HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
26.11.2012 Pazartesi
09:20 Fen Bilgisi 2.yazılı (5,6,7,8.snf)
09:20 Türkçe 2.yazılı (4.sınıf)
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
27.11.2012 Salı
10:30 Yüzme (2.ve3.sınıflar)
15:50 Lego Mindstorm Robotik
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
28.11.2012 Çarşamba
09:20 Türkçe 2.yazılı (5,6,7,8.sın)
09:20 Fen Bilg. 2.yazılı (4.sınıf)

13:00 Sesame Street Müzikali Maslak TİM Center (Ana,1.,2.snf)
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal)
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
15:50 Capoeira Klubü
29.11.2012 Perşembe
10:30 Şişli Atatürk Müzesi gezisi (1.sn)
10:30 Sabancı Müz. "Monet" (8.sın)
15:50 İngilizce Kursu
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
30.11.2012 Cuma
13:00 AKUT - İlkyardım eğt. (6,7,8. s)
15:45 ARAKARNE DAĞITIMI
15:50 Satranç okulu
15:50 Piyano
01.12.2012 Cumartesi
09:00 6 ve 7.sın. SBS kursu (Fen-SoS)
13:00-16:30
Genel Veli top. (2,3,4, 5,6,7. sın.)

HAFTANIN SÖZÜ
Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri
olacaktır
Mustafa Kemal ATATÜRK

OZAN’NIN ANKARA NOTLARI
nkara’ya gezi
düzenleneceğini
duyduğumda çok
heyecanlandım. Ben de
katılmaya karar verdim
tabi. Bu gezi ile ilgili
anılarım da var. Onları
sizinle paylaşmak
istiyorum. Sabah erkenden
okuldan yola çıktık
Bolu tüneline
varmamız birkaç
saati aldı. Tünel
3 senedir açık. Hava basıncından çam
ağaçları dikenlidir. Burada kulaklarım
tıkanıyor gibi. Ankara’ya çok az kaldı. 23 saat içinde Ankara’da olacağız.
Şu anda Ankara sınırlarındayız sanırım.
Vadiler, dağlar, ormanlar, tarlalar,
köyler, dereler, göller ve bitki örtüsü
yeşil ve sarı olan alanlar görüyorum.
Şimdi sanayileri görmeye başladım.
Sanırım geldik.
1.ve 2. Meclis:
Ata’mızın çıktığı merdivenlerden çıktık…
Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masayı
gördük… Meclis’in derme çatma toplantı
odasını gördük. Bunu yazmamın nedeni
okullardan ve varlıklı evlerden getirilerek
yapılmış. Tam bir kurtuluş örneği 2.
Meclis farklı idi.
CHP(Cumhuriyet Halk Partisi) için
yapılan ama sonra TBMM olan bina 4
senede neler değiştiğini gösteriyordu.

1.Meclis 4 yıl kullanılıp, CHP’ye
verilmesini ve CHP için yapılan
2.Meclise geçilmesini anlatan toplantı
salonundaydık.
Mebusların
yani
milletvekillerinin oturdukları sıradan,
duvar ve perdelere kadar her şey
değişmişti Meclisin yeni hali bir
milletin
4
yılda
ne
kadar
değişebileceğini gösteriyordu.
Bu sırada inkılâplar yapılmış demir
yolları döşenmişti. Sonra bu olay
10.yıl Marşı’nda ‘Demir ağlarla ördük
anayurdu dört baştan.’ tümceleriyle
ifade edilmiştir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi:
Ata’mızın Anıtkabir’e nakledilmeden
önce kaldığı müzeyi gezdik. Bu müze
(başlığından da anlaşılacağı üzere)
eski
Anadolu
medeniyetlerini
tanıtıyor. Görülmeye değer. Ata’mızın
yattığı yer çiçeklerle ve şamdanlarla
süslü ve orda Ata’mızın bir sözü
yazıyor:‘Elbet bir gün benim bedenim
toprak
olacak,
ama
Türkiye
Cumhuriyeti ebedi kalacaktır.’
Atakule
Burası Ankara’nın sembollerinden
biridir. Biz geldiğimizde kapalı idi bu
yüzden bununla ilgili bir anım
yok.Burası bir eğlence ve alışveriş
merkezi. Tanıtayım dedim

TBMM (Yeni Meclis)
Yeni
Meclis’e
geldiğimizde
önce
bahçelerden
geçip
televizyonlarda
gördüğümüz salona geldik. Bunun adı
genel kurul salonuymuş. Şimdi size bizi
gezdiren rehberin bize anlattıklarından
hatırladığım daha doğrusu kayıt cihazıma
kaydettiğim
bazı bilgileri anlatmak
istiyorum: Binanın yapımına 1939'da
başlanmış ama araya
2. Dünya Savaşı girince, ancak 1961'de
bitirilebilmiş. Sağda ve solda gördüğümüz
bayraklardan (sağda 1, solda 1 adet
olmak üzere 2 tane) soldakinin önünde
komisyonlar oturuyormuş. Sağ tarafta ise,
bakanlar kurulu varmış. Oradaki en ön
sırada diğerlerinden daha büyük olan
koltuk başbakanınmış.
Ortadaki yuvarlak ve içinde kahverengi
koltuklar olan yer stenograflara aitmiş. Bu
kişiler tüm milletvekillerinin konuşmalarını
steno (sembollerle yazılan hızlı ve özel bir
yazı dili) dili ile not ediyorlarmış.
TBMM'de 550 milletvekili varmış ve
çalışmalar salı, çarşamba, perşembe
15.00 ile 19.00 saatleri arasında
yapılıyormuş. Üst katta turuncu(alt
kattakiler kırmızı)koltuklarda sağda ve
solda localar varmış. Salonda, tavanda 16
tane avize var bu avizeler zamanımıza
kadar yaşamış, 16 bağımsız Türk
milletlerini temsil ediyormuş. Ortada da
güzel mi güzel çiçekler varmış. Ve o
çiçekler
ATATÜRK
çiçekleri

ÖĞRENCİLERİMİZİN ŞİİRLERİ
ATA’MIZA ARMAĞAN
CANIM ATATÜRK

CANIM ATAM

1881’de bir çocuk doğdu.
Boncuk gibi masmavi gözleri,
Güneş gibi parlak saçları vardı.
Kimse bilmiyordu,
Onun içindeki kahramanı.

Sen bizi düşmanlardan kurtardın Atam!
Sen bize en güzel bayramları
Armağan ettin Atam!
Sen bize devrimler yaşattın Atam!
Sen bize Türk’üm, doğruyum, çalışkanım
Demeyi, öğrettin Atam!
Ne mutlu Türk’üm diyen Atam!
Seni bütün dünya anıyor Atam!

29 Ekim’de Cumhuriyeti kurdu.
Kocaman ordusuyla düşmanı kovdu.
Hürriyet, özgürlük demekti, Atatürk.
Vatanına sahip çıkmalı,
Onun gibi her Türk.
O güçlüydü, kahramandı,
O bir Atatürk.

Ela Eren

Enda Baylan
SEN BİR TANESİN

ATAM

Atatürk’üm bir tanesin, olmasaydın eğer,
Türkiye yabancı ülkelerin elinde olurdu.
Atatürk’üm eşsizsin, olmasaydın eğer,
Türkiye’de olmazdı.
Ülkemize yenilikler getirdin,
Rüzgar gibi bitirdin savaşları,
Kötülüklerden sen kurtardın bizi.

1881’de melek yüzlü bir melek doğdu.
Annesi O’nun adını Mustafa koydu.
Mustafa çok okudu, çok çalıştı,
Asker, komutan, yüzbaşı,
Binbaşı, albay oldu.
Bütün düşmanları yurdumuzdan kovdu.
Türk ulusu O’na Atatürk ismini verdi.

Bilgedağ Armago

Ege Tunçer

Anıtkabir
İşte burası 10 Kasım 2012'de ziyaretçi
rekoru kıran (413.567kişi+ben) ve tıklım,
tıklım olan o güzel yer. Hava soğuktu;
otobüsten
inince anladık, o zamana
kadar fark etmemiştim.
Gezi rehberinin hemen yanında yokuş
yukarı yürüyorduk. Şahsen ben hep
fotoğraf çekiyordum. Sonra, (Aslanlı yol
bitince)kalbimi
durduracak
bir
ses
duydum. Ata’mızın sesi megafonlardan
duyuluyordu. O anda soluma döndüm
ve... İşte orada ! O dev, güzel,ve
merdivenlerindeki insanları ile Anıtkabir.
Etrafında gezdik; orada Ata’mızın yatını
ve arabasını gördük. İsmet İnönü'nün
Ata’mızın kabri karşısındaki kabrini ve
ortaya kadar inmiş dev bayrağı. Biz
kalabalıktan Anıtkabir’in içini göremedik.
Ben en kısa sürede tekrar Anıtkabir’e
gitmek ve Ata’mıza daha çok yaklaşmak
istiyorum. Ben oraya doyamadım ve size
yeterince anlatamadım galiba ama olsun.
Hem zaten bu yapıtlar; tam anlamıyla
anlatılmaz ancak yaşanır.

Ozan AKSU
6A Sınıfı

ATATÜRK

ATAM

Sen kurtardın bizi ATA’M,
Düşmanların elinden
Kalbimizde yaşayacaksın her zaman,
ATATÜRK, ATATÜRK CANIM ATATÜRK.

Sen beni düşmanlardan kurtardın Ata’m!
Sen bize bu vatanı
Cumhuriyeti kurdun Ata’m!
Sen ölünce herkes ağladı Ata’m!
Sen rahat uyu, biz vatanı koruyacağız.

Cumhuriyet sensin,
Özgürlük sensin
Demokrasi sensin,
ATATÜRK ATATÜRK CANIM ATATÜRK.
Türkiye seninle doğdu,
Tüm halk seninle özgürleşti.
Varlığımızın sebebi,
ATATÜRK ATATÜRK CANIM ATATÜRK
Ali Murat Acar

Alin Su Doğancı
CANIM ATATÜRK’ÜM
Canım Atatürk’üm,
Sen bizi en zor günlerden kurtardın.
Sen artık maalesef
Göklere yükseldin,
Sen bize gözlerini
Kapatmış olabilirsin ama,
Sen, benim ve
Tüm Türk milletinin kalbindesin.
Bora Ulcay

