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

Sayı: 9 OCAK 2018

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.

MAVİSEL YENER’LE ÖYKÜ TADINDA BİR BULUŞMA
Türk Çocuk Edebiyatı’nın Usta Kalemi Mavisel YENER, okulumuzun düzenlediği “İmza Günü ve Söyleşi” programında öğrencilerimizle buluştu. Ana sınıfından sekizinci sınıflara kadar her yaş
düzeyindeki öğrencilerimizle söyleşi ve etkinlikler düzenleyen yazarımız, çocukların düş dünyasında kitap kokan izler bırakarak her birine içlerinde gizlenen küçük, yaratıcı yazarları gün ışığına
çıkarabileceklerini gösterdi. Öğrencilerimiz ise şiir dizelerinde, öykü ve roman satırlarında tanımaya çalıştıkları yazarımız Mavisel YENER’le yüz yüze karşılaşma fırsatını buldukları için
çok mutluydular. Kendisine çeşitli sorular yönelterek onu daha yakından tanımaya çalıştılar. Kitaplarını imzalatırken duydukları heyecan ve sevinç görülmeye değerdi.

KÜTÜPHANEDE BİR AKŞAM

DORUK MERTER ÖZBULUT’UN ULUSLARARASI BAŞARISI

Temel amacı çocukların sanatsal bağlantılarını
kuvvetlendirmek, uluslararası müzik okullarının
öğretmenleri ve öğrencileri ile buluşma ve
paylaşma alanı yaratabilmek, yeni yetenekler
bulmak,
klasik
piyano
müziğine
teşvik
etmek, yetenekli piyanistleri desteklemek olan,
19-21 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan
“1.Uluslararası
Hisar
Okulları
Piyano
Yarışması”nda öğrencimiz Doruk Merter ÖZBULUT
ikincilik ödülü aldı. Öğrencimizi tebrik ediyoruz.

Ufkumuza ışık olan kitap,
cehaletimize cellattır.
Hayallerimizin hududuna silgi,
aklımıza danışmandır.
Kelime dağarcığımıza mücevher,
kişinin kendini keşfetmesine işarettir.

5. sınıf öğrencileri keşfetmek,
öğrenmek ve hissetmek için Türkçe
Öğretmenleri Ayla BİLAL ve Esra
ÖZDEMİR ile “Kütüphanede Bir
Akşam” geçirdiler. Hayal dünyalarına
açılan yeni pencerelerle, bambaşka
hayatların varlığına yeniden şahit
olup bir kez daha kitaplara sarıldılar.

Doruk Merter ÖZBULUT “Masterclass Ustalık Sınıfı”
Derslerini Tamamladı
Öğrencimiz Doruk Merter ÖZBULUT, davet edildiği “5.Uluslararası Heirs of Orpheus
Bulgaristan Piyano Yarışması”na katıldı. Prof. Dr. Tamara Poddubnaya ve Prof. Dr. Tomislav
Nedelkovic-Baynov’dan “Masterclass Ustalık Sınıfı” derslerini başarı ile tamamladı.
Birçok yabancı katılımcının olduğu
yarışmada üçüncülük ödülüne layık
görüldü. Bu başarısından dolayı
2018’de
Gürcistan,
İspanya,
Kanarya Adaları ve Almanya’da
yapılacak
olan
piyano
yarışmalarına resmi olarak davet
edildi. Öğrencimizi tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAPLAR
6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN “MİGUEL”
Miguel’in herkesinki gibi sıradan bir hayatı vardı: Okul sonrası arkadaşlarıyla
spor sahasında buluşup maç yapıyor, akşamları televizyon seyrediyor ya da
video oyunu oynuyor; hafta sonlarıysa anne babasıyla alışveriş merkezinde
zaman geçiriyordu.
Bu pek rahat ve keyifli rutin hayat, bir pazar günü alışveriş merkezinin
otoparkında tanıştığı evsiz bir adam yüzünden tepetaklak olur.

ÖĞRENCİMİZ DENİZ YAVUZER YÜZMEDE TÜRKİYE FİNALİSTİ
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından
Gaziantep'te yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim
Projesi Bölge Yarışları’nda 6. sınıf öğrencimiz
Deniz YAVUZER, bölge barajını geçerek
Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Bütün macera bundan sonra başlar…

3, 4, 5 VE 6. SINIFLAR İÇİN “MISTIK SENİ ANLAMIYORUZ”
Mıstık yazı yazmayı çok seviyor, heyecanla eline geçen her türlü kâğıda
yazıyor. Düz beyaz kâğıtlara, mavi çizgili kâğıtlara, hatta peçetelere, kâğıt
mendillere... Ne mi yazıyor? İşte onu kimse bilmiyor çünkü yazdıklarını
okuyanlar hiçbir şey anlamıyor. Mıstık’ ın kelimeleri, kağıdın üstünde yan
yana dizilince anlaşılmaz oluyor. Sanki ya bir şeyler eksik ya da bir şeyler
fazla. Yanlış olan ne acaba?

3,4 VE 5. SINIFLAR İÇİN
“BULUTLARA ŞİİR YAZAN ÇOCUK”
Bulutlara Şiir Yazan Çocuk’ la “tek tip çocuk” tehlikesine birbirinden
farklı ve özgün çocuk karakterler yaratarak karşı duran sanatçı, modern
dünyanın ve sosyal medyanın tekdüzeliğini, sıkıcılığını mavi bulutlarla
dağıtıyor.
İçinden şiirlerin, masalların ve hayallerin geçtiği roman, desenleriyle de
okumayı keyfe dönüştürüyor.

Öğrencimizi üstün başarısından dolayı tebrik
eder, Türkiye finallerinde başarısının devamını
dileriz.

BİATLONDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu
tarafından 11-12 Kasım 2017 tarihleri
arasında Alanya'da düzenlenen Türkiye
Biatlon Şampiyonası’nda 5. sınıf öğrencimiz
Tuğra YÜKSEL, U11 Erkek Kategorisi’nde
Türkiye üçüncüsü olmuştur.
Üstün başarısından dolayı öğrencimizi
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

2. SAYFA

TRANSFER ÇALIŞMASI
MATEMATİĞİ AKLIMA DÜĞMELEDİM
Okul öncesi dönemde çocuklar meraklı, araştırıcı ve yaratıcıdır.
Çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemek, kavramları öğrenmelerini
sağlamak için matematik etkinlikleri çok önemlidir.

Okul öncesi dönemde okuma yazma
çalışmaları ile öğrencilerimize okuma
yazma farkındalığı kazandırarak 1. sınıfa
hazırlıyoruz. Çizgi çalışmaları, transfer
çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları
yaparak öğrencilerimizin el- göz
koordinasyonunu, dinleme becerilerini,
yazı farkındalığını ve kavram
kazanımlarını artırmayı hedefliyoruz.

Biz de öğrencilerimizle farklı materyaller kullanarak onların
yaratıcılıklarını geliştiren matematiği; yaparak, keşfederek
öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu kez de matematiği öğrenmede
düğmelerden yararlandık ve çok keyif aldık.

BENİMLE OYNAR MISIN?
EBRU(Lİ) DESENLER
Okul öncesi eğitimde her zaman çocuğun mutlu, özgün ve yaratıcı olması
sağlanmaya çalışılır. Bu amaçta bize yardım edecek en önemli araç sanat
eğitimidir. Çocuğun var olan yaratıcılığını geliştirmede okul öncesi
dönemdeki sanat etkinliklerinin önemi çok büyüktür.

Oyun, okul öncesi dönemde çocuklar için en önemli öğrenme
alanıdır. Birçok etkinliği oyun ile beraber daha eğlenceli hale
getirebilir, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayabiliriz.

Bu ay ana sınıfı öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber
ebru çalışması yaparak renklerin birbirleriyle karışmasını, farklı
desenlerin oluşmasını görerek ebru tekniğini deneyimlediler.

KIŞA HAZIRLANIYORUZ
Mutfakta besin
hazırlama
çalışmaları,
çocukların zevk
aldığı çalışmalar
olup çocukların
fen ile ilgili pek
çok kavramı
öğrenmesini de
sağlar.
Çocuklar, mutfakta besin hazırlama çalışmalarında karışımdaki her bir maddeyi
ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, karışımları
koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Biz de okulumuzun ana sınıfı
öğrencileri ile kendi turşularımızı yaparak sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini
kavradık. Turşu yaparken hem çok eğlendik hem de turşunun yapım
aşamalarını deneyerek öğrendik.

Ana sınıfı öğrencilerimizle beraber çeşitli bahçe oyunları, geleneksel
oyunlar, kendimizin farklı materyallerle ürettiği oyunlar oynayarak
yaratıcılığımızı geliştiriyor ve eğleniyoruz.

ANA SINIFLARINDA
KÜLTÜREL FARKINDALIK
Ana sınıflarımız, kültürel farkındalık derslerinde ülkeleri öğrendiler.
Bu sayede farklı ülkelerdeki farklı oyunları tanıma şansları oldu.
Öğrencilerimiz Japonya’dan “Chopstick
Game” (yemek çubuklarıyla en çok top
toplama), Hindistan’dan “5 Stones” (5
(5 taş), Afrika’dan “Dancing
Hopscotch” (Danslı Sek Sek) gibi farklı
oyunları oynadılar ve aynı zamanda
çok eğlendiler.
Çubukları tutmakta biraz zorlansalar da
öğrendikleri yeni oyunları çok sevdiler.

3. SAYFA

BİRİNCİ SINIFLAR MUTFAKTA
Yaparak yaşayarak öğrenmenin öneminin farkında olan öğretmenlerimiz
eşliğinde okuma yazmaya lezzet kattık. Okumanın tadına vardık. Okulumuzun
1-A ve 1-B sınıfı öğrencileri eğlenceli bir mutfak etkinliğinde bir araya geldiler.

BİRİNCİ SINIFLAR 80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKINDA
1-A ve 1-B sınıflarımız keyifli bir gezide bir araya
geldiler. Üç bölümden oluşan 80 Binde Devr-i Alem
parkında öğrenciler önce Türkiye’de yer alan minyatür
tarihi alanları gezdiler. Geçmişten günümüze efsaneler
ile taşınan dinozorların maketlerini incelediler.
Son bölümde ise çizgi film kahramanlarını karşılarında
gördüklerinde sevinçleri gözlerinden okundu.

KÜÇÜK KAŞİFLER
Önce harf ve rakamlardan kurabiyeler yaptılar, ardından kurabiyelerini
rengârenk süsleyerek eğlendiler. Etkinliğin sonunda da kendi emekleri ile
şekillendirdikleri kurabiyeleri büyük bir keyifle yediler.

Küçük yaşlarda çocuklar doğal
bir keşif arzusuna sahiptir ve bu
da onların bilime karşı heyecan
ve istek duymalarına
sebep olmaktadır.
2-A ve 2-B sınıf öğretmenlerimiz
de çocukların bu özelliklerini
temel alarak ‘’BİLİME
YOLCULUK’’ ile derslerini
birbirinden güzel deneylerle
renklendiriyorlar. Çocuklarımız
bu sayede doğa, çevre ve
yaşamla ilgili sorular soran,
bunları tanımak ve anlamak için
araştırmalar yapan bireyler
olarak yetişiyorlar.

YARATICI YAZMA, ŞİİRDEN DÜZ YAZIYA “FENER ŞİİRİ” ETKİNLİĞİ

KÜÇÜK SERAMİKÇİLER, HAYALLERİNİ SERAMİKLE ŞEKİLLENDİRDİ
4 – A sınıfı öğrencileri seramik sanatını yaşayarak tanıdılar ve yaratıcılıklarını ortaya
koydular. Seramik, insan yaşamında geçmişle bugün arasında kurulan bir bağdır.
Ana maddesi çamur ve sudur.
3-A sınıfı olarak yaratıcı yazma etkinliği çerçevesinde
“Fener Şiiri” etkinliğimizi gerçekleştirdik. Eski bir fener
görseli üzerine seçtiğimiz sözcükler ile 1-2-3-4-1 kuralına
uygun şiirlerimizi yazdık. Yazdığımız şiirleri
arkadaşlarımızla birleştirerek öykülerimizi oluşturduk.
Öykü ve şiirlerimizi oluştururken hayal dünyamızın
kapısını araladık. Bu kapıdan özlemlerimizi,
hayallerimizi ve isteklerimizi yansıttık. Yazdığımız
öykülerde, sözcüklerin dünyasında; kimi zaman
heyecan kimi zaman mutluluk, kimi zaman da
hayattan kesitler sunduk. Yaratıcı yazma etkinliği
ile özgürce yazmanın ve hayallerin sınırsızlığını
tekrar keşfetmiş olduk.

Çocukların yaratıcılıklarını
geliştirmede, yeteneklerini ortaya
çıkarmada seramik eğitimi malzemesi
olan kil, büyük önem taşımaktadır.
Seramik çalışmaları çocukların ufkunu
açar. Çocuklar seramiğin ham maddesi
olan kili yoğururken el becerilerini
geliştirip yeni eserler ortaya koyarlar.
Üretici olmanın mutluluğunu
yakalarlar. Kültürel değerlerini tanır,
kendilerini rahatça ifade ederler.
Seramik; bireyin aşırı heyecanlı durumlarında sakinleştirici,
şiddet ve öfkesini yok edici bir araçtır.

YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ TANIDIK, TANITTIK
Kültür mozaiği cennet ülkemizin her köşesi başka bir zenginlikle dolu.
Biz de 4-B sınıfı olarak Sosyal Bilgiler dersi kapsamında, okulumuzda
“Yöresel Ürünler Sergisi” yaptık.

SU DOKUYLA KEYİFLİ ÖĞRENME
Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde 3-B sınıfımıza “ Su Doku” oynamayı
öğrettik. Hafızayı güçlendiren, konsantrasyonu arttıran, zekâyı işleten
bu oyunu öğrenen öğrencilerimizin problem çözme becerileri geliştiği
gibi sınıfça yapılan bu etkinliklerde keyifli anlar da yaşadık.

Büyük beğeni toplayan sergimize,
katılanlar da farklı illerimizin
lezzetine ve kültürüne yolculuk
yapmanın keyfini yaşadı.

4. SAYFA

FEN BİLİMLERİNİ YAPARAK,
YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ

KENDOKU VE DÖRT İŞLEM

7/B sınıfı öğrencileri Seçmeli Matematik Uygulamaları dersinde Matematik
Öğretmeni Elif YILDIZ’ın rehberliğinde Kendoku oynadılar. Zekâ oyunlarından biri
olan Kendoku ile öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de aritmetik ve analitik
düşünce yöntemlerini geliştirdiler.
Kendoku Nedir? 2004 yılında
Japon eğitimci Tetsuya
Miyamoto tarafından icat
edilen Kendoku; dört işlem
becerisine ve mantığa
dayanan, herkesin rahatlıkla
oynayabileceği son derece
eğlenceli bir oyundur.

Fen Bilimleri, hayatın içinden bir derstir.
Kalıplaşmış anlatımlardan uzak, süreç odaklı, laboratuvar kullanımını
gerektiren, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenecekleri bir ortam
hazırlamak en önemli ilkedir. Bu ilke doğrultusunda, 6. sınıf öğrencileri
‘Dolaşım Sistemi’ konusunu öğrenirken hem gerçek bir kalp üzerinde
incelemeler yaptılar hem de canlılar için hayati bir önem taşıyan bu organın
maketini hazırladılar. Grup çalışmalarına olanak sağlayan laboratuvar
ortamı sayesinde de işbirlikçi öğrenimden faydalanmış oldular.

SONSUZLUK VE MUSTAFA KEMAL
Gazi’nin insanda bıraktığı ilk intiba
dikkate değerdir. Gazi’nin arkası ışığa
dönüktür. Öyle ki sonradan inceleme
imkânı bulacağınız yüzünün hatlarını
tam anlamıyla göremezsiniz.

SAĞLIĞIN İÇİN DOĞRU BESLEN!
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan meyve ve sebzelerin resimlerini yapan Resim
Kulübü öğrencileri, yaptıkları çalışmaları afiş haline getirdi ve ''DOĞRU BESLEN''
yazılı afişlerini farkındalık yaratması için okul yemekhanesinin girişine gururla astı.

Fakat ilk bakışta anlarsınız ki karşınızda
sağlıklı, keskin bakışlı, derisi pürüzsüz,
geniş alınlı bir yüz ve gayet zeki bir lider
vardır ve birbirinden uzak çok derin
manalar ifade eden iki güzel göz…

8/A sınıfı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zeynep AYTEKİN ile Atatürk’ü anlatmanın
en güzel yolunu buldular. Sonsuzluk kavramının Ata’mızın ölümüyle değil,
doğumuyla başladığının vurgusunu yaptılar.

HAFTA SONU MÜZİK KEYFİ
Müzik dinlemenin ve müzikle vakit geçirmenin faydaları farklı boyutlarda ele alındığında müziğin hem çocukların kendini
ifade etme yeteneklerini geliştirdiği hem de yaratıcı düşünme yetisini arttırdığı bilinmesi gereken önemli unsurlardır.
Okulumuzda hafta içi müzik dersleri ve kulüp çalışmalarının yanı sıra cumartesi günleri Müzik Öğretmenimiz
Sevim UĞURTAY eşliğinde öğrencilerimize bireysel “piyano” ve “gitar” eğitimi verilmektedir. Bu eğitimi yetenekleriyle
başarıya dönüştürebilen öğrencilerimiz de her daim bizi gururlandırmaktadır.

5. SAYFA

GİUSEPPE ARCİMBOLDO'NUN SANATI

MİNİK RESSAMLARIN BÜYÜK SABRI

2. sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersinde Ressam Mimar Giuseppe
Arcimboldo’nun sanat eserlerini incelediler. Resimlerinde meyve, sebze,
hayvan, kitap gibi birçok nesneyi insan portrelerini andıracak şekilde kompoze
eden sanatçının eserlerinden ilham alan öğrencilerimiz de meyve ve
sebzelerden oluşan bir kompozisyon çalışması yaptılar.
Giuseppe Arcimboldo’nun sanat üslubunun grup çalışmasıyla daha yaratıcı
fikirler üreteceğini bu şekilde kanıtlamış oldular.

Resme gönül vermiş öğrencilerimizden oluşan Resim Kulübünde bu yıl
akademik çalışmalara ağırlık verdik. 3. ve 4. sınıf öğrencileri, bu eğitimde
büyük sabır gerektiren iki boyutlu cansız obje çalışmalarıyla çizginin gücünü
keşfederken bakmak ile görmek arasındaki farkı da kavramış oldular.

ATATÜRK VE SANAT
Bu yıl 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri 10 Kasım’da Atatürk’ün sanata verdiği önemi “Pop Art”
akımıyla birleştirerek bir ilki gerçekleştirdiler. Orijinal Atatürk fotoğraflarını da ekledikleri
kolajlarında öğrenciler, Atatürk’ün yaşam felsefesini çarpıcı bir şekilde yansıtmış oldular.

KÜÇÜKLERDEN BÜYÜK İŞLER
Öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini görsel sanatlar yoluyla
ifade ederken bireysel ve grup çalışmalarına yönlendirilmektedir.
Görsel sanatlar çalışmalarında öğrencilerin ortaya koydukları
düşüncelerini açıklamaları sağlanır. Geçmiş dönemdeki sanat eserleri
incelenerek, bu eserlerin günümüz kültürüne etkisini de kavrarlar.

6. SAYFA

MY FAVOURITE CARTOON CHARACTER
MIXING COLOURS
Okulumuzun 1/A sınıfı öğrencileri İngilizce dersinde ‘mixing colours’
etkinliği yaptılar. Öğrenciler öncelikle flaş kartlar ile hangi renkleri
karıştırarak başka bir renk elde edebileceklerini tartıştılar. Ardından
parmak boyası kullanarak gruplar halinde farklı renkler elde ettiler.

Okulumuz 2-A ve 2-B sınıfı öğrencileri,
ikinci ünite konusu kapsamında
en sevdikleri çizgi film karakterini
tanıtan etkinliği hazırlayarak sınıfta
sunum yaptılar. Ardından, İlkokul
İngilizce öğretmenleri tarafından
değerlendirilen çalışmalar sonucunda
öğrenciler sertifika ile
ödüllendirildiler.

THEN & NOW
WELCOME TO OUR PARTIES!

4 -A sınıfı öğrencilerimizle
üniteleri kapsamında ‘’Then and Now’’ proje sunumu
yapıldı. Öğrencilerimiz birbirinden güzel projeleri dinlemek
için sabırsızlandılar. Proje sunumunun sonunda
öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar.

3. sınıflarımızda
kostüm partisi şenliği
vardı. Grup olarak
hazırladıkları afişler
için herbir öğrenci
kendi kostümünü
giyip diğer
arkadaşlarını
partisine davet etti.

Bu etkinlik sırasında öğrencilerimiz, çokça İngilizce konuşma fırsatı buldu.

FİLM VE KİTAP ELEŞTİRİLERİ
5. SINIFLARDAN LEZZETLİ TARİFLER
5. sınıf öğrencilerimizden Duru CESUR soğuk bir içecek (smoothie) ve Nevra Erdal bir tatlı
(cup cake) tarifini İngilizce ifade ederek arkadaşlarına sunmuşlardır.

6. sınıf öğrencilerimizden Ozan KOÇ “Dağ” filminin İngilizce eleştirisini yapmıştır.
Öğrencimiz film künyesini çıkarmış; yönetmeni, oyuncuları tanıtmış ve olay örgüsünü
özetlemiştir. Hande Nur ALTINDİŞ ise “Tales of A Fourth Grade Nothing” adlı çocuk
romanının İngilizce özetini yazmıştır.

7. SAYFA

ESOL EXAMS AT METU FOUNDATION ALP SCHOOL
We provide University of Cambridge ESOL Exams to our students in different levels.
The candidates who take these exams will qualify University of Cambridge ESOL
certificates recognized in international arena. ESOL exams include four skills of
English ; reading, writing, speaking and listening. These exams in different levels are
going to be done at METU Foundation Alp School on May5,2018. Preparations for the
exams will start in a month by our English teachers at our school.
Okulumuz Cambridge Üniversitesi ESOL sınavları merkezi olmuştur. Bu sene
ilki gerçekleştirilecek sınavın hazırlıkları başlamıştır. Öğrencilerimiz Starters,
Movers, Flyers ve KET seviyelerinde sınavlara hazırlanacaklardır.

TENİSTE

KONYA BİRİNCİLİĞİ
09-15 Ekim tarihleri arasında, 12-14/1418 yaş Bay-Bayan Tenis Turnuvasında
okulumuz öğrencilerinden Muhammed
Saki Doğukan ŞAHİN 1. olmuştur.
Öğrencimizi tebrik eder başarılarının
devamını dileriz.

BABALAR-OĞULLAR SPOR ETKİNLİĞİ

Although each of us has a different
tone,
We can sing in one microphone!
Learning English doesn’t mean
memorazing vocabulary or being
perfect at grammar.
We are having fun because rythm is a
pace for learning.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Beden Eğitimi ve Spor dersi kapsamında ortaokul
öğrencilerimiz babalarıyla spor etkinliğine katıldı. Eko-Okullar programı kapsamında
okulumuzun spor salonunda hafta sonu yapılan etkinlikte sağlıklı yaşam için spor ve sağlıklı
beslenmenin önemi vurgulandı. Oldukça eğlenceli geçen baba-oğul yakan top turnuvasını
kazanan takıma ödül olarak mevsim meyvelerinde oluşan meyve sepeti verildi.

AİLELER VE ÇOCUKLAR SPOR ETKİNLİĞİ

We know it; we love it!
7. Sınıf öğrencilerimiz karaoke aktivitesi gerçekleştirmiş,
İngilizce şarkıları eğlenerek öğrenmişlerdir.

FUNNY RHYMES
8. Sınıf öğrencilerimizden Elif Sinem ERKEK, Duygu HATİPOĞLU, Rıdvan KÖKDEMİR,
Melike Rana ŞAHİNBAY, Latife Özge TOKGÖZ ve Dila USLU kafiyeli İngilizce
dörtlükler yazmışlar ve eğlenceli dizeleriyle yaratıcılıklarını ortaya koymuşlardır.
Eko-Okullar projesi kapsamında hareketli ve sağlıklı yaşam temasına yönelik, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerimiz okulumuzun spor salonunda anne-babalarının katılımıyla aileler ve çocuklar
spor etkinliği gerçekleştirdiler. Oldukça çekişmeli geçen maçı kazanan takım çeşitli
meyvelerden oluşan meyve kupasıyla ödüllendirildi.

OKULUMUZDA SPOR FAALİYETLERİ
Okulumuzda basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, kort tenisi, cimnastik, dans, satranç
branşlarında spor faaliyetleri devam etmektedir.

8. 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 gelişiminde birçok yararı bulunmaktadır.
2011 YILINDAN İTİBAREN KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=84 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=55 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 72 ÖDÜLLER TOPLAMI= KONYA İLİ 198 + DİĞER İLLER 13 = 211

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 ve 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 ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına 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 Satranç Federasyonu Ankara Satranç İl Temsilciliği
Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü-Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demir Yolları işbirliği ile 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde
Ankara’da yapılan TCDD 161. Kuruluş Yıldönümü Ödüllü Satranç
Turnuvası’na öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ de katılmıştır. Değişik
illerden 46 sporcunun katıldığı yarışmanın 8 Yaş Genel
Kategorisi’nde öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ 6 puanla ikinci
olmuş; para ödülü, kupa ve madalya kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Ankara Satranç İl Temsilciliği
Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 28-29
Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan Ödüllü Cumhuriyet
Bayramı Satranç Turnuvası’na öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ de
katılmıştır. Öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ 8 Yaş Genel
Kategorisi’nde çeşitli illerden 45 sporcunun katıldığı yarışmada
yenilgisiz 7 puanla birinci olarak para ödülü ve kupa kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya Satranç İl Temsilciliği – Konya
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 09-10 Aralık 2017
tarihlerinde yapılan 10-11-12 Yaş Konya Satranç İl Birinciliği
Turnuvası’na öğrencilerimiz de katılmışlardır. Çeşitli okullardan
öğrencilerin katıldığı yarışmanın 12 Yaş Kızlar Kategorisi’nde
öğrencimiz Deniz ÖNER, bütün maçlarını kazanarak 5 puanla
Konya Birincisi olmuştur. Öğrencimiz ailesini ve okulumuzu
gururlandırmıştır. Ayrıca yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından 20-26 Ocak 2018
tarihleri arasında Antalya’ da yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç
Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik
ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz.

16-17 Aralık 2017 tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu Konya
Satranç İl Temsilciliği – Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
işbirliği ile 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan turnuvada
Öğrencimiz Elif Sinem ERKEK, Konya Yıldızlar Satranç İl Birinciliği
Yarışmaları’nda 14 Yaş Kızlar Kategorisi’nde Konya Üçüncüsü
olmuştur. Öğrencimizi gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eder, 20-26
Ocak 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Türkiye Yıldızlar
Satranç Şampiyonası’nda başarısının devamını dileriz. Ayrıca
turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarız.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından
27-31 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan Bayanlar Konya Satranç İl
Birinciliği Turnuvası’na katılan öğrencimiz Deniz ÖNER
birincilik madalyası kazanmıştır.
Ayrıca yarışmaya katılan öğrencimiz Türkiye Satranç
Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılacak olan Türkiye
Bayanlar Satranç Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya Satranç İl Temsilciliği – Konya
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 02-03 Aralık 2017
tarihlerinde yapılan 7-8-9 Yaş Konya Satranç İl Birinciliği
Turnuvası’nda 3 öğrencimiz Konya Birincisi, 1 öğrencimiz Konya
İkincisi, 1 öğrencimiz de Konya Üçüncüsü olmuştur.
Çeşitli okullardan öğrencilerin katıldığı yarışmada: 7 Yaş Genel
Kategorisi’nde öğrencilerimizden Aziz ERÇİN Konya Birincisi,
7 Yaş Kızlar Kategorisi’nde Berra GÜL Konya Birincisi,
8 Yaş Genel Kategorisi’nde ise Ayaz BÜYÜKTERZİ de bütün
maçlarını kazanarak Konya Birincisi, 7 Yaş Kızlar Kategorisi’nde
Zehra Aslı ÜNSAL Konya İkincisi, 7 Yaş Genel Kategorisi’nde
Çağan ÜNLÜ Konya Üçüncüsü olmuşlardır.
Öğrencilerimiz ailelerini ve okulumuzu gururlandırmışlardır.
Ayrıca yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz Türkiye Satranç
Federasyonu Başkanlığı tarafından 20-26 Ocak 2018 tarihlerinde
Antalya’ da yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’na
katılma hakkı kazanmışlardır. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 20-26 Ocak 2018
tarihlerinde Antalya ilinde düzenlenecek olan Türkiye Küçükler ve
Yıldızlar Satranç Şampiyonasına okulumuzdan Zehra Aslı ÜNSAL,
Aziz ERÇİN, Ayaz BÜYÜKTERZİ ve Deniz ÖNER katılacaklardır.
Öğrencilerimize şampiyona süresince Satranç ve Zeka Oyunları
Öğretmenimiz Hasan GÜVEN nezaret edecektir. Öğrencilerimizin
şampiyonada okulumuzu ve ailelerini en iyi şekilde temsil
edeceklerine inanıyor onlara şimdiden başarılar diliyoruz.

