HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

ÇOCUKLARIMIZIN NE
KADAR FARKINDAYIZ

21.02.2011 Pazartesi
16:00 Matematik-Türkçe SBS (8.Sınıf)
16:00 Piyano Okulu
16:00 Basketbol Okul
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
22.02.2011 Salı
10:30 Yüzme (2-4. sınıflar)
10:30 Hürriyet Medya Towers ziyareti
bir grup öğrenci
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 Piyano Okulu
23.02.2011 Çarşamba
10:30 Yüzme (1.sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
13:30 Rehberlik Semineri 6,7,8.snf
16:00 Fen Tek.-Sos.Bil. 8. Snf.
Basketbol Okulu
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
24.02.2011 Perşembe
10:30 Turkuazoo Akvaryum Gezisi 2-3
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 İngilizce Kursu
16:00 Basketbol Okul
16:00 8.Sın Rand.Veli Toplantısı
25.02.2011 Cuma
10:00 Santral İstanbul Enerji Müzesi
6,7,8.sınıflar
12:30 Üsküdar Amerikan Okulu
ziyareti
16:00 Piyano Okulu
26.02.2011 Cumartesi
08:30 FLL Türkiye Şampiyonası
Okuldan Hareket (LEGO Takımı)
09:00 Türkçe Matematik SBS Kursu
(6,7.Sınıf)
11:30 Buz Pateni Kursu

HAFTANIN SORUSU
Hayvanat bahçesinde hayvanlarının
ikisi dışında hepsi tavukmuş, ikisi
dışında hepsi inekmiş, ikisi dışında
hepsi koyunmuş. Toplam kaç hayvan
vardır?

üçükken bana hayatta ne
istediğim sorulduğunda hep
‘mutlu olmak’ derdim. Aslinda
bu isteğim büyüyünce de pek
değişmedi hatta yaşam amacım haline
geldi. İşimi, ilişkilerimi
ve yaşamımı bu kavramın
etrafında şekillendirmeye
ve benim gibi mutluluğa
önem veren kişilerle
birlikte olmaktan
zevk almaya
başladım.
Tabi zaman içinde
mutlu olmak, mutlu
etmekten duyduğum
hazla içi daha da dolu bir kavrama
dönüştü; bununla birlikte mesleğim
gereği insanları farklı farklı nelerin
mutlu ettiğini gözlemleme imkanım
oldu. Mutluluk, hepimizin peşinde
olduğu bir kavram. Onu bulmak ve
sürdürmek için hepimiz türlü yollar
deniyoruz. Kimimiz mutluluğu ailesinde,
kimimiz işinde ya da bir amaç peşinde
olmakta , kimimiz dostlukta, kimimiz de
çocuklarda ya da doğada yakalıyor.
Mutluluk aslında -eğer istersek- her
yerde
ve
her
koşulda
hissedebileceğimiz bir duygu; bu sabah
yatağınızdan sağlıkla kalkıp eviniz, işiniz
ya da başka anlamlı bir amaç için ufak
ta olsa birşeyler yapabildiyseniz bu
mutluluk sebebi değil de nedir?
Mutluluğu
uzaklarda,
henüz
gerçekleşmemiş bir projede
ya da henüz
yaşanmamış
bir gelecekte
aradığımızda
kendi
özgür
bilincimizle onu
ertelemiş
hatta
kendimizden
uzaklaştırmış
olmuyor
muyuz?
Ve

dikkat
edersek,
çok
mutluluk
getireceğini hayal ettiğiniz koşullar
gerçekleştiğinde aslında kendinizi o
kadar da mutlu hissetmediğinizi ya da
mutluluğunuzun
bir
kıvılcım
gibi
parlayıp sonra da hızla söndüğünü fark
etmişizdir. Bunun sebebi, beklenti
içinde olmamızdır. ‘Okulu bitirince, iş
bulunca,........mutlu
olacağım’
beklentisi; bizde mutluluğun bizim
dışımızda birtakım koşullara bağlı
olduğu ve bizim kendi mutluluğumuzu
yaratmada hiçbir gücümüz olmadığı
inancını yerleştirir. Bilinçsizce de olsa
böyle bir inancımız varken mutlu olmak
gerçekten de zor iştir.
Mutlu
olmaya
giden
yolda
ilk
farketmemiz gereken şey, mutluluğun
anahtarının dış olaylarda değil bizim
içimizde yattığıdır. Yaşama bakış
şeklimiz, küçük şeylere sevinebilme
yeteneğimiz, sahip olduğumuz herşey
ve yaşamda tattığımız (acı ya da tatlı)
her türlü yaşam deneyimi için
şükretmeye
istekli
olmamız
mutluluğumuzu inşa etmekte bize
yardımcı olacak en önemli temel
etkenlerdir. Biz bugün bulunduğumuz
noktaya –her nerede isek- yaşadığımız
hayat deneyimleri sayesinde geldik.
Bugün bulunduğumuz noktayı daha çok
iyileştirmeyi ya da geliştirmeyi istiyor
olabiliriz, ama bu da mutlu olmaya
engel değildir. O zaman da şöyle
düşünmemiz mümkündür: ‘Ne mutlu ki
sağlıklıyım,
düşünebiliyorum,
yaşamımın farklı olması için farklı
seçeneklerim olduğunu görebiliyor ve
eyleme geçebiliyorum.

’Kendimizi
mutlu
hissetmediğimiz
zamanlarda bu duygumuzu geçiştirmek
yerine olduğu gibi kabul edip, mutlu
hissetmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu
kendimize sormamız gerekmektedir. Bu
düşünce biçimi; bizi kendimize yakınlaştırır
ve ulaşmak istediğimiz değerler ya da
koşullar için kendimize inanmayı ve
harekete geçmeyi kolaylaştırır. Psikologlar ,
mutluluk kavramını derin bir tatmin hissiyle
açıklamaktadırlar.
A.B.D.Pennsylvania
Üniversitesi’nde Pozitif Psikoloji Enstitüsü
kurucusu
ve
çalışmalarında
otantik
mutluluk kavramını irdeleyen Psikolog
Dr.Martin E.P.Seligman mutluluğa giden üç
yol tanımlamış ve tatmin duygusunu en
güçlü şekilde yaşayan insanların bu üçünü
de uyguladığını keşfetmiş: Bunlardan
birincisi zevkli bir yaşam; yaşamınızda
zevkli anların bulunması ve neşe hissetmek.
İkincisi adanmış bir yaşam; hayatın akışını
hissedebilmek
için
kendinizi
içinde
kaybedeceğiniz bie tutkunuzun olması ya
da böylesi bir etkinlik içinde yeralmanız.
Üçüncüsü ise, anlamlı bir yaşam; çok büyük
hedefler ya da pırıltılı bir yaşam olması
gerekmez ancak amacı olan bir yaşam
sürmeniz. Dr.Seligman, bu konuyla ilgili
olarak 5000 kişiden fazla katılımcıya
uygulanan bir ölçek geliştirmiş ve sonuçta
‘kalp gücü’ diye tanımladığı başlıca karakter
özelliklerinin mutlulukla ilişkili olduğunu
bulmuş. Bu özellikleri şükran duygusu,
umut etmek, zevk almak, sevme ve sevilme
yeteneği
olarak
tanımlamış.
Şükran
duygusu; yaşamınızda olan iyi şeylerin
farkında olmak, bunlar için teşekkür etmek,
karşı tarafa bu duygunuzu ifade etmek
olarak tanımlanabilir.
Umut etmek ise, bugünü yok saymadan
geleceğe odaklanmak, gelecekten en iyisini
beklemek için kalbinizi açık tutmak ve iyi bir
geleceğin hakkınız olduğuna inanıp onu
ulaşılabilir görmek demektir. Yaşamdan
zevk almak; güzelliği takdir ederek,
başkaları için hoş şeyler yaparak, ilgi
alanınızdaki konularla kendinizi meşgul edip
meraklı olarak, hayata heyecan duygusuyla
sarılıp yaşamın hafif yanlarını da görerek ve
gülmeyi severek mümkün olmaktadır.
Sevme ve sevilme yeteneği ise; kendinizi iyi
tanıyıp
değerinizin
farkında
olmayı
öğrenerek, başkalarıyla yakın ilişki kurmaya
önem vererek, şefkatlilik ve cömertlik
özelliklerinizi geliştirerek ve belki de en
önemlisi bağışlayıcı olup yanlış yapanları
affetmeye, intikam ateşine kapılmayıp ikinci
bir şans vermeye gönüllü olduğunuzda
hayata geçirilebilir.
Güzel bir kış mevsimini daha yaşadığımız
bu günlerde ve ileride mutlu olmanız ve
mutlu kalmanız dileğiyle,
Yelda ORÇAN
Uzm.Psikolojik Danışman
(Kaynakça: Dr.Martin E.P.Seligman’ın
araştırması için Prevention Dergisi Şubat
2006 sayısından yararlanılmıştır.

MATEMATİĞİN
GİZEMLİ DÜNYASI
ayatımızın neresinde
Matematik.. Kimine göre
matematik birçok kural ve
formülden oluşan, hayatı zehir
eden bir ders, içine
korku salan, sınavlardan
ve okulu bitirir bitirmez
kurtulacağı bir kabustan
ibaret olmuştur.
Kimine göre ise
matematik hayatı
anlamanın,
sevmenin
bir yolu olmuş ve
hayatının her anında
karşısına çıkmıştır. Belki de farkına
varmıyoruz ama alışverişte bir şey satın
alacağımız zaman, yemek yaparken
kullanacağımız
malzemenin
ölçüsünü
ayarlarken ya da bir bina inşa ederken
kullanmıyor muyuz matematiği?
Öyleyse matematik sadece sayılardan
ibaret bir derstir demek sanırım ona
yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Tabii ki
sayıların önemini göz ardı edemeyiz, fakat
matematik
aynı
zamanda,
ilişkileri
görmeyi,
sebep-sonuç
ilişkisini
kurabilmeyi, okuma ve yazmayı, tabloları,
resimleri,
grafikleri
yorumlayıp
kullanabilmeyi içerir.
Bulmaca çözmek, gazete okumak gibi
gündelik faaliyetlerimiz aynı zamanda
bizim için birer matematik alıştırmasıdır.
Matematiğin gizemini anlatmak için birçok
örnek bulabiliriz ama içlerinden en ilgincini
sizlerle paylaşmak isterim:
Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah
Sultan on yedisine bastığında, iki kişi
onunla evlenmek ister. Mihrimah, yani

Mihrü Mah, Farsca’da “Güneş ve Ay”
anlamına gelir. Kızla evlenmek isteyenlerin
biri Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa
diğeriyse Mimar Sinan’dır. Padişah kızını
Rüstem
Paşa’ya
verir.Koca
Sinan
ellisindedir ve de Mihrimah Sultan’a deliler
gibi
aşıktır!
Gerçi
sevdiğine
kavuşamamıştır ama, aşkını, olanca
güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır.
Üsküdar’a, Saray’ın isteğiyle elbet, 1540
yılında Mihrimah Sultan Camii’nin temelini
atar ve 1548’de bitirir. Camiyi yaparken,
eserine sanki “etekleri yerleri süpüren bir
kadının” dış çizgilerini verir. Derken, ilk
kez
padişah
fermanı
olmaksızın,
Edirnekapı’da, pek kimselerin uğramadığı
ıssız
ama
İstanbul’un
en
yüksek
tepelerinden birine, ikinci bir eser
yapmaya koyulur Mihrimah Sultan’a. Cami
küçücüktür. Minaresi otuz sekiz metredir,
bir adet incecik kubbesi üzerindeyse yüz
61 pencere, camiin iç güzeliğini aydınlatır.
İçerdeki sarkıtlar ve minare kenarlarındaki
işlemeler Mihrimah Sultan’ın topuklarını
döven saçlarını anımsatır insana. İşte,
aşka adanmış iki eser.
21 Mart’ta, yani geceyle gündüzün eşit
olduğu günde Edirnekapı ve Üsküdar’daki
camileri aynı anda görebileceğiniz bir yere
gidin ve seyredin. Unutmadan, 21 Mart
Mihrimah Sultan’ın doğum günüdür. Ne mi
göreceksiniz?
Edirnekapı camiinin tek minaresi ardından
tepsi gibi kıpkırmızı güneş batarken,
Üsküdar’daki camiinin ardından ay doğar!
Mihrü Mah eşittir Güneş ve Ay.
Bu nasıl bir hesaplamadır; nasıl bir güzellik
anlayışıdır ....
Sera KILIÇLAR
Matematik Öğretmeni

BOŞ DURMADIK YENİLENDİK !

Sömestrde öğrencilerimiz ikinci dönemin yoğun temposu için enerji depolarken, biz
de okulumuzun yaşam alanlarındaki özel konsepti geliştirerek, içinde keyifle vakit
geçirecekleri yaratıcı, dekoratif, pratik düzenlemeler sağladık.

