HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
12.05.2014 Pazartesi
15:50 Piyano Okulu / Basketbol Okulu
13.05.2014 Salı
10:30 Yüzme (3,4. sınıflar)
14:00 Tenis Kulübü Gösteri Maçları
13:00 AKM Müzikal Prova
15:50 Lego / Dans Okulu / Piyano Ok
14.05.2014 Çarşamba
10:30 Yüzme (1.Sınıf)
10:50 DinKült. 2.yaz. 4.snf
12:30 Tenis(Anasınıfı)
12:30 Anasınıfı Tenis Gösteri
Antrenmanı (Velilere)
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
15.05.2014 Perşembe
09:20 Darıca Hayvanat Bahçesi
Gez.(2. Sınıflar)
12:30 Aşiyan Müz. 8.snf
15:50 İngilizce/Basketbol Ok./Çocuk Sa.
16.05.2014 Cuma
13:00 Çocuk Tiyatrosu 'Ben Çöp
Değilim' (Anasın. ve 1.snf)
15:50 Satranç Okulu / Piyano Okulu
17.05.2014 Cumartesi
09:00 6 ve 7.sınıflar TEOG (Fen/Sos.B.)

IMAGINE THERE’S NO COUNTRY…
IT ISN’T HARD TO DO
aşlıktaki bu dizeler John
Lennon’ın, Imagine isimli
şarkısına ait. Lennon ülkelerin,
sınırların olmadığı, insanların herhangi
bir sebep için savaşmadığı
bir dünya düşünün dediği
aslında herkesi
birleştiren gökyüzünün
tek olduğunu,
vurguluyordu.
Biz de geçtiğimiz
cumartesi günü
aynı gökyüzünü
paylaştığımız
8 farklı coğrafyanın çocuklarıyla
kardeşlik ve sevgi ekseninde birleştik.
Kültürlerimizi tanıdık. Şarkılar söyledik.
Oyunlar oynadık. Eğlendik. Bir
anlamda birbirinden 35.000km ötede
doğmuş, ortak hiçbir geçmişe sahip
olmayan çocukların, gençlerin sevgi
dilinin konuşulduğu ortamda nasıl
buluştuğunu izledik.
Hepimizi birleştiren bu etkinlik, bu
sene
2.kez
organize
ettiğimiz
“International Culture Day”di. Rotary
International’ın değişim programıyla
ülkemizde bulunan Meksika, ABD,
Brezilya, Tayvan, Kanada, Fransa ve
Almanya’dan gelen dünya çocukları bir
arada harikulade bir gün yaşadılar.

Türkiye ile birlikte 8 farklı coğrafyanın
çocukları kendi ülkelerini anlattılar,
kültürlerinden,
tarihlerine,
yemeklerinden, coğrafyalarına kadar
birçok
konuda
sunum
yaptılar.
Okulumuzdan, 6. 7. ve 8. Sınıf
öğrencilerinin de katıldığı bu günde
öğrencilerimiz ev sahipliği yaptılar. Üç
temel
bölümde
planlanan
"International Culture Day" etkinlikleri
tüm gün devam etti.
Cultural Presentations:
Geleneksel
Türk
kahvaltısı
ile
başladığımız gün, ülkemizin kültürel,
tarih, coğrafya ve sosyal yaşamının
anlatıldığı Türkiye sunumu ile devam
etti. Ardından, katılımcı tüm ülkelerin
kendi ülkelerini tanıtan sunumlarıyla
devam etti. Kültürler arası bilgi
alışverişlerinin
yapıldığı
sunumlar
sonrasında açık havada hazırlanan
öğrencilerin kendi yaptığı kendi ülke
mutfağına ait yemeklerden oluşan
International Lunch bizi bekliyordu.
International Lunch :
Tüm katılımcı ülkelerin geleneksel
yemeklerinden örneklerin sunulduğu
okul bahçemizde, öğrenciler farklı

tatlar ile tanıştılar. Türk mutfağının eşsiz
damak zevki öğrencilerin ilgi odağı
olmayı yine başardı. Meksika'nın acı
sosları, Brezilya'nın ekşi tatları ile
Tayvan'ın
bölgesel lezzetleri başta
olmak üzere tüm ülkelerin yemek
kültürleri
dünyamızın
kültürel
zenginliğine en güzel örneklerdi.

Party Time Activities:
Ve vakit doyasıya eğlenmeye gelmişti.
Öğrenciler, onlar için hazırlanan
programda birbirinde eğlenceli oyunlar
da birbirleri ile yarıştı. Halat çekmece,
çuval yarışı, balon patlatma ve
yoğurtta para bulma oyunlarını tekrar
tekrar oynadılar. Oyunlar sonrası hep
birlikte dans eden öğrenciler yeni

dostluklar kurdular. Günden geriye
kalan sadece eğlence, dostluklar, yenen
harika yemekler ve kültür alışverişi
olmadı tabi ki. Çocuklar enerjileri ve,
birbirleri ile kurdukları iletişim dili ile,
farklılıkların nasıl doğal zenginliğe
dönüştürebileceğini
yetişkinlere
gösterdiler. Dünya barışı, üzerinde
yaşayan insanların farklılığından dolayı
değil;
buna
tahammül
edemeyen
yetişkinlerin hırslarından dolayı yara
alıyor. İşte belki de geleceğin yetişkinleri
olacak bu günün gençleri "International
Culture Day" ve benzeri uluslararası
etkinliklerde empati, hoşgörü, tolerans
ve
uzlaşma
gibi
kavramların
içselleştirilmesi sağlayacaktır.
Merve Erek
İngilizce Öğretmeni

NİSAN AYI
SANATÇILARI
u ay Ozan Aksu, Eren
Mızrak, Emre Kulaç'ın
hazırladığı
"Korsan
Gemisi"
isimli
çalışma
ayın
sanatçısı unvanını öğrencilerimize
getirmiştir. Fikrin ortaya çıkması,
tasarım, planlama ve yapım
aşamalarını birlikte hazırlayan üç
öğrencimiz iyi bir ekip çalışması
örneği sundular. Tarihi çizgileri
eğlenceli bir üslup ile yorumlayan
öğrencilerimiz Ozan Aksu, Eren
Mızrak
ve
Emre
Kulaç'ın
başarılarını kutluyor başarılarının
devamını diliyoruz.

