
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
06.05.2013 Pazartesi 
 
09:20 Deneme 5- (8.snf) 
12:30 Basketbol Turnuvası 
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat/Sos/Fen) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu 
 
07.05.2013 Salı 
 
09:20 Almanca 2.yz.(5,6,7,8. s) 
10:30 Yüzme (4.ve5.sınıflar) 
10:30 Shrek Müzikal Provası   
11:00 Çoc. Tiy. /Ali Babanın Çiftliği 
(Ana,1 snf) 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
 
08.05.2013 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (Anasınıfı) 
10:30 Aşiyan Müzesi 4,5,6.Sınıf 
12:30 Tenis (1. Sınıf) 
12:30 Basketbol Turnuvası 
15:50 8 snf SBS (Fen/Sosyal/Mat/Tür.) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
15:50 Capoeira Klubü 
 
09.05.2013 Perşembe 
 
09:20 Din Kült. 2. yazılı (5,6,7,8 s.) 
10:00 Çocuk Kitapları Yaz. Sara 
Şahinkanat (Anasınıfı-1,2,3,4. snf) 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
10.05.2013 Cuma 
 
09:20 Okul Deneme 6 - (8.snf) 
12:30 Basketbol Turnuvası 
13:40 Din Kült. Ahlk. Bl. 2. Yaz. 4.s 
15:50 Satranç okulu 
15:50 Piyano  
  
11.05.2013 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sın SBS kurs Fen – Sos. 
  
 

 

               eçtiğimiz Pazar günü  
               okulumuz öğrencileri ile   
               Hollanda Kraliyet Okulu’nun   
              düzenlediği hem Kraliçe 
Beatrix Wilhelmina Armgard’ın doğum 
gününü kutlamak hem de  
23 Nisan Ulusal  
Egemenlik ve Çocuk  
Bayramı  
Haftasında  
eğlenmek için  
harika bir  
etkinliğe katıldık.   
Ortak çalışmalar  
yürüttüğümüz ve  
zaman zaman işbirliği içinde 
bulunduğumuz Kraliyet Okulu öğrencileri 
ile etkinliğe katılmaya gönüllü olan 
öğrencilerimiz beraber harika bir Pazar 
günü geçirdiler.  
 
Gün boyunca bir çok açık hava oyunları, 
yarışmalar ve aktiviteler oldu. 
Öğrencilerimiz, Hollandalı öğrenciler ile 
doyasıya eğlendiler, bu sırada yeni 
dostluklar ve arkadaşlıklar da kuruldu.  
 
Etkinliğin bir başka detayı da 
öğrencilerimizin bir çoğunun ilk ticari 
deneyimlerini yaşamaları oldu.  Evden 
getirdikleri kitapları, oyuncakları, DVD’leri 
diğer arkadaşlarına satmaya çalışarak ilk 
ticari faaliyetlerini öğrencilerimiz, kendi 
üretimleri olan sanatsal çalışmalarını, 

ebru tablolarını ve resimlerini 
stantlarında satışa sundular.  
Birbirlerinin stantlarından alış veriş 
yaptılar.  
 
Hem evdeki gereksiz fazla 
kullanılmayan eşyalar yeni sahipleriyle 
buluştu, hem de çocukların cep 
harçlıklarını kazandıkları muhtemelen 
ilk ticari deneyimlerini yaşadılar.  
 
Bu sene yapılan kutlamaların bir 
başka özelliği de Kraliçe Beatrix’in 
tacını oğlu William Alexander’a 
devrediyor olması. Yani Hollanda 
önümüzdeki yıla yeni kralıyla girecek 
olmasının heyecanını da yaşıyor.  
 
Gün biterken Hollandalı dostlarımızla 
vedalaştık, Kraliçe Beatrix Wilhelmina  
Armgard’ın doğum gününü 
kutladığımızı ilettik. 
 
Yazdan çalınmış bu güzel günden  
geriye kalan güneşli, eğlenceli bir gün, 
yeni arkadaşlıklar ile ticarete attığımız 
ilk adım oldu. Ve tabi bir de 
turuncu  ve yer yer çimenden yeşile 
boyanmış eğlencenin izlerini taşıyan 
tshirt’lerimizdi.  
 

Kaan ÖZSAYINER 
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLER, ŞENLİKTE…  



    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

KARAGÖZ VE HACIVAT 
ÖZEL İSTANBUL KOLEJİNDE ! 

 
            ğrencilerimiz kültürümüzün miraslarından biri olan Karagöz ve Hacivat ile  
             tanıştılar. Günümüzdeki temsilci sayılan Hayali, Sn. Tacettin Diker’in oynattığı 
             Karagöz ile Hacivat öğrencilerimizi kahkahalara boğdu. Karagöz ve Hacıvat’ın 
atışmalarının yanı sıra Zenne, Matiz, Tiryaki, Çelebi, Baba Himmet, Arap, Beberuhi 
karakterleri oyuna renk kattılar. Karagöz gölge oyunundan kısaca bahsetmek gerekirse,  

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK  
VE ÇOCUK BAYRAMINI COŞKU İLE KUTLADIK 

Karagöz ve Hacivat 
taklide ve karşılıklı 
konuşmaya 
dayanan, iki 
boyutlu tasvirlerle 
bir perdede 
oynatılan gölge 
oyunudur. Karagöz 
oynatıcısına 
kurgusal, hayalbaz 
denir. Yardımcıları 
çırak, yardak, 
dayrezen, 
sandıkkardır. 
Oyunda 

konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır. Bu iki karakterin gerçekten yaşayıp 
yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılanlar 
rivayete dayanır, zira gerçekten yaşamış olsalar bile büyük ihtimalle bahsedilen dönemde 
tarih kitaplarına girecek kadar önemli bulunmamışlardır. "Karagöz ve Hacivat" 
oyunlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve toplumun farklı sosyal ve ekonomik 

katmanlarından 
gelen karakterleri 
içermektedir. 
Günümüzde 
teknolojinin de 
gelişmesi ile 
nostalji bir 
eğlence aracı 
olarak 
görülmektedir. 
Ancak içerdiği 
mesajlar ve 
değindiği konular 
itibari ile hala 
gündemi 
yakalayabilmekte
dir . 

ÇİKOLATADAN 
MASALLAR 

 
           n çok sevdiğimiz yiyecektir çikolata  
          kuşkusuz herkes için. Bilimsel  
          nedenleri de çok açık aslında. 
Mutluluk veriyor, enerji veriyor ve tabi 
muhteşem bir damak zevki sağlıyor. Bu 
harika yiyecek ile sanat yapılıyor desem 
Pelit Çikolata Fabrika’sında. Biz 
öğrencilerimiz ile gittik ve gördük. Çizgi 
filmlerde gördüğümüz karakterlerden, 
masallardaki mekanlara kadar her şeyi 
ama her şeyi çikolata ile yapmışlardı. 
Sadece bu kadar mı Rönesans döneminin 
izlerini taşıyan harika vazolar ve tablolar.  
İnanması güç ama çikolatadan çok büyük 
bir Osmanlı çeşmesi bile var. Hem bu 
çeşmelerden sıcak çikolata akıyor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’den, 
Bremen Mızıkacı’larına kadar bütün masal 
kahramanları bir arada. Ayrıca Boğaz 
Köprüsü, Kız Kulesi gibi güzel şehrimizin 
en önemli yapıları da yine çikolatadan 
yapılmış.  
 
Gezimizin diğer bölümünde ise afiyetle 
yediğimiz çikolataların üretim ve 
paketlenme aşamasını gördük. Dev 
makinelerden çikolata şelaleleri akıyor, 
sonra büyük kazanlarda göl oluşturuyordu. 
Ardından uzun tünellere giriyor, gözden 
kayboluyordu. Başta da söylediğim gibi 
gerçekten masal gibi bir gündü, bitmesini 
hiçbirimiz istemedik. 

              
              zel İstanbul Koleji ailesi olarak her 23 Nisan                    
              sabahında farklı duygular ile geliriz okulumuza. 
              Cumhuriyet temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açıldığı günü coşku ve mutluluk ile kutlarken 
Ata’mızı anarken hissettiğimiz hüzün birbirine karışır. Onun 
sesini duyar kulaklarımız 10. Yıl Nutku’nu okurken. yarının 
teminatı çocuklarımıza armağan ettiği bu günü kutlarken coşku 
ile doyasıya o günlere de döneriz zaman zaman. Meclisin ilk 
açıldığı günlere. Halide Edip’i dinleriz, Fethi Okyar’ı ve tabi ki 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü. Bize ilk meclisin 
kürsüsünden Kurtuluş Savaşı’nın parolasını verir. “Ya istiklal ya 
ölüm”.  
Bu anlamlı günde öğrencilerimiz  yıl içinde hazırlandıkları dans 
gösterilerini, piyano resitallerini, jimnastik gösterilerini 
heyecanla sundular Anne ve babalarına. Siz değerli velilerimiz 
ve biz öğretmenler de ellerimiz patlayıncaya kadar alkışladık 
kalbi heyecanla çarpan minik yavrularımızı
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