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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

Sayı: 1 OCAK 2014

Hazırlayanlar : Sibel ERSOY ARSLAN, Alparslan TARAF, Ayşegül BALABAN, bütün yazar ve
çizerlerimize, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ayrıca destek ve yardımlarını esirgemeyen
okul müdürümüz Mustafa NALVURAN’a teşekkür ederiz.

GÖKÇE’NİN KÖŞESİ

ÇOCUKLARININ ÇİZİMLERİNİ
SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜREN BABA: Fred Giovannitti

ALKIŞLAR FRED GİOVANNİTTİ’YE

Çoğu baba için çocuklardan ayrı kalınan bir iş seyahatinde zaman bir türlü geçmek bilmez.
Dövme sanatçısı Fred Giovannitti çocuklarından ayrı geçirdiği üçüncü yılında 8 yaşındaki oğlu
Freddie ve 6 yaşındaki kızı Sofia’ya kendini daha yakın hissedebilmek için bir hobi geliştirdi.
Freddie ve Sofia babaları Fred iş seyahatinde ve evden uzaktayken resimler çizmeye başladı.
Giovannitti ise bu resimleri sıkıcı iş seyahatlerinde renklendirerek onları adeta birer sanat
eserine dönüştürdü ve ortaya mesafeleri yakınlaştırmayı amaçlayan ilginç bir işbirliği çıktı. Tabi
böyle bir çalışma için çocuklarımızdan kilometrelerce uzakta olmamız gerekmiyor. Bu çalışma
çocuklarımızla vakit geçirebilmenin bin bir yolundan sadece biri…

Bazen, ailelerimizin bizimle ilgilenmeleri bizim için çok büyük
şeyler ifade eder. Mesela, ev işlerini ya da market alışverişlerini
bırakıp bizimle scrabble oynamaları bize kendimizi özel
hissettiren küçücük bir adımdır sadece. Eğer çevrelerine daha
dikkatli bakarlarsa bizimle yapabilecekleri onlarca şey görürler
belki yanda verilen haberde olduğu gibi bir resim bağı ya da
bağıra bağıra en sevdiğimiz şarkıyı birlikte haykırırcasına
söylemek… İnanın bunlar bile çok mutlu eder bizleri.

Anne ve babalarımızı daha sabah arabada bize harçlık verirken görüp henüz beşinci derste onları
özlememiz ne tuhaf değil mi? Halbuki birbirimize daha çok zaman ayırıp daha çok şey paylaşsak
belki de daha güçlü aile bağlarına sahip olur ve birbirimizi daha iyi anlarız. Ben küçükken
annemden hiç ayrılmak istemezmişim. Annem bana ne sunarsa sunsun reddeder ve beni
bırakmamasını istermişim. Çocukluk işte… Ama bence her yaşla bağlantısı olan bir dönem bu.
Hani şu nereye gidersen git yakanı bırakmayan cinsten. İnsanlar bebekliklerinden bu yana
ne kadar ilgi, sevgi ve saygı görürlerse gençliklerinde, yetişkin olduklarında ve hatta yaşlandıkları
zamanlarda bile o duyguları yansıtır bence. Tıpkı bir ayna misali işte… Bu yüzden bizimle
ilgilenmeleri bize özel anlar yaratabilmeleri bizler için bu kadar hayati önem taşıyor. İlgi deyince
aklınıza hemen pamuk yorganlara sarınıp annemizin koynunda, babamızın kucağında olmak
gelmesin. Bizi sevdiğinizi göstermelerinin onlarca yolu var. Bu illa fiziksel veya maddi olmak
zorunda değil elbette. Duygusal bir bağ ile bağlanmak ve bu bağın güçlülüğünü bize hatırlatacak
anlar oluşturmak yeter de artar bile bize…

DOÇ. DR. CANER ARABACI BİZLERLEYDİ

BELGESEL ÖNERİSİ
http://www.belgeselworld.com/ntv-bbc-life-belgeseli-5-bolum.html
Meraklılarına film tadında harika
bir belgesel önerisi arkadaşlar.
Tuncel Kurtiz seslendirmesiyle
renklendirilen kuşlar belgeselini
çok beğeneceğinize eminiz.
Yukarıda verilen adresten
belgesele ulaşabilirsiniz.

KİTAP ÖNERİLERİ
ÇOCUKLAR İÇİN TÜRKİYE GÜNCEL SANATI
72 Türkiyeli sanatçının ilginç yapıtlarını, eğlenceli
biyografilerini, “sen olsan” kutucuklarını, sanat terimleri
sözlüğünü, yol gösterici web sitelerinin, müzelerin ve
galerilerin bilgilerini içeren; Halil Altındere ve Süreyya
Evren’in ortaklaşa hazırladıkları bir sanat rehberi
niteliğindeki bu kitap eğlenceli ve anlaşılabilir bir dille
çocuklara günümüz sanatının kapılarını açıyor ve çağdaş
sanatı sevdirmeyi hedefliyordu. Biz de sanat alanında önemli
bir boşluğu doldurduğuna inandığımız bu kılavuz
niteliğindeki kitabı es geçmek istemedik. Kitabın sonunda
“nereye gitsek, nerelerde dolaşsak, nereleri tıklasak”
şeklinde bir bölüm de var. Kitap aynı zamanda küçük bir
sanat rehberi. Tatilinizi değerlendirirken bu kitabın çok
beğenerek okuyacağınız kitaplardan biri olacağına eminiz…

HAYATI SEVMEYE DEVAM ET
Yaşamın akışı değiştiğinde...
Beer bir kazada görme yeteneğini kaybeder. Yeni durumuna
uyum sağlamaya çalışırken başına gelen felaketin,
felaketlerin en büyüğü olmadığını kavramaya başlar.
Hayat kafanızda kurduğunuz kadar labirentlerle dolu
değildir arkadaşlar. Yeter ki mutluluk sebepleriniz olsun
avuçlarınızda. Kitabı severek okuyacağınıza eminiz. Kitap
kurtlarımıza iyi okumalar diliyoruz…

Kültür Başkenti Konya Projemiz kapsamında
okulumuza davet ettiğimiz Doç. Dr. Caner ARABACI
ile okulumda yaptığı sunum sonrasında kısa bir
röportaj gerçekleştirdik. Röportajımızdan kareler:
1. Mevlana’ nın birbirinden güzel bir çok sözü var.
Sizin bu sözler arasında hafızanızda en fazla yer eden
sözü hangisidir?

Mevlana’nın her sözü birbirinden güzel, fakat beni en çok etkileyen ve yaşam
prensibi edindiğim sözleri Mevlana’nın yedi öğüdüdür. Bu yedi öğüt Mevlana’nın
düşüncesini, fikrini cömertliğini net bir şekilde ortaya koyar.
2. Hz. Mevlana ve Şemsin dostluğunda sizi en çok etkileyen nedir?
Şems ile Mevlana’nın arkadaşlığı bir çocuğun ailesi ile olan ilişkisi kadar samimi ve
içtendir. Şems gezgin bir adamdır. Yalnız sıradan değil düşünen ve çok sorgulayan
biridir. “İki denizin kavuştuğu yer” ilk dostlukları, ruh iklimlerinde sorgulama ve diz
dize yakın muhabbetlerle başlar. Mevlana; “Hamdım piştim yandım” der. Bu sözün
anlamı bir üst düşünceye, olgunluğa bu arkadaşlığı vasıtasıyla geçmesidir. Ben ilgili
araştırmalarımı yaparken birkaç kez ODTÜ kütüphanesine gittim ve o zengin
kütüphaneden çok yararlandım. Bu anlamda da kurumunuza teşekkürlerimi sunma
fırsatı bulmuş oldum.
3. Kültür Başkenti diye nitelendirdiğimiz Konya’da sizde iz bırakan yerler
nereleridir?
Konya kültürel değerlerimiz açısından çok derin bir deniz; fakat İnce Minareli
Medrese beni en çok etkileyen yerlerden birisidir. Bazen yüzümü İnce Minareye
döner ve orayı uzun uzun seyrederim. Ahmet Hamdi TANPINAR’ın “Beş Şehir” adlı
eserinde İnce Minare’den “Sultan Çadırı” olarak bahsedilir. İnce Minare’deki
mermerlerde taşlar resmen dile gelir ve sanatın gücü bu mermerlerle konuşturulur.
4. Sizce Konya ilini özel kılan nitelikler nelerdir?
Her şehrin ruhu olduğuna inanırım. Günümüzde
ne yazık ki şehir kültürü denildiği zaman akla yol,
park ve binalar gelir oldu. Aslında bu yanlıştır.
Konya denildiğinde, damarlarımda şehirde
yaşayan ruhu hissederim. Konya’nın tarihi
yerleri, burada yaşamış çeşitli medeniyetler
buram buram tarih ve kültür kokar. O yüzden
Konya benim için özeldir.

2. SAYFA
Değerli okuyucularım, bu sayımızda sizlere iki güzel kısa mat kombinezonu örneği ile
merhaba demek istiyorum.

SATRANÇ ÜZERİNE
Satrancın doğuşu üzerine yazılmış birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Hint
kökenli Brahman Sissa efsanesi en yaygın olanıdır. Rivayete göre satranç tahtasındaki her
kareye hamle başına iki kat arttırılarak buğday taneleri konulmasıdır. Ancak 64. kareye
ulaşıldığında bugünkü hesaplara göre dünyanın 1500 yıllık buğday ihtiyacından bile fazla
buğdaya ihtiyaç olduğunu göstermesidir. Eski ismi çaturanga olan satranç, ilk önceleri dört kişi
ile oynanırken sonraları iki kişi ile oynanır hale getirilmiş ve ismi de SATRANÇ olarak
değiştirilmiştir. 1924 yılında Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) kuruldu ve günümüzde
futboldan sonra üye ülke sayısı ve sporcu sayısı en fazla olan spor örgütüdür. Bu üye ülkeler
arasında Ülkemiz de Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) adıyla yer almaktadır.

Beyaz oynar ve üç hamlede mat eder.

Satranç 21.yy’ın sporu olma yolunda hızla ilerleme kaydetmektedir. Günümüz insanının baş
döndürücü gelişmelerine ayak uydurabilmesi ve sağlıklı düşünebilmesi için akrobatik zeka
yapısına sahip olması gerekmektedir. Satranç, zeka gelişimini en iyi sağlayan zihin sporudur.
Hayatımız da zaten bir tür satranç değil midir? Zira içerisinde acısı da var tatlısı da var. İnsanlar
satranç sporu sayesinde daha iyi düşünen, ileriyi gören, sabırlı, geleceğe umutla bakan, hoş
görülü kişiler olarak yetişeceklerdir. Hasan GÜVEN / Satranç Öğretmeni

Beyaz oynar ve dört hamlede mat eder.

Satranç Turnuvaları Madalya Töreni

2013 - 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Konya Alp İlkokulu ve Ortaokulu 1. Dönem
Sınıf İçi ve Okul İçi Satranç Turnuvaları Sonuçları
1. Dönem İlkokul Birinciliği

1. Dönem Ortaokul Birinciliği

1. Dönem Okul Birinciliği

1. Mevlüt BAHAR

1. Oğuzhan Berk TEKİN

1. Oğuzhan Berk TEKİN

2. Deniz ÖNER

2. Ege NUZUMLA

2. Mevlüt BAHAR

3. Halil İbrahim GEZGİNÇ

3. Yaşar Yiğit BERBEROĞLU

3. Deniz ÖNER

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?
Meşe ağaçları 50 yıldan önce palamut VERMEZ.
Sabahları elma yemek kahve içmeye göre DAHA FAZLA
uyku açar.
Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.
Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla
ikiye katlanamaz.
Bir fare deveye oranla daha uzun
süre susuzluğa dayanabilir. Zürafa
kulağını 53 cm uzunluğundaki kulağı
ile temizler.
Her insanın dilinin izi de parmak izi
gibi farklıdır.
Dünyanın en büyük hayvanı mavi balinadır. Kilosu 22 ayda
26 tona ulaşır.
Dünyanın en hızlı hayvanı leopardır.
Hızı saatte 100 km ye ulaşır.
Kediler 100 köpekler 10 farklı ses çıkartabilir.
Karıncalar hiç uyumaz.
Kutup ayıları solaktır.
Sineklerin 5 gözü vardır.
Hastalanmayan tek hayvan köpek balığıdır.
Bir köpekbalığı 100.000.000 damla deniz suyu içindeki bir
damla kanı hissedebilir.
Yılanlar duymazlar.
Bukalemunların dilleri vücutlarından 2 kat daha uzundur.
Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.
İnsanlar kendi dirseklerine dillerini dokunduramazlar.
Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar.

BİLİM ADAMLARININ BİLİNMEYENLERİ
ALBERT EINSTEIN: 20.yüzyılın en önemli
kuramsal fizikçisi olarak nitelendirilir.
Fizik, kimya, matematik dehası sayılan ve
IQ’su en yüksek olan Einstein 3 yaşına kadar
konuşamamış ve 9 yaşında okula başladığında bile tam
anlamıyla düzgün konuşamıyordu.
CHRISTY BROWN: İrlanda asıllı yazar ve
ressam olan Brown beyin felci ile
dünyaya gelmiş ve uzun süre hareket ve
konuşma yetileri olmadan yaşamıştır. Sol
ayağını kullanarak yazmayı ve resim yapmayı başarmıştır.
ISAAC NEWTON: İngiliz fizikçi,
matematikçi, astronomdur. (1642-1727)
Evrensel çekim yasasını keşfetti. Newton
kekemeydi.
STEPHEN HAWKİNG: Einsten’dan bu
yana dünyaya gelen en parlak teorik
fizikçi olarak kabul edilir. Hawking ALS
hastasıydı. ( Bu hastalık vücutta
beyinden omuriliğe oradan kaslara
giderek motor sinirleri etkiler. Kas hareketlerine
engel olur.)
GALİLEO GALİLEİ: Modern fiziğin ve
teleskobik astronominin kurucusu
İtalyan bilim adamıdır. Yazdığı
“İki kainat sistemi üzerine konuşmalar”
adlı eseri yasaklanınca 70 yaşında
hapsedilmiş ve kör olmuştur.

OSMANLI VE PADİŞAHLARI HAKKINDA
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Osmanlı İmparatorluğu’nun 36 padişahı olmuştur.
En çok yaşayan hükümdar 78 yaşında ölmüş olan
Orhan Gazi’dir.
En genç ölen padişah ise 18 yaşında şehit edilmiş olan
2. Osman’dır.
Tahtta en uzun kalan padişah Kanuni’ dir. ( 45 yıl, 11 ay, 7
gün )
Osman Gazi bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi
müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti.
1. Murat (Hüdavendigar) özel bir kütüphanesi olan ilk Osmanlı padişahıdır.
Padişahlar içinde en çok çocuğu olan 3. Murat’tır. Kız ve
erkek çocuklarının 100- 130’ u bulduğundan bahsedilir.
Yıldırım Beyazıt okuma yazma bilen ilk Osmanlı padişahıdır.
Yavuz Sultan Selim’ in çok okumaktan dolayı gözlerinin
bozulduğu ve bu yüzden mercek kullandığı bilinen ilk
Osmanlı padişahıdır.
İlk vapur, 2. Mahmut zamanında satın alınmış olup halk
arasında “Buğu Gemisi” adıyla anılmıştır.
İlk gazete 2. Mahmut döneminde yayınlanan
Takvim- i Vakayi’ dir.
Avrupa seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı
Sultan Aziz’dir.
İlk Boğaziçi Köprüsü Projesi Sultan 2. Abdülhamit
döneminde yapıldı.
600 yıllık Osmanlı Devleti’nde, çoğu zaman zenginler zekat
ve sadaka verecek fakir insan bulamamışlardır.

OKULUMUZDA MÜZİK EĞİTİMİ
“Müziğin kendine özgü bir dili vardır.” Bizler de öğrencilerimizin müziğin dilini keşfetmelerine öncülük ediyoruz. Özellikle ana
sınıfımızda müzik dersi keşfetme –yaratma ve canlanlandırma temeline dayanan orff yaklaşımına göre yapılmaktadır.
Öğrencilerimize kaliteli ve düzeyli müzik beğenisi kazandırmak, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini sağlamak, onları
düzeylerine uygun müzik türleriyle tanıştırmak, müzik yapma ve dinleme araçlarını tanıtarak onları doğru kullanmalarını sağlayıp
öğrencilerimizin en az bir enstrüman çalmalarına imkan vermek, kazandıkları müzik dağarcıklarını çeşitli etkinliklerde
sergilemelerini ve müziğin insan yaşamındaki yerini ve önemini kavratmak en önemli hedeflerimizdir.
Ayrıca düzenlenen çeşitli etkinliklerde grup dinamiği içinde yer alan öğrencilerimiz konsantre olma, uyum sağlama gibi
özelliklerin yanında sosyal alanda da ömür boyu kendilerini ifade edebilecekleri bir dil öğrenmiş olacaklardır.
Okulumuzda müzik dersleri dışında hafta sonu açmış olduğumuz müzik kurslarında da bireysel enstrüman dersleri verilmektedir.

3. SAYFA

YÜZME SPORUNUN FAYDALARI
1.Dinlenmeye yardımcı olur, günün bütün yorgunluğunu alır.
2.Kasların güçlenmesine yardım eder.
3.Daha sağlıklı ve uzun yaşamanızı sağlar. Spor yaparak zaten diğer
insanlara göre daha kaliteli, sağlıklı ve hastalıklardan uzak bir
yaşam sürebilirsiniz.
4.Suda yapılan egzersizler ile birçok fizik tedavi yöntemi
geliştirilmiştir. Felçli, yürüyemeyen ya da bacak kaslarında sorun
olan kişiler de suda uygulanan fizik tedavi ile sağlıklarına
kavuşabilirler.
5.Yüzme kan basıncını düzenler, kan dolaşımını arttırır.
6.Psikoloji için de yüzme oldukça yararlıdır. Ruhsal ferahlık ve
rahatlık sağlar.

JİMNASTİĞİN FİZİKSEL FAYDALARI
jimnastik, başlama yaşı en küçük olan branşların başında
gelir. Bu kadar küçük yaş gruplarında yapılan her türlü
fiziksel aktivite aslında jimnastik parantezinde toplanabilir.
Jimnastik yapan bir çocuk fiziksel olarak şu becerileri kazanır: Kuvvet, sürat, esneklik, dayanıklılık, koordinasyon.
JİMNASTİĞİN RUHSAL ( PSİKOLOJİK ) FAYDALARI
1.Hiperaktivite sorunlarının çözümü
2.Otizm sorunlarının çözümü
3. Adrenalin hormonunun düzeyini optimal tutarak kaygı ya
da panik atak benzeri rahatsızlıkları engellemek
JİMNASTİĞİN SOSYAL FAYDALARI
1.içe kapanıklık sorununa karşı
2.Komut alma sorununa karşı

ESKRİM SPORUNUN FAYDALARI
Eskrim, satranç gibi birkaç hamle sonra yapılması
gerekeni düşündürür. Karar verme süresi de kısa olduğu
için dikkat, sürat, dayanma gücü gibi kişisel refleks ve
yeteneklerin gelişmesi açısından da yararlı bir spordur.
Eskrim vücudun değişik yerlerine en geniş ölçüde
uzanma ve gerilme imkanı vermektedir. Adalenin en kısa
sürede harekete geçmesini sağladığından en süratli
spor olarak kabul edilmiştir.

MASA TENİSİ OYNAMANIZ İÇİN ON NEDEN

BASKETBOLUN FAYDALARI
Yaşam kalitenizi arttırmanıza ve geliştirmenize yardımcı olur.
Fiziksel performansınızı geliştirir.
Kalp rahatsızlığı riskini azaltır.
Maksimum oksijen kapasitenizi arttırır.
Kandaki Triglycerid seviyesinin azaltır.
Kandaki iyi kolestrolu (HDL) artırır.

Sayfamızda yer verdiğimiz spor etkinliklerinin tümü
hafta sonu, okul içi ve dışında düzenlenen kurslarla
devam etmektedir.

RENGARENK BİR SERÜVENDİR
BİZİM RESİMLERİMİZ
Rengarenk bir serüvendir bizim resimlerimiz.
Hayallerimiz,
yaşadıklarımız,
yaşayacaklarımız,
maceralarımız ve gülen yüzlerimiz var bu rengarenk
sayfalarda. Tanıştığımız ressamlar, yazdığımız yazılar, bulduğumuz
karışımlar…
Bazen mutluluğumuz renk karışımlarıyla elde ettiğimiz renk tonuydu;
bazen kahkahalarımız çizdiğimiz karikatürde yaptığımız espriydi.
Yüzümüzdeki tebessümde ise çizdiğimiz hayalin izi vardı.
Gün oldu tek yürek olduk, küçücük gönüllerimizi birleştirip kocaman
sayfalara resimler yaptık. Adı, grup çalışmasıydı. Gün oldu bireysel
olarak yaptığımız çalışmaları panolara astık. Adı, mutluluktu.
Bir dünyamız oldu renklerden. Gökkuşağı, gökyüzünde asılı bir
köprüydü. Açık, orta, koyu değerleri vardı yeryüzünün. Bir perspektifti
uzak-yakın ilişkisi. Picasso, İbrahim Çallı, Chagall, Van Gogh, Osman
Hamdi, Salvador Dali, Bedri Rahmi ressam dostlarımızdan bazılarıydı.
Renkli dünyamızdaki her şehir bir fırça darbesiydi. Fırçanın ucundaki
renkler ise en sevdiklerimizdi.
Oyunlarda aradık ana renkleri ve bulmacalarda bulduk
öğrendiklerimizi. Güneşte gördük sıcak renkleri, karlı günlerde ise
soğuk renkleri…
Bir armağandı renkler bize. Hayallerimizin kenar süsüydü resim
yapmak rengarenk yıllar yaşayalım diye…
Gökçen ÖZDEMİR / Görsel Sanatlar Öğretmeni

KORT TENİSİ OYNAMANIN FAYDALARI
Tenis oynamak her spor dalı gibi kişiye pek çok şey
kazandırır. Dünyanın en prestijli spor dallarından olan
tenisin yararları ise şunlardır:
1-Bireysel bir spor olduğu için kişinin kendi başına karar
verme yetisini güçlendirir.
2-Dengeli bir duruş kazandırır.
3-Forma girmeye ve zayıflamaya yardımcı olur.
4-Hoşgörü ve nezaket duygularını geliştirir.
5-Hızlı düşünme ve karar vermeyi geliştirir.
6-Dayanıklılığı arttırır.

1-Oynarken eğlenebileceğiniz bir spor dalıdır.
2-Masa tenisi oynamanız için hiçbir engel yoktur.
Her yerde her yaşta oynayabilirsiniz.
3-El -göz koordinasyonunu geliştirir.
4.Yarışma psikolojisini ve yenme-yenilme duygusunu
geliştirir.
5-Doğru teknik ve ısınma ile uygulandığı zaman pek çok
spor dalına göre sakatlanma riski en az olandır.
6-Yıl boyu uygulayabilirsiniz. Hem açık alanda hem de
kapalı alanda oynanabilir.
7-Din, dil, ırk gözetmeksizin herkes ile
oynayabileceğiniz bir spor dalıdır.
8-Sosyalleşmenizi sağlar.
9-Bir saatlik masa tenisi oyunu ile kişiden kişiye
değişmekle birlikte 300-400 kalori harcayabilirsiniz.
10-Çeviklik ve hareketlilik kazandırır.

ÖĞRENCİLERİMİZ SANATIN İZİNİ SÜRÜYOR
Öğrencilerimizle, sanat galerilerindeki resim sergilerini gezmeye ve sanatçıların eserlerine dair fikir sahibi
olmaya devam ediyoruz.
Medaş Sanat Galerisi’nde ‘Çağdaş Türk Resminde Figür’ adlı resim sergisini gezen öğrencilerimiz, Çağdaş Türk
Resim Sanatına dair eserleri inceleyerek bu eserleri yapan sanatçılar hakkında bilgi sahibi oldular.
Görsel Sanatlar kulübündeki öğrencilerimizle, Prof. Dr. Hüseyin ELMAS’a ait resim sergisini gezdik.
Konu olarak semazenleri ele alan ressamın eserlerini inceleyen öğrencilerimiz, yapıtları teknik, kompozisyon,
renk unsurlarını dikkate alarak inceleme fırsatı buldular.

4. SAYFA

1/A ve 1/B sınıflarımızın öğrencileri “Kütüphane Miniklerle
Can Buluyor” etkinliği ile kitap kapağı tasarladılar.
Sınıf öğretmenlerinin kütüphanede öğrencilere okuduğu,
“Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor” kitabına
kapak tasarlayan 1. sınıf minikleri etkinlik süresince
çok eğlendiler. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler
hem hayal güçlerini hem de okulumuzun
kütüphanesini zenginleştirdiler.

ODTÜ ALP KOLEJİ DEYİNCE AKLIMA
Elif : Öz güven geliyor.
Nehir : 2-B sınıfı geliyor.
Zeynep: İşbirliği, yardımlaşma geliyor.
Berke : Atatürk’ ün ilkeleri geliyor.
Kerem : Hürriyet geliyor.
Tahsin : Matematik dersi geliyor.
Yavuzhan : Çocukların öğrenim hayatı geliyor.
Ayşe : Özgürlük geliyor.
Deniz : Başak öğretmen geliyor.
Kaan : Birlik ve beraberlik geliyor.
Yavuz Selim : Başarılı çocuklar geliyor.
Gökberk : Bilgi yuvası geliyor.
Fadime : Çalışkanlık geliyor.
Selen : Eğlenceli etkinlikler geliyor.
Hayat : Paylaşım, sevgi geliyor.
Arda : Hoşgörü, sorumluluk geliyor.
Berat : Satranç sınıfı geliyor.
2/B SINIFI

OKUL MECLİS BAŞKANIYLA RÖPORTAJ
Adınız, soyadınız ?
Melisa GÜLBAHÇE
- Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz ?
- 7. sınıfa gidiyorum
- Okul meclis başkanı size neyi ifade ediyor?
- Okul büyüklerinden biri olarak küçük sınıflara örnek olmayı ve okuldaki arkadaşlarımın isteklerine cevap verebilmeyi ifade ediyor.
- Neden başkan olmak istediniz?
- Başkan olmak istedim çünkü okulumuz ve siz değerli seçmenlerim için bir şeyler yapmak beni çok mutlu ediyor.
- Başkan seçilince neler hissettin?
- Başkan seçilmeyi sevinçle karşıladım. Kendimi özel hissetmemi sağladı.
- Başkan olunca okul için neler yapıyorsun?
- Yardımcım Başak Naz ile birlikte öğrencilerin isteklerini, dileklerini dinliyoruz. Önümüzdeki günlerde uzay kampına bir gezi düzenlemek için girişimde bulunacağız.
- Başkan olmak size ne kazandırdı?
- Başkan olunca öz güvenim daha da yerine geldi. Arkadaşlarıma faydalı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum.
- Gelecekte yapmak istediklerin nelerdir?
- Bu okulda benden başkalarının da istekleri var. Onları dinleyip, ilgili öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle görüşüp elimden gelenin en iyisini yapmak benim ilk hedefim.

3-A SINIFININ DUYARLI DAVRANIŞI
3-A sınıfı , okulumuzda düzenlenmekte
olan “Kitap Kumbaram” adlı proje
çerçevesinde yapmış oldukları duyarlı
davranışlarıyla, hem arkadaşlarına örnek
olmuş hem de yardımseverlik duygusunu
tatmış oldular.

5. SAYFA

SINIFIMIZDAKİ DOSTLARIMIZ
3/B sınıfı öğrencilerimiz yeni dostlar edindiler.
Öğrencilerimiz evlerindeki rengarenk çiçeklerden sınıflarına getirdiler.
Çiçekleri için küçük kağıtlar hazırlayarak bu kağıtlara çiçeklerin bakımı için
günlük neler yapılması gerektiğini listelediler.
Her bir öğrencimiz çiçeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı
sorumluluğu yerine getirebilmek amacıyla canla başla çalıştı.

HÜSEYİN VE GÖMLEĞİ
Hüseyin ve ailesi Ankara’ ya taşındıklarında mevsimlerden sonbahardı. Hüseyin hayatında hiç bu kadar
büyük bir şehir görmemişti. Eve girerken koca koca binalara bakınca ağzı bir karış açık kalmıştı. Fakat babası
Hüseyin’ in bu tepkisine şaşırmamıştı, çünkü köyden geliyorlardı. Eve girdiklerinde herkesin karnı açlıktan
gurulduyordu. Neyse ki taşınmadan önce anne ve babası Hüseyin’i köyde bırakıp evin mobilyalarını yerleştirmişler
sonra da Hüseyin’i getirmişlerdi. Yoksa aç halde evin mobilyalarını yerleştireceklerdi. Yemek yedikten sonra
Hüseyin’ in tek düşüncesi uyumaktı. Çünkü yarın okulun ilk günüydü…Erken kalkmalıydı. Ertesi sabah Hüseyin
yataktan kalkmayı hiç istemiyordu. Yorgunluğundan değil sadece okula gittiğinde hiç kimsenin onunla arkadaşlık
etmeyeceğinin korkusu içindeydi. Annesi onu zar zor okula götürdü. İlk ders öğretmenin bütün sorduğu sorulara
cevapladı. Teneffüste bir çocuk yanına geldi ve “Futbol oynayalım mı?’’ diye sordu. Hüseyin kabul etti. Futbol
oynarken Hüseyin’in ayağı taşa takıldı. Kalktığında gömleği yırtılmıştı. Okul bittiğinde annesi onu almaya
geldi. Neyse ki Hüseyin annesi gelmeden montunu giymişti. Yoksa annesi onu o halde görürse çok kızar, Hüseyin
de bütün okula rezil olurdu. Eve geldiğinde montunu çıkarmadan önce olanları anne ve babasına anlattı. O an
içinden ‘’Keşke söylemeseydim’’ diye geçirdi çünkü tam da annesi ona o günkü yevmiyesiyle aldığı oyuncağı
getireceğini söylemişti. Bir anda kapı zili çaldı. Hüseyin ucuz kurtulmuştu. Gelen babasının işyerinden arkadaşıydı.
Elinde poşet vardı. Poşetten bir gömlek çıkardı.
-Bizim oğlanla, Hüseyin aynı sınıfta okuyor. Bizim oğlan olanları öğrenmiş. Bana söyledi. Biz de bir
yardımımız dokunsun dedik. Bu gömleği Hüseyin’e getirdik.
Diyerek gömleği uzattı. Annesi teşekkür edip aldı. Babası, arkadaşının bu yardımseverliğinin karşılığı olarak
eşinin almış olduğu oyuncağı arkadaşına verdi. İlk başta arkadaşı bu hediyeyi kabul etmedi. Fakat çok ısrar
edilince teşekkür edip aldı. Hüseyin’in babası arkadaşı gittikten sonra “Duyarlılıklarıyla bu minik hediyeyi
hak etmişlerdi” dedi. Hüseyin de babasını haklı buldu ve sevgi içinde birbirlerine sarıldılar.

Duygu HATİPOĞLU / 4-A Sınıfı

ÖZEL ŞAPKA
Ali’nin özel bir şapkası vardı. Bu şapkayla insanlara yardım ediyordu. Mesela arkadaşının bir eşyası
kaybolduğunda o şapka sayesinde arkadaşının o eşyasını hemen buluyordu. Ali doğaya da yardım etmek
istiyordu. Bunun içinde şapkasıyla başladı dolaşmaya. Öncelikle nehirlerde ki bulunan kimyasal atıkları
topladı. Ormanlara atılan çöpleri topladı ve büyük bir mutlulukla eve geri döndü. Ertesi gün okuldan geldiğinde
şapkasını bulamadı ve buna çok üzüldü. Yine de o işleri şapkası olmadan denemeye çalıştı ve başardı. O işleri
yapmak için şapkaya ihtiyacı olmadığını anladı ve şöyle dedi:
-Demek ki bütün güç biz insanlardaymış dedi.

Halil İbrahim GEZGİNÇ / 4-A Sınıfı

5/A SINIFINDA SİHİRLİ ELLER ORİGAMİ İÇİN İŞ BAŞINDA
Elif Betül Doğan isimli arkadaşımız sadece 8dk ve 6 renkli
kağıt kullanarak bu rengarenk küp çalışmasını
gerçekleştirdi.

Seyhan Mert Salur

İlayda Şimşek isimli arkadaşımız

isimli arkadaşımız sadece 7 dk

7 renkli kağıt ve ince bir sopa
kullanarak 10 dk içinde bu renkli
çiçek çalışmasını tamamladı.

ve bir renkli kağıt kullanarak
uçan ejderha isimli
çalışmasını tamamladı.

Oğuzhan Berk Tekin ve Seyhan Mert Salur
isimli arkadaşlarımız 2 saat içinde tam
172 parça kağıt kullanarak
ejderha isimli çalışmalarını tamamladılar.

6. SAYFA

7/A SINIFINA GÖRE ÇOCUK OLMAK
Çocuk olmak, özgür olmaktır. Sonsuz bahçelerde gezip uçsuz bucaksız denizlerde yüzüp ilginç dünyalar keşfetmektir. Onur Baran BAYDAR
Çocuk olmak, puding çabuk bitmesin diye onu çay kaşığıyla yemektir. Ege NUZUMLA
Çocuk olmak, annen mutfakta senden yardım isteyince kendini en usta şef gibi hissetmektir. Şevval ERDEN
Çocuk olmak, kuşlar gibi sonsuza uçmak ve sonsuzluğu keşfetmek demektir. Melisa GÜLBAHÇE
Çocuk olmak, gözlerini açtığın andan itibaren köpek desenli pijamalarınla çıldırmışçasına çizgi film izlemektir. Gökçe ÜNLER
Çocuk olmak, duvarları kağıt gibi kullanarak resim çizmektir. Feyza KABASAKAL
Çocuk olmak, misafir geldiğinde gizlice mutfağa girip en güzel pasta ve börekleri alıp odana kaçmaktır. Zeynep GÖZEN
Çocuk olmak, her gün yıldızları beşer beşer sayıp bitirebileceğini zannetmektir. Beyza KABASAKAL
Çocuk olmak, oyuncaklarının sensiz oyun oynadıklarını düşünüp onlara küsmektir. Şevval ERDEN
Çocuk olmak, komşunun zilini çalıp kaçmak demektir. Muhammet OLGUNÇELİK
Çocuk olmak, başka bir çocuğu görünce annenin telefonunu alıp onunla kendi telefonun gibi oynamaktır. Sena KÖYLÜ
Çocuk olmak, arkadaşını korkutup sinirlendirdikten sonra onunla birlikte oturup gazoz içmektir. Onur Baran BAYDAR
Çocuk olmak, bir kase puding veya küçük bir şeker için binlerce takla atarak ev işlerinde annene yardım etmek hatta kardeşine bakmayı göze almaktır. Gökçe ÜNLER
Çocuk olmak, yaptığı kumdan kaleyi herkesten koruyup kalenin içine girmeye çalışırken onu yıkmaktır. Feyza KABASAKAL
Çocuk olmak, salona küp şekerleri döşeyip onları buz pisti sanıp şekerlerin üzerinde kaymaya çalışmaktır. İremsu MENEKŞE

7. SAYFA

GÖRSEL SANATLARDA BULMACA ZAMANI

1.
Agatha spent several days in the
hospital. She wasn’t injured or
sick. She had to be carried out
when she left, though. Why was
she in the hospital?

2.

3.

4.

Once several Amazons ( womenwarriors in Greek mythology)
captured a man. They sentenced
him to death, but granted him the
last wish. Having heard his wish,
none of them wanted to kill him.
What did he say?

A bus driver was heading down a
street in Colorado. He went right
past a stop sign without stopping, he
turned left where there was a "no
left turn" sign and he went the
wrong way on a one-way street past
a cop car. Still - he didn't break any
traffic laws. Why not?

Five pieces of coal, a carrot and a
scarf are lying on the grass. Nobody
put them on the grass but there is a
perfectly logical reason why they
should be there. What is it?

1. Ebru sanatçısına verilen ad.
2. Manzara resmine verilen ad.
3. 1914 kuşağının bir temsilcisi olan ressamımız.
4. Üzerinde boya karıştırılan resim gereci.
5. Mavinin zıttı olan renk.
6. Yüz çizimlerini kapsayan resim türü.
7. Geometrik formların ön planda olduğu sanat akımı.
8. Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri.
9. Sarı ve mavinin karışımından oluşan renk.
10. Ana renklerden biri.

Bir bardak tamamıyla suyla dolu, suyun
üstünde de bir buz küpü yüzüyor. Buz
eridiğinde bardaktaki su taşar mı taşmaz
mı?

Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır?

Cevap : 50

Cevap: Taşmaz

Koyun, keçi ve inek besleyen bir
çiftçiye kaç hayvanı olduğu
sorulduğu zaman” koyunlarımı
saymazsanız 36, keçilerimi
saymazsanız 54, ineklerimi
saymazsanız 72 tane hayvanım var”
demiş. Bu çiftçinin kaç hayvanı

Yandaki şekilde okları izleyerek A’ dan Z’ye
gitmek istiyoruz.
Kaç şekilde gerçekleştirebiliriz?

Cevap: 10

Bardaktan ilk üçü boş, diğer üçü dolu durumdadır. Tek
hareketle bardakları dolu – boş- dolu- boş- dolu- boş
durumuna nasıl getirirsiniz?

Cevap: Beşinci bardaktaki suyu ikinci sıradaki boş bardağın içerisine
boşaltarak

vardır?

Cevap: 81

30' u yarıma bölüp 10 eklediniz,
kaç etti?

Cevap: 70

8. SAYFA

PROJELERİMİZ
"Kültür Başkenti Konya"

EUREKA
EUREKA - ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları; Ankara, Mersin, Denizli, Kayseri ve
danışmanlık hizmeti verilen Kocaeli, Niğde, Manisa ve Konya Okullarının
katılımı ile gerçekleştirilir. Okullarımızda bulunan 6, 7 ve 8. Sınıf
öğrencilerimiz, Fen ve Teknoloji dersinde edindikleri birikimleriyle ürettikleri
bilimsel projeleriyle Ankara Okulumuzda buluşurlar.

"Bir İstanbul Masalı"
Disiplinler arası eğitim kapsamında; Türkçe, sosyal bilgiler,
müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinin
birlikteliğinden yola çıkarak bu proje oluşturulmuştur. Projemiz
kapsamında, adı geçen branşlarda, sene boyunca İstanbul
temasını çeşitli çalışmalarla işlenecek. Projemizin sunum
gecesi tüm velilerimizin katılımıyla gerçekleşecek olup bu
gecenin sonunda İstanbul temalı sergiye de yer verilecektir.

"Ağaç Sevgisi"
Projemiz kapsamında öğrencilerimize, ağaç sevgisinin önemi
vurgulanarak, öğrencilerimizle birlikte, ağaçlara dair çeşitli görseller
incelenecektir. Görsel sanatlar öğretmenimiz tarafından ağaç sevgisini
anlatan bir masal yazılıp yazılan bu masal 1. sınıftaki öğrencilerimiz
tarafından resimlenecektir. Yapılan çalışma kitap haline dönüştürülüp
öğrencilerimize hediye edilecektir.

Bilim Ağacı
Fen Bilimleri eğitimi, öğrencilerin çevreleriyle olan etkileşimini
sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine, yenilikleri ve değişimleri
bilmelerine, bildiklerini uygulayarak daha rahat ve uyumlu bir hayat
geçirmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencileri " Fen Bilimleri
Okur Yazarı" haline getirerek hem çağın getirdiklerine ayak
uydurmalarını kolaylaştırmayı hem de kendi ürünleriyle gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Biz de tüm öğrencilerimizle Fen
ve Teknoloji dersine ait okulumuzda bir bilim ağacı oluşturduk.
Ağacımızın her bir dalına farklı bir bilim adamının ismini verdik. Dallarımıza öğrencilerimizin
Fen ve Teknoloji dersine dair yaptıkları çalışmaları asıyoruz. Anasınıfından ortaokullara kadar
tüm öğrencilerimizin çalışmaları bu ağaçta yer alıyor. Bu sayede öğrencilerimiz çok farklı
çalışmalarla karşı karşıya geliyor. Bilim ağacımız tam bir bilgi şölenine dönüşüyor.

Eko-Okullar
Eko-Okullar programı ilkokul ve ortaokullarda; çevre bilinci, çevre
yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan
bir programdır. Okulumuz 2012-2013 eğitim öğretim yılında Özel
Konya Alp İlkokulu ve Özel Konya Alp Ortaokulu olarak EkoOkullar programına iki kategoride dahil olmuştur. Bu proje kapsamında konumuz, "ÇÖP-ATIKLAR" dır. Programın uygulanması ile
öğrencilerimize çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları
boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek olumlu alışkanlıkları da kazandırmayı
hedefliyoruz. Programımız 2 yıl sürecektir. Programın sonunda üstün başarı sağlamış okullara,
YEŞİL BAYRAK ödülü verilecektir. Yeşil bayrak ödülü uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı
olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko etikettir. Biz de okul olarak bu proje
kapsamında çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Ayın Ressamı
Öğrencilerimizde, görsel sanatlar dalına yönelik farkındalık
yaratmayı sağlayarak öğrencilerimizin başarılarını çevreleriyle
paylaşmalarına olanak sağlayabilmek adına "Ayın Ressamı" adlı
projeyi hazırladık. Proje; okul genelinde uygulanmakta olup tüm
öğrencilerimizi kapsamaktadır. Her ayın sonunda bir ya da
birkaç öğrencimiz "Ayın Ressamı" olarak belirlenip, ödülleri
verilmektedir.

Türkçe, sosyal bilgiler, görsel sanatlar, beden eğitimi,
müzik ve bilişim teknolojileri derslerinin birlikteliğinden
yola çıkarak bu proje oluşturulmuştur. Projemiz
kapsamında adı geçen tüm branşların işbirliğiyle Konya
temalı çalışmalara yer verilecektir.

"Kitap Kumbaram"
Projemiz kapsamında, öğrencilerimiz diğer okullardaki
arkadaşlarıyla paylaşmak istedikleri kitapları belirleyerek
okul koridorlarına konulan kitap kumbaralarında bu
kitapları biriktirecekler. Okudukları bu kitapları seçtiğimiz
kardeş okula hediye ederken kitapta en çok beğendikleri
bölümlere de yer verecek kitapların üzerine minik notlar
yapıştıracaklar.

"Meslekleri Tanıyalım"
Projemiz kapsamında, her ay bir meslek grubundan velimiz
okulumuza davet edilerek öğrencilerimizin meslekleri daha
yakından tanımalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Projemizin,
meslek seçimleri konusunda öğrencilerimize yardımcı olmasını
hedefliyoruz.

Derya Kuzuları Bunlar !
Öğrencilerimizde şiire ve yaratıcı yazılar yazmaya merak
uyandırmak aynı zamanda şiir yazmaya, yaratıcı metinler
oluşturmaya yetenekli olan öğrencilerimizin içindeki
cevheri su yüzüne çıkarabilmek için bu projeyi tasarladık.
Projemiz kapsamında, duvara gerilmiş bir balık ağı ve bu
ağın üzerine yerleştirdiğimiz çeşitli midyeler, balıklar ve
renkli deniz yosunları kullandık. "Derya Kuzuları Bunlar"
adını verdiğimiz projemizde öğrencilerimiz, güncellenen
konulardan yola çıkarak kendi şiirlerini ve metinlerini
yazıyorlar. Projemiz İlk günden itibaren öğrencilerimizin dikkatini çekti ve
öğrencilerimizle beraber oluşturduğumuz balık ağına sezonun ilk şiirleri, metinleri
takılmaya başladı.

Beyaz Bayrak
Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda;
yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek
toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çocuklarımızın eğitildiği
okullarımızın temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler
esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde denetlenmesi,
okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi, Bakanlığımız Sağlık İşleri Genel
Müdürlüğünün 17/02/2009 tarihli 567/20 sayılı genelgesi gereği okulumuz "Beyaz
Bayrak" ve "Sertifika" ile ödüllendirilmiştir.

Mavi Bayrak
Tüm dünyanın en stratejik konularından olan suyun
tasarruflu kullanımına dikkat çekmek üzere Konya
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen Mavi Bayrak uygulaması, su bilincinin
oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bilinçsiz tüketilen su kullanımları neticesinde her yıl yeraltı su
seviyesinin önemli ölçüde düşüşünün önlenmesi için suyun akılcı kullanımını
özendirmek ve tasarruflu su tüketimini toplumun her kesimine yaymak amacıyla
başlatılan bu projeye ODTÜ ALP KOLEJİ olarak destek vermekteyiz.

Yavru Tema
Öğrencilerimizi; sürdürülebilirliği yaşam ilkesi olarak benimsemiş,
toprağın önemini kavrayan, toprağın karşı karşıya kaldığı en önemli
tehlike olan erozyonu tanıyan, erozyonla mücadele eden, doğal
varlıkları koruyan, çevreye karşı duyarlı birer ekolojik okuryazar olarak
yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz, TEMA gönüllüleri yetiştirme yolunda bir adım daha atarak, "Yavru Tema" adlı projeye dahil olmuştur.

Minik Tema
Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması,
erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması,
ağaçlandırmanın önemi hakkında öğrencilerimizi eğitmek ve
bilinçlendirmek amacıyla, ODTÜ Alp Koleji olarak Minik Tema
adlı projeye dahil olmuştur.

