HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
10.10.2011 Pazartesi
10:00 Akvaryum gezisi (anasınıfı)
10:40 Kek sat toplum hizmetini
destekle (8. sınıf)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
11.10.2011 Salı
10:30 Yüzme (2-5. sınıflar)
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
15:50 Lego Mindstorms Robotik
15:50 Keman Okulu
12.10.2011 Çarşamba
10:30 Yüzme (1. sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
15:50 Lego Mindstorms Robotik
13.10.2011 Perşembe
10:00 S.Sabancı Müzesi gezisi (7.sınıf)
15:50 Basketbol Okulu
14.10.2011 Cuma
10:00 Buz Pateni sporu tanıtımı
( anasınıfı,1,2,3,4 ve 5. sınıflar)
15:50 Satranç Kursu
15:50 Piyano Okulu
15:50 Keman Okulu
15.10.2011 Cumartesi
09:00 1. sınıf veli toplantısı randevulu
09:00 6,7 sınıflar SBS kursu (Fen
Bilgisi ve Sosyal Bilgiler)
12:00 Buz Pateni Okulu

HAFTANIN SÖZÜ
Hayatı yaşamanın iki yolu vardır.
Biri hiç bir şeyin mucize olmadığını
düşünmek, diğeri her şeyin bir
mucize olduğunu düşünmek.
Albert Einstein

MUTLULUK
eryüzünde mutluluktan
daha çok üzerinde
konuşulmuş bir şey yoktur
denebilir. Dünyamızın tek
rüyası budur. Peki, rüyaların en tatlısı
olan mutluluk nedir?
Bir şeyi elde etmek
için onu tanımak
gerekir. Biz de
mutluluğun ne
olduğunu araştırmak
zorundayız. Bence
mutluluk ‘sevmek, sevilmek ve
çalışmaktır’ Çevremizdeki insanları ve
kendimizi gözden geçirelim.
Eğer hiçbir kimseyi sevmemişsek
mutlu olduğumuzu ileri süremeyiz.
İnsan sevdiği ve sevildiğini hissettiği
sürece mutlu olur. Yemek, içmek ve
oynamak gibi şeylerden de mutluluğa

benzer tatlar edindiğimiz olmuştur.
Sevmek gibi çalışmanın da yaratıcı
bir
yönü
vardır.
Çevremizdeki
insanları gözlemlersek, insanların
çalıştıkları ve başardıkları nispette
mutlu olduklarını görürüz.İşsizlik ve
çalışmaktan yoksunluk, mutsuzluğun
kaynağıdır. Bu dünya sevmek, çalışıp
yaratmak ve başkalarına faydalı
olmak için kurulmuştur. Bir insanın
gönlü aşkla dolu ve elleri bir şeyler
yapmak hırsıyla işliyorsa hayat
bilmecesini çözmüş demektir. İnsan
içini ne kadar sevgiyle doldurur ve ne
kadar yaratıcı bir çalışmanın içine
girerse, o nispette mutluluğu artar.
Ailemizi, arkadaşlarımızı, okulumuzu,
Atatürk’ümüzü,
vatanımızı
çocuklarımızı sevelim,sevgimizi dile
getirelim, paylaşalım ki mutlu olalım.
Ayten BAYIR
Sınıf Öğretmeni

EYLÜL - SONBAHAR
üçüktüm, küçücüktüm;
ama “Eylül!” deyince
aklıma hep okul gelirdi. O
gün, bu gündür de hep
okul gelir aklıma. Eylül, beraberinde
sonbaharı da
getirir elbette.
Altı yaşımda
okula
başladığımdan
beri her
sonbahar
başlangıcı,
her eylül ayı
başlangıcı
benim için heyecan ve hüzün dolu
geçer. Hüzünlenirim; çünkü mevsim
sonbahara döndüğünde, yapraklar
yine dallarından kopup kuruyarak
yollara savrulduklarında, bir yaş
daha
yaşlandığımı
düşünürken
geçmiş
okul
yıllarım
geçer
gözlerimin önünden. Yaz aylarının
şirin cıvıltısı, yerini grileşen bulutlara
bırakırken
camlara
vurmaya
başlayan yağmur damlaları kışın
kapıyı
çaldığını,
okulların
da
açıldığını hatırlatır.
Hüzün getiren bu günlerin ardından
gelen duygu ise neşe ve heyecandır.
Çünkü okul vakti gelmiştir artık.
Giysiler
yenilenmiş,
kitaplar,
defterler kaplanmış, boylar bir iki
santim daha uzamış olarak okula
gelmişsinizdir. Sınıflar değişmiştir,
yeni arkadaşlar vardır aranızda. İşte
sizleri böyle görünce benim de
aklıma bahçesinde koşuştuğum
okulum gelir.
Öğrenciliğimde en çok sevdiğim,
öğretmenlerimle
tanıştığımız,
kendimizi tanıttığımız ilk haftaydı.
Şimdi düşünüyorum da okulların
açılmasıyla birlikte kaç minik yürek
duyacak bu kıpırtıları kim bilir?
Kiminiz ilk defa okulla tanışırken,
kiminiz geçen yılki arkadaşlarınızla
hasret
giderecek
ve
bu
arkadaşlıklarınızın
üzerine
yeni
arkadaşlar
ekleyeceksiniz.
İşte
,böyle böyle sosyalleşiyor insanoğlu.
Sevgili
öğrenciler!
İlköğretim
basamakları… Bu süreci başarıyla
tamamlamanız ve öğrenimin bütün
basamaklarını tek tek ve başarıyla
geçmeniz; evrensel ölçüde eğitilmiş
pırıl pırıl bir genç olarak hayata
atılmanız sizleri ve bizleri çok mutlu
edecektir. İşte bizlerin amacı budur.
Bizler,
bunun
için
buradayız.
Kazanacağınız bütün başarılar hem
sizi mutlu bir geleceğe taşıyacak,
hem ulusumuzu uygar dünyada

daha seçkin bir konuma getirecek, hem
de insanlığın ortak mutluluğuna katkılar
sağlayacaktır. İşte bizler de bir kez daha
anlatacağız konularımızı tahta başında,
öğrenmek isteyene de istemeyene de.
Öğretmek kutsal göreviyle sizlerin
öğrendiğinizi , bir üst sınıfa geçtiğinizi ve
bir gün kocaman insanlar olarak
karşımıza geldiğinizi görmek harika bir
şey… Evet, okullar açılıyor bir kez
daha… 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı
başlıyor. Bu yıl bazılarınız için mezuniyet
yılı, bazılarınız için okulla tanışma yılı,
bazılarınız içinse ikinci kademede ilk yıl…
Yeni öğretim yılının hepimiz için hayırlı
olması dileğiyle…
Fatma Karabulut
Türkçe Öğretmeni

OKUL GEZİLERİ
üm anne ve babalar
çocuklarına kültür
miraslarımızı, sanat
etkinliklerini gezdirmek için
ellerinden gelen çabayı
göstermek ister. Fakat
çoğu kez, zaman
yetersizliği aileleri
engeller. Okul gezileri,
çocuklar için
mükemmel bir
yoldur. Sınıfta
temel kavramları
öğrenmek
mümkün olsa da,
gerçek bir deneyimin yerini hiçbir şey
tutamaz. Okul gezileri, deneyim
kazanmak ve kendi kişisel gelişimine
önemli ölçüde katkıda bulunmak
amacıyla yapılır.
Çocuklara birbirlerini tanımak ve daha
rahat bir ortamda etkileşimde olmak için
bir şans verir. Geziler öğrencilerin

sevinerek katıldıkları ve doğrudan bilgi
ve tecrübeye ulaştıkları bir eğitim
ortamıdır. Öğrencilerin duyu organlarını
devreye soktuğu için, daha sağlam ve
kalıcı bilgiler oluşur. Kullanım alanı çok
geniştir; hemen her derste gezi ve
gözlem metodu ile işlenecek birçok
konular bulunmaktadır.
Okul gezileri,
aynı zamanda bilgi ve becerilerin
geliştirilmesi için önemli bir katkı sağlar.
Okul ve çevre ilişkisi daha iyi gelişir.
Öğrenciler çevrelerini daha iyi gezme,
gözleme ve öğrenme fırsatı bulurlar.
Grup içinde olmak, alınan kararlara
uymak ve çevreye karşı saygı duymak,
inceleme
ve
gözlemler
yapma
alışkanlığı kazanırlar. Gezinin amacını
belirleyen ders konularıyla bağlantı
kurar. Gördüklerini önceki bilgileriyle
karşılaştırır, yeni şeyler keşfederler.
İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerde
bağımsız seyahat edebilme özgüveni
gelişir.
Grupla birlikte hareket etmeyi öğrenir. İl
dışı gezilerde ise, birlikte kalacağı
arkadaşını
seçmek,
annesinin
hazırladığı
valizinin
sorumluluğunu
almak, takım çalışmasına katılmak,
birlikte kurallara uygun yemek yemek,
liderlik ve takım çalışması ruhu gelişir.
Uyku saatinde arkadaşlarıyla birkaç
kıkırdamadan sonra uyumak çocuk
gözüyle
ulaşılmayacak
bir
hayal
olmaktan çıkmış, gerçek olmuştur.
Giysilerine sahip çıkması, kendisinin
giyinmesi, dönüşte eşyalarını kendisinin
toplaması ve çok düzgün olmasa da
yakınlarına
armağanlar
almak
istemeleri,
geziden
döndüğünde
deneyimlerini
anne
ve
babasıyla
paylaşma heyecanı görülmeye değer.
“İnsan gittiği yere kendini de götürür.”
Fakat çok şeyler ekleyerek geri getirir.
Sevgi Durgan
Sınıf Öğretmeni

