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

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

BABALAR VE ÇOCUKLARI

BABALARIMIZIN MASALLARI
UMUT YOLCULUĞUNDA

BANA BİR MASAL ANLAT BABA

Sayı: 5 OCAK 2016

Babalar, çocukları için her şey demektir. Onlar; Superman,
Batman ve hatta bazen masalların iyi kalpli krallarıdır.
Babaların anlattığı masallar da aldıkları oyuncaklar gibi asla
unutulmaz. Nedense babaların aldığı oyuncaklar bile bir başka
gelir insana. Belki de annelerin sık sık, babaların ise bu işi
nadir yapmalarındandır… Babamızın aldığı oyuncağı görünce o
güne döneriz ve:

Okulumuzun 5-A sınıfı öğrencileriyle, “Bana Bir
Masal Anlat Baba” isimli projemizi hayata geçirdik.
Projemiz kapsamında, 5-A sınıfı öğrencileri
birbirinden güzel masallar yazdı ve öğrencilerimizin
yazdığı bu masalları babaları seslendirdi. Çalışmanın
sonunda, öğrencilerimizin babaları tarafından
seslendirilen tüm masalların ses kayıtları tek bir
CD’de birleştirildi. Bu CD; ikinci eğitim-öğretim

döneminde Türkiye’deki tüm ODTÜ Okullarında da satışa sunulacak. Okulumuzda satışta olan
masal CD’lerimizden elde edilecek gelir, okulumuz tarafından LÖSEV’e bağışta bulunulacaktır.
Projede emeği geçen öğretmenlerimiz: Bilgisayar Öğretmeni Alparslan TARAF,
Türkçe Öğretmeni Sibel ERSOY ARSLAN ve Müzik Öğretmeni Sevim UĞURTAY’dır. Projede
emeği geçen herkese ve bu masal CD’sini satın alarak masallarımızın umuda yolculuğuna
yardım eden duyarlı velilerimize sonsuz teşekkürler.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAP ÖNERİLERİ
DÜŞLER SİRKİ (4, 5 VE 6. SINIFLAR İÇİN)
İki Kentin Patlamış Mısır Kokan Öyküsü

İtalyan edebiyatının büyülü kalemi Angela Nanetti, son çocuk
romanıyla karşımızda! Aile ilişkilerini, dostlukları ve hayalleri
anlattığı kitaplarıyla tanınan, Hans Christian Andersen Ödülü
sahibi yazar, bu kez çocukların gözünden modern dünya
eleştirisi yapıyor.
Giacomo, dünyayı koku duyusuyla tanıyan bir çocuktur.
Bir gün sınıfa, mis gibi patlamış mısır kokan bir kız gelir.
Giacomo, yeni arkadaşının peşinde hiç bilmediği bir dünyanın
kapısından girecektir.
Rengârenk kedilerle, yok olmanın sınırındaki bir kente mucizevi yolculuklar yaparken, koku
alma yeteneğiyle gizemleri de çözme görevini üstlenir. Giacomo ve arkadaşları çok kötü bir
planı önleyip "ötekilerin" kentini kurtarabilecek midir?

-Aaaa, hatırlıyorum ben bunu! Babam Ankara'dan almıştı bana.
Ne oynamıştım o zamanlar? Anne bunu atmasak olur mu?
O oyuncağı atmamak için resmen kırk takla atarız. Bir taraftan annelerimiz yakınsa da, sanki
o oyuncağı başkasına verirsek veya çöpe atarsak, babamız bize sonsuza kadar küsecekmiş
gibi hissetmeye devam ederiz. (Şu an benim de bu suçluluk duygusuna kapılıp atamadığım o
kadar oyuncağım var ki…)
Okulumuzda LÖSEV için yapılan projenin birçok ihtiyaç sahibine umut olacağı gibi bu
çalışma, o öğrencilere babalarıyla eğlenceli bir çalışma fırsatı da sundu. Çünkü hatırlıyorum
da ben ana sınıfındaysam annem oyun hamuru arkadaşım, ben birinci sınıftaysam annem
benimle birlikte o “E” harflerini yapabilmek için uğraşan kişi ve hatta İngilizcesi pek iyi
olmamasına rağmen bana yardımcı olabilmek için sözlük sayfalarını aşındıran biricik
yardımcımdı benim. Babam işten gelene kadar ona pek iş kalmaz, benim süper annem her
şeyi hallederdi zaten. İşte tam da bu yüzden, annelerimiz zaten kendilerini bize adamışken,
biraz da babalarımızla geçirilen çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
5-A sınıfının bu çalışması birçok kişiye umut, kendilerine de muhteşem bir anı olacaktır. Çok
şanslılar doğrusu… “Bana Bir Masal Anlat Baba” adlı projeyi duyduğum an, ben de babamla
böyle bir çalışma yapıp onun sesini hafızama kazımak isterdim, diye düşündüm. Bu güzel
projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Proje
sonunda satışa sunulan CD’den bir tane alıp LÖSEV’e bir tuğla da ben koyduğum için de
kendimi şanslı hissediyorum.
Unutmayalım ki babalar çocuklarının en iyi arkadaşıdır. Onlar, bazen küçük anlaşmazlıklar
yaşasalar bile, tıpkı

kitaplar ve ayraçlar gibi birbirlerinden ayrılamazlar. Ayraçlar yol

gösterdiği

sayfalar

sürece,

Sevgi ve saygılarımla…

DÜNYA HALK MASALLARI
Ataol Behramoğlu'nun
Dünya Halk Edebiyatından Seçtiği 12 Masal
Masallar, bir halkın kültürel ve sosyolojik olarak en önemli
özelliklerini yansıtır. Onlar da zaman içerisinde günün
getirdiği dile bürünür. Ama verdikleri öğütler ve çıkarılması
gereken dersler asla değişmez. İnsanları umutlarının,
acılarının, sevinçlerinin, düşlerinin, korkularının, hayal
güçlerinin sonsuzluğunu gördüğümüz bu masalları
okuyabilmek, tüm çocuklar için başlı başına bir sevinçtir.
Ataol Behramoğlu'nun titiz çalışmasıyla hazırlanan Dünya
Halk Masalları, çocuklarla birlikte yetişkinlerin de mutlaka
okuması gereken, dünyanın dört bir yanından derlenen
masallardan oluşuyor.

DARMADAĞIN
(6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
Şiddetin Savurduğu İki Gencin Özgürlük Kafesi
Mağdur ya da tanık, şiddetin odağındaki bireylerin duygu
durumlarını, çaresizliğini ve çıkış yolu arayışını incelikle
duyumsatan roman; gençlerin sesine kulak veriyor. Sosyal
medyadan güzellik takıntısına popüler kültürün etkilerini,
günümüzün “gürültülü” sessizlik ortamını sözcüklere
döküyor. Dostluğun, dayanışmanın, edebiyatın ve
direnmenin sorunlara çözüm üretmedeki büyük etkisine ve
gücüne de vurgu yapan, gençler kadar yetişkinlerin de
etkilenerek okuyacağı çağdaş bir roman.

umutla

yeni

maceralara

açılmaya

devam

eder.

8-A / Müge GEÇER
Okulumuzun ilkokul bölümünde okuyan öğrenciler
ile Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir
yardım kampanyası düzenledik.

Söz konusu kampanya kapsamında,
okulumuzda üç yıl boyunca görev yapmış
Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Gökçen
ÖZDEMİR' in atandığı yer olan Bitlis Adilcevaz
Heybeli köyü Hasan Atlı İlkokulu / Ortaokulu
öğrencileri için kitap, giysi, kırtasiye ve resim
ders gereçlerinin teminini sağladık.
Kampanyamıza; 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz büyük bir istek ve coşkuyla katılmışlar,
paylaşmanın sevinç ve güzelliğini doya doya yaşamışlardır.
Bu vesileyle Konya'dan Adilcevaz Heybeli köyü ile aramızda bir gönül köprüsü inşa edilirken
bizlere destek veren tüm velilerimizle birlikte Yurtiçi Kargo / Akyokuş Şubesine de teşekkürü
borç biliriz.

2. SAYFA

ALAN GEZİLERİMİZ
Alan gezileri, çocukların yaşayarak
öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını
sağlar. Alan gezileri çocukların tüm
gelişim alanlarını desteklemektedir.
Çocuklar gezilerde; gözlem yapma,
inceleme, merak duygularını giderme
gibi fırsatlar bularak bilişsel gelişimle
ilgili kavramları kazanmaktadırlar.
Geziler, çocukların yaparak yaşayarak
öğrenmelerini sağlar. Aynı zamanda
çocukların yaşayarak öğrenmelerini,
bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar.
Okulumuz ana sınıfı öğrencileri ile zaman
zaman alan gezileri yapmakta,
öğrendiklerimizi yerinde gözlemleme
fırsatı bulmaktayız.

SANAT ETKİNLİKLERİ
Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik
duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bizler
de çocuklarımızı yaratıcı çalışmalara teşvik etmek için
gerekli çevresel düzenlemeleri yaparak ve bu
doğrultuda programlar hazırlayarak çocukların sanat
çalışmalarına zevk alarak katılmalarına olanak
sağlamaktayız. Böylece çocukların çevrelerine karşı
duyarlı olmalarına, hayal güçlerini kullanabilmelerine,
yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, kendilerini ifade
edebilmeyi öğrenmelerine, esnek bir kişilik
geliştirmelerine, bağımsızlıklarını geliştirerek
kendilerine olan güvenlerini artırmalarına
yardımcı olmaktayız.

ETKİLİ ÖĞRENME

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ
Okul öncesi eğitim
programı, aynı zamanda
ilkokula hazırlık programıdır.
Okuma yazmaya hazırlık
çalışmaları sadece masa
başında yapılan kalem,
kitap, kavram, çizgi
çalışması olarak
değerlendirilmemelidir.

Çocuklar doğal bir merak ve keşfetme duygusuyla dünyaya gelirler.
Yaşamın erken dönemlerinde tat alma, dokunma, görme, işitme,
koklama duyularıyla keşiflerini çeşitlendirirler.
Günlük yaşam deneyimleri çocuklara; dünyayı algılama, tanıma ve
anlamlandırmaya yönelik sayısız fırsatlar sunar. Çocuklar öğrenirken
sürekli inceleme ve araştırma yaparlar.

Aksine bu çalışmalar birçok etkinlik ve materyal ile zenginleştirilerek
gerçekleştirilmelidir. Bizler de okulumuzda kum, köpük vb. materyaller
kullanarak bu etkinlikleri daha kalıcı ve eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz.

Ana sınıfı öğrencilerimiz ile birlikte bahçe, sınıf ve laboratuvarımızı etkili
bir şekilde kullanarak çocuklarımıza etkili öğrenme ortamları
oluşturmaktayız.

DRAMA ETKİNLİKLERİ

Drama etkinlikleri ile çocuklar; düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini
kazanmaktadırlar. Çocuklar, dil becerilerini yaratıcı drama çalışmaları sırasında grupla
kurduğu etkileşim sonucunda doğal yollarla geliştirmektedir. Drama etkinlikleri
sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatarak çeşitli durumlarda hayali karakterlerle
karşılıklı diyaloglar kurar. Doğal etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu,
yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilir. Okulumuzda yaptığımız drama
etkinlikleri ile çocuklar eğlenceli vakit geçirmekte, bedenlerini etkili kullanabilmekte
ve dili etkili kullanarak arkadaşları ile sosyal yönde etkileşimde bulunabilmektedirler.

MUTFAK ETKİNLİĞİ
Okulumuzda zaman zaman
uyguladığımız mutfak etkinlikleri,
çocukların çok zevk aldığı
çalışmalardandır. Bu etkinlikler
çocukların fen ile ilgili pek çok
kavramı öğrenmesini sağlar.
Çocuklar mutfakta yapılan besin
hazırlama çalışmalarında;
karışımdaki her bir maddeyi
ölçme, karıştırma, yiyeceklerdeki
renk ve yapı değişikliklerini
inceleme, yiyeceklerin kokularını
hissetme ve tatma gibi pek çok
şeyi yaparak yaşayarak
öğrenirler.

3. SAYFA

Okulumuzun 1-A sınıfı, örüntüyü günlük hayatlarına taşıdılar.
Eşofmanlarımızla yaptığımız örüntüde beden eğitimi dersi ile
Türkçe dersini ilişkilendirerek konunun pekişmesini sağladık.
Öğrencilerimiz eğlenirken öğrenmenin de tadına vardılar.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
DOĞANIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Okulumuzun 1-B sınıfı öğrencileri ve velileri, Öğretmenler
Günü için anlamlı bir hediyeye imza attı. Öğrencilerimiz,
Öğretmenler Günü kapsamında, derslerine giren her öğretmen
adına beşer fidan satın alarak TEMA Vakfı Doğa Eğitimi
Projeleri’ne bağışta bulundular. Bu kıymetli hediyeleri için
etkinlikte emeği geçen tüm veli ve öğrencilerimize
teşekkür ediyoruz.

2-B SINIFININ ATATÜRK GAZETELERİ VAR
10-16 Kasım Atatürk Haftası kapsamında, 2-B sınıfı öğrencileriyle
Atatürk temalı gazeteler çıkardık. Beş farklı küme halinde çalışarak
gazetelerimizde Atatürk’ün yaşamına ve yaptığı yeniliklere yer verdik.

Öğrencilerimizle, iletişim araçlarından
biri olan mektup ile ilgili bilgi ve fikir
alışverişinde bulunuldu.
Öğrencilerimiz, Diyarbakır’daki
Öğretmen Mehmet Sabri Güzel
İlkokulu öğrencileri ile mektuplaştılar.
Başka bir şehirde arkadaşlarının
olması öğrencilerde merak ve
heyecan yarattı. Gelen mektuplar
öğrencilerimizin aldığı ilk mektuptu ve
bu açıdan da çok özeldi. Tüm
öğrencilerimiz, bu güzel etkinliğin
anısı adına mektuplarını saklamak
istediklerini dile getirdiler. Şimdi 2-A
sınıfı öğrencilerimizin uzakta,
bilmedikleri ama fikir sahibi oldukları
bir şehirde birer mektup arkadaşı var.

2-A SINIFININ MEKTUP
ARKADAŞLARI VAR

3-A SINIFI ENGELLERİ AŞMAYA ÇALIŞTI
Okulumuzun 3-A sınıfı öğrencileri “Engel ve engelliliği tanımak, engellilere
karşı duyarlı olmak ve farkındalık bilinci kazanmak, engelli bireylerle empati
kurmak’’ amacıyla 3 Aralık Engelliler Günü’nde üçüncü ders saatinde bir
etkinlik düzenlediler. Derslikte ve okul bahçesinde görme, işitme ve fiziksel
engellilerin günlük yaşamlarında ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını, neler
hissettiklerini uygulamalı olarak anlamaya çalıştılar. Engelli olmalarına
rağmen başarılı olmuş insanları araştırıp öğrendiklerini sınıfça paylaşarak
eğitimin her engeli aşabileceği sonucuna vardılar.

TÜM DÜNYA SESİMİZİ DUYDU
Eko Okul Projesi kapsamında, 4-A sınıfı öğrencilerinin
hazırlamış olduğu yeni yıl kartları, dünya genelinde
faaliyet gösteren çevreci örgütlere semtimizin
postanesinden gönderildi. Bu etkinlikteki amacımız ise
küresel ısınmaya ve küresel ısınmanın sonuçlarına duyarsız
kalmayan öğrencilerimizin İngilizce ifadelerinin yer aldığı
mesajlarla seslerini duyurmak, bugünün çocuğu ve yarının
büyüğü olan öğrencilerimizin duyarlılığını yükseltmekti.

4-B SINIFI “EKOLOJİK AYAK İZİMİZİ HESAPLIYORUZ’’ ETKİNLİĞİ
Öğrencilerimizle, tükettiğimiz doğal kaynakların yeniden üretimi ve oluşan atıkların geri kazanımı
için ne kadar kara ve su sahasına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyan ekolojik ayak izi hakkında
slaytımızı izledik. Karbon, tarım alanı, orman, yapılaşmış alan, balıkçılık sahaları, otlatma alanı
gibi bileşenlerin ekolojik ayak izini oluşturduğunu öğrendik. www.ekolojikayakizim.org
adresinden her birimizin ekolojik ayak izini ölçtük. Dünya’daki doğal kaynakları kullanma
şeklimiz ile ekolojik ayak izimizin büyüdüğünü gördük. “Üç, dört ya da beş gezegenimiz varmış
gibi yaşıyoruz ama yalnızca bir Dünya’ya sahibiz.” sonucuna ulaştık.

4. SAYFA

BEŞİNCİ SINIFLARIMIZLA HARİTALARA RENK KATTIK
Sınıf ortamında, 5-A ve 5-B sınıfları ile Türkiye'nin turistik yerlerine geziler
düzenledik. Yurdumuzun eşsiz güzelliklerini, doğal ve tarihi yerlerini sınıfta
sunarak konumuzu pekiştirdik. Çalışmalarımızı, hazırladığımız haritalarla
renklendirdik. Hazırladığımız haritalar, öğrencilerimizin odalarını da süsledi.
Dersimizde, haritalar yardımıyla zevkli bir öğrenme gerçekleştirmenin yanında,
öğrencilerimizde Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerine dair merak uyandırdık.

XII. ULUSLARARASI BİLİM TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASI
Matematik branşında, XII. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi
Yarışması’na kalabalık bir öğrenci grubuyla katılarak yarışmalar
neticesinde sevindirici sonuçlar elde ettik. Sekizinci sınıf öğrencimizden
Dilara Naz ÇİÇEKÇİ ise yarışmadaki tüm soruları doğru yanıtlayarak
100 tam puan almıştır. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi
tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

PARAŞÜTLE ATLAYAN YUMURTA
Okulumuzun terasından
bıraktığımız yumurtaların
kırılmaması için elimizden geleni
yaptık. Yumurtalarımızın
kırılmaması için onları
taşıyabilecek paraşütler
tasarladık.
Yumurtaları kırmadan ve en uzun
sürede aşağı indirebilen paraşüt,
yarışmayı kazandı.
Amacımız ise hava direncinin
nelere bağlı olduğunu ortaya
koymak, paraşütlerimizi de bu
faktörlere bağlı olarak
hazırlamaktı. Başarısız olan
paraşütlerdeki hatalarımızı
gözden geçirerek bilgilerimizi
hem pekiştirdik hem de bu deney
sayesinde çok eğlendik.

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE EKO OKUL PROJESİ’NE DESTEK
Yeşili korumak isteyen, çevre bilincini geliştirmeyi hedefleyen ve Dünya’nın
enerjisini kaybetmesine, çoraklaşmasına engel olmaya çalışan Eko Okullar
Programı üyesiyiz. Bu program çerçevesinde, çevre ile ilgili faaliyetlerimizi
artırarak sürdürüyoruz. Kağıt, su ve enerji israfını önlemeye çalışıyor, çöpleri
geri dönüşüm kutularına atıyor ve atıklarımızı değerlendiriyoruz.
Öğrencilerimizi ve öğrencilerimiz aracılığı ile velilerimizi bilinçlendirerek
oluşturduğumuz çemberi elimizden geldiğince büyütmeye çalışıyoruz.
Bu felsefeden yola çıkarak, beden eğitimi derslerimizde atık malzemeleri

ARALIK AYI BOYUNCA MOZART’I ANDIK
Mozart’ın ölüm yıl dönümü
anısına, aralık ayı boyunca
çeşitli etkinlikler düzenledik.
Öğle aralarımızda, Mozart’ın
seçkin eserlerinden oluşan
repertuvarlar eşliğinde
öğrencilerimize kısa dinletiler
düzenledik ve okulumuzda
bu ünlü bestecinin eserlerini yayınladık. Hazırladığımız pano çalışmalarıyla
Mozart’ın hayatı ile ilgili bilgiler verdik. Ortaokul öğrencilerimiz arasında
“Mozart’ı Anlamak” temalı kompozisyon yazma etkinliği düzenledik.
Okulumuzda, her ay bir besteci ile ilgili düzenleyeceğimiz bu çalışmalar
sayesinde, öğrencilerimizin klasik müzik bestecilerini daha yakından
tanımalarını planlıyoruz.

değerlendirdik ve onlarla yepyeni spor malzemeleri ürettik.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI
ETKİNLİKLERİMİZ
Okulumuzda; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında,
Türk malları konulu bir program hazırladık. Okulumuzun İngilizce
öğretmenlerinden İpek YILDIRIM’ ın yaptığı sunum sonrası 1-A sınıfı
öğrencileri, ülkemizde yetiştirilen sebze ve meyveleri İngilizce
cümlelerle tanıttılar. Ardından da “Meyveler” adlı şarkıyı coşkuyla söylediler.

5. SAYFA

ODTÜ ALP KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA YENİ SATRANÇ ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
Öğrencilerimize; konusunda uzman, deneyimli 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 eğleniyor hem de hayata hazırlanıyorlar. Zira gerçek hayatımızda büyük önemi olan sabır, hoşgörü, akılcı düşünme, kazanma ve kaybetme
duyguları satranç ile kazanılabilmektedir.
Okul içerisinde her dönem kurallara uygun olarak kapsamlı satranç yarışmaları düzenlenerek dereceye giren öğrencilerimize törenle ödülleri verilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizi
satranç yarışmalarına hazırlayarak, yeni satranç şampiyonlarının yetiştirilmesi de sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz Konya ilinde veya diğer illerde yapılan satranç yarışmalarına katılarak
yeni şampiyonluklar kazanmaktadırlar.

Öğrencimiz Deniz ÖNER, 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde
Konya Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’na
katılmış ve birinci olarak madalya kazanmıştır.

Öğrencimiz Tahsin Emin TEK, 21-22Kasım 2015 tarihlerinde
Karaman ilinde yapılan Karaman Başöğretmenlik Kupası
Satranç Turnuvası’na 9 Yaş ve Altı Grubunda katılmıştır.
Öğrencimiz, yarışma ikincisi olmuş ve madalya kazanmıştır.

Öğrencimiz Fadime Naz BAKDIK, 07-08 Kasım 2015
tarihlerinde yapılan Konya Bayanlar Satranç İl Birinciliği’ne
katılmış ve üçüncü olarak madalya kazanmıştır.

Öğrencimiz Fatma Sude BAHAR, 28-29 Kasım 2015
tarihlerinde Konya GHSİM Salonunda yapılan Konya
13-14-15 Yaş Yıldızlar Satranç İl Birinciliği’ne katılmış
ve birinci olarak madalya kazanmıştır.

14-15 Kasım 2015 tarihlerinde Konya’da yapılan 7-8-9 yaş
Konya Küçükler Satranç İl Birinciliği Yarışmaları’nda 8 yaş
grubunda Adnan Osman BAKDIK ikinci, Kağan KOCAKURT
üçüncü, 9 yaş gurubunda Tahsin Emin TEK birinci, Ahmet
Servet ERCAN üçüncü olarak madalya kazanmışlardır.

12-13 Aralık 2015 tarihlerinde Konya’da yapılan 10-11-12
yaş Konya Küçükler Satranç İl Birinciliği Yarışmaları’nda 10
Yaş Grubunda Tahsin Emin TEK birinci, 10 yaş kızlar
gurubunda Deniz ÖNER birinci, 10 yaş kızlar grubunda
Ayşe Ecem BAKDIK üçüncü olarak madalya kazanmışlardır.

Satranç Turnuvası Ödül Töreni
Okulumuzda

başarılı

ve

mutlu

çocuklar

yetiştirmek için, rehberlik anlayışımıza uygun
olarak yapılan bilimsel çalışmalarımızdan biri
olan

satrançta

elde

edilen

başarılar

öğrencilerimizle, velilerimizle, kurucumuzla ve
öğretmenlerimizle paylaşıldı. 2015-2016 Eğitim
Öğretim yılı 1.Dönem Satranç Turnuvası’nda
başarılı 36 öğrenciye madalya ve ödülleri verildi.
Okul Müdürü Mustafa NALVURAN bugüne kadar
09-10 Ocak 2016 tarihlerinde Konya GHSİM Salonunda
yapılan Konya 16-17-18 Yaş Yıldızlar Satranç İl Birinciliği
Yarışması’nda öğrencimiz Fatma Sude BAHAR 16 yaş kızlar
kategorisi birincisi, Mevlüt BAHAR ise 16 yaş genel kategori
ikincisi olarak madalya kazanmışlardır.

8 tanesi il dışında olmak üzere; 31 birincilik, 25
ikincilik, 25 üçüncülük olmak üzere toplamda 81
kupa

ve

madalya

kazandıklarını

belirterek

öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Bu eğitim-öğretim yılında TSF Küçükler Satranç Ligi’ne iki takımla, TSF Yıldızlar Satranç Ligi’ne
bir takımla okulumuzu temsilen katılacağız. Yarışmalara aşağıda bilgileri bulunan takımlarla katılacağız:
A- Özel Konya Alp İlkokulu Küçük Dahiler Satranç Takımı: Deniz ÖNER, Tahsin Emin TEK, Mevlüt BAHAR,
Fadime Naz BAKDIK, Ayşe Ecem BAKDIK, Muhammed Kaan ERÖLMEZ, Fahri Berat DUMAN, Elif ARSLAN.
B- Özel Konya Alp İlkokulu Küçük Bilginler Satranç Takımı: Ahmet Servet ERCAN, Adnan Osman BAKDIK,
Osman İsmet YALNIZ, Berkay Efe ÇAKICI, Mustafa Ayhan ATAYIK, Muhammed Eren ACAR.
C- Özel Konya Alp Ortaokulu Yıldızlar Satranç Takımı: Fatma Sude BAHAR, Oğuzhan Berk TEKİN,
Suat MIZIRAK, Mete KAYGISIZ, Mahmut Sami KURTULAN.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 23-29 Ocak 2016
tarihleri arasında Antalya Manavgat Starlight Otel’de
yapılacak olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç
Şampiyonaları’na okulumuzdan 9 Yaş Genel Kategorisi’ne
Tahsin Emin TEK ve Mevlüt BAHAR, 10 Yaş Kızlar
Kategorisi’ne Deniz ÖNER katılacaklardır. Ayrıca öğrencimiz
Fatma Sude BAHAR da Yıldızlar 13 Yaş Kızlar
Kategorisi’ne katılacaklardır.

6. SAYFA

MİNİK KIZLAR RİTMİK JİMNASTİK TAKIMIMIZ KONYA İL BİRİNCİSİ OLDU
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik İl Temsilciliği’nin düzenlemiş olduğu jimnastik müsabakaları, 09-10 Ocak 2016 tarihinde, Yunus Emre Uyar Jimnastik Salonu’nda
yapılmıştır. Okulumuz, Okullar Arası Minik Kızlar B Kategorisi’nde, Ritmik Jimnastik dalında il birincisi olmuştur. Minik Kızlar Kategorisi’nde yarışmaya katılan Öykü Buse Dilek, Elif Arslan,
Duru Cesur, Esra Çelik adlı öğrencilerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz. Öğrencilerimiz madalya ve katılım belgesi ile ödüllendirilmiş, okulumuza da birincilik
kupası kazandırmışlardır.
Ayrıca Ritmik Jimnastik Ferdi Kategori’de Elif Arslan ve Duru Cesur birinci, Öykü Buse Dilek ikinci, Esra Çelik adlı öğrencimiz ise üçüncü olmuştur.

MİNİK KIZLAR ARTİSTİK JİMNASTİK TAKIMIMIZ KONYA İL İKİNCİSİ OLDU
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik İl Temsilciliği’nin düzenlemiş olduğu jimnastik müsabakaları, 09-10 Ocak 2016 tarihinde, Yunus Emre Uyar Jimnastik Salonu’nda
yapılmıştır. Okulumuz, Okullar Arası Minik Kızlar B Kategorisi’nde, Artistik Jimnastik dalında il ikincisi olmuştur. Öğrencilerimiz madalya ve katılım belgesi ile ödüllendirilmiş, okulumuza da
ikincilik kupası kazandırmışlardır.
Minik Kızlar Kategorisi’nde yarışmaya katılan Melis İvgen, Gülse Pala, Bengü Koçak, Yağmur Çabuk, Yağmur Yurttaş, Selen Irmak Özkan adlı öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını
dileriz.

MİNİK ERKEKLER ARTİSTİK JİMNASTİK TAKIMIMIZ KONYA İL ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik İl Temsilciliği’nin düzenlemiş
olduğu jimnastik müsabakaları, 09-10 Ocak 2016 tarihinde, Yunus Emre Uyar Jimnastik
Salonu’nda yapılmıştır.
Okulumuz, okullar arası Minik Erkekler B Kategorisi’nde, Artistik Jimnastik dalında
il üçüncüsü olmuştur.
Minik Erkekler Kategorisi’nde yarışmaya katılan Demir Güler, Kerim Sağır, Yiğit Selek,
Osman İsmet Yalnız adlı öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Öğrencilerimiz madalya ve katılım belgesi ile ödüllendirilmiş, okulumuza da üçüncülük
kupası kazandırmışlardır.

YÜZME MÜSABAKALARINDA OKULUMUZUN GURURU
Okullar Yüzme müsabakaları, Gençler
ve Küçükler Kategorileri’nde, 24-25
Aralık 2015 tarihlerinde Selçuklu
Belediyesi Beyhekim Yüzme
Havuzu’nda yapıldı. Yarışmalara yirmi
sekiz okuldan 105 sporcu katıldı.
100m serbest, 200m serbest, 50m sırt,
5Om kelebek stillerinde, okulumuzu
Küçükler Bayan Ferdi Kategorisi’nde
Dila USLU temsil ederek ferdi sonuçlara göre KONYA 2’ncisi olarak gümüş madalyanın
sahibi olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİMİZ
Hafta sonu spor ve sosyal etkinliklerimiz de;
yüzme, masa tenisi, artistik jimnastik,
ritmik jimnastik, jimnastik, satranç, bale ve dans
olarak devam etmektedir.

7. SAYFA

DİE ZAHLEN (SAYILAR)
Almanca sayılar konusu, 5-B sınıfında öğrenciler ile oluşturulan
kartlar yardımıyla tahtadaki sayılarla eşleştirme yapılarak pekiştirildi.

8. SAYFA

