HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
20.01.2014 Pazartesi
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
15:50 TEOG(T/M/S/F) 8.Sn
21.01.2014 Salı
10:00 Cinsel Sağlık Eğitimi
TAP Vakfı (4,5,6,7,8.snf)
10:30 Yüzme (2.sınıflar)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Dans Okulu
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
22.01.2014 Çarşamba
09:20 Quiz Show 5,6,7,8.snf
10:30 Yüzme (Anasınıfı)
10:30 Tenis (1.sınıf)
15:50 TEOG(T/M/S/F) 8.Sn
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
23.01.2014 Perşembe
09:20
15:50
15:50
15:50

Spelling Bee 2,3,4.snf
İngilizce Destek Programı
Basketbol Okulu
Çocuk Sanat Atölyesi

24.01.2014 Cuma
12:00 Yarım Gün Eğitim
1. DÖNEM SONU KARNE GÜNÜ

GEÇEN HAFTANIN YANITI
İki elma kalır

HAFTANIN SANATÇISI

Yağız Aral 6A

ZAMANINIZI KALİTELİ
DEĞERLENDİRMEK
afta başı yoğun temponun
başladığı bir maraton
gibidir. Bu nedenle de
hafta sonunun özlemi ve
programlanması
pazartesi itibarı ile
başlar. Bir arada
keyifli zaman
geçirebilmek için
yapabileceğimiz
etkinlikler
düşünülür hafta
boyunca . Hafta içinde aile bireyleri
hayatın akışında bir arada olmakta
ve birlikte kaliteli zaman geçirmekte
hayli zorlanırız.

yapılması gereken acil işlerimizi
düşündüğümüz bir kahvaltı değil.

Peki bir arada bulunduğumuzda
dinlenmek
için
planladıklarımızı
uygulayabiliyor muyuz? Hafta sonu
kahvaltıları özlemle beklenildiği için
hep özel olmalıdır. Tabi ki sadece
masadaki
yiyeceklerden
bahsetmiyorum.

Okuduğumuz bir kitabı yorumlayıp
paylaşmak, birlikte izlediğimiz bir
tiyatro oyununu sohbet konusu
ederek değerlendirmek, tartışmak
gerçekten çok keyif verici olmaz mı?

Elinde cep telefonu, ipadi olmadan,
sevdiklerimizle birbirimizin gözüne
bakıp sesini duyarak tatlı sohbetler
yaparak edilen bir kahvaltıdan
bahsediyorum.
Kahvaltı
sonrası

Kahvaltı dışındaki zamanlarımızı
sıklıkla alışveriş merkezlerinde değil
sportif,
kültürel
faaliyetlerle
geçirme, doğayla baş başa kalma;
sonbaharda yerlerdeki rengarenk
yapraklarla tablolar yapma, kışın
birlikte kartopu oynayıp kardan
adam yapıp, baharda yağmur
altında
yürümenin
zevkine
varabilme ne kadar da önemlidir.
Çiçek kokularını içimize çekmek,
yağmurdan sonra toprak kokusunu
duyumsamak.

Yıllar geçince fark ediyoruz zamanın
ne kadar çabuk geçtiğini.
Günlük koşuşturmacaya kendimizi o
kadar
kaptırıyoruz
ki
hayatı
yaşadığımızı düşünürken aslında
hayatı ıskalıyoruz.

Yaşadığımız her anın, nefes aldığımız her
dakikanın, sevdiklerimizle paylaştığımız en
sıradan anın bile aslında ne kadar anlamlı
olduğunu sonradan fark ediyoruz.

ANISH KAPOOR VE SONSUZLUK GİRDABI

Hep bir düzen kurma çabasında oluyoruz
hayatımız boyunca. Okul hayatı, kariyer,
evlilik, çocuk derken hep belli kalıplar
içinde yaşamak zorunda hissediyoruz
kendimizi. Çocuğumuz olunca kendimizle
birlikte çocuğumuzu da bu döngüye
çekiyoruz. En iyi okul, en iyi aktivite, en
yüksek başarı hedefleri derken belki bu
hedefleri elde etmiş, ama mutsuz çocuklar
yaratıyoruz .
Çok duyuyorum şimdiki çocuklar hiçbir
şeyden
memnun
değil,
yetinmeyi
bilmiyorlar, biz eskiden böyle değildik
diyen anne-babaları. Peki hiç düşündünüz
mü neden böyle? Aslında nedeni oldukça
basit. Çocuklarımız küçük mutlulukların
farkında değil.
Anne emeğini her lokmada hissettiğimiz
uzun hafta sonu kahvaltıları, sadece
toprağın, çimenin kokusunun yettiği
doğada geçirilen saatler, küçük bir sokak
köpeğiyle saatlerce oynama, sokakta belki
yara bere içinde, düşe kalka geçirilen ama
günün sonunda her şeyden çok mutlu
eden
o
saatler.
Bunlardan
kaçını
verebiliyoruz çocuklarımıza?

u gün çok az çağdaş sanatçı günümüz ile geçmiş arasında bu denli kuvvetli
bir bağ kurabiliyor. İşte onlardan belki de en önemlisi olan Anish Kapoor
sergisini geziyoruz. Hipnotize eden bir sadelik var. Renk pigmentlerini ile
adeta bir illuzyonist gibi oynuyor Kapoor. Farklı dönemlerde yaptığı eserlerinde
devamlılık sağlayan çok sayıda form ve imge de var.

BU KEZ ÜSKÜDAR AMERİKAN KOLEJİ'NDEYİZ

Evet teknoloji çok gelişti her şey çok daha
kolay artık. Tek bir tuşla her şey
yanımızda, her şey istediğimiz an elimizde
fakat duygular, yaşanmışlıklar? İşte bu
yüzdendir ki
önemlidir hep söylenen
“kaliteli zaman” kavramı. Tek bir tuşun
getiremeyeceği yerde başlar kalite. Aile
bağı, huzur, mutluluk, samimiyet, özgüven
gibi değerleri ne kadar zaman geçerse
geçsin ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin
bizden başka hiç kimse, hiçbir şey
aşılayamaz çocuklarımıza.
İşte bu yüzdendir ki lütfen hayatı
ıskalamayalım. Dolu dolu, çocuklarımızı
bizim yaşımıza çekerek değil, biz onların
yaşına inerek yaşayalım. Unutmayalım ki
mutlu
çocuklar
mutlu
ebeveynlerin
eseridir.
Ümit Dilek
Sınıf Öğretmeni

otivasyon gezilerimizin ikinci durağı Üsküdar Amerikan Lisesi idi. Okul
Müdürü Sn. Funda Cüceloğlu bizi karşıladığı gezimizde Üsküdar Amerikan
Lisesi’nin tarihçesi, okulun amaçları, öğrenci başarısı hakkında detaylı bilgi
verdi. Daha sonra tanıtımda görev alan öğrenciler tarafından öğrenci kulüpleri ve
okulun çeşitli etkinlikleri tanıtıldı ve okul kampusunu dolaştık.

