
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
22.09.2012 Cumartesi 
 
13:00 2.Sınıf Veli-Öğretmen Tanışma 
Toplantısı 
(Çok amaçlı salon) 
 
15:00 3.Sınıf Veli-Öğretmen Tanışma 
Toplantısı 
(Çok amaçlı salon) 
 
24.09.2012 Pazartesi 
 
14:00 "Çocuklar Dinazor Kazısında" 
etkinliği Kanyon 2 ve 3. Sınıflar 
 
16:30 5.Sınıf Veli-Öğretmen Tanışma 
Toplantısı 
(Çok amaçlı salon) 
 
25.09.2012 Salı 
  
16:30 4.Sınıf Veli-Öğretmen Tanışma 
Toplantısı 
(Çok amaçlı salon) 
 

 
 HAFTANIN  SÖZÜ 

  
 
Küçük hanımlar, küçük beyler... 
Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, 
yıldızı,mutluluk parıltısısınız. 
Memleketi asıl aydınlığa boğacak 
sizsiniz. Kendinizin ne kadar 
önemli, kıymetli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; 

 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
 
 
 

HAFTANIN  SORUSU 
 

Aşağıdaki eşitlikte her harf farklı bir 
rakamı temsil etmektedir ve hiçbir 
sayı 0 ile başlamamaktadır.Buna 
göre harflerin hangi sayılara karşılık 
geldiğini bulun. 
 
YELLOW + BROWN = PURPLE 

                o be sucessful personal  
               or professional, sucess  
               ıs built through three  
               main building blocks. 
Knowledge, critical  
thinkıng and curiosity.  
These buildıng  
Blocks, have an  
endurıng, cyclical  
relation  
relationship;  
knowledge  
helps us to  
understand the  
world around us as well as ourselves, 
critical thinking gives us the ability to 
incorporate knowledge and apply it 
endlessly, and curiosity, which is the 
result of realizing the limitations of 
current knowledge, drives us to 
acquire additional knowledge.  
 
I see my role as a teacher as one of 
transferring a fundamental knowledge 
of course content to students while 
cultivating their critical thinking skills 
through the application of theory and 
concepts to current health-, economic-
, and industry-related issues. Through 
this application, areas that are void of 
knowledge will ultimately emerge. As a 
teacher, I will strive to instill a sense of 
curiosity in my students that will 
challenge them to fill this void, 
whether for themselves or for all of us. 

I will do this by serving as a role 
model in the sense that I too am 
searching for knowledge – for me, for 
them and for the future. I will 
demonstrate my own critical thinking 
skills and share my curiosity for the 
unexplained or unexamined. I will 
value the individual backgrounds and 
experiences of my students, and 
encourage them to teach me as I 
teach them.
 
I expect that my students will have a 
variety of levels of desire for learning. 
I will strive to nurture an environment 
that will encourage them to seek 
areas that excite them, for I believe 
that true learning occurs best when it 
is most meaningful. I will expect my 
students to understand and utilize 
their rights for a quality education, 
and to fulfill their responsibilities to 
themselves, to me and to each other 
in our collective efforts to learn and 
discover. My ultimate goal in teaching 
is to provide requisite knowledge, 
encourage and develop critical 
thinking skills, and stimulate natural 
curiosity that will guide students in 
their efforts of pursuing success. By 
accomplishing this, I will satisfy the 
need within myself to somehow make 
a difference. 

Hülya KUL 
İngilizce Öğretmeni 

 SUCCESSFUL TEACHING 



    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

YİNE EYLÜL GELDİ 
 
              ine eylül geldi. Okullar       
             açıldı. İlkokula başladığım  
             günde bu güne kadar 
eylül ayı, okulların açılışı beni hep 
heyecanlandırmıştır, 
hüzünlendirmiştir. 
Sıcak, güneşli bir  
eylül günüydü.  
İlkin annemle  
girmiştim okulun  
kapısından  
içeri. İlkokula  
yeni başlıyordum  
Kalbim heyecanla  
çarparken ne şirin, ne kadar güzel 
bir okul diye düşündüm. İçimde 
anlatılamaz, anlaşılamaz kıpırtılar, 
heyecan vardı. İşte o gün, bu 
gündür hep aynı duyguları yaşarım.  
 
Doğduğum günden bu güne kadar 
da oturduğum her evin önünde 
okul vardır.   
Hâlâ bir okulun karşısında 
oturuyorum. Ben, okula 
başlamadan önce de zil sesleriyle 
büyüdüm. 
 
Önce küçük hayaller kurarak 
başladık işe.  
 
Okula gitmek, arkadaşlarımıza, 
öğretmenlerimize kavuşmak, yeni 
bilgiler öğrenmekti hayallerimiz.  
 
Siyah önlüklü, beyaz yakalı yıllardı 
o yıllar.  
 
Çizgilerle başladığımız ilk günlerin 
ardından devamının geleceğini 
biliyorduk.  
 
Öğretmenimize, annemize, 
babamıza ve en önemlisi de 
kendimize güveniyorduk.  
 
Her gün biraz daha yol alıyorduk. 
O günler, yıllar önce izleyip hayal 
meyal hatırladığımız bir film gibi 
geliyor gözlerimin önüne.  
 
Harbiye Askeri Müzesi’ne gittiğimiz 
bir gezide öğretmenimiz bize 
müzenin bahçesinde müze 
hakkında bilgi verirken ben ve 
birkaç arkadaşım baloncunun 
elinden kurtulup uçan balonların 
gökyüzüne süzülüşünü izliyorduk.  
 
İşte o an, öğretmenimizden ilk kez 
azar işitmiştik.  

  
Daha pek çok anı var… 
 
Ben, okumayı biraz geç sökmüştüm. 
Annem çok üzülüyor, üstüme 
düşüyordu. Babam ise telaşa gerek 
olmadığını, nasılsa okuyacağımı 
söylüyordu.  
 
Hiç beklenmeyen bir anda okumayı 
söktükten sonra benimle 
ilgilenmelerine gerek kalmadı, çünkü 
o günden beri okuyorum. Küçükken 
en çok “Okulculuk” oynardık. Ben, 
hep öğretmen olmak isterdim. 
Genellikle de bu oyunda rolüm 
öğretmenlik olurdu.  
 
Hayatı da bir oyun gibi düşünürsek, 
ben bu oyunda yine öğretmenim. 

Okulu, öğrencilerimi, öğretmeyi, 
anlatmayı ve dinlemeyi tatil 
boyunca inanın çok özledim. Sevgili 
öğrenciler, bu günlerin kıymetini 
bilin.  
 
İnanın bu günler çok çabuk 
geçecek. Sıraya oturduğunuzda 
ayaklarınız yere değmiyorken 
sonraları sıralara sığmaz 
oluyorsunuz.  
 
Güzel yaşayın, tadını çıkarın, 
hakkını verin bu yılların ki gelecekte 
mutlu olun, mutlu edin 
etrafınızdakileri ve bizleri.Hepinizin 
yeni eğitim ve öğretim yılının 
başarılı ve verimli geçmesi 
dileğiyle… 

Fatma KARABULUT   
Türkçe Öğretmeni

OKULUMUZ COŞKULU BİR AÇILIŞ TÖRENİ  
İLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
              
 
 
 
              
 
 
 
 
               ğrencilerimiz 17 Eylül sabahı okullarına geldiklerinde, biz  
               öğretmenler onların gözlerinde yeni eğitim öğretim yılına  
               başlamanın heyecanını görebiliyorduk. Bir üst sınıfa geçmenin 
gururu yüzlerine yansımıştu.  Tüm öğrencilerin ve biz öğretmenlerin ortak 
olarak hissettiği bir duygu vardı ki bu günün sinerjisini oluşturuyordu. 
Özlem… Birbirimizi çok özlemiştik. Daha kapıdan girer girmez öğretmenlerine 
sarılan öğrencilerimiz ile coşkulu duygusal anlar yaşadık.  
 
Harika bir açılış töreni ile de yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğumuzu 
hissettik.  
 
2012-2013 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz için başarılar ile dolu bir yıl 
olacağından hiç şüphemiz yok, inancımızı perçinleyen yirmi yılı aşkın 
tecrübemiz bizi hiç yanıltmadı.Okula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerimiz ile 
onların velilerinin çıktıkları uzun yolun başında heyecanları doruk noktadaydı.  
 
Bir başka heyecan da anasınıfı öğrencileri ve velileri ile yaşanıyordu tabi ki. 
Okulumuzun en önemli ritüellerinden biri olan gül verme merasimi sırasında 
minik öğrencilerimiz üst sınıflardaki ağabey ve ablalarıyla tanıştılar. 
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