HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

“THE WIZARD OF OZ” : GERÇEK BİR KLASİK
ÜSTÜN BİR PERFORMANS

26.05.2014 Pazartesi
09:20 Fen Bl. 3.yaz (5,6,7,8.)
09:20 Sos.Bl 3.yaz. (4.snf)
11:00 Yazar Mina Tansel söyleşi
(3,4,5,6,7,8.sınıflar)
15:50 Basket Okulu, Piyano Okulu
27.05.2014 Salı
10:30 Yüzme (3,4.sınıflar)
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
28.05.2014 Çarşamba
09:20 Sos.Bl 3. Yaz. (5,6,7,8)
09:20 Mat. 3. Yaz. 4.snf
10:30 Yüzme (1.Sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
29.05.2014 Perşembe
09:00 İstanbul'un Fethi Etk.
12:30 Sabancı Müz. 7.snf
Polonya-Osmanlı D.nin 600 Yıllık
İlişki Sergisi
13:00 Arboretum - (1.snf)
15:50 İngilizce Destek Prg
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
30.05.2014 Cuma
09:20 Türkçe 3.yaz. 4.snf
09:20 Mat. 3.yaz. (5,6,7,8.snf)
13:00 İstanbul Yelken Kulübü
Yelken Sporu tanıtımı
15:50 Satranç Okulu, Piyano Okulu
31.05.2014 Cumartesi
09:00 6 ve 7.sınflar TEOG kursu
(Fen Sosyal B.)
01.06.2014 Pazar
09:00 Cambridge University Language
Exams.

HAFTANIN SÖZÜ

Dünyadaki karanlıkların tümü küçük
bir mum ışığını bile söndürmeye
yetmez.
Robert Alden

kulumuz İngilizce Müzikal
Drama Kulübü olarak uzun
yıllardır sahnelemeyi
düşündüğümüz Oz
Müzikalini 17 Mayıs
2014 tarihinde başarı
ile sahneledik. Oz
Müzikalini
sahnelemek
gerçekten
cesaret isteyen
bir atılım;
senaryosu,
oyunculuğu, kostümleri, 20. yy. ın en
iyi müzikleri olarak seçilmiş şarkılarını,
müzikalin uluslarası ününe yakışır bir
şekilde ve okulumuz müzikal tarihinde
sahnelenmiş olan diğer müzikaller
kalitesinde sahnelemek kulübümüzün
ideali idi.
Oz Müzikalini sahnelemeye karar
verdiğimiz Ağustos 2013 tarihinden bu
yana ekip olarak hummalı bir çalışma ve
araştırma içine girdik; 150 sayfalık bir
klasiği hikaye akışını bozmadan 20
sahnelik bir oyun haline getimek için
geç saatlere kadar süren senaryo
çalışmaları, kostüm belirleme, dekor ve
aksesuar araştırmaları, cast oluşturma
çalışmaları müzikalin iskeletini oluşturan
ön hazırlıklardı. Müzikale hayat veren
drama, koro ve dansı harmoni içinde
senaryoya yerleştirmek, öğrencilerimizin
mimik ve postür, text çalışmaları,

öğrencilerin
sahneye
giriş
çıkışlarını
zamanlama, dekorların sahneye zamanında
yerleştirilmeleri, ışık ve ses düzeni, her
sahnenin senaryo akışına göre arka plan
müziklerinin seçimi, oyunculuğu vurgulayan
ve altını çizen kaliteli ses efektlerini bulmak,
gerçekten çok emek isteyen ancak
başarması bir o kadar da keyif veren
çalışmalardı.
Öncelikle bir
eğitmen olarak, müzikal
performansların öğrencilerimize kattığı öz
güven, takım çalışması, uzun zaman
dilimine yayılan bir projeyi takım çalışması
ruhu ile gerçekleştirme bilinci onlara gerek
akademik gerek sosyal kişilik oluşturmada
büyük faydalar sağladığını memnuniyetle
gözlemlemekteyim. Bu müzikalleri kendi
ana
dillerinden
farklı
bir
dilde
gerçekleştirmeleri ise ayrı bir kıvanç
kaynağı.
Tüm ön hazırlıklara öğrencilerimizin bir
sene boyunca disiplinli, azimli ve özverili
katkıları, yaşlarından beklenmeyecek üstün
performansları sayesinde, 17 Mayıs’ta, Oz
Müzikali’nin uluslarası ününe ve okulumuz
müzikal geçmişine yaraşır şekilde başarı ile
sahnelemenin verdiği haz ve gururu
yaşamaktayım.
Bir
kez
daha
öğrencilerimizi, ekibimizi, okulumuzu, bizi
yalnız
bırakmayan
ve
destekleyen
velilerimizi kutlarım.
Feryal Baran
Yabancı Diller Bölüm Başkanı

ÖĞRENCİMİZ NİL YILDIZ'A
İKİ BRONZ MADALYA
eşiktaş İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğünce
düzenlenen
yüzme
yarışması
heyecanlı
dakikalara
hatta
saniyelere sahne oldu.
Okulumuzda
anasınıfında başlayan,
bir ders olarak yapılan
yüzme,
3.sınıftan
itibaren kulüp çalışması
olarak
devam
etmektedir.
Yüzme
küçük yaş çocuklarında
bedensel
faaliyetler
içinde su direncine
karşı yapılan bir spor
olması nedeniyle kas
kuvvetine ve genel
dirence
önemli
katkılarda
bulunmaktadır. Ayrıca
yine özellikle çocukların eklem, kıkırdak
ve tendom gelişimlerine olumlu etkiler
sağladığı kanıtlanmış bir spor dalıdır
yüzme branşı.
Bağışıklık sistemini

olarak kendine güveni
ve başarabileceklerini
önceden
görmeyi
sağlayan spor dalıdır.
Düzenli
çalışmalar
yüzme
sporunda
nerelere
gelinebileceğini
ve
kişinin sınırlarını ne
kadar
zorlayabileceğini
ortaya koyar. İşte
sınırları zorlayan 6.
sınıf öğrencimiz Nil
Yıldız 50 m. serbest
ve
50m.
kurbağlamada
3.
olarak
bizleri
grurlandırdı. Yine aynı
turnuvada
Alinsu
Doğancı
50m.
kurbağlamada
4.
olarak
yarışmayı
uyarması ve metabolizmanın düzenli
çalışmasını sağlaması kişileri hastalıklardan
korumaya yönelik önemli katkılar sağlar.
Çocukların ruhsal gelişiminde özellikle birey

DOĞANIN ASIL SAHİPLERİ İLE
BAŞ BAŞA BİR GÜN

ayvanlar ile insanlar arasındaki ilişki hiç de
azımsanamayacak kadar eskiye dayanır. Yırtıcıları
saymazsak hayvanlar insanların doğal dostudur.
Aynı yerkürenin canlıları olmak bu sevginin kaynağıdır
şüphesiz. Öğrencilerimize sınıf içerisinde kazandırmak
istediğimiz özelliklerden biri de hayvan sevgisi ve doğaya
saygı duymaktır. Ayrıca fen bilgisi derslerinde biyolojik
çeşitlilik konusunda işlediğimiz konuların bir uzantısı olarak
her yıl Darıca Hayvanat Bahçesini ziyaret ederiz. Böylece
derslerde gördüğümüz teorik bilgiyi yaşamımızda inceleme
fırsatı buluruz. Darıca Hayvanat Bahçesinde bir rehber
eşliğinde başlayan gezimiz yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kuşlardan, memelilere, sürüngenlerden, deniz canlılarına
kadar onlarca çeşit canlıyı yakından gözlemleme imkanı
yaşadık. Fotoğraf çektirmeyi de unutmadık..

bitirdi. Öğrencilerimiz Nil Yıldız ve Alinsu
Doğancı'yı
kutluyor
ömür
boyu
başarılarının
artarak
sürdürmelerini
diliyoruz.

CAM MEDENİYETİN
BAŞLANGICIDIR

am çoğunlukla saydam veya yarı saydam halde
kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların
muhafazasına imkân veren inorganik amorf yapıda bir
katı madde, diyerek açıkladı rehberimiz Antik çağlardan beri
gerek
inşaat,
gerekse
süs
eşyası
olarak
camdan
yararlanıldığından bahsetti. Ayrıca günümüzde halen en basit
araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok
yaygın bir kullanım alanı olduğunu söyledi. Ardından hep birlikte
renkli camlardan şekiller yapılan bir atölyeye gittik. Cam ısıtılınca
aynı bir macun gibi eğilip bükülebiliyordu. Sonrasında cam
fırınlarının bulunduğu bölüme gittiğimizde gördüklerimiz daha da
şaşırtıcıydı. Büyük fırınların içinde vazolar, cam küreler
yapılıyordu. Çok yüksek ısı kullanılan bu işlemler sırasında alınan
güvenlik önlemlerini de gözlemledik. Devamında atölyeye
geçerek biz de cam ile becerilerimizi sergiledik.

