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

HAZİRAN 2018
Sayı: 10

Hazırlayanlar : Türkçe Öğretmenimiz Ayla BİLAL, Türkçe Öğretmenimiz Esra ÖZDEMİR, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz
Alparslan TARAF’ a, bütün yazar ve çizerlerimize, emeği geçen tüm öğretmenlerimize, ayrıca gazetenin hazırlanmasında destek
ve yardımlarını esirgemeyen Genel Müdürümüz Mustafa NALVURAN’ a ve Okul Müdürümüz Aydın AKBAŞ’ a teşekkür ederiz.

ÖYKÜ YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN ÖĞRENCİMİZE BAKANLIKTAN ÖDÜL
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği "Enerji Verimliliği" konulu öykü yarışmasında “Kırmızı Kutudaki
Tıklar” adlı öyküsüyle 8.sınıf öğrencimiz Duygu HATİPOĞLU Türkiye Birincisi olmuştur. Öğrencimizin Türkçe Öğretmenimiz Esra ÖZDEMİR ile birlikte katıldığı ödül töreni, 29 Mart 2018 tarihinde
9. Enerji Forumu’nda gerçekleşmiştir. Bize bu gururu yaşatan öğrencimizi üstün başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

“İSTİKLAL MARŞI’MIZI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI”NDA

BİRİNCİLİK
3.sınıf öğrencimiz Nil YILMAZ,
Meram ilçesinde 53 okulun
katıldığı “İstiklal Marşı’ mızı
Güzel Okuma Yarışması”nda
birinci olmuştur.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın
Dursun Ali KABAN tarafından
makamında ödüllendirilen
öğrencimizi ve emeği geçen tüm
öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

İKİ ÖĞRENCİMİZDEN

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
5.sınıf öğrencilerimizden Muhammed
SAK ve Yalın Eray ATALAY, 10 Nisan 2018
tarihinde yapılan Türkiye Geneli
Değerlendirme Sınavında Türkçe,
Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,
Din Kültürü, İngilizce derslerinden tüm
soruları doğru cevaplayarak
100 tam puanla 70.067 kişi arasında
Türkiye Birincisi olmuşlardır.
Öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRENCİMİZ TUĞRA YÜKSEL TÜRKİYE İKİNCİSİ

2021 YILINA KADAR GEÇERLİ BESLENME DOSTU
OKUL SERTİFİKASI ALDIK
Ortaokul bölümümüz, ikinci kez 100 tam puanla
“Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak
kazanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde
ilkokul bölümümüz de 100 tam puanla ikinci kez
Beslenme Dostu Okul sertifikası almıştı. Böylece
okulumuzun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam
koşullarına uygun olduğu T.C. Sağlık Bakanlığı ve
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tescillenmiştir.
Bu sertifikayla birlikte okulumuz dördüncü kez
“Beslenme Dostu Okul” sertifikası almış oldu.
08.03.2021 tarihine kadar geçerliliği olan
sertifikamızı Konya Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sayın Dursun Ali KABAN’ın elinden aldık.
Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAPLAR
ARKADAŞ OLALIM MI? ( 3,4 VE 5. SINIFLAR )
Marcus bir solucandır. Laurence ise tavuğa benzeyen bir kuş.
Laurence, kahvaltıda Marcus’u yemeye niyetlenmişken Marcus
konuşarak Laurence’ı oyalamaya çalışacaktır ama hiç beklemediği
bir şeyle karşılaşır: Laurence kendini bir flamingo zannetmektedir
ve en büyük hayali flamingo ailesiyle buluşmaktır.
Sorun şudur ki Laurence harita okumayı bilmemektedir. Eh,
yapacak bir şey yoktur! Marcus’un hayatta kalmak için tek şansı
Laurence’ı Afrika’ya götürmektir.

YEŞİL ÇEKİRGELER ZAMANI ( 6. VE 7. SINIFLAR )
Küçük bir kasabada yaşayan Arman için kısacık çekirge mevsimi,
büyük bir değişim dönemi olacaktır. Arman, kendini ansızın bir
hırsızlık olayının içinde bulur. Bir karar vermesi gerekecektir:
Sessiz mi kalmalı yoksa gördüklerini polise mi anlatmalı?
Usta yazar Mustafa Hakkı Kurt; değişimlere ayak uydurmaya
çalışan bir gencin hayatından maceralı bir kesiti, yaşamın
gerçeklerine dokunarak aydınlık, akıcı bir dille anlatıyor.

5.sınıf öğrencimiz Tuğra YÜKSEL, 26-27
Mayıs 2018 tarihlerinde Muğla/
Dalyan'da yapılan Türkiye Modern
Pentatlon Federasyonu Biathle-Triathle
Milli Takım Seçme Müsabakaları'na
katılmış, U13 Erkek Kategorisinde
Türkiye İkincisi olmuştur. Daha önce de
aynı kategoride Türkiye Dördüncülüğü
ve Türkiye Üçüncülüğü elde eden
öğrencimiz, bu kez Türkiye İkinciliği elde
ederek çıtayı biraz daha yükseltmiş oldu.
Üstün başarısından dolayı
öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

SÜLEYMAN BULUT'LA UNUTULMAZ ANLAR

Kitaplar keşfedilmeyi bekleyen yeni dünyaların kapıları, yazarlar da bu büyülü dünyalara açılan
dev geçitlerdir. Okulumuz bu kez çocuk edebiyatımızın dev kalemlerinden Süleyman BULUT'u
konuk ederek öğrencilerimizin yepyeni öyküler, masallar, deyim ve atasözleriyle tanışmasını
sağladı. Keyifli bir söyleşi gerçekleştiren yazarımız Süleyman BULUT, hepimize edebiyatla dolu
unutulmaz anlar yaşattı. Kitabını okudukları yazarla buluşmanın heyecanını yaşayan
öğrencilerimiz, söyleşi sonunda kitaplarını ünlü yazara imzalatma şansı buldular.

ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ

2. SAYFA

MERAKLI BİLİM İNSANLARI

EĞLENCELİ MATEMATİK
Matematik derslerimizde dönem boyunca oyunlarla
desteklediğimiz artırma, eksiltme, transfer, sayı kavramı
çalışmalarını eğlenerek gerçekleştirdik.

İnsanın en meraklı, çevresini keşfetmeye en açık,
öğrenme arzusunun en yoğun olduğu dönem
okul öncesi dönemdir. Biz de öğrencilerimizdeki
bu yoğun merak ve gözlem yeteneğinden yola
çıkarak fen eğitiminin sağladığı olanaklar
sayesinde okulumuzda bulunan ya da etrafımızdan
kolayca temin edebileceğimiz basit araç
gereçleri kullanarak deneyler ile
öğrenmeyi somutlaştırdık.

KUKLALARLA ÖYKÜLER
Öğrencilerin farklı yollarla kendilerini ifade edebilmesi, canlandırmalar
yapması onların bilişsel ve dil gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Bizler de
farklı öykü kitaplarını kendi yaptığımız kuklaları kullanarak canlandırdık.
Bu şekilde öğrencilerimizin doğru tonlamalar yapabilmelerini, duygu ve
düşüncelerini ifade etme becerisi kazanmalarını, paylaşmayı, sosyal
ilişkilerinde güçlü olabilmelerini hedefliyoruz.

Bu sayede pek çok neden-sonuç ilişkisini görebilme ve belli başlı
durumlar hakkında tahminde bulunabilme fırsatını yakalamış olduk.

100 GÜN
Ana sınıfı öğrencilerimiz 100 gün boyunca sürdürdükleri “100
Hayvan, 100 Meyve-Sebze” çalışmalarını pasta kesimi ve çeşitli
etkinliklerle taçlandırdı. Her gün için seçilen meyve-sebze ve
hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler edinen; görsellerle, oyunlarla
desteklenen çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerimiz 100 günün
sonunda eğlenceli ve öğretici bir faaliyeti tamamlamış oldu.

UÇURTMA HEYECANIMIZ
Öğrencilerimizle çeşitli malzemeler kullanarak kendi uçurtmalarımızı
kendimiz yaptık. Etkinliğimizin yapım aşamasında uçurtmalar
hakkında sohbet ettik. Rüzgârlı bir günde uçurtmalarımızı
alarak bahçeye çıktık ve onların bulutlara doğru özgürce
süzülüşlerini mutlulukla izledik.

BUGÜN ÖĞRENMEK BAMBAŞKA
ÇÜNKÜ “OKUL DIŞARIDA”
Çocuklarımızın açık havada,
doğa ile baş başa oldukları,
gökyüzünün uçsuz bucaksız
maviliğinin altında, beton
bloklardan ve duvarlardan uzak
bir çevrede oynamalarının,
oynarken öğrenmelerinin tadına
varmaları için biz de “Okul
Dışarıda Günü” ne katıldık. Tüm
dünya ülkelerindeki öğrencilerin
eğitim- öğretim süresi içinde
belirlenen bir günde gerçekleştirdikleri bu etkinliğe ülkemizin katılım tarihi
17 Mayıs olarak belirlendi. Biz de bu tarihte öğrencilerimizle okulumuzun
bahçesinde ağacın yeşili, toprağın mis gibi kokusu ve gökyüzünün uçsuz bucaksız
maviliği eşliğinde hem öğrendik hem de oyunlarımızın tadını çıkardık.

3. SAYFA

AİLEMLE OKUYORUM
1-A ve 1-B sınıfı öğrencilerimiz keyifli bir
kitap okuma etkinliği için bir aradaydı.
Okumak en güzel alışkanlıktır. Bu
alışkanlık en çok aile ve okulda kazanılır.
Artık okuyup yazan öğrencilerimize bu
alışkanlığı kazandırmak isteyen
öğretmenlerimiz 2. dönemi kapsayan bir
etkinlik planladı. Etkinlik kapsamında,
dönemin başında belirlenen bir kitap
aileleri tarafından öğrencilerimize dönem
boyunca okundu.
Kitabın son bölümlerini ise okulda hep
beraber okuduk. Okuma etkinliği
sonrasındaki kitabı değerlendirme
çalışmalarında da öğrencilerimiz özgürce
düşüncelerini ifade etme fırsatı
buldular. Okuma etkinliğimizin
kapsamında yer alan yaratıcı drama
çalışmalarında empati kurma becerilerini
geliştirdiler. Öğrencilerimiz aileleri ile bir
arada keyifli ve kaliteli zaman geçirdiler.
Bu etkinliğin ardından öğrencilerimiz yıl
boyunca süren başarılı performanslarını
pasta keserek kutladılar. Öğrenim yaşamlarının ilk yılında güzel bir başlangıç yapan
öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.

BİR SÜRPRİZİM VAR!

3-A sınıfı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında,
belirlediğimiz bir okul ile “Bir Sürprizim Var!” adlı etkinliğimizi gerçekleştirdik.
Etkinliğimizin amacı: ortak bir sevinçte buluşmak, mutlulukla çoğalmaktı.

COŞKU DOLU DUYGULARLA RENGARENK BİR KUTLAMA
Ülkemizin kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya
çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
ODTÜ Alp Koleji olarak bu yıl da coşkuyla
kutladık.
Okulumuzun 2. sınıf öğrencileri bu
coşkulu ve tarihi günü, duygularını
renklerle anlamlandırarak resimlerine
aktardılar.
Öğrencilerimiz, “YURDUMUZDA
BAYRAM” adını verdikleri bu çalışmayla
okulumuzun duvarlarını süslediler.

TEKNOLOJİYLE BİRLEŞEN MATEMATİK
Okulumuzun öğrencilerimize sunduğu teknolojik imkânları derslerimizde
kullanıyor ve bu sayede üst düzeyde öğrenme olanağına kavuşuyoruz.
Okulumuzun 3-B sınıfı öğrencileri, matematik ders konusu olan “Simetri”yi
akıllı tahtada uygulamalı olarak işlerken hem keyif aldılar hem de
konunun mantığını tam anlamıyla kavramış oldular.

Kardeş okulumuzun öğrencileriyle birbirimize hediyeler göndererek
paylaşımı, kardeşliği, dostluğu perçinledik. Bu güzel ve anlamlı günde birlik
ve beraberliğin önemini bir kez daha vurguladık.

SEVGİYLE VE EMEKLE BÜYÜYEN FİDELER
ÖĞRENCİLERİMİZ GELENEKSEL
TÜRK TİYATROSUNU TANIYORLAR

4-A sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi “MİRAS VE KÜLTÜRÜMÜZ” ünitesinde geleneksel
tiyatromuzun köşe taşlarından biri olan gölge oyunumuz “KARAGÖZ İLE HACİVAT” oyunu
hakkında bilgi edindiler. Öğrencilerimiz, deriden yapılmış iki boyutlu tasvirlerle oynanan
Karagöz ile Hacivat oyununu sınıfta dramatize ettiler.

Okulumuzun 4-B sınıfı öğrencileri, kendi yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri
yemenin keyfini yaşıyor. Çilek, domates, biber, nane, maydanoz fideleriyle
gün gün ilgilenen öğrencilerimiz emek vererek yetiştirdikleri bitkilerinin ürün
verdiğini görüyor, bu mutluluğun hazzını doyasıya yaşıyorlar.

4. SAYFA

MATEMATİK MATERYAL GELİŞTİRME
YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK
Matematik konularını somut yöntemlerle ifade ederek öğrenmeyi kalıcı hale getirmek
en temel hedefimizdir. Bu doğrultuda, Matematik Öğretmenimiz Havva Gül ŞAHİN
danışmanlığında 8. sınıf öğrencilerimiz birbirinden farklı ve yaratıcı projeler geliştirerek
bu hedefimize katkıda bulunmuşlardır. Elif Sinem ERKEK ve Duygu HATİPOĞLU “EKOK
Caddesi Projesi”, Yahya SÖYLEMEZ ve Ozan Nazım KÜÇÜKYAVUZ da “Değişmeyen
Üçgen Alanı Projesi” ile Ankara’da düzenlenen finale katılma hakkı kazanmışlardır.
Elif Sinem ERKEK ve Duygu HATİPOĞLU’nun hazırladığı “EKOK Caddesi Projesi”
en iyi poster ödülüne layık görülmüştür. Öğrencilerimizi ve emeği geçen
öğretmenlerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.

OKULUMUZDA BAHAR ŞENLİĞİ HEYECANI
Okulumuzda kültür, sanat, spor ve bilim
etkinliklerini içeren “Bahar Şenliği” heyecanı
yaşandı. Öğrencilerimiz; dans gösterileri, ritim
grubu performansı ve okul koromuzun
seslendirdiği şarkılarla sanatın birleştirici
gücünü keşfetti.
Okul bahçemizde güzel bir havada
gerçekleştirilen eğitsel oyunlarla hem eğlendiler
hem de kaynaştılar. Şenliğimizde, Fen Bilimleri
Öğretmenlerimiz Murat ATEŞ ve Eda COP
önderliğinde de tam anlamıyla bilim coşkusu
yaşandı. Öğretmenlerimiz öğrencilerle görsel
deneyler yaparak onları bilimin eğlenceli
dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkardılar.

YILSONU SERGİMİZ
“Görsel Sanatlar Dersi Yıl Sonu Sergisi”nde öğrencilerimizin yıl boyunca
yaptığı çalışmalar sergilendi.
Sergimizde ekspresyonizm,
sürrealizm, soyut gibi birçok akımdan
esinlenilerek yapılan çalışmaların
yanında akrilik minyatür çalışmalar
da yer aldı. 6. sınıf öğrencilerimizin,
Kızılderililerin geleneksel sanatı olan
Düş Kapanı’nı Türk geleneksel
motifleriyle birleştirerek
oluşturdukları yeni tasarımlar dikkat
çeken çalışmalar arasında yer aldı.

GELECEK NESİLLER “BİZ ÖĞRENDİK, SIRA SİZDE”
İnsanlık tarihi boyunca uygarlık ve teknolojiye en büyük katkıyı ve desteği
sağlayan icat, hiç şüphesiz ki “yazı”dır. Yazı sayesinde insanlar önemli olayları
kaydetmeye başlamışlar; bu sayede kültürel birikimlerini ve teknik bilimleri
nesilden nesile, toplumdan topluma aktarabilmişlerdir.. Yazı, toplumların çağdaş
medeniyet seviyesine ulaşmasındaki en etkili buluştur.
5-A sınıfı, Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Yasin KALELİ ile
yazının ilk örneği olan
“çivi yazısı”nı sanatsal bir
çalışma ile ortaya koydu.
Medeniyetin sembolünü farklı
bir teknikle yeniden
yorumlayabilmenin
heyecanını yaşayan
öğrencilerimiz, tarihi bir
yolculuk yapma fırsatını da
yakalamış oldular.

5.PİYANO DİNLETİMİZ BÜYÜLEDİ

Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin katılımıyla meydana gelen 30 kişilik öğrenci
topluluğumuz, Müzik Öğretmenimiz Sevim UĞURTAY önderliğinde konuklarımıza
muhteşem bir müzik dinletisi sundu. Öğrencilerimizin yıl boyunca müzik dersleri,
kulüp ve etkinlik saatlerinde öğrendiklerini yetenekleriyle birleştirerek
sergiledikleri piyano performansları büyük beğeni toplarken gecenin finalinde
3. sınıf öğrencilerimizden oluşan flüt korosuyla dinletimiz tam anlamıyla
bir müzik şölenine dönüştü.

SANAT GECEMİZ

“Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.”
Bu bilinçle hareket eden okulumuzun ortaokul öğrencileri, Müzik Öğretmenimiz
Sevim UĞURTAY önderliğinde müziğin bütünleştirici etkisini ritimlerle ve şiirlerle
buluşturan eşsiz bir “Sanat Gecesi” hazırladılar. Her öğrencinin yeteneği
doğrultusunda kendini gerçekleştirdiği bu anlamlı gecede; piyano dinletileri, dans
gösterileri, şiir dinletisi ve ortaokul koromuzun seslendirdiği çok sesli türkülerle
sanatın doyumsuz tadına ulaştık.

5. SAYFA

HAPPY PANCAKE DAY
1-A ve 1-B sınıfı öğrencilerimiz “Food” ünitesi kapsamında, İngilizce dersinde
öğretmenleri İpek KARACIĞAN ve Funda AÇA’nın yardımlarıyla pancake yaptılar.
“Pancake Day” olarak adlandırılan etkinlikte öğrencilerimiz; reçel, çikolata ve bal
kullanarak istedikleri şekilde “pancake”lerini süslediler ve “pancake”lerine sağlıklı
meyveler eklediler. Yılın en tatlı dersi olan bu etkinlikte öğrenciler hem dil becerilerini
günlük hayatta kullanma şansı buldular hem de doyurucu bir saati eğlenerek
geçirdiler.

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN MAKALELER
5-A sınıfından öğrencimiz Tuğra YÜKSEL bir eko-okul öğrencisi olarak farkındalık
uyandırmak adına “Geri Dönüşüm” ile ilgili bir yazı yazmıştır. 5-B sınıfından
Fatih Emre YAZICI ise bilgisayar oyunu seven arkadaşlarına “Asphalt&Airbone”
adlı popüler oyunu tanıtmıştır.

ENERJİK POSTERLER
4-A sınıfımız ile İngilizce dersimizde “Where Does Energy Come From?” ünitesi
kapsamında “Energy Conservation and Action Poster Art and Slogan Contest”
adlı bir poster - slogan yarışması düzenledik. Amacımız, enerjinin etkin ve
verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmaktı. Öğrencilerimiz, gruplara
ayrılarak enerji tasarrufu ile ilgili poster ve sloganlarını hazırladılar, ardından
gruplar sloganlarını arkadaşları ile paylaştılar. Hazırlanan sloganlar, sınıfımızın
İngilizce panosunda sergilenmiştir.

THOSE WERE THE DAYS
As 6th and 7th graders, we are getting prepared for the Art Night which is held at the
end of the second term annually. We sing English songs with the help of our English
Languge teachers and Music teacher. We will make our guests enjoy a nostalgic night
with our songs. Get ready to go back in time and have fun!

AH O GÜNLER!
6. ve 7. sınıf öğrencileri olarak her sene ikinci dönemin sonunda düzenlenen
Sanat Gecesi için hazırlanıyoruz. İngilizce ve müzik öğretmenlerimizin desteği ile
İngilizce şarkılar söylüyoruz. Seçtiğimiz şarkılar ile zamanda adeta bir yolculuğa
çıkıyor, bizi dinleyenleri de bu anlamlı yolculuğa davet ediyoruz.

6. SAYFA
ÖĞRENCİLERİMİZ YÜZME YARIŞMALARINDA
22 MADALYA KAZANDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 21-22
Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen yüzme yarışmalarında
öğrencilerimiz 4 altın, 7 gümüş, ikisi uluslararası derece olmak
üzere 11 bronz madalya kazanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz. İşte detaylı sonuçlar:
6.sınıf öğrencimiz Deniz YAVUZER; 11-12 Yaş Kategorisi 100 m
kurbağalamada Konya Birincisi, 100 m serbestte Konya
Birincisi, 100 m sırtüstünde Konya İkincisi, 200 m karışıkta
Konya Birincisi olmuştur. 3.sınıf öğrencimiz
Melisa MISIRLIOĞLU; 8-10 Yaş Kategorisi 200 m sırtüstünde
Konya Üçüncüsü, 100 m karışıkta Konya Üçüncüsü, 50 m
serbestte Konya İkincisi, 200 m serbestte Konya Üçüncüsü,
4x100 karışık bayrak yarışında Konya Birincisi olmuştur.

TÜRKİYE YÜZME ŞAMPİYONASI FİNALİNDE
DÖRT DERECE
6.sınıf öğrencimiz Deniz YAVUZER, 11-12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim
Projesi 1. Etap Türkiye Finalinde dört derece elde etti. 11-13 Mayıs
2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılan müsabakalarda 100 m serbest
klasmanında ikincilik, 100 m karışık klasmanında ikincilik, 100 m
kurbağalama klasmanında üçüncülük, 50 m serbest klasmanında
üçüncülük elde ederek üstün başarı gösteren öğrencimizi
tebrik eder, başarısının devamını dileriz.

TENİSTE ÜSTÜN BAŞARI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 21-22
Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen tenis yarışmalarında
7.sınıf öğrencimiz Muhammed Saki Doğukan ŞAHİN, 13 yaşında
olmasına rağmen 14-18 Yaş Üst Kategoride yarışmalara katılmış
ve Konya İkincisi olmuştur. Üstün başarısından dolayı
öğrencimizi tebrik eder, başarısının devamını dileriz.

6.sınıf öğrencimiz Elif ARSLAN; 11-12 Yaş Kategorisi 50 m sırtüstünde Konya İkincisi, 100m karışıkta Konya Üçüncüsü, 100
m serbestte Konya Üçüncüsü, 50 m serbestte Konya İkincisi olmuştur. 8.sınıf öğrencimiz Dila USLU; 13+ Yaş Kategorisi
100 m serbestte Konya Üçüncüsü, 100 m karışıkta Konya Üçüncüsü, 50 m serbestte Konya Üçüncüsü, 200 m
kurbağalamada Konya Üçüncüsü, 4x100 m karışıkta ve serbestte Konya İkincisi olmuştur. Ayrıca 13-15 Nisan 2018
tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen 6. Uluslararası Alleben Yüzme Havuzu ve Su Sporları Şenlikleri’nde Dila USLU,
4x50 m serbest ve 4x50 m karışık bayrak yarışlarında üçüncü olmuştur. 5.sınıf öğrencimiz Tuğra YÜKSEL 11-12 Yaş
Kategorisi 50 m serbestte Konya İkincisi, 100 m serbestte Konya Üçüncüsü olmuştur.

YÜZMEDE ÜÇ KONYA İKİNCİLİĞİ
3.sınıf öğrencimiz Yılşen Melisa MISIRLIOĞLU, Minikler
Yüzme Yarışları’nda 100 m serbest, 100 m sırtüstü ve 50 m
serbest stillerinde Konya İkincisi olmuştur. Toplamda
3 gümüş madalya kazanan öğrencimizi tebrik eder,
başarısının devamını dileriz.

YILDIZ KIZ TAKIMIMIZ TENİSTE İKİNCİ OLDU

ÖĞRENCİMİZ DİLA USLU’DAN YÜZMEDE DERECE

Yıldız Kız Tenis Takımımız, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası tenis turnuvasında
grup ikincisi olmuştur. Öğrencilerimiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından madalya ile ödüllendirilmiştir.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

8.sınıf öğrencimiz Dila USLU, Okullar arası Yıldız Kızlar Yüzme
Yarışları’nda Konya Üçüncüsü olmuştur. 100 m kelebek
kategorisinde Konya Üçüncüsü, 50 m kelebek kategorisinde
Konya Dördüncüsü olan öğrencimizi tebrik eder,
başarısının devamını dileriz.

TENİSTE KONYA İKİNCİLİĞİ
Yıldız Erkek Tenis Takımımız, Konya Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası
tenis turnuvasında Konya İkincisi olmuştur. Öğrencilerimiz,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer ERSÖZ
tarafından kupa ve madalya ile ödüllendirilmiştir.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

YÜZMEDE 4 KONYA BİRİNCİLİĞİ
Öğrencimiz Deniz YAVUZER, 50 m serbest, 100 m
serbest, 50 m kurbağalama, 100 m kurbağalama stillerinde
Konya Birincisi olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder,
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

JİMNASTİKTE 3 ŞAMPİYONLUK KUPASI,
17 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 6 BRONZ MADALYA; TOPLAMDA 5 KUPA, 30 MADALYA

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6-7-8 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan Jimnastik
Konya İl Birinciliği Müsabakalarında öğrencilerimiz üstün başarı sergileyerek kupa ve madalyaları topladı.
Üç takımımızın şampiyon olduğu turnuvada bir takımımız ikincilik, bir takımımız da üçüncülük kupası kazandı.
Takım ve ferdi olmak üzere öğrencilerimiz 17 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya kazandı. Turnuvadan toplamda
5 kupa ve 30 madalya ile dönen takımlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

7. SAYFA

ÖĞRENCİLERİMİZ SATRANÇTA ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
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 eğlenirken aynı zamanda da hayata hazırlanmaktadır. Zira gerçek hayatımızda büyük önemi olan sabır, hoşgörü,
akılcı düşünme, kazanma ve kaybetme duyguları satranç ile kazanılmaktadır. Satrancın çocuklarımızın gelişimine birçok yararı bulunmaktadır.
2017-2018 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=10 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=23 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 18 GENEL TOPLAM= 51
2011 YILINDAN İTİBAREN KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=88 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=76 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 88 ÖDÜLLER TOPLAMI= KONYA İLİ 237 + DİĞER İLLER 15 = 252

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 ile karakteri 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, bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına 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.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Konya İl Temsilciliği ile Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği
sonucu 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan Okul Sporları Minik Kızlar Takım Satranç Yarışması’na Ceylin
KARGI, Elif USLU, Bilge ZİHİNLİ, Almira Hilal ATÇEKEN, Ecem Cemre EREN ve Ayza Sultan UYGAR’ dan oluşan
Minik Kızlar B Satranç Takımımız da katılmıştır. Farklı okullardan katılan takımlarla yarışan Minik Kız B Satranç
Takımımız üçüncü olarak kupa ve madalya ile ödüllendirilmişlerdir.
Minik Kızlar Takım Satranç Yarışması’na Defne ORHAN, Sümeyye Ayşe KESKİN, Ecrin ÖGE, Zeynep ERDEM,
Zehra Aslı ÜNSAL ve Berra GÜL’ den oluşan Minik Kızlar A Satranç Takımımız da katılmıştır. Farklı okullardan
katılan takımlarla yarışan Minik Kız A Satranç Takımımız ikinci olmuş, kupa ve madalya kazanmıştır.
Minikler Genel Takım Satranç Yarışması’na Ayaz BÜYÜKTERZİ, Ege Erdem ÇINAR, İhsan Tunahan YURTERİ,
Ahmet Kayra DURSUN ve Aziz ERÇİN’ den oluşan Minikler Genel A Satranç Takımımız da katılmıştır. Farklı
okullardan katılan takımlarla yarışan Minikler Genel A Satranç Takımımız üçüncü olarak kupa ve madalya
kazanmıştır.
Minikler Genel Takım Satranç Yarışması’na Yiğit Alp BAĞCI, Ender Çınar ÇALGIN, Eymen Efe OKUR, Yağız Efe
KUTLUCA ve Utku KAYA’ dan oluşan Minikler Genel B Satranç Takımımız da katılmıştır.Farklı okullardan katılan
takımlarla yarışan Minikler Genel B Satranç Takımımız ikinci olarak kupa ve madalya ile ödüllendirilmişlerdir.
Küçükler Kızlar Takım Satranç Yarışması’na Deniz ÖNER, Selen TELLİOĞLU, Nefise Nevra ERDAL, Duru CESUR, Leman Ceyda ERDEM ve Elif İpek DOĞAN’ dan oluşan Küçük Kızlar Satranç
Takımımız da katılmıştır. Farklı okullardan katılan takımlarla yarışan Küçük Kızlar Satranç Takımımız ikinci olarak kupa ve madalya kazanmıştır.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile 10-11 Şubat
2018 tarihlerinde yapılan Okul Sporları Yıldız Kızlar Takım Satranç
Yarışması’na Elif Sinem ERKEK, Duygu HATİPOĞLU,
Latife Özge TOKGÖZ ve Begüm UYAR’ dan oluşan Kız Satranç
Takımımız da katılmıştır. Farklı okullardan katılan takımlarla yarışan
Kız Satranç Takımımız üçüncü olmuş, kupa ve madalya kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile 17-18
Mart 2018 tarihlerinde yapılan Çanakkale Şehitleri Satranç
Turnuvası’na öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ de katılmıştır. Farklı
okullardan sporcularla yarışan öğrencimiz
Ayaz BÜYÜKTERZİ birinci olarak madalya kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl
Temsilciliği ve Konya Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile
21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan
23 Nisan Ulusal Egemenlik Satranç
Turnuvası’na öğrencilerimiz
Deniz ÖNER, Aziz ERÇİN, Almira Hilal
ATÇEKEN de katılmışlardır. Farklı
okullardan sporcularla yarışan
öğrencimiz Deniz ÖNER 12 Yaş Kızlar
Kategorisi’nde birinci, Aziz ERÇİN 8 Yaş
Genel Kategorisi’nde ikinci, Almira
Hilal ATÇEKEN 8 Yaş Kızlar
Kategorisi’nde üçüncü olmuş ve
madalya kazanmışlardır.

Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilciliği ve Konya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Metromall AVM
işbirliği sonucu 31 Mart 2018 tarihinde yapılan Ödüllü Satranç
Turnuvası’na öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ de katılmıştır.
Değişik illerden 109 sporcu arasından öğrencimiz
Ayaz BÜYÜKTERZİ birinci olarak kupa ve para ödülü kazanmış,
okulumuzu gururlandırmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya
Satranç İl Temsilciliği ile Konya
Gençlik Hizmetleri Spor İl
Müdürlüğü ve Kule Site AVM
işbirliği sonucunda 17, 18, 19 ve 20
Mayıs 2018 tarihlerinde Kule Site
AVM salonunda yapılan 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı Satranç
Turnuvası’na öğrencilerimiz de
katılmışlardır. 8 Yaş Genel
Kategorisi’ne katılan
öğrencilerimizden Aziz ERÇİN ikinci,
8 Yaş Kızlar Kategorisi’nde Zehra
Aslı ÜNSAL ikinci, 12 Yaş Kızlar
Kategorisi’nde ise Deniz ÖNER ikinci
olmuşlardır. Öğrencilerimiz kupa ve
çeyrek altın ile ödüllendirilmişlerdir.

8. SAYFA

Ana sınıflarımızın A ve B şubeleri; veli katılımının yoğun olduğu, öğrencilerimizin sahne performanslarıyla göz doldurduğu, dopdolu ve eğlenceli bir yıl sonu etkinliğiyle
2017-2018 eğitim-öğretim yılını mutlu ve başarılı bir şekilde tamamladı. Programımız miniklerimizin kep atma töreniyle sona erdi.

Eğitim-öğretim yaşamlarında bir dönemi kapatıp yeni bir döneme heyecanla adım atan 4 ve 8. sınıf öğrencilerimiz Grand Hotel‘de dolu dolu bir mezuniyet gecesi yaşadılar.
Öğrencilerimizin uzun yıllar boyunca anımsayacakları bu anlamlı gecemiz, Okul Müdürümüz Aydın AKBAŞ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Genel Müdürümüz Mustafa NALVURAN’ın günün anlam
ve önemini belirten konuşmasının ardından okul birincimiz Melike Rana ŞAHİNBAY da duygu ve düşüncelerini tüm konuklarımız, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.
Öğrencilerimizin kep atma törenlerinin ardından danslar ve şarkılarla doyasıya eğlendikleri mezuniyet gecemiz duygu dolu anlarla sona erdi.

1-A ve 1-B sınıflarımızın yıl sonu etkinliği, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Okulumuzun birinci sınıf öğrencileri, sahneledikleri birbirinden güzel etkinliklerle geceye damgasını vurdu.

