HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
10.01.2011 Pazartesi
09:00 Mat. 3.sınav 6,7,8 sın.
10:50 Türkçe 3.sınav 5 sın.
16:00 Matematik-Türkçe SBS
Kursu(8.Sınıf)
16:00 Piyano Okulu
16:00 Basketbol Okul
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
11.01.2011 Salı
09:00 Sosyal Bil.3.sınav 5.sın.
10:30 Yüzme (2-4. sınıflar)
11:30 Matematik 3.sınav 4.sınıf
14:00 Çizmeli Kedi Tiyatro anas.
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 Piyano Okulu
12.01.2011 Çarşamba
09:00 Sos.Bil.3.sv 4,6,7,8.sınıfl
10:50 Matematik 3.sınav 5 sın.
10:30 Yüzme (1. Sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
13:00 Binicilik Sporu Tanıtımı Maslak
Sipahi Ocağı 6,7,8
16:00 Fen Tek.-Sos.Bil. 8. Snf.
16:00 Basketbol Okulu
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
13.01.2011 Perşembe
09:00 PDS Net Ölçme 4,5,6,7,8.Sın
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 Basketbol Okul
16:00 İngilizce Kursu
14.01.2011 Cuma
09:00 Bennu Yıldırımlar
Tiyatro Sanatçısı – Söyleşi
12:35 Din Kült. 2.sınav 5.sınıf
14:20 İngilizce 3. snv 4,5,6,7,8.snf
16:00 Piyano Okulu
15.01.2011 Cumartesi
09:00 Fen-Sosyal SBS Kursu
12:30 Buz Pateni Okulu

HAFTANIN SORUSU

11 top ve iki kefeli teraziniz var.
11 toptan 1 tanesi diğerlerinden
farklı. Terazi ile 3 tartım yaparak
hangi topun farklı olduğunu
bulabilir misiniz?

KOSTÜMLÜ YENİ YIL
BALOMUZ
ımsıcak, sevgi dolu bir yıla
Özel İstanbul Koleji ailesi olarak
hep birlikte merhaba dediğimiz
yeni
yıl
balomuzda
öğrencilerimiz
ve
öğretmenlerimiz
doyasıya eğlendiler. 2011 yılının yeni
umutlar, yeni hayaller ile oluşan
büyüleyici atmosferini masalsı bir şölen
ile kutladılar. Geride bırakılan yıla
bakıldığında hissedilen hüzün, yeni yıla
duyulan coşku ile karmaşık duygular
uyandırır yılın son günlerinde insanın
yüreğinde. Yeni hedefler belirlemek, var
olan hedefleri yükseltmek için yeni bir
motivasyon kaynağıdır adeta merhaba
dediğimiz yeni yıl. Bu merhabayı birlik
duygusu ile seslendirdiğimiz yeni yıl
balomuz yemek, ardından anasınıfı ve 1.
sınıf
öğrencilerimizin
hazırladığı
gösteriler ile başladı.
Öğretmenlerimiz Erkan Akçay ve Elif
Şakrak’ın
sunuculuğunu
üstlendiği
baloda eğlenceli oyunlar zamanı başladı.
Birbirinden hareketli ve heyecanlı
oyunlar devam ederken bir yandan
öğrencilerimizi
kostüm
yarışması
heyecanı sardı. Çünkü her öğrencimiz
kostümünü
kendisi
tasarlamış
ve
hazırlamıştı. Karaoke, mumya oyunu,
şapka oyunu, Kızılderililer-Kovboylar
derken
zaman
su
gibi
akmıştı.

Öğrencilerimizin
hazırladığı
illuzyon
gösterisi salonda şaşkınlık yaratırken
büyük bir alkış aldı. Erkan öğretmenin
değimiyle “ABC” grubu gitar ve klavyeden
enstrümanların kullandıkları mini bir
dinleti yaptı. Sonradan grubun isminin
Alev, Bora ve Caner isimlerinin baş
harflerinden
esinlenerek
bulduğunu
açıklaması alkış aldı.
Kostüm yarışmasında birbirinden güzel
onlarca
öğrencimiz
çalışmalarını
arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Evet
günün sonunda kostüm yarışmasında
usulen erkek ve kız öğrencilerden birer
birinci seçilmişti ama kesinlikle eminiz ki
bir çok kostüm birinciliği tartışmasız hak
ediyordu.
Onlara da gönüllerin birincileri demek hiç
de yanlış olmaz. Kostüm yarışmasının
ardından en eğlenceli ve heyecanlı
anlardan birine gelmiştik. Noel baba tüm
masaları dolaşarak öğrencilere hediyeler
dağıtacaktı. Bu sırada yeni yıl pastamız
geldi etrafında toplanarak yeni yıl ile ilgili
en güzel dileklerimizi diledik ve pastayı
kestik.
Dolu dolu, aralıksız süren eğlencenin son
bölümünde ritm arttı. Tüm öğrencilerimiz
dans pistinde doyasıya eğlendi.
2010 yılının son eğlence buluşmasının
sonunda okula dönüş vakti gelmişti.
Öğrencilerimiz birbirlerinin yeni yılına
kutlayarak servislerin yolunu tuttu.

