HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
19.03.2012 Pazartesi
15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos/Tur/Mat)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
20.03.2012 Salı
10:30 Yüzme (2.5.sınıflar)
10:30 Sabancı Müz.Rembrandt (6.sın)
15:50 Lego Mindstorm Robotik
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
21.03.2012 Çarşamba
09:20 1. Deneme Sınavı (6,7,8.
Sınıflar)
10:30 Yüzme (1.sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
15:50 8 sınıflar SBS kursu
(Türkçe/Matematik)
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
22.03.2012 Perşembe
10:00 Yeşilköy Havacılık Müzesi
(1.Sın.)
10:00 Etiler Huzur Evi Gezisi (3. Sınıf
13:00 Sabancı Müz.Rembrandt (2.sın)
15:50 İngilizce Kursu (4,5,6,7,8)
15:50 Basketbol Okulu
23.03.2012 Cuma
09:20 Trafik 1.yaz.(4,5.Snf)
09:20 Din Kültürü Yazılı (4,5. snf)
15:50 Piyano / Keman Okulu
24.03.2012 Cumartesi
09:00 6 ve 7. Sınıf SBS (Fen/Sos)
15:30 SINIF GÜNÜ (Anasınıfı ve
1.Sınıf) Akatlar Kültür Merkezi

HAFTANIN SÖZÜ
Kendi dişlerimin arasında olmasına
rağmen kendi dilime hakim
olamıyorsam, başkalarının diline
nasıl hakim olayım?
B.Franklin

“ABUR CUBUR DOLABI” BÜYÜK ÖDÜLÜN
SAHİBİ OLDU
aşbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı ve Mobilya
İhracatçı Birlikleri
tarafından,bu sene
beşincisi düzenlenen ‘’Mobilyacı
Tasarım Yarışması’’ nda
sonuçlar Devlet
bakanı Zafer
Çağlayan’ın da
katıldığı bir
törenle açıklandı
Okulumuz
öğrencilerinden
Oğuz Ürkmez
büyük bir
başarıya imza
atarak kendi kategorisinde ‘’Abur
Cubur Dolabı’’ adlı tasarımıyla
büyük ödüle layık görüldü
Yarışma profesyonel, lisans ve
ilköğretim-ortaöğretim olarak 3
kategoride
gerçekleştirildi.İki
aşamalı
olarak
düzenlenen
yarışmaya 850’ye yakın tasarım
katıldı . İki aşamada yapılan eleme
sonucunda
okulumuzdan
4
öğrencinin de içinde bulunduğu 24

tasarım
bilgisayar ortamında
profesyonel kullanıcılar tarafından
3 boyutlu görüntü haline getirildi.
Bu aynı zamanda 850 öğrenci
içinde ilk 24’e kalan 4 öğrencimiz
içinde büyük başarıydı.
Nihai sonuç ise 2 Mart 2012
tarihinde Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan’ın ve birçok bürokratın,
teknokratın
katılımı
ile
düzenlenen büyük bir törenle
açıklandı.
Yarışma, Türk mobilya
ve
tasarım sektörüne katkı sağlamak
amacıyla 5 senedir yapılmakta.
“Fark Yaratan Tasarımlar” adı
en
altında,
katılımcılardan,
yaratıcı ve ergonomik çözümleri ,
hayal
dünyalarını
zorlayarak
tasarımları istendi. Bu yarışmayla
profesyonel
düzeydeki
yaratıcılıklarının ülkeye bir değer
katması sağlandı.

Öğrencimiz Oğuz Ürkmez ‘’Abur
Cubur Dolabı’’ ismiyle yola çıktığı
tasarımı, kendi kategorisi ile teknik
liselerin
tasarım
bölümü
öğrencilerinin de bulunduğu grup ile
yarıştı.

REMBRANDT’IN ESERLERİ İLE
SANATA YOLCULUK

Yarışmanın değerlendirme kriterleri
içinde yer alan işlevsellik ve farklılık
yaratma konularında öğrencilerimizin
üstün başarı göstermesi beni ayrıca
sevindirdi.
Sanatın amaçlarından biri olan bakış
açısı kazandırma yetisi konusunda
öğrencilerimizin yeterliliği benim için
ödülden daha değerliydi.
Ayrıca
bu
kriterlere
ulaşmayı
başarmış bir çok öğrencimizin olması
başarının şans değil, okulumuzun
gelenekselleşmiş eğitim sisteminin
bir sonucu olduğunu gösteriyor.
ğrencilerimiz Sabancı Müzesi’nde doyumsuz bir sanat yolculuğuna çıktılar.
Hollanda’lı ressam Rembrandt’ın muhteşem dönem eserlerinden oluşan
koleksiyonu rehber eşliğinde gezme imkanı bulduk. 22 Haziran’a kadar
ülkemizde devam edecek sergide soylulara ait portrelerin yanı sıra yine
dönem dokusunu yansıtan peyzaj ve natürmort eserler yer almakta. Öğrencilerimizin
ilgisini çeken eserlerde dikkat çeken noktalardan biri aile resmi çektiren soyluların
saçlarının önünde yer alan alın açıklığıydı. Rehberimiz öğrencilerin soruları karşısında
bunun bir dönem modası olduğunu buna ek olarak müzik aleti kullanmanın, gösterişli
kıyafetler giymenin varlık göstergesi olduğundan bahsetti. Gezi sonrasında bir de
atölye çalışmasına katılan öğrencilerimiz, gördükleri eserlerden etkilenmiş olacaklar
ki 17. yüzyılın giysilerinden örnekler içeren portreler çizdiler.

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ’NİN
KAPTAN-I DERYA’LARI
Yarışmaya dönecek olursak 24
finalistli
ikinci
aşamada
ise
öğrencimiz, tasarımın ve yaratıcılığını
her çocuğun hayalinde olan bir dolap
tasarlayarak
gerçekleştirdi.
Endüstriyel tasarım kategorisine
giren çalışmalar hem sanatsal
yönüyle hem de fark yaratan
tasarım yönüyle
büyük ödülü
almaya hak kazandı.
Hem büyük ödülü alan öğrencimiz
Oğuz Ürkmez’i hem de yaratıcı
çözümleri tasarlayarak geleceğin
tasarımcılarını oluşturacak
tüm
öğrencilerimizi kutluyorum.
Geleceği var edecek, tasarlayacak
beyinlerin günümüzde bu ve benzeri
yarışmalarda
küçük
tasarımcılar
olarak karşımıza çıktığını çok iyi
biliyorum.
Sedef AKSAKAL
Görsel Sanatlar Öğretmeni

ğrencilerimizle Türk denizcilik tarihinin sergilendiği Beşiktaş’taki “Denizcilik
Müzesine “ gittik. Çok ilginç bilgiler öğrenirken Türk denizliğinden
günümüze kalmayı başarmış eserleri inceledik. Öğrencilerimiz 1. Dünya
Savaşı’nda Osmanlı donanmasının dünyanın en büyük 3.kuvveti olduğunu
öğrendi. Ayrıca öğrencilerimiz İstanbul’un fethi sırasında kullanılan demir döküm
halatı da görme ve inceleme şansı buldular.

