BU HAFTANIN
ETKİNLİKLERİ
08.11.2010 Pazartesi
11:30 Atatürk'ün Manevi Kızı
Sayın Ülkü Adatepe ile Söyleşi
16:00 Matematik-Türkçe SBS
Kursu (8.Sınıf)
16:00 Piyano Okulu
16:00 Basket Okulu
09.11.2010 Salı
10:30 Yüzme(2-4. Sınıflar)
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 Piyano Okulu
10.11.2010 Çarşamba
09:05 Okulda Atatürk’ü Anma
Töreni
09:00 ANKARA GEZİSİ
(Atatürk'ü Anma - Anıtkabir)
10:30 Yüzme (Anasınıfı)
12:30 Tenis (1. Sınıf)
11.11.2010 Perşembe
09:00 PDS-1 Net Ölçme
4,5,6,7,8.sın
10:00 Şişli Atatürk evi Gezisi
Anasınıfı
16:00 Lego Mindst.Robotik Klübü
16:00 Basketbol Okulu
16:00 İngilizce Kursu
12.11.2010 Cuma
09:30 Dolmabahçe Sarayı Gezisi
(3.sınıf)
10:00 Body Worlds Sergisi Gezisi
(4,5.sınıf)
16:00 Piyano Okulu
13.11.2010 Cumartesi
09:00 Türkçe ve Mat. SBS Kursu
(6,7.Sınıf)
11:30 Buz Pateni Okulu

KASIM’DA İSTANBUL
ylül ayında okulların
açılmasıyla birlikte, Özel
İstanbul Koleji olarak bizler
de, her sene olduğu gibi,
öğrencilerimizle
birlikte
İstanbul’da gerçekleşen
birçok farklı aktivite,
sergi, müze,
bilim merkezi
gibi mekanlara
ziyaretlerde
bulunmaya başladık.
Geçtiğimiz seneden
beri geleneksel
hale getirdiğimiz,
siz velilerimize yönelik kültür ve sanat
ağırlıklı aylık bilgilendirme yazılarımız da tüm
hızıyla devam ediyor. Kasım ayında da
şehrimizde birbirinden ilginç performanslar
gerçekleşecek yine. İşte bu etkinliklerden
ilginizi çekeceğini düşündüklerimiz..
İlk olarak, açılışını 3 Kasım Çarşamba günü
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
konseriyle yapacak olan “ İş Sanat “ ‘ta
gerçekleşecek Kasım ayı etkinliklerinden
bahsedelim biraz. Kasım ayı boyunca İş
Sanat’ta Vladimir Ashkenazy ve Vovka
Ashkenazy’nin birlikte vereceği piyano
konseri, Michel Camilo ve Chucho Valdes’ten
oluşan “ Piano Masters “ konseri ve saksafon
ikonu olan David Sanborn ‘un yer aldığı “
David Sanborn Trio “ yer alacak. Ayrıca
Kasım ayı içerisinde, Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası ’ın, Lütfü Kırdar Sergi
Salonu’nda, 8 yaş ve üstü çocuklar için
gerçekleştireceği “ 1 saatlik arasız konser “
de, Kasım ayının çocuklarınızla birlikte
katılabileceğiniz
ilginç
klasik
müzik
aktivitelerinden
biri.

HAFTANIN SORUSU
Bir kaptaki bakteri her dakika
kendisiyle aynı büyüklükte iki
eşit parçaya bölünüyor, o iki
parça da aynı şekilde yeniden
bölünüyor ve işlem böyle
süregidiyor. Kap gece 12′de
dolmuştur.
Kap ne zaman yarısına kadar
doluydu

Ünlü Bale Topluluğu “, çok ilginç bir
performansla
çıkıyor
Türk
izleyicilerin
karşısına Kasım ayında. Hem Pink Floyd
dinleyicisi hem de bir bale severseniz bu
gösteriyi kaçırmamanızı öneriyoruz sizlere.
İtalyan La Scala Tiyatrosu Bale Topluluğu,

1972
yılında
Pink
Floyd’un
canlı
performansıyla dünya prömiyerini yapan
muhteşem “Pink Floyd Balesi”’ni, Showhow
organizasyonuyla, 25-28 Kasım tarihlerinde
İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelemeye
hazırlanıyor. 1778 yılında Milano’da kurulan
ve dünyanın en prestijli tiyatro ve bale
topluluğu olan La Scala Tiyatrosu Bale
Topluluğu, Pink Floyd şarkılarıyla uyarlanmış
5 özel bale gösterisiyle 4 gün boyunca
İstanbul’da bale severlerle buluşuyor .

Ailece izlemekten büyük keyif alacağınızı
düşündüğümüz bir başka aktivite de dünyaca
ünlü “ “.1873 yılında Casartelli Ailesi'nin
kurduğu Medrano Sirki, yaratıcılık, estetik ve
aile eğlencesi değerleriyle sirk dünyasına
örnek olan İtalyan sirk anlayışının köklü
temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.
Gösteri sanatlarına katkıları nedeniyle bu
konuda otorite olan İtalyan Ulusal Eğlence
Federasyonu tarafından altın madalyayla
onurlandırılan Medrano Sirki, Kasım ayı
boyunca
İçerenköy’deki
lokasyonunda
izleyicileriyle buluşuyor.
Son
olarak
da,
Santralistanbul’da
gerçekleşecek
“
Santralçocuk”
etkinliklerinden sözederek bu ayki yazımızı
noktalıyoruz. “ Bilim ve Yaratıcılık “, “
Teknoloji ve Yaratıcılık “ ve “ Sanat ve
Yaratıcılık “ başlıkları altında , Kasım ayı
boyunca da devam edecek farklı atölye
çalışmalarına 4-12 yaş arası çocuklar
katılabiliyor. Ressam robot, rüzgar türbini,
ışık şovu, seramik, fotoğraf gibi birbirinden
ilginç ve farklı konularda çocuklarınızın zevk
alacağı
çalışmalara
katılmalarını
sağlayabilirsiniz
Kasım
ayı
boyunca
Santralistanbul’da.
Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek
kültürel ve sanatsal aktivitelerle ilgili bir
sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla ve
sanatla kalmanız dileğiyle..
Sema Farrell
Halkla İlişkiler Sorumlusu

Yaratıcı Çocuklar Derneği, Karikatürcüler Derneği ve Akbank Kültür Sanat
işbirliğinde 13 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen Yaratıcı Karikatür Atölye
Çalışması ‘ na farklı ülkelerden davet edilen 30 karikatür sanatçısı katıldı.
Öğrencilerimiz, uluslararası sanatçılarla tanışıp, çizim tekniklerini izleyerek
unutulmayacak bir deneyim kazandılar. Aynı zamanda bu etkinlik,
öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırarak benzer ilgi alanlarındaki
arkadaşlarını da tanımalarını sağladı. Öğrencilerimiz çalışma sonrasında
çizimlerini usta karikatür sanatçıları ile birlikte objektifle paylaştılar.

Öğrencilerim ile Türkiye’nin en
büyük sualtı müzesi olan Turkua
Zoo’ya gittik. Bu harika deneyimde
20 bin farklı deniz canlısı ile
tanıştık. Gezimizin ilk bölümünde
bizi
Yemyeşil
bir
koridorda
amazon ve Viyetnam’daki Mekong
nehrinden gelen su canlıları
karşıladı. Ardından rehberimiz
eşliğinde balık adamların yer aldığı
Vatoz
balıklarının
bulunduğu
bölüme geçtik.
Gezimizin en büyüleyici anı ise hiç
şüphesiz tünel bölümüydü. Dev
köpek balıkları ve birbirinden ilginç
sualtı canlılarını 180 derece görüş
açısı ile gözlemleyebildiğimiz bu
bölümde ki ambiyans harikaydı.
Gezimizin
devamında
balık
adamların sualtı gösterisi
ve
sinevizyon
gösterisi
vardı.
Öğrencilerimiz büyük bir keyifle
gözlemlerini
sürdürdüler.
Öğrencilerimizle
okula
döndüğümüz
de
her
birinin
gözünde yaşadığı eşsiz deneyimin
etkisini
görebiliyorduk.
Öğrencilerimizin sualtı canlıları ile
kurdukları bu bağın yaşam boyu
devam etmesini umuyoruz.

İnsanoğlunun en eski uğraşları arasındadır heykel. Bu kimi zaman
insanlığın ortak duygularını kimi zaman sanatçıların bakış açısını geniş
kitlelere hatta gelecek nesillere aktarmıştır. Buz müzesi küresel ısınma
nedeniyle gelecek nesillere kalacak kadar uzun süre var olabilecek mi
bilemiyoruz ancak gördüğümüz buzdan heykeller hatıramızdan uzun süre
silinmeyeceğinden eminiz..
Öğrencilerimiz buzdan yapılan gemi heykelin önünde fotoğraf çektirmeyi de
ihmal etmediler. Gezinin son bölümünde ise buzdan bardaklarda meyve
suyu içerek ilginç bir deneyim yaşadılar.

