HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
24.10.2011 Pazartesi
09:00 FenTek.I. Yazılı(6,7,8.sınıflar)
10:40 Kek sat toplum hizmetini
destekle (7. sınıf )
15:50 8. sınıflar SBS kursu
(Fen- Sosyal)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
25.10.2011 Salı
09:00 Din Kül. I. Yazılı (6,7, 8. sınıflar)
10:30 Yüzme (2-5. sınıflar)
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
15:50 Lego Mindstorms Robotik
15:50 Keman Okulu
26.10.2011 Çarşamba
09:00 Türkçe I. Yazılı(6,7,8.sınıflar)
10:30 Yüzme (1. sınıf)
10:50 Fen Tek I. Yazılı (5.sınıf)
12:35 Fen Tek I. Yazılı (4.sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
15:50 Lego Mindstorms Robotik

he first day of school is the
most important day of the
school year for children. It
is a milestone in their very
short lives and they need
all the support and
guidance they can
get from their parents.
It is essential that
parents provide
support for their
child in the lead
up to the first day
of school, and this
should continue throughout the year.
School can be very frightening and
strange for a child who is starting out
new.
The preschooler has to deal with the tall
buildings, children who are physically
bigger than themselves and the new
surroundings which might be alot to
take in.
At school there will be new rules and a
variety of different things that will be
taught and the preschoolers must get
use to this process.
Most children will be anxious about
starting school. The best way to ease
the anxiety is to ask questions.

27.10.2011 Perşembe
10:00 Türkçe I. Yazılı(4.sınıf)
11:30 Türkçe I. Yazılı(5.sınıf)
15:50 Basketbol Okulu
28.10.2011 Cuma
12:10 Yarım Gün Eğitim
29.10.2011 Cumartesi
10:30 Cumhuriyet Bayramı Töreni

HAFTANIN SÖZÜ
Yaratıcılık insanın içindeki
enerjiyi kullanabilmesidir.

SCHOOL

fazla

Arthur Kessler

For example, you can ask your child
who he or she would like them to take
to school, whereabouts in the school
grounds they would like to say goodbye
and what they would like to do after
school.
To give some insight about what
happens at school will provide some
comfort to your child because it will
give them a sense of control. It is very
important that parents talk to their
children about who goes to school and
for what reason. Providing a positive
attitude and encouraging your child to
go to school will be the correct step to
take.
Guidance and support is not only
important on the first day of school but
should continue through the whole
year.
Parents should always make time for
their children to talk about how their
day went at school İf your child has any
concerns or worries about attending
school, always be open for discussion
and answer any questions they might
have.
Canan ÖRKER
Anasınıfı Öğretmeni

SEVGİ
evgi insan hayatını
anlamlı hale getiren en
önemli değerlerden
biridir. Her insanın sevgiyi
yaşamaya,
sevgiyi hissetme
ve ifade etme
biçimi büyük
farklılıklar
gösterir. Sevgi
herkesin
hayatında
vazgeçilmez
bir biçimde
bulunur. Fakat
nasıl
yaşandığı
ve
nasıl
geliştirilebileceği hiç düşünülmez.
Sevgi en derinden özlenen bir şey
iken, başarı, ün, para, güç gibi
başka etkenler çoğu zaman onun
önüne geçebilir. Sevgi daha çok
sevilme sorunu olarak görülür ve
de
çok
sevilmenin
yolları
bulunmaya çalışılır,
sevmeyi
öğrenmek için ise hiç bir şey
yapılmaz.
Sevmekten korkan, sevilmekten
korkan,
sevgi
bağımlısı
olan:sevilmek için kendi isteklerini
bütünüyle yok sayan bir çok kişi
vardır.
Çoğu
zaman
farklı
duygular yada gereksinimler sevgi
olarak adlandırılır.

eksilten
değil
çoğaltan
nitelikler
taşımasıdır. Sevgi olduğu gibi kabul
etmeyi,
onun
gereksinimlerini
ihtiyaçlarını
anlamayı,
bunları
karşılamak için sorumluluk duymayı
kapsar. Sevgi değerlilik duygusu verir.
Herkes kendisinin sevgiyi en olgun
biçimde yaşadığını düşünür. Oysa bir

çok kişi yanılır bu konuda. Sevgi
gelişen ve geliştirilebilen bir olgudur.
Olgun sevgi iki kişinin bireyselliklerini
yitirmeden
bütünleşmesidir.
Kendisiyle barışık, kendisini tanıyan,
kendisini seven kendinden memnun
bir kişi başkalarını da sever ve doya
doya da bunu yaşar.
Berrak ORAL
Anasınıfı Öğretmeni

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Peki siz sevebilen bir insan mısınız?
Sevilen bir insan mısınız? Sevgi alış
verişini
yapabiliyor
muyuz?
insanlara fırsatlar veriyor muyuz?
Sevgiyi hiç sorguladınız mı ? Sevgi
yaşanırken kesinlikle sorgulanmaz,
eksik bir şeyler kaldığında, yanlış
bir
şeyler
olduğu
sezildiği
zamanlarda sorgulanır. Bazen de
bu
sorgulama
sevgiyi
yaşayamamanın acısına katlanma
işlevi görür.
Sevgi,
önemsemek,
ilgi
göstermektir.
Saygı
duymak,
anlayış göstermek, sorumluluk
hissetmek,
yakınlık duymak,
sıcaklık hissetmek benimsemektir.
İnsanın hamurunda bulunan hayatı
renklendiren ve anlamlandıran en
güzel özelliklerinden biridir sevgi.
Sevginin bütünleştirici yönü vardır.
Bu bütünleşmenin temel özelliği
hem kendini hem karşındakini
olabildiğince
ihmal
etmemesi,

ğrencilerimiz Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebi ile bir dizi etkinlik
düzenlediler. Bunlardan en ilginci veteriner kliniği ziyareti oldu. Minik
öğrencilerimiz hem veteriner ağabeyleri ile birlikte kliniği gezdiler hem de
birlikte hazırladıkları, içinde hayvan figürlerinin bulunduğu kolaj çalışmayı
hediye ettiler. Ardından fotoğraf çektiren öğrencilerimiz klinikteki tüm birimleri ziyaret
ettiler. Hayvan dostlarının buraya ne sıklıkla ve hangi sebeple geldiğini öğrenen
öğrencilerimiz hayvanlarında insanlar gibi grip, olduğunu öğrendiler.

