatıralarıyla dolu bu mekândaki gezimizde ona ait parçalar
bulmak, onu her zaman olduğu gibi anmak, düşünceleriyle baş başa olmak
öğrencilerimize yarına uzanan köprüde onun yolunun aydınlığını yansıttı ve yaşattı.

GELECEĞİN HABER SPİKERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ
Okulumuzun 3-A sınıfı öğrencileri EKO Okul Projesi kapsamında geçmiş yıllarda yaptıkları
küresel ısınma etkinliklerini fotoğraflarla hatırladılar. Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları
üzerine sınıf içinde bilgi paylaşımında bulundular. Küresel ısınmayla ilgili izledikleri ya da
duydukları haberler üzerine tartıştılar.

Öğrencilerimizin internetten küresel ısınma ve sonuçları ile ilgili haberler okuyup kendilerinin
de hayali haberler yazmaları istendi. Öğrencilerimiz hazırladıkları haberleri bir spiker edasıyla
sınıfta tek tek sundular. Sunumu yaparken “Bir haber spikerinin ses tonu ve haberi okuma
şekli nasıl olmalı?” adlı başlığımıza dikkat ederek sunumlar gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz
sunumun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine vurgu yaparken büründükleri rolden
çok keyif aldılar.

3-B SINIFI KİTAPLARA CAN VERDİ
Okulumuzun 3-B sınıfı öğrencileri “Gücünü Yitiren Kral” adlı öykü kitabını okuyup
incelediler. Okuma etkinliği bittikten sonra ise kitapta geçen karakterleri sahneleyerek
öyküyü yeniden yaşadılar. Okudukları kitabı ete kemiğe büründüren öğrencilerimiz
tüm etkinlik boyunca çok eğlenerek öğrendiler.

EVRENE MESAJIMIZ VAR
“2-A’ nın Evrene Mesajı” adlı çalışmamızı öğrencilerimizle keyifli bir şekilde
gerçekleştirdik. Etkinliğimizde öğrencilerimizin geleceğe dönük hayallerini,
isteklerini, gelecekten beklentilerini yansıtan mesajları iletmeyi amaçladık.
Mesajlarımız sağlık, çevre, barış, sevgi gibi konulardan oluşmaktaydı. Mesajlarımız
öğrencilerimizin gelecekte zihinlerinden canlanan evreni de yansıttı.
Hep birlikte sağlıklı, temiz, barışın bol
olduğu, sevgi ve saygının egemen
olduğu bir dünya dilediler.
Öğrencilerimiz, dünyaya ve geleceğe
dönük farkındalıklarını artırmış oldular.

4-A ÖĞRENCİLERİYLE TARİHE YOLCULUK
Okulumuzun 4-A sınıfı öğrencileri Çatalhöyük gezisi ile başlayan geçmişi
öğrenme, tarih bilgisi edinme çalışmalarına bu yıl da devam ettiler. Sosyal bilgiler
ünitesi kapsamında atalarını tanımak ve ana yurdun nasıl kazanıldığını öğrenmek
amacıyla araştırmalar yapıp geziler düzenlediler. Atatürk Haftası’nda Atatürk Evi
ile Kurtuluş Müzesi’ni ziyaret ettiler. Sınıf içi çalışmalarını, hazırladıkları görseller
ile destekleyip sergilediler. Türkçe dersinde okudukları “Büyük Atatürk’ten
Küçük Öyküler” kitabından seçtikleri öyküleri sınıfa sunarak milli duygu ve
düşüncelerini geliştirdiler.

YENİ YIL SEVİNCİ

Okulumuzun 2-B sınıfı öğrencileri, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinde
öğrendikleri adres bilgisi ve tebrik kartı yazma kurallarını
uygulamaya dökerek uzaktaki sevdiklerine yeni yıl kartları
gönderdiler. Miniklerimizin kart hazırlarken ve öğrendiklerini
duygularıyla yoğurarak karta dökerken yaşadıkları heyecan
görülmeğe değerdi.

YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ

4-B sınıfı öğrencileri fen bilimleri dersini yaparak yaşayarak ve zevkle öğrenmeye
devam ediyorlar. Solunum ve dolaşım organlarının çalışmalarını, hareket sistemini,
kuvveti ve kuvvetin etkilerini, mıknatısların yaşamımızdaki yeri ve önemini
öğrenmek için deneyler tasarlıyorlar. Bu tasarım aşamasında arkadaşlarıyla çalışıyor
ve deneylerini başarı ile uygulayıp zevkle sonuçlandırıyorlar. Böylece bilimsel
çalışma yöntemlerini öğrenerek uyguluyor, bilime olan ilgi ve
inançlarını pekiştiriyorlar.

5. SAYFA

ÖĞRENCİLERİMİZ SATRANCI EĞLENEREK ÖĞRENİYOR VE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORLAR
Kurumumuzda uzman, deneyimli Satranç Öğretmeni ve Zeka Oyunları Eğitmeni FİDE Satranç Hakemi ve Satranç Antrenörü Hasan GÜVEN tarafından FİDE ve TSF satranç kurallarına
uygun olarak dersler verilmektedir. Satranç eğitimi ile öğrencilerimiz hem eğleniyorlar hem de hayata hazırlanıyorlar. Zira gerçek hayatımızda büyük önemi olan sabır, hoşgörü, akılcı
düşünme, kazanma ve kaybetme duyguları satranç ile kazanılabilmektedir. Satrancın çocuklarımızın gelişiminde birçok yararı bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır:
- Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
- Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneğini geliştirir.
- Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
- "Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
- Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
- Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
- Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur.
- Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
- Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
- Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılığı özgür bırakan bir ortam hazırlar.
- Başarıya ancak ve ancak sistemli, disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.

Okul Sporları Federasyonu tarafından 14-16 Ekim 2016
tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası Satranç
Turnuvasına öğrencilerimiz de katılmışlar ve yarışma
sonucunda öğrencimiz Deniz ÖNER 1.lik madalyası,
Fadime Naz BAKDIK 2.lik madalyası kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından 03-04
Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan Bayanlar Konya Satranç İl
Birinciliği Turnuvası’na katılan öğrencilerimizden Fatma Sude
BAHAR 2.lik madalyası, Deniz ÖNER 3.lük madalyası, Ayşe Ecem
BAKDIK 4.lük madalyası, Fadime Naz BAKDIK 5.lik madalyası
kazanmışlardır. Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerimiz Türkiye
Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılacak olan Türkiye
Bayanlar Satranç Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmışlardır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından 12-13
Kasım 2016 tarihleri arasında yapılan 7-8-9 Yaş Küçükler Konya Satranç
İl Birinciliği Turnuvası’na katılan öğrencilerimizden Ayaz BÜYÜKTERZİ
1.lik madalyası, Fahrettin YALNIZ ise 2.lik madalyası kazanmıştır. Ayrıca
yarışmaya katılan öğrencilerimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ, Fahrettin YALNIZ,
Adnan Osman BAKDIK, Kerim SAĞIR, Yiğit Alp BAĞCI, Mehmet Aslan
ÇELİK Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılacak olan
Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına katılma hakkı kazanmışlardır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından 17-18
Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan 10-11-12 Yaş Konya Küçükler
Satranç İl Birinciliği Turnuvası’na katılan öğrencilerimizden Deniz
ÖNER 10 yaş Konya birincisi olmuş ve madalya kazanmıştır. Ayşe
Ecem BAKDIK ve Mevlüt BAHAR Konya üçüncüsü olarak madalya
kazanmışlardır. Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerimiz Türkiye
Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılacak olan Türkiye
Küçükler Satranç Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmışlardır.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar
Satranç Şampiyonaları’na okulumuzdan Mehmet Aslan ÇELİK, Yiğit Alp BAĞCI, Fahrettin YALNIZ, Ayaz BÜYÜKTERZİ, Mevlüt BAHAR,
Osman İsmet YALNIZ, Deniz ÖNER ve Fatma Sude BAHAR katılacaklardır. Öğrencilerimize şampiyona süresince Satranç ve Zeka Oyunları
Öğretmenimiz Hasan GÜVEN nezaret edecektir. Öğrencilerimizin şampiyonada okulumuzu ve ailelerini en iyi şekilde
temsil edeceklerine inanıyor onlara şimdiden başarılar diliyoruz.

FUTSAL : 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılı okul sporları faaliyet
programında yer alan ve Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul sporları Yıldız
Erkekler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları’na okulumuzun Erkek
Futsal takımı da katılım gösterdi. İlk müsabakasını 2-1 kazanan
okul takımımız sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağının
kararlılığını gösterdi. Önümüzdeki maçlarda takımımıza
başarılar dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından
26-27 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılan 13-14-15 Yaş
Yıldızlar Konya Satranç İl Birinciliği Turnuvasına katılan
öğrencilerimizden Fatma Sude BAHAR 14 yaş kategorisinde
1.lik madalyası, Mevlüt BAHAR 15 yaş genel kategorisinde
3.lük madalyası kazanmışlardır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından
21 Aralık 2016-01 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan Konya
Satranç İl Birinciliği Turnuvası’na katılan öğrencilerimizden
Fatma Sude BAHAR birinci ile aynı puandaydı ancak averajla
2.lik kupası, madalya ve hediye çeki kazanmıştır.

2011 YILINDAN İTİBAREN KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI
(2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı henüz devam ediyor)
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ= 49 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ= 39 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 41
ÖDÜLLER TOPLAMI= KONYA İLİ 120 + DİĞER İLLER 9 = 129

MASA TENİSİ : 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı okul sporları
faaliyet programında yer alan ve Konya Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul sporları
Yıldız Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları’na
okulumuzun erkek masa tenisi takımı da katıldı. 21 takımın
katıldığı müsabakayı öğrencilerimiz 5. olarak
tamamlamışlardır.

BASKETBOL : Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu okullar arası basketbol
müsabakaları başladı. Okulumuzun Küçükler Basketbol takımı
müsabakalara katıldı. Sporcularımız elinden gelen gayreti
gösterdi. Asıl amacın fair-play olduğunu unutmadan oynamaları
bizler için öncelikli olan başarıdır. Okul takımımızın çalışmaları
devam etmektedir. Öğrencilerimizin başarılarının devamını
diliyoruz.

YÜZME : 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan, Konya Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul sporları Minikler, Küçükler, Yıldızlar Kız
ve Erkek İl Birinciliği Müsabakaları’na okulumuzun yüzme takımı da katıldı. Takımımız hafta içi ve hafta
sonu antrenmanlarına hızla devam etmektedir. Takımda yer alan Melis İVGEN, Gülse PALA,
Melisa MISIRLIOĞLU, Alp ÖZDEMİR, Yiğit ÇELİK, Arda KILINÇ, Deniz YAVUZER, İlknur YAYLA,
Sude Ebrar ÇELİK ve Dila USLU isimli öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

6. SAYFA

ATATÜRK VE MATEMATİK
Okulumuzun öğrencileri, Matematik Öğretmeni Havva Gül ŞAHİN öğretmenimizin
koordinatörlüğünde “Atatürk’ün Matematiğe Katkıları Nelerdir?” konulu bir
anket çalışması yaptılar. Bu anket kapsamında, okulumuzdaki öğrencilere ve hatta
bazı öğretmenlere bile sorular yönelttiler. Anket sonucunda öğrencilerimizin
Atatürk’ün matematik ve geometriye kattığı kelimelerden haberdar olmaları ve
onun yazdığı geometri kitabını bilmeleri bizleri çok sevindirdi. Anket çalışmasında
görev alan 5. Sınıf öğrencilerimizden Zeynep SALCI, Naz GEZGİN, Hayat KEPEZ ve
Kerem KURTİPEK isimli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

DUYARLI GENÇLİK, DUYARLI TOPLUM
Okulumuzun 7-A sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Zeynep AYTEKİN eşliğinde, Gökçem Down Kafe’yi ziyaret
ettiler. Sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz bu etkinlikte
duygu dolu anlar yaşandı. Harika bir amaca hizmet eden kafe
sahipleri, tek kromozon fazlalığıyla bizden farklı görünen,
aslında daha mutlu ve daha duygusal bakış açısıyla hayatı
göğüsleyen bu özel insanlarımızı topluma kazandırma ve
onların hayatlarını idame ettirme çabalarını desteklemektedir.
Kafede çalışan bu özel görevlilerse hem insanlarla iç içe
bulunmanın hem de topluma faydalı olabilmenin sevincini
yaşayarak hayata daha sıkı sarılmaktadır. Onlara ve kafe
sahiplerine bu çabaları için ne kadar teşekkür etsek azdır.
Hep yanınızda ve hep arkanızdayız.

KONYA BİLİM MERKEZİ GEZİSİ

Bilimsel bilgileri keşfetmek ve öğrencilerimizin bilime karşı tutumlarının gelişmesi
amacıyla okulumuzun 6.sınıf öğrencileri Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Okulumuzun Fen Bilimleri
Öğretmeni Rahime ZÜLFİKAR ve
Rehber Öğretmenimiz Nazlıcan
AYDINOĞLU gözetiminde
Bilim Merkezi gezisini tamamlayan
öğrenciler, bilimsel deneyleri
yapmaktan ve öğrendiklerini
uygulamalı olarak görmekten
mutlu olduklarını belirterek
okulumuza döndüler.

MİNİK ELLERİN RENKLİ KUPALARI
Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimiz, görsel sanatlar dersinde Selcen ÇOKTALAŞ
öğretmenimizin önderliğinde rengârenk kupalar tasarladılar. Miniklerimiz, yeni yıla
bu renkli kupalarla iz bırakarak kendilerine ait bir eser üretmiş olmanın keyfini
yaşadılar. Emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

KORO ÇALIŞMALARININ BİLİNMEYEN YÜZÜ
Yapılan araştırmalara göre
bir koroda görev almak insanlara
fiziksel ve zihinsel açıdan pek çok
yarar sağlıyor. Son zamanlarda
yapılmış olan bir araştırmaya
göre koroda şarkı söylemenin
başka hiçbir etkinlikte
bulamayacağınız, kendine has
faydaları bulunuyor.

3. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZDEN MASKE SERGİSİ

Bunlardan bazıları ise şunlardır: Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor, kalp ritmini
düzenliyor , stres seviyesini ve depresyon riskini azaltıyor, parkinson ve akciğer hastalıklarının
semptomlarında iyileşme sağlıyor. Sosyal açıdan daha sağlıklı bireyler olmamıza katkıda bulunuyor.

Görsel Sanatlar dersinde 3. sınıf öğrencilerimiz
hayal güçleriyle maskeler tasarladılar. Ressam
Fikret Mualla’nın Maskeli Balo adlı eserini
inceledikten sonra kültürel anlamda çeşitli ritüel ve
törenlerle ilişkilendirilen maskeleri,
öğrencilerimizle birlikte irdeledik. Ardından
öğrencilerimiz, karton maskeleri tıpkı
hayallerinde olduğu gibi rengarenk tasarladılar.
Kendi “Maskeli Balo”ları için maske tasarlamanın
keyfini sürdüler.

7. SAYFA

ANA SINIFLARI FASHION SHOW ETKİNLİĞİ
Ana sınıflarımızda Clothes (Kıyafetler) konusu kapsamında yapmış olduğumuz
Moda Şovu, heyecanla beklenen etkinliklerimizdendi. Öğrencilerimiz kostümler,
şapkalar, değişik takılar ve aksesuarlar getirerek en çılgın tasarımı yarattılar
ve daha sonra kendileri için hazırlanan podyumda kıyafetlerini sundular.

“MONSTER WRITING” YARIŞMALARI SONUÇLANDI
İngilizce Öğretmeni Tuğçe ATÇEKEN okulumuzun 3-B sınıfı öğrencileri arasında
“Monster writing” yarışması düzenledi. Yarışma sonucumuz ise şöyleydi: Melis
İVGEN ve Emine Ecem SEÇER birinci; Yağmur KAMIŞCIOĞLU, Tarık Efe BALCI ve
Yağmur ÇABUK ikinci; M. Alp ÖZDEMİR, Zeynep Vildan DEMİRBAŞ ve Feyyaz
Mert ATAKAN isimli öğrencilerimiz ise üçüncü oldular.

Öğrencilerimiz İngilizce öğretmenimiz tarafından sertifika ile ödüllendirildi.
Yarışmaya katılan her öğrencimiz eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadı.

İNGİLİZCE POSTERLER
Ana sınıfı öğretmenlerimizin yardımları ve İngilizce Öğretmeni Funda AÇA ile
İpek KARACIĞAN'ın hazırlamış olduğu bu etkinlik, velilerimiz ve öğrencilerimiz
tarafından çok beğenildi.

MİNİK BREMEN MIZIKACILARI
1/ B sınıfı İngilizce dersi ikinci ünitesi kapsamında öğrendikleri müzik aletlerini ‘Bremen
Musicians’ adlı öykü ile pekiştirdiler. Çok sevdikleri bu öyküdeki hayvanların maskelerini
yaparak okulumuzun konferans salonunda öyküyü dramatize ederek canlandırdılar.

Öğrencilerin keyif alarak yaptıkları bu çalışmada pek çok farklı
kazanımın sonuçlarını görmek hepimizi mutlu etti.

DUVARLARDA DALGALANAN İNGİLİZCE POSTERLER
Eko-Okullar Projesi kapsamında afişler hazırladık. İngilizce Öğretmeni
Ayşegül ALKAN eşliğinde “Sağlıklı Yaşam İçin Neler Yapmalıyız?”
konusuna uygun çalışmalar yaptık.
Öğrenciler bu projeyi kendi isteklerine bağlı olarak bireysel ya da
grup çalışması olarak tamamladılar. Son olarak ise otaya konulan
çalışmaları yaratıcılıklarını kullanarak tek bir posterde birleştirip
eğlenirken öğrendiler.

Okulumuzun 5-C sınıfı öğrencileri Eko Okul Projesi kapsamında, İngilizce
Öğretmeni Tuba HOTAMIŞ eşliğinde posterler hazırladılar. Sağlıklı yaşamın
önemi vurgulamak için kendi “Sağlıklı Beslenme Listeleri”ni hazırlayıp
çalışmalarını poster haline getirerek arkadaşlarıyla paylaştılar.

8. SAYFA

