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

OCAK 2022
Sayı: 14

Hazırlayanlar : Türkçe Öğretmenimiz Volkan İÇEL’e, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Alparslan TARAF’a, bütün yazar ve çizerlerimize,
emeği geçen tüm öğretmenlerimize, ayrıca gazetenin hazırlanmasında destek ve yardımlarını esirgemeyen Genel Müdürümüz
Aydın AKBAŞ’a, Ortaokul Müdürümüz İbrahim PEHLİVAN’a, İlkokul Müdürümüz Zeynep KAYA’ya teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

ÖĞRENCİMİZDEN TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

8. sınıf öğrencimiz Sümeyye Ayşe KESKİN, 2021-2022 eğitim öğretim yılında LGS’ye yönelik
yurt çapında uygulanan genel değerlendirme sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak
Türkiye Birincisi olmuştur.

4. sınıf öğrencimiz Elif Nilhan SALUR,
18-19 Aralık 2021 tarihlerinde
Kahramanmaraş’ta yapılan
Eskrim U10 Epe Açık Turnuvası
kızlar kategorisinde
Türkiye 1.si olmuştur.
Üstün başarısından dolayı
öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

2 Aralık 2021 tarihinde uygulanan
ve Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce
derslerinden soruların yer aldığı
sınavda, öğrencimiz 500 tam puan
alarak büyük bir başarıya
imza atmıştır.

AVRUPA KALİTE ETİKETİ
Okulumuzun da dahil olduğu ODTÜ GV Okulları ve yabancı paydaşlarımızla ana sınıflarında
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

6. KEZ ULUSLARARASI ÇEVRECİ OKUL OLDUK
( 2021-2023 )
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından
organize edilen eko okullar programı kapsamında, 2 yıllık çalışmanın sonucunda yapılan
değerlendirmede 6. kez uluslararası çevreci okul unvanı alarak yeşil bayrakla ödüllendirildik.

yürüttüğümüz “Culture in a box” projesi “Avrupa Kalite Etiketi” ile ödüllendirildi.

OKULUMUZ ULUSAL KALİTE ETİKETİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Okulumuzun da dahil olduğu ODTÜ GV Okullarının tüm ana sınıflarında sürdürülen
uluslararası “Culture in a box” projesi “Ulusal Kalite Etiketi” ile ödüllendirildi.
Uluslararası eTwinning projemiz
kapsamında İspanya’daki proje
ortağımızdan kültürel özellikleri
yansıtan eşya ve materyaller
okulumuza ulaşmıştır.

Yeşil bayrağımız, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında okulumuzda
dalgalanacaktır.

Daha önce 2013-2015,
2015-2017, 2017-2019,
2019-2021, 2020-2022
yılları arasında da 5 kez
bu ödülü almaya hak
kazanmıştık.

Öğrencilerimizin hazırladığı
materyaller ve eşyalar da
İspanya’ya gönderilmiştir.
Proje dilinin İngilizce olduğu uluslararası çalışmamızda öğrencilerimiz İngilizce ile ilgili
becerilerini kullanarak geliştirmekte ve yabancı ülkelerdeki akranlarıyla iletişime geçerek
önemli kazanımlar elde etmektedirler.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAPLAR
EVİMİN İNSANI

TSE OKULUM TEMİZ BELGEMİZ YENİLENDİ

Dünya kedilerin dünyası olsaydı, insanların hali nice olurdu?
Evimin İnsanı, hayvan hakları üzerine düşündüren, tırmık izleri dolu
bir roman...

Türk Standartları Enstitüsü tarafından pandemi sürecinde şartları uygun okullara verilen
TSE Okulum Temiz belgesini yeniledik.
Kuruluşundan bu yana, eğitim sürecinde öğrenci sağlığı, hijyen, temizlik konularında
en üst düzeyde hassasiyet gösteren okulumuz pandemi şartlarına en hızlı ayak uyduran
okulların başında gelmiştir.
2022 yılı eylül ayına kadar yenilenen
TSE Okulum Temiz belgesinin yanı sıra okulumuz
daha önceden T.C. Sağlık Bakanlığından
2023 yılına kadar geçerli
Temiz Okul, Sağlıklı Okul Belgesi
almaya hak kazanmıştı.

KURDUN AĞZINDA
Başarılı hikâye anlatıcısı Michael Morpurgo’dan Barroux’nun
muhteşem çizimleriyle süslenmiş unutulmaz bir cesaret, korku ve
umut öyküsü.

ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK
Bu kitabı okumaya başladığınızda, Bruno adında dokuz yaşındaki bir
çocukla bir yolculuğa çıkacaksınız. Ve er geç Bruno ile birlikte bir tel
örgüye varacaksınız. Böyle tel örgüler dünyanın dört bir yanında var.
Umarız asla rastlamak zorunda kalmazsınız.

SEÇME HİKÂYELER
Bu kitapta Sait Faik’in deniz kokusuyla, çocuk sesleriyle,
balıkçı sohbetleriyle, martılarla, türlü türlü balıklarla donattığı
sıcacık hikâyeleri bir araya getirilmiş.

2. SAYFA

ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ
FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİMİZ
MATEMATİK ETKİNLİKLERİMİZ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar.

Öğrencilerimizin bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de
“Fen ve Doğa” etkinlikleridir.
Bu etkinliklerle;
öğrencilerimizin sözel
iletişim becerilerinin
gelişmesi, bağımsız
düşünme ve yorumlama
yeteneklerinin gelişmesi,
zihinsel bakımdan
uyarılmaları, çevreye
karşı daha duyarlı hale
gelmeleri için
öğrencilerimizi
desteklemekteyiz.
Okul öncesi dönemde; çocukların araştırabilecekleri, neden-sonuç
ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim
ortamı hazırlamak oldukça önemlidir.

Matematik etkinlerimiz öğrencilerimizin günlük yaşamda
karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırmasına yardımcı olur.
Yaratıcı düşünmesini geliştirerek bilişsel gelişimini destekler.

Sayma, sayı hissi, ölçme, gözlem yapma, grafik oluşturma gibi
becerileri kullanmasını, araştırma ve keşfetme duygusunu geliştirir.
İlköğretime, okuma yazma becerisi ve akademik derslere
hazırlanmasında öncü olur.

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK
ETKİNLİKLERİMİZ
Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları; çocukların ilköğretime geçişini
kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan
etkinliklerdir. Okuma yazma etkinliğimizde, öğrencilerimize okuma ve yazma
öğretmeyi değil onların ilköğretimde okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi
için gereken ön becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.

Oyun etkinlikleri, çocuğun kendini ve çevresini
tanıma imkanı sağlar ve hayal dünyasını
zenginleştirir.
Oyun etkinliği, öğrencilerimizin öğrenmesini
kolaylaştıran bir uygulamadır.

Öğrencilerimizin sosyal bir ortamda
oynayarak deneyim kazanmasını, iletişim
becerilerinin geliştirmesini ve kendini
ifade etmesini hedeflemekteyiz.

Çocukların öncelikle, okuma-yazmanın gerekliliği ve gerçek yaşam ile
ilişkisini anlamaları önemlidir. Biz de çocukların, okuma-yazmaya ve okula
karşı olumlu bir algı geliştirmelerini desteklemekteyiz.
Okuma-yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak
çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir.

SANAT ETKİNLİKLERİMİZ
Sanat etkinlikleri öğrencilerimizin sosyal bir birey olmasına destek olur.
Yaratıcı düşünebilmesine, geçmişle gelecek arasında bağ kurabilmesine,
sosyal bir birey olmasına destek olur. El becerisi gerektiren işlerde başarılı
olmasını, çocuğun kendi yeteneklerini keşfedebilmesini sağlar.
Sanat etkinlikleri çocuğun
kendini rahatlıkla
ifade edebilmesine
yardımcı olarak
çocuğun motor becerilerini
ve dil gelişimini
desteklemede
büyük bir etkendir.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ
Bizler Türkçe Dil Etkinliği derslerimizde öğrencilerimizin Türkçeyi düzgün
kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, ses farkındalığını hissetmelerini,
dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel
olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri
doğru üretmesini öğreterek günlük hayata uyarlamalarını sağlamaktayız.

3. SAYFA

1-A SINIFI MATERYAL TASARIMI
1-A sınıfı öğrencileri matematik dersi kapsamında öğrendikleri “Onluk ve Birlikler”den
oluşan sayıları kavramayı kolaylaştıran bir etkinlik gerçekleştirdi.
Öğrencilerimiz onluk birlik kavramını pekiştirmek için aileleri ile birlikte el becerilerini
ve hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel materyaller hazırladılar.

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Okulumuz 2-A sınıfı öğrencileri “12-18 Aralık Tutum Yatırım Ve Türk Malları
Haftası”nda değişik etkinlikler yaparak, bilinçli tüketimin önemini yaşayarak
kavradılar. Renkli fon kağıtlarından oluşturdukları yemişlerle okul panosunu
süslediler. Ülkemizin meyve ve sebze zenginliğini öğrenirken, kendi
seçtikleri ürünü kesip boyadılar ve
maskeler yaptılar. Her bir öğrenci
ezberledikleri şiirlerle, sınıfta
eğlenceli provalar yapıp kutlamaya
hazırlık yaptılar. Sınıf içinde
ülkemizde yetişen yerli yiyecek,
içecek, meyve ve kuru yemişler
getirerek hem tattılar hem de yerli
ürünlerimizi tanıdılar, tanıttılar.

Hazırladıkları materyalleri okula getiren öğrencilerimiz, arkadaşlarına materyallerinin
tanıtımını yaptılar. Matematiği sevdirme, günlük hayatla ilişkilendirme ve
somutlaştırma amacı ile yaptığımız bu çalışmada birbirinden eğlenceli sunumlar
yaptılar; soyut kavramları somutlaştırırken bilgilerini kalıcı hale getirdiler.

1-A sınıfına küçük bir ziyaret yaparak minik arkadaşlarına şiirlerle meyveleri
anlattılar. Sınıfa getirdikleri kumbaralarına harçlıklarından biriktirdikleri
paralarını atarak, küçük yaşlarda ihtiyaçlarını aldıktan sonra artan parasını da
kumbarasında biriktirmenin örneklerini gösterdiler.
Böylece tutumlu olmanın ilk
adımını attılar. Hafta boyunca
tasarruf yapmanın ve yerli malı
kullanmanın önemini anladılar.
Öğrencilerimiz; insanların
parasını, malını, eşyalarını,

zamanını ve sağlığını dikkatli
kullanmasına tutumlu olmak
denildiğini kavrarken su ve
elektriği de boşa harcamamaya
söz verdiler.

İLERİ DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ

“SENİ ANLIYORUM” ETKİNLİĞİ
4-A sınıfı “Engelliler Haftası”nda
farkındalık oluşturma adına sınıfta
çalışmalar yaptı. Seni Anlıyorum
etkinliği sayesinde “Engelli insanlara
saygı insanlığa saygının göstergesidir!”
ana fikri bütün öğrencilerimizin
zihnine yerleşmiş oldu.

3-A sınıfı ileri dönüşüm konusunda kıyafetler tasarladı. Öğrencilerimiz atık malzemeleri
topladılar. Kıyafetlerini tasarladılar ve diğer sınıflara kıyafetlerini tanıttılar. Kıyafetlerini
sunarken kullandıkları atık malzemeleri tanıttılar.
İleri dönüşümün önemi ile ilgili bilgi verdiler. İleri dönüşüm yapmanın çevreye, doğaya
ve ekonomiye katkısının farkına vardılar. ‘’İleri dönüşüm yap, geleceğe yatırım yap!’’
sloganıyla bilinçlendiler ve bilinçlendirdiler.

MIKNATISLARIN GÜCÜ ADINA
4-B sınıfı olarak Fen Bilimleri dersinde, mıknatıs kutupları arasındaki etkileşimi
gözlemleyerek mıknatıslarda iki kutup bulunduğu ve kutupların daha fazla çekim
gücüne sahip olduğu çıkarımına vardık.

Mıknatısın etki ettiği maddeleri
deney yaparak keşfedip günlük
yaşamdaki kullanım alanlarını
örnekledik.
Ayrıca mıknatısın yeni
kullanım alanları konusunda
fikirler ürettik.

4. SAYFA

OKUYORUM—BOYUYORUM
5. sınıf öğrencilerimiz okudukları her 25 sayfa için Türkiye
haritasındaki bir şehrimizi boyadı.

ANLIK ÇÖZÜM YARIŞMASI
Okulumuzda Fen ve Teknoloji kulübü tarafından bu yıl yapılması planlanan etkinlik ve
yarışmalar çerçevesinde, 16 Aralık Perşembe günü 1. Anlık Çözüm Yarışması’nı
gerçekleştirdik. Ortaokul öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen yarışmada gruplar
verilen probleme çözüm aradılar. Problem dahilinde, kendilerine verilen malzemeleri
kullanarak bir model oluşturdular. Oluşturmuş oldukları modelleri yarışmanın finalinde
yarıştırdılar. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlikte öğrencilerimiz
hem eğlenceli dakikalar yaşadılar hem de bir problem karşısında kısa sürede
çözüm üreterek faydalı ve farklı bir deneyim yaşadılar.

Böylece öğrencilerimizin okumalarını takip etmemiz çok renkli hale
geldi. Öğrencilerimizin renkli haritalarıyla da panomuzu süsledik.

ZEKA OYUNLARI OYNUYORUZ

Bilimsel ve eğlenceli matematik oyunları, öğrencilerin mantık ve muhakeme yeteneğini
geliştirir. Problem çözebilme, kıyaslama, sorunlara anlık çözüm üretme ve aritmetik
düşünme gerektiren matematik oyunları
sayesinde çocukların beyninin yüksek
performans göstermesi mümkündür. Bu
şekilde de daha mantıklı ve daha isabetli
kararlar alabilirler. Matematik oyunları
sayesinde çocuklar kavrama, bilinçaltında
etken tanıma ve anlama becerileri
hızlanabilir. Matematik oyunları bazen tek
başına, bazen de bir grupla oynanmalıdır.

Her iki şekilde de zeka gelişimine etkisi son
derece yüksektir. Matematik oyunları
sayesinde aileler çocuklarını daha iyi tanır ve
çocuklarının farklı alanlardaki becerilerini
keşfedebilir. Böylece, aileler de çocuklarını
daha etkin yönlendirebilir hatta çok daha
etkili bir iletişim içine girebilirler.
Çocukların zeka oyunlarıyla birlikte dikkat,
odaklanma ve konsantrasyonu artarken hem
motive olurlar hem de ebeveyn çocukla birlikte kendini geliştirebilir. Çocuğuyla kurduğu
iletişim gelişir ve karşılıklı daha anlayışlı bir dönem başlar. Matematik oyunlarının bir diğer
önemi ise çocuğa her zaman daha etkin bir
çalışma yöntemi sunmaktır. Her farklı oyunda
çocuk kendisini tanır ve akranlarıyla birlikte
kendisini değerlendirmeyi öğrenir. Her oyunda
kendini nasıl geliştireceğini tanır ve anlar.
Ayrıca kendini kontrol etmeyi de öğrenir.
İşte bu nedenle, çocuğu daha iyiye teşvik
etmek önemlidir. Matematik oyunları da bu
konuda sıkça başvurulan yöntemlerden biri
olarak öne çıkmaktadır. Zeka oyunları
çocukların geleceğe dönük tahmin becerilerini de artırıyor. Bu durumda da çocuk eğitim
ve öğrenim hayatıyla ilgili daha iyi seçimler yapıyor. Okulumuzun matematik
laboratuvarında bulunan matematik oyunları ile öğrencilerimiz eğlenerek ve öğrenerek bu
kazanımlara sahip olmaktadır. Belirli zamanlarda yapılan etkinliklerde öğrencilerimiz hem
bireysel hem de grup olarak matematik oyunları oynamaktadır.

THE DOT DAY
(ULUSLARARASI
NOKTA GÜNÜ)

KÜLÜSTÜR SERGİSİ
Ortaokul öğrencilerimizin 2. ünitesi olan “Kültür ve Miras” ile bağlantılı olarak 6. sınıf
öğrencilerimize sevilen çocuk edebiyatı yazarı Joy Cawley'in birçok ödül alan
“Külüstür” adlı romanını okuttuk.
Kitap sayesinde; günümüz
çocuklarının her geçen gün
uzaklaştığı doğal yaşam ve aile bağları
gibi pek çok önemli konuyu işlerken
çocuklarımıza kuşak farklılığı, hoşgörü
kardeşlik ve kırsal yaşam temalarını
düşündürdük. Sonrasında ise
çocuklarımızın külüstür hissettiği
eşyalarla sergimizi oluşturduk.

ÇOCUKLARLA MINDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK)
Okulumuzda rehberlik birimi olarak, öğrencilerimizle “mindfulness” çalışmaları
yaptık. Günümüzde birçok ülkede uygulanan minfulness, çeşitli aktivite ve egzersizler
yoluyla çocukların anda kalma becerisini desteklerken endişe ve stresle başa çıkma
yeteneği de kazandırır. Küçük yaşlarda duygu ve düşünceleri yargılamadan kabul etme
becerisini geliştiren mindfulness etkinlikleri, okulumuzun tüm sınıf düzeylerinde
uygulanmıştır. Kazanılan bu beceriler; öğrencilerin tüm yaşamları boyunca fiziksel,
ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı bireyler olmalarını destekler.
Bu çalışmalarla öğrencilerin olayları
olduğu gibi algılayarak yargısız bir
biçimde değerlendirmelerini sağladık.
Öğrencilerimizin; empati kurma,
problem çözme, özgüven, dikkat,
odaklanma, birlikte çalışmalarda
uyum ve işbirliği gibi alanlarda
gelişimlerini destekledik.
Yaş gruplarına uygun olarak yapılan
bu çalışmada çocuklar keyifli, faydalı
ve verimli zaman geçirdiler.
Okulumuzda bu yıl da “Nokta Günü”nü kutladık. Etkinliğimizde ünlü yazar Peter H.
Reynolds’un “Nokta” adlı kitabını okuyup öğrencilerimize, düşünme ve sorgulama
becerilerini geliştirmeye yönelik sorular sorduk. Sonrasında öğrencilerimizi bireysel ve
grup çalışmalarına yönlendirdik. Etkinlik sonunda öğrencilerimizin keyifli ve verimli
katılımıyla ortaya çıkan ürünleri, okulumuzun koridorlarında sergiledik.

5. SAYFA

SPELLING BEE YARIŞMAMIZ
MONSTER COMPETITION
3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen “Monster
Competition”da, öğrencilerimiz tasarlama kategorisinde
yarışmış; ilkokul öğrencilerinin oylaması sonucunda
dereceye giren öğrencilerimiz belgelerini almaya
hak kazanmışlardır.

“3rd Grade Monster Competition”da; 3-A sınıfından
Metehan GÖZNELİ birinciliği, Hale YAZAR ve Berra YÜCE ikinciliği,
Ahmet Kerem KESKİN üçüncülüğü elde etmiştir.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

WİR LERNEN UHRZEİTEN
6-A sınıfı öğrencileri olarak Almanca dersinde Beste
Freunde kitabımızda işlediğimiz Uhrzeiten (saatler)
konusunu günlük hayatımızdaki kullanış şekillerini
öğrendik.

Öğrencilerimiz kendi tasarladığı saatleri yaparak
hem saatler konusunu pekiştirdi hem de eğlenerek
kalıcı öğrendiler.

Okulumuz İngilizce Zümresi tarafından her yıl düzenlenen “Spelling Bee” yarışmalarımızı bu
yıl da 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde keyifli ve heyecanlı bir şekilde gerçekleştirdik.
Spelling Bee, öğrencilerimizin kelimeleri akıcı bir şekilde harf harf kodlamasını, aynı zamanda
telaffuz hatalarını ve yazım yanlışlarını azaltarak özgüvenlerini artırmayı amaçladığımız bir
kelime yarışmasıdır.
Yarışmamız, sınıf içi yapılan
çalışmalar sonucunda belirlenen
öğrenciler arasında yapıldı ve
her seviye kendi içinde başarılı
bir performans sergiledi.
Çekişmeli ve keyifli geçen
yarışmamızın sonunda
öğrencilerimize sertifikaları ve
birincilik ödülleri verildi.

6. SAYFA

YONTMA TAŞ DEVRİNE DÖNÜŞ
Bundan 2 milyon yıl önce başlayan ve 12.000 yıl öncesinde kadar süren Yontma Taş Devri -kronolojik adıyla Paleolitik Çağ- Görsel Sanatlar dersinde yapılan çalışmalar ile
okulumuzun 2. katında yeniden canlandırıldı. O döneme ait bilinen ve arkeolojik kazılarda ortaya çıkan buluntulardan yola çıkılarak açılan sergide
ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri kolaj tekniği ile Yontma Taş Devri’ne döndüler.

Sergide 2. sınıf öğrencilerinin, Paleolitik döneme ait duvar resimlerinden yola çıkarak grup halinde yaptıkları çalışmalar serginin temasına öncülük etti.

Yontma Taş Devri’ne ait aletler 4. sınıf
öğrencilerimizin ellerinden yeniden
canlandırıldı.
Farklı materyaller kullanarak yaptıkları
proje çalışmaları serginin en çok dikkat
çeken çalışmalarından oldu.

MAKASLA RESİMLER VE MATİSSE

ESTETİĞİN EN ORGANİK HALİ

Renkleri büyük bir ustalıkla kullanan 20. Yüzyılın en önemli modern ressamlarından
olan Henri Matisse, 3. sınıf öğrencilerinin kolajlarına da ilham kaynağı oldu.
Özgürce kestikleri rengarenk şekilleri diledikleri
gibi yapıştıran öğrencilerin çalışmaları okulun
koridorlarında sergilendi.

Doğanın mükemmel sınırsız
şekil ve form örnekleri
okulumuzun minik
sanatçılarına ilham kaynağı
oluşturdu. Doğanın organik
estetiği ile farkındalığı
arttırılan öğrencilerin
çalışmaları okul koridor
panosunda birleştirildi.
Tüm ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin katılımıyla
oluşturulan bu sergi
uzun süre okulumuzun
koridorlarında sergilendi.

CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİSİ
Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı anısına
okulumuzda yapılan çeşitli etkinlikler
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin resimlerinden
oluşan sergi ile tamamlandı. Ortaokul
öğrencilerimiz arasında düzenlenen
‘’Cumhuriyet’’ temalı resim yarışmasında
dereceye giren Yavuz Parlakkaya ve
Fatih Parlakkaya isimli öğrencilerimize,
başarı madalyaları ortaokul müdürümüz
İbrahim Pehlivan ve Görsel Sanatlar
öğretmenimiz E.Ahsen Selvi
tarafından verildi.

EVALARDAN MOZAİK
Görsel Sanatlar kulübünde,
5000 yıllık tarihi ile bilinen
mozaik sanatını öğrenen
öğrencilerimiz
eva parçaları ile
mozaik çalışmaları yaptılar.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA RESİM SERGİSİ
Yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen;
sanata, bilime ve eğitime verdiği değer ile eşi olmayan devlet adamı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
ölüm yıl dönümünde
gerçekleştirilen
anma törenin ardından
öğrencilerimiz,
7-A ve 8-A sınıflarının
katkılarıyla hazırlanan
“Atatürk” temalı
resim sergisini
gezdiler.

7. SAYFA

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE
GÖRME ENGELLİ İNSANLARI ANLAYABİLMEK ADINA
KÖREBE OYUNU
Dünya Engelliler Günü vesilesiyle
öğrencilerimize engelli insanların
yaşadıkları zorlukları uygulamalı
olarak öğretmeye çalıştık. Gözleri
maske yardımıyla kapatılan
öğrencilerden arkadaşlarını
yakalamasını istedik. Gözleri açık
olan öğrenciler; eğlenip, gülerken
ebe olan öğrencimiz arkadaşlarını
yakalamaya çalışmakta bir hayli
zorlandı.

Her öğrenciyi bir kez ebe yaparak görme engelli insanların
yaşadıkları zorlukları uygulamalı olarak anlattık.

HAFTA SONU KURSLARIMIZ
Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda
Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi
kurslarımız açıldı.

Bu kurslar sayesinde hafta sonunda hem spor yapıp hem de hoş vakit geçirerek ilgi
duydukları branşları öğrenen öğrencilerimiz, aynı zamanda stres de atıyorlar.
Her branşı öğretmeye, temel
eğitimle başlayarak sağlam
adımlarla ilerliyoruz. Kurslar
sayesinde öğrencilerimize;
takım halinde hareket edebilme, yardımlaşma, topluluk içinde kendilerini bulma ve
özgüven kazanma gibi konularda yardımcı oluyoruz.

ATIK GAZETELERDEN BOWLİNG TOPU VE PET ŞİŞELERDEN LABUT YAPIMI VE OYNANMASI
“Geri dönüşüm nedir? Çevremizde bulunan çöplerden neleri geri dönüşümle tekrar
kullanıma kazandırabiliriz? Çöpe atılacak ürünlerin geri dönüşüme kazandırılabilmesi için
neler yapılabilir?” soruları hakkında öğrencilerimizden fikir sunmalarını istedik. Ve bu
sohbetin ardından çocukların cevapları doğrultusunda geri dönüşümün önemi vurguladık.

Örnekle pekiştirmek adına atıl durumda olan gazetelerden
bowling topu ve pet şişelerden labut yapılmasını kararlaştırdık.
Öğrencilerimizi iki gruba ayırdık. Birinci gruba atıl gazete, ikinci
gruba ise atıl pet şişe toplama görevi verdik.
Yeteri kadar atıl gazete ve pet şişe toplandıktan sonra hep
birlikte görsel sanatlar sınıfına çıktık.
Pet şişelerin içlerine renkli boyalar döküp su ekledik. Sarı, mavi,
yeşil olmak üzere 3 farklı renkte labutlar yaptık. Sonra atıl
durumda olan gazetelerle bowling topu yaptık.
Oyun kurallarını öğrenen öğrenciler, büyük bir heyecan ve
coşkuyla bowling oynadılar.

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN...
Öğrencilerle birlikte farkındalık yaratmak
adına hazırlanan pankartlarla okul
bahçesinde yürüyüş yaptık. Slogan ve
marşlarla, ana temanın öğrencilerin
zihinlerine ritim eşliğinde yerleşmesi
sağladık. Yapılan yürüyüş esnasında
çevrede bulunan çöplerin fark edilmesi
ve çöpe atılması gerektiği
bilincini kazandırdık.

Öğrencilere; çöplerin çevreye, insan sağlığına ve hayvanlara ne gibi zararlar
verdiğini anlattık. Tüm yaşadığımız çevrenin temiz olması gerektiğini kavrattık.
Yere çöp atan kişileri uyarmaları gerektiği üzerinde durduk.
Öğrencilere en güzel temizliğin, kirletmemek olduğu anlattık.

BARIŞ MANÇO’YU DOĞUM GÜNÜNDE ANDIK
Şarkıları ile gönlümüzde ve dilimizde yaşayan, Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi,
ölümsüz eserlerin sahibi, herkesin “Barış abisi” Barış Manço’yu andık. Kendisinin söylediği
“Beni öldüğüm gün değil doğduğum gün hatırlayın.’’ sözünden yola çıkarak doğum gününde
Müzik Kulübü öğrencilerinin düzenlediği bir etkinlikte buluştuk. Programda hayatını anlatan
videolar izledik, birbirinden güzel eserlerini seslendirdik. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi,
90’lı yıllardaki her çocuğun süper kahramanı olan “Barış Manço”yu sevgi ve saygıyla anıyoruz.

8. 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.
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=4

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=1

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 3

GENEL TOPLAM= 8

2011 YILINDAN İTİBAREN KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=124 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=108 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 129 ÖDÜLLER TOPLAMI= KONYA İLİ 343 + DİĞER İLLER 18 = 361

Türkiye Satranç Federasyonu Konya

Türkiye Satranç Federasyonu
Konya Temsilciliği- Konya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
işbirliği ile 28-29 Temmuz 2021
tarihlerinde yapılan Konya
Küçükler Satranç İl Birinciliği
Turnuvasında öğrencimiz
Mustafa Beşir KELEŞ, 8 yaş genel
kategorisinde Konya 2.si olmuş
ve madalya kazanmıştır.
Öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya Temsilciliği- Konya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 25-26 Eylül 2021
tarihlerinde yapılan Konya Amatör Spor Haftası Satranç

Müdürlüğü işbirliği ile 28-29 Temmuz
2021 tarihlerinde yapılan Konya
Küçükler Satranç İl Birinciliği
Turnuvasında öğrencimiz
Zehra Aslı ÜNSAL, 10 yaş kızlar
kategorisinde Konya 1.si olmuş ve
madalya kazanmıştır.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya Temsilciliği- Konya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü işbirliği ile 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan
Konya Amatör Spor Haftası Satranç Turnuvasında öğrencimiz

Turnuvasında öğrencimiz Mustafa Beşir KELEŞ, 10 yaş
kategorisinde Konya 3.sü olmuş ve madalya kazanmıştır.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Temsilciliği- Konya Gençlik ve Spor İl

Zehra Aslı ÜNSAL Kızlar kategorisinde Konya 1.si olmuş ve madalya
kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya TemsilciliğiKonya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile
28-29 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan Konya
Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvasında
öğrencimiz Mustafa Beşir KELEŞ, 10 yaş genel
kategorisinde Konya 3.sü olmuş ve madalya
kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

Konya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü-Konya Satranç İl
Temsilciliği işbirliği ile 11-12

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Konya
Satranç İl Temsilciliği işbirliği ile 11-12 Aralık
2021 tarihlerinde yapılan Konya Küçükler
Satranç İl Birinciliği Turnuvası 11 yaş kızlar
kategorisine katılan öğrencimiz
Zehra Aslı ÜNSAL, birinci olarak madalya
kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder
başarılarının devamını dileriz.

Aralık 2021 tarihlerinde yapılan
Konya Küçükler Satranç İl
Birinciliği Turnuvası 9 yaş genel
kategorisine katılan öğrencimiz
Mustafa Beşir KELEŞ, birinci
olarak madalya kazanmıştır.
Öğrencimizi tebrik eder
başarılarının devamını dileriz.

Konya Karatay Belediyesi-Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Konya Satranç İl
Temsilciliği işbirliği ile 17-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Konya Karatay Belediyesi
Hz. Mevlana’yı Anma Haftası Satranç Turnuvası 12 yaş kızlar kategorisine katılan
öğrencimiz Zehra Aslı ÜNSAL, üçüncü olarak 500 TL para ödülü, kupa ve madalya
kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Okul içi Satranç Turnuvası yapılmış olup aşağıdaki
sonuçlar alınmıştır:
İlkokul Kategorisinde:
1. Ahmet Kerem KESKİN
2. Mustafa Beşir KELEŞ
3. Osman Tuna ULUKAYA
Ortaokul Kategorisinde:
1. Zehra Aslı ÜNSAL

2. Sümeyye Ayşe KESKİN

3. Ali Kaan ACAR

Okul Birinciliği Kategorisinde:
1. Zehra Aslı ÜNSAL

2. Mustafa Beşir KELEŞ

3. Ahmet Kerem KESKİN

