HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
02.06.2014 Pazartesi
03.06.2014 Salı
10:50 Mezuniyet Töreni provası
12:30 Yüzme (2. sınıflar)
04.06.2014 Çarşamba
09:30 Piknik 4. Sınıf
(Etiler Parkı)
10:30 Yüzme (Anasınıfı)
12:30 Sabancı Müz. (6.snf)
“Uzak Komşu -Yakın Anılar Polonya
Osmanlı Ortak Tarih “ sergisi
12:30 Tenis(1.Sınıf)
05.06.2014 Perşembe
09:30 Piknik 4. Sınıf
(Etiler Parkı)
10:00 Çevre Koruma Günü (6.snf)
sunumu
15:50 İngilizce Destek Programı
(3,4,5,6. Sınıflar)
06.06.2014 Cuma
10:50 Mezuniyet Töreni provası
07.06.2014 Cumartesi

HAFTANIN SÖZÜ
"Karşılaşılan zorluklar ne kadar
büyükse bunların üstesinden
gelmek o kadar gurur vericidir. "
Epiktetos

HAFTANIN SORUSU
Cep telefonumda mesaj yazarken
"3" tuşuna basarsam önce D'yi,
sonra E'yi, sonra da F'yi seçmiş
olurum.
DEDE yazabilmek için "3"tuşuna
kaç defa basmam gerekir?

BURSA VE İZNİK:
TARİH KOKAN BİR GEZİ
ğrencilerimizle her sene yaptığım
gezilere başlamadan önce onların
gözlerinde gördüğüm heyecan
başka hiçbir duyguya benzemiyor.
Bazı öğrencilerimiz gezeceğimiz
yerleri daha önce aileleri ile
görmüş oldukları halde,
bu yolculuğa arkadaşlarıyla
çıkacak olmaları nedeniyle
apayrı bir heyecan
içinde oluyorlar. Gezi
günü geldiğinde
öğretmen
arkadaşlarımla
birlikte ön hazırlıkları
tamamlayıp, 23 Mayıs Cuma günü saat
6.30’da okul müdürümüz Nimet Hanım ve
velilerimizin gülümseyerek bizi uğurlamasıyla
gezimize başladık.
İlk durağımız çinileriyle ünlü, iki büyük din için
de eşsiz bir öneme sahip, Anadolu’nun ilk
Türk başkenti İznik idi. İznik ismi, eski adı
Nikaia'dan gelmekte. Rumca adının önüne
'sur içinde' anlamında olan “is” eki getirilerek
“İsnikéa”
yani
İznik
olmuş.
Bursa’nın bir ilçesi olan İznik gerçekten de
surlar içinde kalmış bir kent. Dört ana
(İstanbul Kapı, Yenişehir Kapı, Lefke Kapı, Göl
Kapı) ve on iki tali kapısı bulunan surlar,
kentin çevresini beşgen şeklinde kuşatıyorlar.
İznik
Gölü’nün
çevresinde
dolaşırken
Hıristiyanların "I. Ekümenik Konsül"ünün tam
da burada, günümüzde bu gölün suları
altında
kalmış
olan Senato
Sarayı’nda
düzenlenmiş
olduğunu
ve 325
yılında
toplanan konsülde Hıristiyanlık dini için
önemli kararlar alındığını öğrendik.

Çinileriyle ünlü bir şehri ziyaret edince
atölyelerine
uğramadan
olmaz.
Türkiye’nin dördüncü büyük şehri ve
Osmanlının ilk başkenti olan Bursa şehrine
öğlen vakti vardık. Bursa’ya vardığımızda artik
karınlar acıkmıştı. Tabi ki doğrudan İskender
yemeye gittik. Bursa’da yapılacak bir geziye
merkezden başlamak en doğrusu. Ulucami’yi
şehrin merkezine alırsak bu merkezden
başlayarak şehrin kıyılarına doğru ilerledik.
Ulucami’nin ardından Orhan Gazi ve Osman
Gazi’nin türbelerini ziyaret edip, Tophane’den
Bursa Ovası’nın panoramik manzarasını
seyrettik. Koza Han’a da uğradıktan sonra
saat
15.00
gibi
otelimize
varmıştık.
24 Mayıs Cumartesi günü kahvaltıdan sonra ilk
durağımız Mudanya idi. Büyük Taarruz’un
zaferle sona ermesinden sonra 3 Ekim
1922’de burada görüşmelere başlanan ve 11
Ekim
1922’de
uzlaşmayla
sonuçlanan
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı
ve günümüzde müze olarak hizmet veren
binayı ziyaret ettik. İkinci durağımız Tirilye’de
ise Rumlardan kalan cumbalı evleri, zeytin
bahçeleri ve çam ormanları ile kaplı bir Rum
köyünü ziyaret ettik. Orhan Bey Cuma günü
fethettiği için adı Cumalıkızık olan Osmanlı
köyünde öğle yemeğimizi yedik.
Dönüş
yolunda Atatürk’ün Yalova’da çınar ağacına
zarar gelmesin diye hareket ettirdiği Yürüyen
Köşk’ü gezimizin İstanbul öncesi son durağı
idi. Öğrencilerimiz son dönem yorgunluklarını,
yaptığımız bu gezi ile atma şansı buldular ve
ülkemizin buram buram tarih kokan bir
köşesini daha birlikte keşfettiler.
Bilge Öcal
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

