
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
06.02.2011 Pazartesi 
 
09:30 Quiz Show 6,7,8.sınıflararası 
15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu 
 
07.02.2011 Salı 
  
10:30 Yüzme (2.5.sınıflar) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
08.02.2011 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (1. Sınıf)      
12:30 Tenis (Anasınıfı)       
15:50 8 sınıflar SBS kursu (Tr/Mat) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
  
09.02.2011 Perşembe 
 
13:00 Oyuncak Müzesi(Anasınıfı) 
15:50 İngilizce Kursu  
15:50 Basketbol Okulu     
 
10.02.2011 Cuma 
 
14:00 Şebnem Oral''Müzikli Masal 
Etkinliği''Anasın.1 ve 2.sınıf 
15:50 Satranç Okulu     
15:50 Piyano Okulu     
15:50 Keman Okulu 

 
11.02.2011 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7. Sınıflar SBS   
(Fen – Sosyal ) 
 

HAFTANIN  SÖZÜ 
  

Hayatı işe yarar bir şekilde 
kullanmak, onu kendisinden daha 
uzun ömürlü bir şey için 
kullanmaktır.  

William James  
 

HAFTANIN  SORUSU 
Dünyanın çevresini ekvatordan 
geçecek şekilde bir ip ile 
bağladığımızı kabul edelim.(yaklaşık 
40 bin km.) Bu ipi her noktadan 
1mt. havada tutabilmek için, ne 
kadar daha ip ilave etmeliyiz? 

              ireyin kendini tam bir disiplin  
              altına alma; fikir ve ruhunu, asil   
              ve temiz bir ahlak ile yeniden  
              idealize edebilme anlayışını yavaş 
yavaş aşılayan bir düşünüş ve yaşayış 
seklidir dağcılık. İnsanın doğa ile kurduğu 
en derin felsefi diyalogdur ve özüne   
dönen insanın, en vahşi, yalın halidir. Nasuh 
Mahruki de uzakdoğu felsefelerine atıfta 
bulunarak yaptığı tanımda; “Doğanın eşsiz 
parçaları ile bezenmiş geniş açık alanda 
yapılan yaşam coşkusunu en yüksek 
hissettiğiniz spordur”  der dağcılık için.  
 
Okulumuzda her ay yeni bir spor dalı ile 
ilgili bilgi alan öğrencilerimiz bir çok farklı 
spor ile de tanışıyorlar. Gün geliyor okyanus 
ıssızlığında bir yelkenli ile hayatta kalmayı 
öğreniyorlar gün geliyor tarihin 
derinliklerinde şövalyeler çağından 
günümüze gelen eskrim sporunu 
öğreniyorlar. Aralık ayında da okulumuzda 
öğrencilerimizin dağcılık sporunu tanımaları 
amacı ile tüm ayrıntılarını öğrenebilecekleri 
bir seminer düzenlendi. Dağcılık kulübünden 
gelen aktif dağcı ve eğitmenler eşliğinde bu 
spor ile ilgili bilgi edindiler. 
 
19. yüzyıldan itibaren Avrupa’da bir spor 
dalı olarak kabul edilen dağcılık ülkemizde 
de son 25 yılda gelişim göstermiştir. 
Ülkemiz coğrafyası yükseklik ortalaması 
itibari ile gayet uygun bir alandır. Ağrı Dağı, 
Erciyes Dağı, Kaçkar Dağları gibi yerkürenin 
zirvesi sayılabilecek bir çok yüksek rakımlı 
dağa da sahiptir. Uluslararası dağcılık 
federasyonunun üyesi olan bir çok tanınmış 
sporcu ülkemizde tırmanma 
gerçekleştirmektedir.  Ağrı dağına ilk 
tırmanılışının 180. Yıl dönümü kapsamında 

ÖĞRENCİLERİMİZ ZİRVE’YE GÖZÜNÜ DİKTİ 

bir çok ünlü dağcı tırmanış gerçekleştirerek 
Ağrı Dağı’nın zirvesi olan 5137 metreye 
ulaştı. 
 
Ağrı Dağı düz bir ovadan aniden yükselen 
heybetli cüssesi ile herkesi kendine hayran 
bırakan bir volkanik dağdır. Ayrıca 
hakkında Anadolu’da yaygın olarak dile 
getirilen söylentiler Ağrı Dağı 
tırmanıcılarına mistik bir heyecan katıyor. 
Bunlarda en çok bilineni kutsal metinlerde 
Nuh’un tufanı olarak adlandırılan bir olay 
sonunda Nuh’un gemisinin  Ağrı Dağ’ında 
karaya oturduğu inancıdır. Bir çok ünlü 
kaşif ve maceraperest gezgin Nuh’un 
gemisinin izlerini sürmeye Ağrı Dağ’ına 
gelmiştir. 
 
Okulumuzda gerçekleşen öğrencilerimizin 
ilgi ile izlediği seminer notlarına dönersek, 
yüksek irtifalı bir tırmanış için yapılması 
gereken hazırlıklar ve tırmanış sırasındaki 
güvenlik önlemleri bölümü üzerinde en çok 
durulan konu oldu.  
 
Tırmanışı gerçekleştirecek olan dağcının 
tırmanış platformunu çok iyi tanıması 
önceden etüt etmesi, şartlara dayanacak 
kondisyon ve fiziki olgunluğa erişmesinin 
çok önemli olduğunu kaydeden 
eğitmenimiz  Serdar Alkan özellikle 
tırmanışa başlamadan birkaç gün önceden 
itibaren konsantrasyon çalışmalarının 
arttığına vurgu yaptı. Zor kaya 
tırmanışlarının bulunduğu parkurların 
bazen hazırlık dönemi ile beraber birkaç 
sene sürebildiğini hatta bazen birkaç kez 
deneyen sporcuların vazgeçmek zorunda 
kaldığını belirtti. 
  



    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eğitmenin dağ tırmanışı sırasında uygun 
yerlerde zaman zaman mola vererek geceyi 
geçirmek zorunda kalan dağcıların bazen hiç de 
uygun olmayan yerlerde konakladıkları da 
olmuyor değilmiş. Örneğin yere 90 derece dik 
olan bir yamaçta salıncak kurarak yerden 3000 
metre yükseklikte uyumak zorunda kaldıklarını 
anlatması öğrencilerimizde büyük heyecan 
uyandırdı. 
 
Ayrıca tırmanış stillerinden de bahseden 
eğitmenlerimiz Alpin Stil , Trekking ve hiking, 
Ekspedisyon, Ferrata, Sport climbing ve Kaya 
tırmanışının bugün kabul edilen beş sitil 
olduğunu söyledi.  
 
Eğitmen Serdar Alkan Ülkemizde  dağcılık 
sporunun duayenlerinden Nasuh Mahruki 15 yıl 
aradan sonra bir kez daha Everest’e diğer bir 
deyişle dünyanın çatısına tırmanacağını ve 
bunun için hazırlık dönemini tamamladığını ve 
15 kişilik bir ekip oluşturulduğundan bahsetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Nasuh Mahruki öğrencilerimizle dağcılık 

üzerine söyleşi yapmıştı.) 
 

Tırmanış esnasında giyilen giysiler, kullanılan 
teknik ekipman ve kamp araç gereçlerini tanıyan 
öğrencilerimiz son olarak akıllarında kalan 
soruları yönelterek eğitmenlerimizden bilgi 
aldılar.  
 
Öğrencilerimizden aktif olarak tırmanma sporu 
ile uğraşanlar olduğu gibi seminer sonrasında 
ilgi duyarak  katılmak isteyenler oldu. Özellikle 
üniversiteler öncülüğünde kurulan spor kulüpleri 
ve ülkemizde bulunan dağcılık federasyonunun 
destekleri ile varlığını sürdüren spor okulları 
başvurulacak en iyi seçenekler olabilir.  
 
Öncelikle yapay tırmanış parkurlarında temel 
eğitim alan öğrenciler bu sırada bir çok kazanımı 
da sağlıyorlar. Kas gelişimi, kuvvet kazancı, 
doğru karar verme, enerjilerini mantıklı harcama 
ve hedefe ulaşmada sabır kabiliyetlerini 
geliştirmek bunlardan bazılarıdır. 
 
Son olarak öğrencilerimiz, eğitmenler ile hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Dağcılık 
sporunun kazandırdığı fiziki ve ruhsal etkileri 
sanki hissetmişçesine coşkulu gözüken 
öğrencilerimiz, birazdan tırmanışa gidecek bir 
grup kadar heyecanlıydılar.  

BU KEZ BÜYÜKLER KÜÇÜKLERİ GÜLDÜRDÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     eleneksel kültürümüzün ortaoyunu ve meddah ile birlikte en önemli köşe  
                     taşlarından biri olan gölge oyunumuz Karagöz - Hacivat oyunları günümüzden  
                     yüz yıllarca önce ortaya çıkmış, insanları eğlendirirken düşündürmüş, zaman  
                     zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştır. Okulumuzda da 7. 
Sınıf öğrencilerimiz 1.sınıftaki kardeşleri için bir Karagöz – Hacivat oyunu hazırlayıp 
sahnelediler. Öğrencilerimizin büyük ilgisini çeken bu gölge oyunu hem mizah ile güldürdü hem 
de hayattan dersler vererek düşündü.  
 
Çeşitli yaş grubundaki öğrencileri birbirleri ile bir araya getiren bir çok etkinlikten biri olan 
Karagöz – Hacivat gölge oyunu aynı zamanda 6. sınıf öğrencilerimizin Türkçe derslerinin 
uygulama alanı olarak ortaya çıkmıştır. Karagöz ve Hacivat gibi ana karakterler dışında Zenne , 
Çelebi , Tuzsuz Deli Bekir , Beberuhi , Tiryaki , Acem , Laz , Matiz , Zeybek gibi yan karakterleri 
barındıran tarihi  gölge oyununda sahne tasarımı olarak iki boyutlu yapılar kullanıldı. Bu 
eğlenceli ve eğlendirirken düşündüren etkinlik minik öğrencilerimiz için de beğeniyle izledikleri 
bir gösteri oldu. 

TÜLİN KOZİKOĞLU 
MİNİK ÖĞRENCİLERİMİZLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ile içindeki yaşamdan esinlenerek kitaplarını yazdığını söyleyen Yazar Tülin  
                   Kozikoğlu minik öğrencilerimiz ile buluştu. Lili ve Yedi Çocuğu  maceralarını çok  
                   yakından tanıyan öğrencilerimiz ile günlük yaşantılarında karşılaştıkları hikayelerin  
                    kitaplardakine ne kadar benzediğinden bahsetti. Ayrıca yedi ayrı kitabından 
bahseden Kozikoğlu öğrencilerimizle kitaplarından birini  (Dondurma yok mu Peli?) okudu 
ardından yorumlamalarını istedi.  Çocuklarımızla günlük yaşamda yaşadığımız sorunları mizah 
dili ile ele alan yazar, çocuklarla onların dili ile müthiş bir bağ kuruyor.  



1 2 3 4

6 7 8 9 10 11
10:30 Yüzme (2,5 sınıflar)

09:20 Quiz Show 6,7,8.sınıflararası 13:00 Oyuncak Müzesi (Anasınıfı) 14:00 Şebnem Oral ''Müzikli Masal 
Etkinliği'' Anasın.1ve2.sınıf

09:00 6 ve 7.sınıflar SBS kursu        
(Fen-Sosyal)

15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos) 15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
10:30 
12:30

Yüzme (1. Sıınıf)                
Tenis (Anasınıfı)                     15:50 Satranç Okulu

15:50 
15:50

Piyano Okulu              
Basketbol Okulu

15:50  
15:50

Dans Okulu
Piyano Okulu

15:50  
15:50

8.sınıf SBS kursu (Tr/Mat)  
Lego Mindstorm Robotik Kl.

15:50  
15:50

İngilizce Kursu        Basketbol 
Okulu    

15:50  
15:50

Piyano Okulu                         
Keman Okulu

13 14 15 16 17 18
10:40 Kek Sat Topl. Hizm. Destekle 

(2 f)
10:00 Şişli Bilim Merk.Gezisi 

(4 5 S )

SALI                              
Şub.12

CUMARTESİ       

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ - ŞUBAT PROGRAMI
PAZARTESİ                      CUMA                        PERŞEMBE                   ÇARŞAMBA                 

(2.sınıf) (4ve5.Sın.)
10:30 Yüzme (3.,4.sınıflar) 09:00 6 ve 7.sınflarSBS kursu 

(Türkçe-Matematik)

15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos) 15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
10:30 
12:30

Yüzme (Anasınıfı)                   
Tenis (1.sınıf)                     15:50 Satranç Okulu

15:50 
15:50

Piyano Okulu              
Basketbol Okulu

15:50  
15:50

Dans Okulu
Piyano Okulu

15:50  
15:50

8.sınıf SBS kursu (Tr/Mat)  
Lego Mindstorm Robotik Kl.

15:50  
15:50

İngilizce Kursu       Basketbol 
Okulu    

15:50  
15:50

Piyano Okulu                         
Keman Okulu

20 21 22 23 24 25
10:30 Yüzme (2,5 sınıflar) 10:00 Deniz Müzesi Gezisi              

(2 ve 3.sınıf )
14:00 TED Kulübü Sporları 

Tanıtımı6,7,8 sınıf
09:00 6 ve 7.sınıflar SBS kursu        

(Fen-Sosyal)
13:00 Yazar Tülin Kozikoğlu ile 

söyleşi (2.3.sın.)
16:00 Randevulu Veli Toplantısı 

8.Sınıf
16.00 Randevulu Veli Toplantısı 

8.sınıf

15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos) 15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
10:30 
12:30

Yüzme (1. Sıınıf)                
Tenis (Anasınıfı)                     15:50 Satranç Okulu

15:50 
15:50

Piyano Okulu              
Basketbol Okulu

15:50  
15:50

Dans Okulu
Piyano Okulu

15:50  
15:50

8.sınıf SBS kursu (Tr/Mat)  
Lego Mindstorm Robotik Kl.

15:50  
15:50

İngilizce Kursu       Basketbol 
Okulu    

15:50  
15:50

Piyano Okulu                         
Keman Okulu

27 28 29
10:40 Kek Sat Topl. Hizm. Destekle 

(1.sınıf)
10:30 Yüzme (3.,4.sınıflar) 

15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos) 15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
10:30 
12:30

Yüzme (Anasınıfı)                   
Tenis (1.sınıf)                     

15:50 
15:50

Piyano Okulu              
Basketbol Okulu

15:50  
15:50

Dans Okulu
Piyano Okulu

15:50  
15:50

8.sınıf SBS kursu (Tr/Mat)  
Lego Mindstorm Robotik Kl.

* Veli toplantı ve seminerlerine öğrencilerin getirilmemesi önemle rica olunur* Veli toplantı ve seminerlerine öğrencilerin getirilmemesi önemle rica olunur.
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