
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ir tanıma göre “Arkadaş: Bir  
          başkasına saygı, beğenme ve  
          sevgi duyguları ile bağlı olan 
kimse” dir. Biraz daha derin 
düşündüğümüzde ,  
arkadaşlığın bundan  
daha fazla şeyleri  
kapsadığını fark  
ederiz. Eğer  
sağlam arkadaşlıklar  
kurmak istiyorsak  
bunu oluşturan  
bazı gereklilikleri 
de bilmemiz gerekir.  
Hayatımızda öyle anlarımız vardır ki , 
karşılıklı fikir ve deneyim alış-verişi 
olduğu zaman o anlar değer kazanır, 
anlam kazanır, renk kazanır ve hatta 
çözüme ulaşırız. Böyle anlarda 
çoğunlukla arkadaşlarımızdır yakınımızda 
olanlar.  Ya da böyla anlarda ailemizden 
çok arkadaşlarımızı yakın hissederiz 
kendimize…. Kimbilir belki de bu, 
sorunlarımızdan ailemizi uzak tutma 
çabasıdır. Her şeyi kendi içimizde 
saklayamayız. İki kişi bir yükü tek 
kişiden daha rahat taşır. Bu bağlamda 
sırlar paylaşılabilir. İşte tam da bu 
noktada “güven” duygusu devreye girer. 
Artık en güvenilir limandır arkadaşlar…. 
Acaba gerçekten güvenilir mi? Sanırım 
bunun temel harcında kendi payımız çok 
büyük…Çünkü arkadaşlık ilişkileri özen 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
24.03.2014 Pazartesi 
 
09:20 Türkçe 1. Yaz. (5,6,7,8. snf)  
09:20 Sosyal Bil. 1. Yaz. (4. Sınıf) 
10:40 Ağaç Dikme Etk. (Tüm.Ok) 
15:50 8.sınıf TEOG (Tr/Mt/Fen/Sos) 
15:50 Piyano Okulu 
15:00 Basketbol Ok. 
 
25.03.2014 Salı 
 
12:30 Yüzme (3,4. sınıflar) 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl. 
15:50 Dans Okulu 
15:00 Piyano Ok.  
 
26.03.2014 Çarşamba 
 
09:20 Fen Bil.1 Yaz. (4,5,6,7,8.snf) 
10:30 Yüzme (1.Sınıf)  
12:30 Tenis(Anasınıfı)   
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.  
15:50 8.sınıf TEOG (Tr/Mt/Fen/Sos)   
 
27.03.2014 Perşembe 
 
11:30 Dünya Tiyatrolar Günü 
7.sınıf sunum 
11:00 Yeşilköy Havacılık Müzesi 
gezisi (1.snf) 
15:50 Basketbol Okulu 
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi   
15:50 İngilizce Destek Prg.  
  
28.03.2014 Cuma 
  
09:00 İng.1.yaz.(5,6,7,8.snf) 
09:20 Türkçe 1. Yaz (4. Snf) 
12:00 Yazar Nurgül Ateş söyleşi 
(Ana,1,2,3.snf) 
14:00 Golf Sporu Tan. (5,6,7,8.snf) 
15:50 Satranç Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
29.03.2014 Cumartesi 
  
09:00  6 ve 7.sınflar TEOG kursu  
(Fen-Sosyal B.) 
15:30 Veli/Öğrenci/Okul Kültür  
Etkinliği Oliver Müzikali  (3,4.5.sn) 
   

 

 EN GÜZEL ARKADAŞLIKLAR  
1. SINIFTA BAŞLAR 

ister, emek ister, sevgi ister ve en 
önemlisi saygı ister. Kuşkusuz her zaman 
“rol yapar” gibi gözüken insanlara 
rastlamışızdır. Bu kişiler doğal 
davranamazlar. Kendisine karşı doğru ve 
dürüst olan bir kişi bunu başkalarına da 
yansıtır. Bu bir erdem değildir, olması 
gerekendir bence. Samimiyet böyle 
sağlanır.  
 
Dürüstlük de samimiyetin bir parçasıdır. 
Kendi fikir ve inançlarına bağlı olmak; 
göreceli fikir değiştirmemek, sözüne 
güvenilir olmak, samimiyetin bir 
parçasıdır. Arkadaşlıklar sürecinde tabi ki 
hatalar da var olacaktır.  
 
Ancak hatayı kabul etmek, bunu dile 
getirmek, karşımızdakinin gönlünü almak 
erdemliliğini her zaman göstermeliyiz. 
Bu; arkadaşımızın ruh haline, fikir ve 
inançlarına saygı gösterdiğimizin de bir 
kanıtıdır.  
  
Karşılıklı fikirler farklı olabilir ama bu 
birisinin haklı, diğerinin kesinlikle haksız 
olduğunu göstermez. Arkadaşlık uyum 
ister, denge ister. Bunu sürekli kılmanın 
şartı ise gerçekten iyi niyete, samimi 
olmaya dayanır. Arkadaşlarımıza karşı 
yaptığımız nazik hareketler, en basit bir 
“teşekkür etme” davranışı dahi arkadaşlık 
çarklarının paslanmasını önler. 



    
 
 
 
 
 
 
 

Arkadaşlık, ( yaygın bir tabirle) bir alış- 
veriş değil; veriş-alıştır. Örneğin hasta 
olan bir arkadaşımız bizimle olan 
iletişimini aksatabilir. Ancak biz onu 
sürekli arayıp hatırını, ihtiyaçlarını 
sorabilir; ziyaretine gidebiliriz. Eksikliğini 
hissettiği bir konuda bizden yardım 
isteyen arkadaşımıza (belki o anda bize 
bir yük gibi gelse de) yardımcı olmak bir 
arkadaşlık sorumluluğudur, diye 
düşünüyorum.  
  
Tüm bu güzelliklerin yanında “zararlı” 
diyebileceğimiz arkadaşlık ilişkileri de 
gelişebilir. Bunun gelişmesine engel 
olmak daha sonra bu ilişkiyi ortadan 
kaldırmaktan daha kolaydır. 
Seçimlerimizin kişiliğimizi yansıttığı bir 
gerçektir. Unutmayalım ki hayatta her 
olgu artı ve eksileriyle vardır. Eğitim her 
şeyin temelidir.  
  
Önce kendimizi, sonra geleceğin 
büyükleri olan çocuklarımızı doğru ve 
sağlam duygularla dolu sağlıklı ve sevgi 
içeren ortamlarda eğitirsek, kurulan 
arkadaşlık zinciri tüm toplumu 
güzellikler bağlarıyla mutlaka saracaktır.  
Arkadaş olma duygumuzu ve 
arkadaşlarımızı hiç kaybetmemek 
dileğiyle… 
 

Leyla GÜNAY 
Sınıf Öğretmeni 

 
 
 
 
 

            ek sat okulumuzun en önemli  
            geleneksel yılı içi yapılan   
             aktivitelerinden biridir.  
Öğrencilerimiz her eğitim öğretim yılı 
başında belirlediğimiz toplumsal hizmet 
teması için bilgilendirilirler ve farkındalık 
kazanmaları sağlanır. Ardından 
pekiştirici faaliyetler hazırlanır, bu 
faaliyetlerin başında da evde 
hazırladıkları kekleri tenefüslerde diğer 
sınıflarındaki arkadaşlarına satarak 
oluşturdukları fon gelir. İlkokul 
seviyesinde her sınıfın sıra ile yaptıkları 
kek sat etkinliği sonunda kumbarada 
biriken paralar o yılın teması olan 
toplum hizmetine aktarılır. Bu sene 
öğrencilerimiz yılsonunda LÖSEV'i 
ziyeret edecekler hem tedavi gören 
arkadaşları ile tanışacaklar, oyunlar 
oynayıp birlikte vakit geçirecekler  hem 
de LÖSEV vakfına bağışta bulunacaklar. 
Bu sebeple bu eğitim öğretim yılının 
sloganı "Kek sat Farkındalık Kazan 
LÖSEV'e Desktek Ol" oldu. 

 
  DİŞLERİMİZİ KORUYALIM 

               ğız ve diş sağlığı uzmanı Dr. Samiye Çelik öğrencilerimizle interaktif bir seminer  
             gerçekleştirdi. Seminerde Samiye Çelik öğrencilerimize ağız ve diş yapısını,  
             fizyolojik özelliklerini anlattı. Ardından hijyenik bir diş ve ağız mukozası için 
nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bizleri bilgilendirdi. Soru cevap bölümüne 
geçmeden önce, dişlerimiz ile ilgili karşımıza çıkabilecek olası sorunların neler olduğuna 
ve hangi durumlarda diş hekimine başvurmamız gerektiğini anlattı. 

 KEK SAT FARKINDALIK KAZAN  
LÖSEV'E DESTEK OL 
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