
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
19.11.2012 Pazartesi 
 
10:30 Kek Sat Topl. Hiz. Destekle 
(3.sınıf) 
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu 
 
20.11.2012 Salı 
 
10:30 Sabancı Müz. "Monet"  Atölye 
çalışması (6.sınıf) 
10:30 Yüzme (4.ve5. sınıflar) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
 
21.11.2012 Çarşamba 
  
10:30 Yüzme (1. Sınıf)    
12:30 Tenis  (Anasınıfı) 
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
15:50 Capoeira Klubü 
 
22.11.2012 Perşembe 
 
11:00 Sadberk Hanım Müzesi gezisi 
(4.sınıf) 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:00 Randevulu Veli Toplantısı        
(8.sınıf)        
 
23.11.2012 Cuma 
 
15:50 Satranç okulu 
15:50 Piyano  
16:00 Randevulu Veli Toplantısı        
(8.sınıf)        
 
24.11.2012 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sınflar SBS kursu 
(Türkçe-Matematik)   
    
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 
Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. 
Muvaffakiyet, muvaffak olacağım 
diye başlayanın ve muvaffak oldum 
diyebilenindir.  
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
 
  
 

            nkara’ya gitme heyecanı günler 
               öncesinden başlamıştı.  
               Öğrenciler sık sık yanıma  
               gelip yolculuk hakkında bana 
sorular soruyorlardı.  
Bu heyecan çok  
farklıydı. 10  
Kasım’da  
Atatürk’ün  
huzurunda  
olmak, tek  
başlarına  
ailelerinden  
uzakta  
arkadaşlarıyla  
bir arada kalmak onlar için farklı bir 
deneyimdi. 9 Kasım sabahı saat 06.00’da 
velilerimizin güler yüzlü uğurlaması ve 
öğrencilerimizin heyecanıyla hareket ettik. 
Otobüsümüzün konforu ve  teknolojik  alt 
yapısı öğrencilerin ilgisini çektiğinden 
dolayı mutlu ve sorunsuz Ankara’ya vardık. 
 
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilk meclisi 
gezdik. Bizi karşılayan rehber meclisin 
işleyişi hakkında şu bilgileri verdi. 23 Nisan 
1920'de Meclis etrafında binlerce kişi büyük 
bir kalabalık halinde Meclis' in açılışını 
beklediklerini ve gerekli törenlerden sonra 
Meclis’in 115 temsilci ile ilk toplantısını 
yaptığını, meclisin ilk açılış konuşmasını ise 
Meclis Başkanlığı’na seçilen en yaşlı üye 
Sinop Mebusu Şerif Bey’in gerçekleştirdiğini 
anlattı. Ertesi günü yeni meclis binasına 
gittiklerinde M. Kemal’in ne kadar zor 
şartlarda büyük işler başardığının farkına 
vardılar. Etnoğrafya Müzesine gittiğimizde 
ilk göze çarpan M. Kemal’in 1938-1953 

yılları arasında naaşının beklediği yer 
öğrencileri çok etkiledi. İçeriye doğru 
ilerlediğimizde zaman tüneline girmiş 
gibi ilerlediler. Eski zamanların 
yaşantılarını yansıtan kıyafetler 
kullandıkları araç gereçler, damat tıraşı, 
kına gecesi ve el sanatları öğrencilerin 
ilgisini çekti. 18:00 gibi otele döndük. 
Öğrencilerin odalarına yerleşmesi, 
kendi bavullarını alıp oda kapılarını 
kendileri açmaları onlar için ayrı bir 
heyecandı. Akşam için hazırlanıp 
yemeğe indiler. Arkadaşlarıyla sohbet 
ederek yemek yemeleri görülmeye 
değerdi. 10 Kasım sabahı yerleşim 
birimlerinde saat 9'u 5 geçe sirenler 
çalındığında, caddelerdeki ve 
sokaklardaki saygı duruşları 
inanılmazdı. Hem mutluluktan ağlatıcı, 
hem de çok sevindirici bir tabloydu. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay 
yoktur. Bu duyguyu hissetmek ve 10 
Kasım’da Ankara’da olmak gerçekten 
farklı bir duygu. Bu duyguyu Anıtkabir’e 
giderken de hissettik. Ankara'nın 
Anıtkabir'e çıkan bütün ana caddeleri 
tıklım tıklım doluydu. İnsanlar yürüyor, 
sloganlarla o büyük lidere bir kez daha 
alkış tutuyordu. Sözlerimi M. Kemal’in 
sözüyle bitiriyorum.  
 
“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü 
görmek değildir. Benim fikirlerimi, 
benim duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu kâfidir.” 
  

Bilge ÖCAL 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

 10 KASIM ANKARA GEZİSİ NOTLARI 
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