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 2019
Sayı: 11

Hazırlayanlar : Türkçe Öğretmenimiz Esra ÖZDEMİR, Türkçe Öğretmenimiz Süleyman MUTLU, 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.

EN İYİ ÖYKÜCÜLER ODTÜ KOLEJLİLER
Öğrencimiz Duygu HATİPOĞLU, 2018 Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nda “Görüşürüz” adlı öyküsüyle Türkiye genelinde 2018’in ‘en iyi 3 genç öykücüsü’nden biri seçildi. Türkçe Öğretmenimiz
Esra ÖZDEMİR ile Kadir Has Üniversitesinde yapılan ödül törenine katılan öğrencimiz, başarı belgesini ve ödülünü aldı. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

KÜTÜPHANEDE BİR AKŞAM
Her kitaplık bir cezaevi kapatır, der
Seneca. Bize ışık tutan kitapların
evidir kütüphaneler ve okumak,
anlamak ve yaşayabilmek için
sığınırız oraya.

İKİ ÖĞRENCİMİZDEN YENİDEN

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
5.sınıf öğrencilerimizden Yalın Eray ATALAY ve
Emirhan GEREZ, 23 Mayıs 2018 tarihinde yapılan
Türkiye geneli değerlendirme sınavında, 52.921
kişi arasından 500 tam puanla Türkiye Birincisi
olmuşlardır.
Öğrencilerimizi
tebrik
eder,
başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRENCİMİZ DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU
Bu bilinç doğrultusunda yetiştirdiğimiz
öğrencilerimizle Türkçe öğretmenleri
olarak ‘Kütüphanede Bir Akşam’
etkinliği düzenleyerek okuduğumuz
kitapları değerlendiriyor, yorumluyor
ve okumanın bize kazandırdığı
gözlerle dünyayı yeniden
anlamlandırıyoruz.

8. sınıf öğrencimiz Ayşe Nur ÇİL, dünya genelinde
uygulanan Globed E-Learning Solutions Achieve3000
İngilizce platformunda, İngilizce kitap okumada
Dünya Birincisi olmuştur.
Öğrencimiz sertifika ve ödülünü, ODTÜ Geliştirme Vakfı
İngilizce Koordinatörü Sayın Aslıhan EREMREM’den
almıştır.
Üstün başarısından dolayı öğrencimizi tebrik eder,
başarısının devamını dileriz.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAPLAR
ACAYİP BİR DENİZ YOLCULUĞU ( 2, 3, 4. SINIFLAR )
Müge İplikçi, küçük okurlarını antik gemi Kibele ile tanıştırıyor. Aşı
gününde, okuldaki çocuklar o kadar ağlar ki sel gibi gözyaşlarından
denizler oluşur. Derken sular eski çağlara ait inanılmaz bir serüvene
akar.
ÇATIDAKİ GEZEGEN ( 4, 5, 6. SINIFLAR )
Sanatçı Behiç AK, bu sefer bakışlarını
gökyüzüne çeviriyor; çocuklara çok renkli bir
düşsel evren yaratıyor. Sokakta top
koşturmayı bile bilmeyen Serdar, başka bir
dünyanın mümkün olduğunu hayal edemez.
Ta ki, Ceren onu çatıya çıkarana kadar.
Şairler, hikayeler hatta Don Kişot bile çatıya
kaçmıştır.
KAĞIT UÇAKLA GİZLİ GİZLİ MACERA
( 7 VE 8. SINIFLAR )
Hugo, hep en güzel yaşlarında kalacak bir çocuktur. Kağıttan bir
uçakla gizli yolculuklar yapıp kendi gibi ‘farklı’ çocukları bulmaya
çalışır. Her yolculuk, dostluğun gücünü keşfedebileceği yeni bir
maceradır.

CAMBRIDGE UNİVERSİTESİ ESOL SINAVLARI SERTİFİKA TÖRENİ
Okulumuz 2017-2018 eğitim öğretim yılında Cambridge Üniversitesi ESOL Sınavları Merkezi
olmuştur.
Sınava giren öğrencilerimiz, geçtiğimiz
yıl katıldıkları Starters, Movers, Flyers
ve KET seviyelerindeki sınavları
başarıyla geçmişlerdir. Öğrencilerimize
başarı sertifikaları, eylül ayında
okulumuzda yapılan bir törenle
İngilizce öğretmenleri tarafından
verilmiştir. Öğrencilerimiz tebrik
ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

100 TAM PUANLA BESLENME DOSTU OKUL SERTİFİKAMIZ YENİLENDİ
İlkokul ve ortaokul bölümümüz 3. defa 100 tam puanla “Beslenme
Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucunda 2020
yılının sonuna kadar 3 yıl geçerliliği olan sertifikamız yenilenmiştir.
Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek olan
herkese teşekkür ederiz.

ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ

2. SAYFA

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
MATEMATİK ETKİNLİĞİ

Türkçe dil etkinlikleri
sayesinde çocuklar
başkalarını dinlemeyi
ve uygun karşılık
vererek konuşmayı
öğrenirler.
Yeni sözcüklerin
anlamlarını öğrenerek
konuşmalarında
kullanırlar.

Okul öncesi dönemi çocuklarında sayılara ve sembollere karşı büyük
bir ilgi bulunmaktadır. Bu dönem, matematiğin eğlenceli ve güzel
yanını çocuklara özümsetmek için en uygun dönemdir. Matematik
etkinlikleri, çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve
zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkiye sahiptir. Çocuklar, günlük
yaşantılarında matematik ile ilgili pek çok kavramın anlamını
öğrenmeye ve kavramları yaşantılarına uygun olarak kullanmaya
başlarlar. Ana sınıfı öğrencilerimizle şeritleri kullanarak, rakam
sıralama çalışmaları yaparak matematiği eğlenceli hale getirdik.

Türkçe dil etkinlikleri çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini
desteklemekte ve büyük katkı sağlamaktadır. Biz de okulumuzda
yaptığımız Türkçe dil etkinliklerinde, çocukların duygularını ve
düşüncelerini sadece sözcüklerle değil, jest ve mimikleri de kullanarak
anlatmayı öğreterek duygu ve düşüncelerini aktarma fırsatları
sunuyoruz. Öğrencilerimizle bu doğrultuda kukla çalışmaları yaparak
konuşma dilini akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanma, kendisini rahat
ifade edebilme ve empati kurma becerilerini geliştiriyoruz.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ
SANAT ETKİNLİĞİ

Okul öncesi dönemde verilen sanat etkinliği, çocuklara bazı kavramların ve
değerlerin kazandırılmasında oldukça etkin bir rol üstlenir. Sanat etkinliği, çocuğun
yaratıcı düşünme sistemini geliştirmede ve öz benliklerini eğitmede oldukça
önemlidir. Verimli geçen sanat etkinlikleri, çocukların sanat anlayışlarını ve
yeteneklerini geliştirmektedir. Çocuklar, karşılaşacakları olayların ve sorunların
nedenini anlamada ve bu problemlere çözüm üretmede sanatın ilham verici
gücünden yararlanırlar.
Sanat etkinliği çocuklara; iyiyi, doğruyu ve güzeli kavratarak sosyalleşmesini sağlar.
Biz de ana sınıfı öğrencilerimiz ile yeni yıl, zaman kavramı ve kış mevsimi gibi
kavramları pekiştirmek amacıyla 2019 takvimi yaparak yeni yıla ‘merhaba’ dedik.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

Fen ve doğa etkinliği, çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesine
fırsat tanır. Okul öncesi dönemde çocukların fen etkinliği ile tanışması;
düşsel becerilerini, yorum yapma becerilerini, farklı çözüm üretme
becerilerini de arttırmaktadır. Çocukların öğrenmeye oldukça istekli
olduğu bu dönemde merak duyguları desteklenirse, duyusal ve
gözlemsel fırsatlar sunulursa bilişsel süreçleri öğrenmeleri ve bilim
konusunda olumlu tutum geliştirmeleri mümkün olacaktır.

OYUN ETKİNLİĞİ
Oyun, çocuğun bedenini
tanımasını sağlar. Oyun
oynamak, çocuğun
eğlenmesinde ve eğitiminde
olduğu kadar gelişiminde de
önemli rol oynar. Oyun
esnasında çocuğun
duygularındaki olumlu ya da
olumsuz davranışları
gözlemlemek ve onu doğru
yönlendirmek mümkündür.
Çocuk, birçok kavramı ve olayı oyun içerisinde öğrenir. Çocuğun oyun sırasında
üstlendiği roller, kişiliğinin oluşmasında büyük önem taşır. Dikkat geliştirici
oyunlardan ‘zar’ oyunu ile öğrencilerimizin bu konudaki gelişimlerini gözlemledik.

AİLE KATILIMI
Okul öncesi eğitimde amaç, çocukların ilköğretim döneminde okuma ve
yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır.
Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ile çocuklarda okuma yazmaya karşı
farkındalık oluşur. Çocuklar okuma yazmanın gerçek yaşamla ilgisini kavrar
ve okuma yazma için gerekli hazır bulunuşluğa sahip olurlar. Okuma
yazmaya hazırlık etkinlikleri bütün gelişim alanlarını kapsar ve eşit düzeyde
destekler. Bu düşünceden hareketle öğrencilerimiz ile ses transfer
çalışmaları yaparak okuma yazma çalışmalarına farkındalık kazandırıyoruz.

Çocuk, ailesi ile bir
bütündür. Aileler, çocukların
ilk öğretmenleridir. Ev ile
eğitim kurumu arasındaki
iletişimin arttırılmasında ve
bunun sürekliliğinin
sağlanmasında ailenin
katılımının önemi büyüktür.
Aile katılımının amacı, okul ile ev arasındaki işbirliğini sağlamlaştırarak eğitim sürecinde ortaklaşa
hareket edilmesini sağlamaktır. Öğrencimiz Yağız BÜYÜKTERZİ’nin babası Kardiyoloji Uzmanı
Sayın Zafer BÜYÜKTERZİ ile aile katılımı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Böylelikle beslenme ve
sağlıklı yaşam konusunda da bilinçlenmiş olduk.

3. SAYFA

BİRİNCİ DÖNEMİ OKUMANIN ZEVKİNE VARARAK KAPATTIK
1-A sınıfı öğrencilerimizle okuma ve
yazmayı öğrenmenin heyecanını
yaşıyoruz. Bu heyecana
herkesi ortak etmek istedik.

Öğrencilerimizin, adlarını ve soyadlarını
yazarak yaptığı kurabiyeler
çok lezzetliydi. Fakat asıl önemli olan
okumanın ve yazmanın
tadını keşfetmeleriydi.

AİLEMLE MATEMATİK

2-A sınıfı öğrencileri, matematik derslerini çok güzel bir etkinliğe taşıdı.
Matematik dersinde öğrenmiş
oldukları geometrik şekiller,
geometrik cisimler ve örüntü
konularını ailelerine sundular.
Drama, şiir ve şarkılar ile
öğrendikleri konuları eğlenceli bir
biçimde ailelerine aktardılar.
Ardından aileleri ile beraber,
örüntü ve geometrik şekiller ile
bağlantılı bir materyal tasarlayıp
hayata geçirdiler.
Etkinliğimizin sonunda Okul Müdürümüz Aydın AKBAŞ, öğrencilerimize ve ailelerine
katılım sertifikalarını verdi. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin katılımıyla eğlenceli, faydalı
ve çok yönlü kazanımları olan bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık.

SÖZLÜ MİRASLARIMIZ

Atalarımızdan miras kalan deyim ve atasözleri, sözlü kültürümüzün önemli bir parçasıdır.
4-A sınıfı öğrencilerimizle sözlü miraslarımızı üç boyutlu olarak hayata aktarmaya karar
verdik. Öğrencilerimiz, seçtikleri atasözü veya deyimi uygun gördükleri geri dönüşüm
malzemelerini kullanarak somutlaştırdılar ve anlamlarını açıkladılar. Böylelikle kültürel
zenginliğimizin önemli bir kısmını oluşturan kültürel değerlerimize sahip çıkmanın da
önemine dikkat çekmiş oldular.

İLK SÖZCÜĞÜMÜZ “ANNE”
1-B sınıfı olarak alfabemizi öğrenirken sözcük düzeyinde okuyup yazdığımız
sözcüklerden en önemlisi “anne” oldu.
Üzerimizde en fazla
emeği olanların başında
kuşkusuz anneler gelir.
Biz de ilk olarak anne
sevgisini yüreklerden
zihinlere taşımak
istedik.
Öğrencilerimiz
annelerine de güzel bir
okuma hediyesi
vermiş oldu.

3.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü;
engelsizce seven, gerçek sevgiyi
en iyi hisseden, yürekleri
tertemiz ve hayat dolu, dürüst,
vefalı, sadık insanların, çok ama
çok güzel değerlerin günüdür.
Engelli canlarımız bir gün ya da
bir hafta değil, sürekli bizlerin
arasındadır. Okulumuzun 3. sınıf
öğrencileri, rehberlik
birimimizin de katkısıyla, engelli
olan insanların yaşadıkları
zorlukları, karşılaştıkları
sorunları anlamak adına bir
çalışma yaptılar, anketler
doldurdular.
Engelli olmanın hayatı yaşamaya, başarılı ve mutlu olmaya engel olmadığını, çeşitli
sportif ve yazınsal dallarda sergiledikleri başarıları da gözlemleyerek onlardan
öğreneceğimiz çok özel kazanımların olduğunu anladılar. Onların azim ve
kararlılıklarının herkese örnek olması gerektiğini söyleyerek onlara her konuda
destek olacaklarına dair söz verdiler.

SAĞLIK PİRAMİDİ
4-B sınıfı öğrencilerimiz öncelikle beş besin grubunu ve bunların içeriklerini
öğrendiler.
Daha sonra hazırladıkları piramitlerin
bir yüzüne çalışmalarını yapıştırdılar.
Piramidin diğer yüzlerine ise sağlıklı
bir besin menüsü ile sağlıksız
beslenen bireyin yediği besinleri
yazıp görsellediler.

BİLİM MERKEZİ
GEZİSİ
4. sınıf öğrencilerimizle “Bilim
Merkezi”ne düzenlediğimiz gezi
neticesinde öğrencilerimiz
keşfetmenin, problem çözmenin
zevkini doyasıya yaşadılar.
Beraber gezerek deneyimlerini
birbirlerine aktardılar.
Somut yaşantılar sayesinde
kalıcı öğrenme sağladılar.

Bu etkinlikten sonra öğrencilerimiz,
sağlıklı bir birey olarak hangi
yiyeceklerden uzak durup
hangilerine yönelmeleri gerektiği
konusunda bilinçlenmiş oldular.

4. SAYFA

EKO OKUL PROJESİ OKULUMUZDA
ÖZVERİ İLE DEVAM EDİYOR
Eko-Okullar Programı; okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi
ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Eko-Okullar
Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı
sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün
başarı sağlamış okullara ‘Yeşil Bayrak’ ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül
planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak; uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı
olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

Bizler, 2012 yılından bu
yana öğrencilerimizle
Eko Okul Projesi
kapsamında çalışmalar
yapmaya ve
‘Yeşil Bayrak’ı
okulumuzda
dalgalandırmaya
devam etmekteyiz.

Her branşın içeriğine uygun olarak hazırlanan eylem planlarıyla öğretmenlerimiz
ve öğrencilerimiz, bu projenin temel prensipleri doğrultusundaki
etkinliklerle çalışmalarını özverili bir şekilde yürütmektedirler.

KAİNATIN ORTAK DİLİ: MATEMATİK
Matematik, bilim dallarının en temel ve güvenilir bir aracıdır, bir disiplindir.
Bireylere sorunları çözme konusunda özgüven kazandırır. Eleştirel bir tutum
sergilemeyi ve ispat yöntemini öğretir. Farklı bakış açıları geliştirme ve bu
bakış açılarıyla hareket etme özelliği kazandırır. İnsan beyni için en ideal
düşünce şeklini oluşturur.

Bu çerçevede okulumuzda faaliyetini yürüten Matematik Kulübü; matematiğe
sadece bir ders gözüyle bakmayıp matematiksel düşünceye, matematikle
uğraşmaya, matematik gelişimine ve felsefesine ilgi duyan öğrencileri bir araya
getirerek farklı bakış açılarını ortak bir zeminde buluşturmaktadır. Matematik
zümresi olarak amacımız; matematiğin eğlenceli tarafını öğrencilerimizle
keşfedip, bu keşifle akıl yürütme ve analitik düşünebilme yeteneklerini
biraz daha geliştirip hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaktır.

TÜRKLERİN İLK YAZILI BELGESİ ORHUN YAZITLARI
Orhun Yazıtları, Moğolistan’daki Orhun Nehri kıyısında M.Ö. 8.yy.da yazılmıştır.
50 yıllık Çin esaretinden kurtulmuş Göktürkler tarafından kurulan II.Göktürk Devleti
döneminde Bilge Kağan , Kültigin ve Tonyukuk tarafından ifade edilmiş, taşlar üzerine
yazılan tarihtir. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesinin kullanıldığı
kitabelerde; Çin esaretinde yaşananlar, Türklerin yönetim şekli ve halkla olan ilişkiler
ele alınmıştır. Tonyukuk Abidesi’nde devletin uzun ömürlü olması simgelenmek
istenmiş ve bu sebeple kaplumbağa kabuğunun üzerine dikilmiştir.

TÜRKLERİN ORTA ASYA’DAKİ YAŞAMI
Atlı göçebe kültürüne sahip Türkler, konargöçer bir hayat tarzına sahip olduğu için
‘otağ’ adı verilen çadırlarda yaşamıştır. Güneş doğudan doğduğu için doğu kutsal
sayılmıştır. Bu yüzden otağlar doğuya bakar. Türkler, göçebe yaşamın gereği olarak
hayvancılıkla uğraşmışlar ve özellikle at ve koyun yetiştirmişlerdir. Savaşçı oldukları için
ata binme kültürü çok gelişmiştir. Yaşamak için su kenarlarını seçmişler ve Orhun Nehri
kıyısına yerleşip kışın kışlaklara, yazın yazlık alanlara göç etmişlerdir. Sosyal Bilgiler
dersinin en zevkli yanlarından biri, geçmişimizi öğrencilerimize göstermek ve yaşatmaktır.
Türklerin ilk yaşam bölgesi olan Orta Asya’yı ve kültürümüzü, öğrencilerimizi de bu
projeye dahil ederek onların huzurlarına getirdik.

ANLIK ÇÖZÜM YARIŞMASI
Fen Bilimleri Öğretmenleri olarak
7. sınıf öğrencilerimizle Anlık
Çözüm Yarışması düzenledik. Üçerli
gruplara ayrılan öğrencilerimizden,
verilen farklı malzemeleri
kullanarak “esneklik potansiyel
enerjiyi kinetik enerjiye çeviren bir
araç” tasarlamalarını istedik.

Bunun için verilen süre tamamlandığında tasarlanan araçlar,
düzenlenen yarışa katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı
etkinliğimizin sonunda öğrencilerimiz, hem eğlenceli dakikalar
yaşadılar hem de bir problem karşısında kısa sürede
çözüm üreterek faydalı bir deneyim kazandılar.

İYİ Kİ DOĞDUN BEETHOVEN
Bu yıl Beethoven’ın 248. doğum gününü kutluyoruz. 17 Aralık Pazartesi günü
okulumuzun konferans salonunda ana sınıfı öğrencilerimizle Beethoven’in
hayatını anlatan görseller eşliğinde, usta müzisyenin ünlü eserlerinin flüt ve
piyanoda hayat bulduğu bir program yaptık.

Beethoven’i anlatan ve tanıtan
posterlerle okulumuzu süsleyerek
öğle aralarını onun bestelerini
dinleyerek geçirdik.
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ANTİK MISIR SANATINA YOLCULUK
Antik Mısır sanatını anlamak için, Antik Mısırlıların bakış açısı ile
düşünmek gerekir. Bu bakış açısından yola çıkarak 4. sınıf
öğrencilerimizle Görsel Sanatlar dersinde, Antik Mısır’ın
papirüslerini ve duvar üzerine yaptıkları resimleri analiz edip
bu eserlerin benzerlerini yapmaya çalıştık.

SANATIN İÇİNDEKİ FİZİK
Hava akımını kullanarak, telden yaptığı heykellerini süspansiyon ile
dengeli hareket ettiren Alexander Calder’in bir tür kinetik sanat icat ettiği
bilinmektedir. 4. sınıf öğrencilerimiz Calder’in süspansiyonundan yola
çıkarak elde ettikleri heykellerinde, fiziğin kuvvet ve denge kanununu da
yaparak, yaşayarak öğrenmiş oldular.

10 KASIM’DA ATATÜRK’Ü İLMEK İLMEK İŞLEDİK
6. sınıf öğrencilerimiz,
10 Kasım Atatürk’ü Anma
Haftası’nda, filografi
tekniğiyle hazırladıkları
Atatürk portresi ile
Ulu Önder’imizi minnet
ve saygıyla andı.

DEUTSCHE İST SPİTZE
Okulumuzun 5-A ve 5-B sınıfı öğrencileriyle, Almanca dersi birinci
ünite kapsamında yer alan die Wochentagen (günler) konusunu
seksek oyunuyla pekiştirerek eğlenceli bir şekilde öğrenmiş olduk.

6. SAYFA

ARTS AND CRAFTS İNGİLİZCE KULÜBÜ ETKİNLİĞİ
İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen “ARTS AND CRAFTS”
adlı İngilizce kulübümüz, çalışmalarına yaptıkları etkinliklerle devam etmektedir.

Öğrencilerimizin
İngilizceyi etkin bir
şekilde anlamalarına
ve konuşmalarına,
kulübümüzün
etkinlikleriyle imkân
oluşturmaktayız.

ULU ÖNDER’E İNGİLİZCE MEKTUP
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, 10 Kasım etkinlikleri kapsamında
Mustafa Kemal Atatürk’e İngilizce mektup yazdılar. Öğrencilerimiz, Atatürk’le
ilgili duygularını, düşüncelerini ve ona duydukları özlemi anı defterine aktardılar.
Ayrıca öğrencilerimizin yaptığı ve Atatürk’e olan sevgilerini temsil eden kuşlar,
İngilizce panosunda gururla sergilendi.

Aynı zamanda çocuklarımızın
sanat ve el işi etkinlikleriyle
eğlenceli vakit geçirmesini
sağlamaktayız.
Öğrencilerimiz yapılan
çalışmaları, etkinlik sonunda
İngilizce konuşarak
anlatmaktadırlar. Kulübümüz,
İngilizce öğrenimine büyük
katkı sunmaktadır.

METU VOICE İNGİLİZCE KULÜBÜ

“İSPANYA’YA MEKTUBUMUZ VAR”
İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin gerçekleştirdiği “METU VOICE” isimli
İngilizce Kulübünde öğrencilerimiz eğlenceli vakitler geçirmektedirler.
Öğrencilerimiz, bu dönem seçmiş oldukları şarkılarla ilk video klip
çalışmasını yaptılar. İlk olarak “What Does The Fox Say?” isimli şarkıyı
öğrendiler ve buna uygun klibi, kendi yaptıkları maskelerle tamamladılar.

ORTAOKUL İNGİLİZCE KULÜBÜMÜZ
“METUZINE” İLE AYLIK DUVAR GAZETESİ

Öğrencilerimiz güncel konulara ilişkin aylık bir duvar gazetesi
hazırladılar. Hazırladıkları gazetede, ilgi alanlarına uygun İngilizce
metin yazma çalışmalarına yer verdiler. Okul arkadaşlarıyla ve
öğretmenleriyle farklı konularda İngilizce röportaj yaptılar ve gösterime
giren güncel filmleri inceleyip kendi fikirlerini yazıya döktüler.
Ay içerisinde bulunan ulusal ve uluslararası önemli günleri belirten
takvim hazırladılar. Öğrencilerimiz, bu sayede İngilizceyi günlük
yaşamlarında eğlenerek ve grup çalışmalarına katılarak kullanmış,
ürünlerini tüm okulumuzla paylaşmış oldular.

Öğrencilerimiz, İspanya’nın Logrono şehrinde bulunan proje ortağımız Maristas
Kolejindeki öğrencilere yeni yıl kartları hazırladılar. 4 yaş grupları, ana sınıfları,
1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz yeni yıl kartlarını özenle boyarken 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf
öğrencilerimiz kendilerinden de söz ettikleri yeni yıl kartlarını büyük bir
heyecanla süslediler. Öğrencilerimiz, gelecek cevapları merakla ve heyecanla
beklemeye başladılar.

7. SAYFA

DENGEDE KALDIK
Erken çocukluk döneminden itibaren, çocukların hareket ihtiyacının
karşılanması ve sosyal becerilerin desteklenmesi, yaşamın ileriki
yılları için temel oluşturacağından önem arz etmektedir.
Bu doğrultuda ana sınıfı öğrencilerimize farklı etkinlikler
yaptırarak onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişmelerini
desteklemekte ve takip etmekteyiz.

BASKETBOL ANTRENMANLARIMIZ
DEVAM EDİYOR
Okulumuz, gençlerin geleceklerini basketbol aracılığı ve yardımı
ile şekillendirmek; onların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
fark yaratmalarını destekleyecek eğitim, basketbol ve kariyer
fırsatlarını değerlendirmelerini sağlamak için çalışmaktadır.
Basketbolun, sporun ve teknolojinin imkânlarını birleştirerek
öğrencilerimize özel projelerle antrenmanlarımız nitelik
kazanmaktadır.

DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM: BEDEN EĞİTİMİ VE
FEN BİLİMLERİ
Özellikle ilkokul öğrencilerinin henüz oyun
çağında ve fiziksel olarak oldukça hareketli bir
dönemde oldukları göz önüne alındığında,
ders ile uyum sağlama becerisini geliştirmek
amacıyla Fen Bilimleri dersini, fiziksel olarak
aktif olabilecekleri oyunlarla gerçekleştirdik.

8. SAYFA

ÖĞRENCİLERİMİZ SATRANCI EĞLENEREK ÖĞRENİYOR VE ŞAMPİYONLUKLARA 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.
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=11 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=9 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 5 GENEL TOPLAM= 25
2011 YILINDAN İTİBAREN KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=99 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=85 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 93 ÖDÜLLER TOPLAMI= KONYA İLİ 260 + DİĞER İLLER 17 = 277

14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Konya Satranç
İl Temsilciliği-Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor
il Müdürlüğü iş birliği ile 15 Temmuz Şehitleri Günü ve
Demokrasi Satranç Turnuvası’na katılan öğrencilerimiz
Zehra Asli ÜNSAL, 7 Yaş Kızlar Kategorisinde Konya
Birincisi; Almira Hilal ATÇEKEN, 8 Yaş Kızlar Kategorisinde
Konya Birincisi olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

3. sınıf öğrencilerimizden Yağız Efe KUTLUCA, 30 Ağustos
Zafer Bayramı Satranç Turnuvası 8 Yaş Kategorisinde
Konya İkincisi olmuştur. Türkiye Satranç Federasyonu
Konya Satranç İl Temsilciliği ve Konya Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 01-02 Eylül 2018
tarihlerinde Konya genelinde düzenlenen turnuvada,
gümüş madalya kazanan öğrencimizi tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

4. sınıf öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ, 27 Ağustos-1 Eylül
2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan 3. Uluslararası Açık
Satranç Turnuvası’na katılmış, 8 Yaş Kategorisinde farklı
illerden ve Azerbaycan’dan gelen 69 sporcu arasından
7 puanla üçüncü olmuştur. Türkiye Satranç Federasyonu
ve Başkent Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen
turnuvada, turnuva ikincisiyle aynı puanı alarak kupa ve
400 TL ödül kazanan öğrencimizi uluslararası başarısından
dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

29-30 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı
Satranç Turnuvası’nda öğrencilerimiz üstün başarı
sergilemiştir. Öğrencilerimizin dört farklı kategoride
Konya Birinciliği elde etmesinin yanı sıra, 8 Yaş Kızlar
Kategorisinde tüm dereceleri okulumuz öğrencilerinin
kazanması büyük bir başarı örneği olmuştur. 4 Konya
Birinciliği, 1 Konya İkinciliği, 2 Konya Üçüncülüğü ile
okulumuz satrançta Konya’da en başarılı okul olma
özelliğini daha da güçlendirmiştir.

Öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ, 10-11 Kasım 2018
tarihlerinde Ankara’da yapılan Atatürk’ü Anma Satranç
Turnuvasına katılmış, 9 Yaş Genel Kategorisinde Türkiye
genelinden yarışmaya katılan 39 sporcu arasından birinci
olmuştur. Türkiye Satranç Federasyonu Ankara Satranç İl
Temsilciliği, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, Ankara İbis Otel iş birliğiyle düzenlenen
turnuvada öğrencimiz birincilik kupası ve madalya ile
ödüllendirilmiştir. Öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

24-25 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Atatürk Haftası
Başöğretmen Satranç Turnuvası’nda öğrencilerimiz bir
Konya Birinciliği, iki Konya İkinciliği elde etmişlerdir.
Öğrencilerimizden Zehra Aslı ÜNSAL, 8 Yaş Kızlar
Kategorisinde Konya Birincisi; Berra GÜL, 8 Yaş Kızlar
Kategorisinde Konya İkincisi; Ayaz BÜYÜKTERZİ, 10 Yaş
Genel Kategorisinde ise Konya İkincisi olmuştur.
Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

Satranç il birinciliği müsabakalarında 7 öğrencimiz Konya derecesi elde
etmiştir. Öğrencilerimizden Zehra Aslı ÜNSAL, 8 Yaş Kızlar
Kategorisinde Konya Birincisi; aynı yaş kategorisinde Nevra Sare
ÇELEBİ, Konya İkincisi; Berra GÜL, Konya üçüncüsü olmuştur. Böylece
aynı kategoride ilk derece okulumuzdan çıkmıştır. Ayrıca 8 Yaş Genel
Kategorisinde Aziz ERÇİN, Konya İkincisi; 9 Yaş Genel Kategorisinde
Ayaz BÜYÜKTERZİ, Konya İkincisi; 10 Yaş Kızlar Kategorisinde
Elif USLU, Konya İkincisi; 10 Yaş Genel Kategorisinde Ege Erdem
ÇINAR, Konya Üçüncüsü olmuştur. Yarışmaya katılan bütün
öğrencilerimiz, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından
19-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Türkiye
Küçükler Satranç Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmışlardır.

Yıldızlar Satranç Yarışmaları’nda öğrencilerimizden Begüm
UYAR, 14 Yaş Kızlar Kategorisinde Konya Birincisi; Deniz
ÖNER, 13 Yaş Kızlar Kategorisinde Konya İkincisi olmuştur.
Türkiye Satranç Federasyonu Konya Satranç İl Temsilciliği
Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile
düzenlenen turnuva 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde
yapılmıştır. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz; Türkiye Satranç
Federasyonu Başkanlığı tarafından 19-26 Ocak 2019 tarihleri
arasında Antalya’da yapılacak olan Türkiye Yıldızlar Satranç
Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmışlardır.

Konya Kadınlar Satranç İl Birinciliği Yarışması’na
katılan öğrencimiz Deniz ÖNER, oynadığı yedi maçı da
kazanarak yenilgisiz Konya Kadınlar Şampiyonu
olmuştur. Turnuva 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde
Konya’ da yapılmıştır. Yarışmaya katılan öğrencimiz
Deniz ÖNER, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı
tarafından, ileriki tarihlerde yeri ve zamanı
duyurulacak olan Türkiye Kadınlar Satranç
Şampiyonası’na Konya’yı temsil etmek üzere
katılma hakkı kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19-26 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya ilinde düzenlenecek olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’na okulumuz öğrencilerinden Zehra Aslı ÜNSAL 8 Yaş
Kızlar Kategorisine; Ayaz BÜYÜKTERZİ de 9 Yaş Genel Kategorisine katılacaklardır. Öğrencilerimize şampiyona süresince Satranç ve Zeka Oyunları Öğretmenimiz Hasan GÜVEN nezaret edecektir.

