HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

ULUSAL EGEMENLİK
VE GELECEK VİZYONU

28.04.2014 Pazartesi
TEOG SINAVI
29.04.2014 Salı
TEOG SINAVI
30.04.2014 Çarşamba
09:20 Türkçe 2. Yazılı
(5,6,7, snf)
10:30 Yüzme (1.Sınıf)
12:33 Fen Bil. 2.Yazılı (4.snf)
12:30 Tenis(Anasınıfı)
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
01.05.2014 Perşembe
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
02.05.2014 Cuma
11:00 Fen Bil.2.yaz.(5,6,7,8snf)
15:50 Satranç Okulu
15:50 Piyano Okulu
03.05.2014 Cumartesi
09:00 Randevulu Veli Toplantısı
(1.sınıf)
09:00 6 ve 7.sınflar TEOG kursu
(Türkçe-Matematik.)
10:00 International Culture Day

GEÇEN HAFTANIN YANITI
150

HAFTANIN SÖZÜ
"Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz geleceğin bir
gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa boğacak olan
sizsiniz. Kendinizin ne kadar
önemli, değerli olduğunuzu
düşünerek ona göre çalışınız.
Sizlerden çok şey bekliyoruz.
Mustafa Kemal ATATÜRK

ocuklar, gençler 1920'nin 23
Nisan günü Anadolu
bozkırlarına doğan güneş
aydınlık
geleceğin
habercisiydi.
Mustafa Kemal Atatürk ve bir avuç
kahraman insan, önce Türk toprağını
işgal eden, 19. yüzyılda tüm dünyayı
emperyal idealler uğruna hallaç
pamuğuna
çeviren
ülkelerden
kurtardı. Ardından 20. yüzyılda
kurulan ancak kökleri 3 bin yıllık olan
bir medeniyetin mirası olan bir ülkenin
tohumlarını attılar. İşte bu motivasyon
ve vizyon ile yola çıkan Mustafa Kemal
Atatürk ve bir avuç kahraman insan,
bu gün özgürce yaşadığımız, kadın
erkek eşitliğinin hukuk ile güvence
altına alındığı, demokrasinin ve insan
haklarının koruyucusu idealler ile
yoluna devam eden büyük Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilk kurumsal yapısı
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni
kurdular.
Laik, demokratik hukuk devleti olan
ülkemiz birçok iç ve dış tehditle
mücadele etmiş, Atatürk'ün çağdaş,
gelişmiş ülkeler seviyesinin üzerine
çıkma hedefi ile
yoluna devam
etmiştir. Ülkemizin güvenliği ve bekası
jeopolitik
önemi
yüksek
olan
coğrafyamızda, siz sevgili gençlerin
eğitim öğretimi sırasında kazandıkları
tarih bilinci, inklaplar, ve ulusal

bağlılığımızın önemi büyüktür. 23 Nisan
Çarşamba günü okulumuzda gerçekleşen
muhteşem kutlama töreni, Türkiye
Cumhuriyetinin yüksek idealleri için Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve
eğitim öğretim neferler öğretmenlerin
çok güvendiği çocukların ne denli yüksek
ulusal bilince ve çağdaş insanlık
değerlerine sahip olduğunu bir kez daha
gösterdi.
Henüz 5 yaşında minik yüreklerden,
yetişkin olma yolunda tüm donanıımı ile
hazır
olan
gençlere
kadar,
tüm
öğrencilerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramını coşku ile kutladı.
Cumhuriyetin çağdaş değerlerine erişmiş
ve bunu içselleştirmiş olan öğrencilerimiz
muhteşem sahne gösterileri sundular.
Velilerimiz, öğretmenlerimiz yönetiminde
öğrencilerimizin hazırladığı gösterilere
aynı coşku ile iştirak ettiler. Okul
müdrümüz Sn. Nimet Kocaman'ın günün
anlamını
vurgulayan,
hepimizi
duygulandıran konuşmasının ardından,
öğrenci
korosu,
dans
gösterileri,
dramalar, piano performansları, jimnastik
gösterisi ve Wizard of Oz Müzikalin'den
bir bölüm. Her biri özenle hazırlanmış
sunumlardı. Törenin sonunda birçok
kişinin
aklından
eminim
Halim
Yağcıoğlunun o muhteşem mısraları
geçiyordu. "İnanın Mustafa Kemaller
Tükenmez"

DOÇ. DR AHMET AKÇAY
ÇOCUKLARDA ALERJİ

BAHARIN MÜJDESİ
ÇİÇEKLER

ahar ayları herkesin üzerinde hem fizyolojik hem
psikolojik olarak olumlu etkiler yaratan bir
dönemdir. Doğanın bir parçası olan insan bilinç
altında kendine rol model aldığı diğer canlıları belki
de taklit eder. Felsefe ve mitolojide doğanın uyanışı, yeniden
varoluş, yenilenme temaları ile işlenen bu özel süreç hepimizi
derinden etkiler. Özel İstanbul Koleji'nde öğrenciler her yıl
Nisan ayında belirlenen günde okula çiçek fidanları getirerek
kendi elleri ile, toprağa dokunarak onu dikerler. Bu özel
aktivite ile hedeflenen kazanım; doğanın parçası olduğumuz,
ona saygı duymamız ve korumamız gerektiğidir. Bu
çerçevede akademik derslerde yapılan çalışmalar "Çiçek
Dikme" etkinliği ile hayata geçirilir. İnsanların dünyadaki
yaşam çeşitliliğine saygı duyan, koruyan ve seven bireyler
olmasını hedeflemekteyiz.

buldu

lerji sorunu özellikle alerjenlerin havada çoğunluk
gösterdiği bahar aylarında en üst noktaya ulaşır. Bu
alerjenler bazı insanlarda hiç bir tepkimeye neden
olmazken bazı insanlarda aşırı sonuçlar yaratabilir. Bu
durumdan korunmak için alabileceğimiz basit önlemler ile ilgili
Liv Hospital Hastanesi ile işbirliği çerçevesinde Doç. Dr. Ahmet
Akçay okulumuzda seminer düzenledi. Kendisi Türkiye'de çocuk
alerjisi konusunda uzmanlaşan çok az bilim adamından biri
olduğu için, çocuklarımız günlük hayattan örnekleyerek sorduğu
sorulara ayrıntılı yanıtlar bulabildiler. Sn. Ahmet Akçay alerji
sorununun günümüz tıp imkanları ile tedavi edilebildiğini,
tedavisi zor olan durumlarda kesinlikle kontrol altına alınabildiğini
belirtti. Öğrencilerimize alerji testi konusunda da bilgi veren
uzman doktor, testin basit bir kaç aşması olduğunu gerekli
hallerde öğrencilerimiz yaptırması gerektiğini söyledi.

KILIÇLARI KUŞANDIK
BİR SPOR DALINI DAHA TANIDIK
ılıç ile
yapılan bir
sporun ata
sporumuz
olması
gerektiği ile ilgili ön
yargı
ile
yola
çıkmıştık. Öğrenciler
kendi
arasında
konuyu
tartışırken
kulak misafiri olmak
televizyonlarda
akademisyenlerin yer
aldığı
tartışmaları
izlemekten çok daha
keyifli dahası faydalı
olabiliyor. Öğrenciler
tezlerini,
önermelerini bu güne
değin
öğrendikleri
bilgiler
ışığında
aralarında
bağlantı
kurarak yapıyorlar. Bu süreçte ortaya
çıkan zihin fırtınası gerçekten yaratıcı bir
sunum olabiliyor. Yine böyle bir
tartışmanın sonucunda Kadıköy Eskrim
okuluna vardığımızda bu sporun ata
sporu olmadığı yönünde sonlanan bir
tartışma yaşamıştık. Sonrasında hocanın

farklı
musabaka
yönteminin
olduğunu
öğrendik.
Hocamız
bize
küçük bir seminer
verdikten
sonra
flörenin
nasıl
tutulacağını,
rakibe nasıl atak
yapılacağını, nasıl
atağın
savuşturulacağını
gösterdi.
Kendi
aramızda minik bir
turnuva
bile
düzenledik.
Son
olarak bu spor ile
ilgilenen kişilerin
sağlıklarını
koruduklarını
Eskrim Federasyonunun 1923 ten sonra
kurulmuş
olduğu
bilgisini
verdiğinde
öğrencileirn birirlerine bakıp kafalarını
sallaması bu yüzdendi. Bu sırada oyun
kurallarını öğrendik, flöre, epe, sabr nedir
bunları öğrendik. Eskrimin bir olimpiyat
sporu olduğunu öğrendik. Yine eskrimin 3

vücudu yıpratmayan ama zinde tutan bir
spor olduğunu belirtti ve kendi yaşını
söylediğinde
de
şaşkınlığımızı
gizleyemedik. Ardından hatıra fotoğrafı
çektirerek okulun yolunu tutmak üzere
servislerimize gittik.

