HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
25.04.2011 Pazartesi
09:20 Fen ve Teknoloji 2.sınav
(4,6,7,8.sınıflar)
16:00 Matematik-Türkçe SBS Kurs
16:00 Piyano Okulu
16:00 Basketbol Okul
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
26.04.2011 Salı
09:30 Elma Anaokulu oryantasyonu
10:30 Yüzme (3-5. sınıflar)
11:30 15:30 Müzikal stüdyo kaydı
12:35 Trafik 1. Sınav(4,5.sınıf)
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 Piyano Okulu
27.04.2011 Çarşamba
10:00 Cam Ocağı Gezisi (4,5.Sınıf)
10:30 Yüzme (Anasınıfı)
12:30 Tenis (1. Sınıf)
12:35 Fen ve Tek.Sınavı (5.Sınıf))
16:00 Fen Tek.-Sos.Bil. SBS Kurs
16:00 Basketbol Okulu
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
28.04.2011 Perşembe
09:20 Türkçe 2.sın (4,5,6,7,8. snf)
16:00 8.Sınıf Rand. veli toplant.
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 İngilizce Kursu
16:00 Basketbol Okul
29.04.2011 Cuma
10:00 17:00 Müzikal stüdyo kaydı
13:30 Veteriner Semineri
16:00 Piyano Okulu
30.04.2011 Cumartesi
09:00 Mat.-Tür. SBS Kursu (6,7 snf)
11:30 Buz Pateni Okulu

HAFTANIN SÖZÜ
Küçük hanımlar, küçük beyler
Sizin hepiniz geleceğin bir gülü,
yıldızı ve ikbal ışığısınız.
Memlekete asıl ışığa boğacak olan
sizsiniz. Kendinizin ne kadar
önemli, değerli olduğunuzu
düşünerek ona göre çalışınız.
Sizlerden çok şey bekliyoruz.
Mustafa Kemal ATATÜRK

BUGÜN 23 NİSAN,
NEŞE DOLUYOR İNSAN…
epimizin kulaklarındadır
bu sözler….Her 23
Nisanda yine bir
yerlerden
gelir
kulaklarımıza ve bizi çook eski
günlere götürür…
Çoğu zaman da
çocuklarımızla
birlikte söylerken
buluruz kendimizi…
İşte biz de bu
coşkuyu
matematik
derslerimizde
yıl içinde
öğrendiğimiz geometrik şekilleri
küçük
bir
“kent”
modeline
dönüştürerek
panomuzda
yansıtmaya çalıştık… Minicik elleri
ama engin yürekleriyle,
“küçük
mimarlarım”
binalar tasarladılar..
“Bayram”
bilincini
“vatandaş”
bilincini pencerelere, binalara asılan
bayraklarla, heyecanla
bakan
insan yüzleriyle
yansıtmaya
çalıştılar…
Bizi bu
günlere getiren “Ulu
Önderimiz
Mustafa
Kemal
Atatürk’ün çocukları
olduklarını
hissederek sabırla çalıştılar. Ben
de onlarla birlikte kendi okul
yıllarıma döndüm zaman zaman…

Krapon kağıtlarından yaptığım kedi
merdivenlerini,
bayraklarla
süslediğim
odamın
penceresini
anımsadım
tebessümle…
Öğrencilerim de yıllar geçse de
birlikte yaşadığımız bu “23 Nisan”
coşkusunu
hep
tebessümle
hatırlayacaklar, biliyorum… Çünkü
ilk
sınıfları,
ilk
“23
Nisan
Bayramları”… Ve yine biliyorum ki
onlar önderimiz Atatürk’ün dediğİ
gibi “YARININ BÜYÜKLERİ”… Her
anlamda büyükleri… Anne,baba, iş
insanı vatandaş, dünya
insanı
olarak
BÜYÜKLERİ… Ülkemizin
geleceğinde söz sahibi olacakları
için
BÜYÜKLERİ… Ben de
öğrencilerim
başta olmak üzere
tüm
çocuklarımızın 23 NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI’nı yürekten kutlayarak
öpüyorum onları…
İçimizdeki çocuk her 23 nisanda
yeniden canlandığı için yarının
büyüklerini vatan sevgisi ile dolu
yetiştiren
siz
velilerimizin
de
bayramı kutlu olsun diyorum…
NİCE 23 NİSANLARA…
Leyla GÜNAY
Sınıf Öğretmeni

ATATÜRK’E NELER
SÖYLEMEK
İSTERDİK?

Duru BAYIR: Atatürk’üm…..Siz o
kadar uğraştınız…Ben de sizin
için bu gösteriyi sunmaktan çok
mutlu oldum.

Ada SAYIN: Atatürk,size çok
şey borçluyuz…Siz olmasaydınız
biz bu günlere gelemezdik..23
Nisan Çocuk Bayramı için çok
teşekkür ederiz.

Mert GÜMÜŞBIÇAK: “Atatürk
deyince aklıma “BAYRAK”
geliyor. Çünkü bayrak bizim
özgürlüğümüz. O olmasaydı
biz tutsaktık. Onun sayesinde
savaşı kazandık ve ülkemizi
düşmanlardan kurtardık. Atatürk
savaşırken fedakarlık yaptı.
Seni seviyorum ATATÜRK…
Nicole Selin ÖZEN: O’na
sarılmak isterdim bizi
kurtardığı için. Sizi çok
seviyorum. Sizi çok ama çok
özlüyorum.

Ela EREN: Atatürk, sen
olmasaydın tüm Türkiye olmazdı.
Sen olmasaydın düşmanları
yurdumuzdan kovamazdık Çok
teşekkürler Atam.
Ali Murat ACAR: Atatürk,
Türkiye’yi kurtardığın için çok
teşekkür ederim.Bize emanet
ettiğiniz için çok teşekkür
ederim.Seni çok seviyorum.
Sevgiler…

Ela ÇOŞKUN: Teşekkür ederim
Atatürk. Bizim için Türkiye’yi
kurtardınız. Sizi çok seviyorum.
Keşke siz hiç ölmemiş
olsaydınız…

Azra AKTAN: Siz olmasaydınız
Türkiye kurtulamazdı…Çok
teşekkür ederiz…Ama gerçekten
çok teşekkür ederiz. Sizi
gerçekten çok seviyoruz…

Efe EREN: Atatürk’ü sevenler
zaten Atatürk’ü sever. Onu tanıyan
herkes onu çok sever. Bende
Atatütürk’ü çok seviyorum.

Sungu Cemre ÇAĞATAY:
Atatürk, ölmeseydiniz sizi
görürdük…. Sizi çok özlüyoruz.
Atatürk seni çok seviyoruz…
Atatürk için 23 Nisan’da çok güzel
bir resim yaptım. Okulumu çizdim,
23 Nisan’da nasıl süslediğimizi
göstermek istedim.

Bilgedağ ARMAGO :”Atatürk ,
Türkiye’yi kurtardığınız için çok
teşekkür ederiz.” Sen olmasaydın
düşmanları yurdumuzdan
kovamazdık.
Bora ULCAY: Atatürk bizi
kurtardığın için çok teşekkürler.
Seni çok seviyoruz.
Derin ERDEM: Atatürk, sizi
seviyoruz…Siz olmasaydınız
bütün dünya yaşayamazdı.

çok

Süleyman Ege TUNÇER: Çok
teşekkür ederiz bizi
kurtardığınız için. İstediğin gibi
bir çocuk olacağım Atatürk...
Ülkemi, bayrağımı çok seviyorum,
onları sonsuza kadar
koruyacağım.

Emre FRASER: ATATÜRK’ü
sevdim..Güzel şeyler yaptı. Hazır
ol oldu….Güzel adammış…
Enda BAYLAN: Atatürk bizi
kurtardığın için çok çok teşekkür
ederiz. Seni unutmayacağız…
Senin izinde daima, sonsuza kadar
yürüyeceğiz.
İmregül DEVECİ: Milletimizi
kurtardığın için sana çok şey
borçluyum. Sana sarılmak
istiyorum. Sana “İstiklal Marşı”nda
saygılarımı sunmak istiyorum….

Yiğit VANLI: Atatürk bizi
kurtardığın için çok seviyorum
sizi… Keşke siz hiç ölmemiş
olsaydınız… Sizi çok özlüyoruz,
bize bıraktığınız ülkemize çok iyi
bakacağız. Teşekkür ederiz.

