
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              aman zaman sorarız kendimize  
              benim için çok önemli olan, çok  
              değer verdiğim şey nedir? Bu  
              sorunun cevabını net olarak 
verebildiğimizde, 
yapmaya değer  
bulduklarımızı 
yaparak 
amaçlarımıza 
ulaşıp inandığımız  
gibi davranırız. 
Kendi  
değerlerimizi 
anlamak için  
gösterdiğimiz çaba genelde boşa gider,   
çünkü konu üzerinde yoğunlaştığımızda hep 
fark ederiz ki bunların bizim değil, annemizin, 
babamızın, çevremizin hatta çocuklarımızın 
tasvip ettiği değerler olduğunu, bizim gerçek 
değerlerimiz olmadığını. Biz büyükler 
nedense her zaman olmasa da çoğu kez, her 
şeyin eğrisini doğrusunu, iyisini, kötüsünü 
hep biz bilirmişiz gibi davranırız, daha 
doğrusu öyle olduğunu sanırız. Bu nedenle 
de  genellikle çocuklarımızla aramızda bir   
değer çatışması olur. Nedir peki bu değer 
çatışması? Bu kavramı ilk duyduğumuzda 
aklımıza ilk gelen şüphesiz jenerasyon 
farklılığından oluşan fikir farklılıkları oluyor. 
Bu hepimizin durumu en basit şekilde 
özetlediği hali oluyor. Fakat asıl sorun değer 
denilen kavramı belli kalıplarla açıklamaya 
çalışmaktan doğmaktadır. Biz büyükler 
göremiyoruz bazen nasıl tek bir doğru yoksa 
tek bir değer yargısı da olmadığını. Kime 
göre değerli, kime göre etik, kime göre 
doğru? Bu sorulara biz kendi eşimizle, 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
25.11.2013 Pazartesi 
 
09:20 Fen Bilgisi 2.snv 
(5,6,7,8.snf) 
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu            
 
26.11.2013 Salı 
 
10:00 Şişli Atatürk Evi (1. snf) 
10:30 Yüzme(Yüzme (2.sınıflar) 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl. 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
27.11.2013 Çarşamba 
 
09:20 İngilizce 2.sınav 5,6,7,8.snf 
09:20 Mat. 1. yaz (4.snf) 
10:30 Yüzme (1.sınıf)  
12:30 Tenis(Anasınıfı)     
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.) 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.      
 

 
OKULUMUZ 28 ve 29 KASIM 

GÜNLERİ TEOG SINAVI 
SEBEBİYLE EĞİTİME KAPALI 

OLACAKTIR. 
 

 
28.11.2013 Perşembe 
 
09:00 TOEG Sınavı 8. Sınıf (Türkçe 
Matematik Din K.) 
  
29.11.2013 Cuma 
  
09:00 TOEG Sınavı 8. Sınıf (Fen ve 
Tek, İnklap Tarihi, Yabancı Dil) 
  
30.11.2013 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sınflar SBS kursu  
(Fen-Sosyal B.) 
09:00 Randevulu Veli Toplantısı 
(Anasınıfı) 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

Başarıya ulaşmak için sıçrama 
yapma cesaretini gösteren bireyler, 
aynı zamanda değişimin de öncüleri 
olacaklardır.  
 

R. Kanter 

DEĞERLERİMİZİ BİLMEK 

dostumuzla, en yakınlarımızla ortak bir cevap 
bulamazken, çocuklarımızdan sadece bizim 
doğrumuzu, bizim değerlerimizi koşulsuz 
şartsız kabul etmesini beklemek bencillik 
değil mi?  Biz büyüyoruz, hayat bizi 
büyütüyor, tecrübeler olgunlaştırıyor ve belli 
bir süre sonra hayata çok daha komplike 
bakmaya başlıyoruz. Bunun sonucu olarak 
biz fark etmesek bile değerlerimiz de 
düşünce şeklimiz de değişen hayat şartlarıyla 
birlikte değişiyor.  Hayatı yaşadığımız 
tecrübelerden sonra daha da basitleştirmek 
yerine daha da zorlaştırıyoruz. Oysa 
çocuklarımız hala her şeye çok daha saf, 
masum ve basit bir çerçeveden 
bakabiliyorlar. Eminim sizin de başınıza 
geliyordur. Küçücük bir çocuk bizim 
kafamızda dolaşıp türlü türlü yollara giren bir 
konuyla ilgili öyle bir laf ediyor ki şaşırıp 
kalıyoruz. Çok basit bir cümle oluyor belki 
,ama yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Bu 
yüzdendir ki anne baba olarak hayatımıza 
katmamız gereken en büyük değer, sevgi 
olmalıdır.  
 
Yaptırımlar ya da zorlama kalıplar değil sevgi 
ve hoşgörünün baz olduğu değerler 
kazandıracaktır hem bize hem de yarının 
ebeveynleri olan çocuklarımıza..  Aslında 
birbirimizi dinlemeyi başarsak, kendimizi 
birbirimizin yerine koyabilsek değerlerimizin 
evrensel olup olmadığından daha kolay emin 
olabileceğiz. Tüm bunları düşününce, sanırım 
kendi değerlerime bağlıyım, ama senin 
değerlerine de saygı duyuyorum diyebilmek 
çok önemli olmuyor mu? 

Ümit Dilek 
Sınıf Öğretmeni 



    
 
 

 
 
 
 
 
 

ATAM 
 
Seni ne kadar çok seviyorum bilemezsin 
Atam! 
Sen Cumhuriyeti kurdun, 
Kurtuluş Savaşı ile yurdumuzu kurtardın 
Atam! 
Sen olmasaydın, biz ne yapardık Atam! 
Sen ne kadar çok bayrağımızın dibinde 
durduysan, 
Biz de o kadar çok Cumhuriyet’in dibinde 
duracağız Atam! 

   
Eylül Görkemli 

3-A 
 
 
ATAM 
 
Senin pırıl pırıl parlayan mavi gözlerin, 
Senin güneşe bakan kumral saçların, 
Senin bize hediye ettiğin şeyler, 
anlatmakla bitmez Atam. 
Sen ne kadar önemli birisin, hep 
kalbimizdesin Atam! 
 

Nezihe Ada Tiftikçioğlu 
3-A 

 
 
 
SEN OLMASAYDIN 
 
Sen olmasaydın,Cumhuriyet olmazdı, 
Sen olmasaydın,yeniliklerin olmazdı. 
Sen olmasaydın,Türkiye olmazdı. 
Sen olmasaydın,tüm güzellikler olmazdı.      
 

Zeynep Defne Çokluk 
3-A 

 
 
ATATÜRK’ÜM 
 
Atatürk’üm, sen hayatta olsaydın  
Sana sıkı sıkı sarılmak isterdim. 
Atatürk’üm sen rahat uyu, 
Yurdumuzu Cumhuriyeti’ni koruyacağız 
Atam! 
 

Kayra Ada Şallı 
3-A 

 
 
ATA’MI ÇOK SEVİYORUM 
 
Ata’mı çooook seviyorum. 
O’nun resimlerini gördüğüm zaman  
Çoooook ama çok duygulanıyorum. 
 
Ata’mı o kadar çok seviyorum ki  
O’nun resimlerine bakmaya doyamıyorum. 
                                                          

Defne Namlı 
3-A 

                                                               

Sevgili Atatürk, 
  
            ana ne kadar teşekkür etsem  
            azdır, sen benim için öyle birisin ki 
            tarif etmekte zorlanıyorum. Açıkça  
            kahramanımsın,  
benim için muhteşem  
birisin. Her geçen gün  
senin söylediğin sözleri 
hatırlayıp kendimi sana  
benzetiyorum.  
Ama asla senin 
gibi olamam. Her  
gün seni örnek  
alıyorum Ata’m. Senin o dimdik duruşunu, 
hiç yılmayışını… Her zaman, her bilgi sana 
hayranlığımı daha da arttırıyor. Her geçen 
gün, her geçen dakika, seni daha da 
özlüyorum.  
 
Ama eminim ki şu anda her yazdığımı ya 
da her söylediğim kelimeyi duyuyorsun. 
  
Sen en büyük güçlüklerin altından kalktın, 
en zor günlerde bile hâlâ kazanacağımıza 
emin oldun ve bütün halk sana inandı. Sen 
öyle birisin ki hiç kimse seni unutamaz.  
 
O mavi gözlerindeki bakış bile halka 
güveninin ve kazanacağımıza ne kadar 
emin olduğunun bir göstergesi bence. 
Büyüyünce ben de senin gibi biri olacağım 
Ata’m.  
 
En büyük güçlüklerin üstesinden bile 
geleceğim. Seni çok seviyor ve özlüyorum. 
 
Saygılarımla…  

Ada Sayın 
4A 

ATATÜRK HAFTASI VE  
CUMHURİYET'İN ÇOCUKLARI 

Ata’m, 
  
              nne ve babam bana  
              duvardaki resmini gösterip  
              “Atatürk” demeyi öğretti.  
              Okulda  
bize Ata’mız  
olduğunu,  
vatanımızı  
düşmanlardan  
kurtardığını,  
Cumhuriyeti  
kurduğunu  
öğretmenlerimiz 
anlattı. Altın sarısı saçların, masmavi 
gözlerin vardı. Yüreğin kocamandı 
Ata’m. Büyüklerimizin yerinde olup seni 
görmek isterdim. Büyüklerimiz, Türk 
İstiklâlinin ve Türk Cumhuriyetinin 
ebedi bekçileriyiz, diye övündükçe ben 
de bir an önce büyümek istiyorum. 
Ata’m, sönmeyen bir ışık, bitmeyen bir 
umutsun. Bütün önderler imrendi sana. 
Bütün uluslar örnek aldı seni. Biliyorum 
ki sen ölmedin, kalbimizde yaşıyorsun.   
Ata’m, tarihimizi öğrendikçe sonsuz 
gurur duyuyorum seninle.  
 
Şanlı Bayrağımızı sen dalgalandırdın 
göklerde. Bizlere Türkçeyi öğrettin. 
Başöğretmenimiz oldun. Her zaman, 
her yerde ve her durumda ilkelerinden 
ayrılmayacağıma, bütün zorlukları 
yeneceğime söz veriyorum. Ata’m sana 
olan saygım, sevgim, teşekkürlerim hiç 
bitmeyecek. Rahat uyu. "NE MUTLU 
TÜRKÜM DİYENE! " 
 

Kerem Tiryaki 
6A 
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