HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
17.11.2014 Pazartesi
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
15:50 Piyano
15:50 Basketbol Okulu
15:50 TEOG Destek Prg. (8.snf)
18.11.2014 Salı
10:00 Yüzme (1. Sınıf)
12:00 Sınav Stresi semineri, Uzm.
Psi. Zerrin Okçuoğlu Kadıoğlu
7-8. sınıflar.
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
19.11.2014 Çarşamba
10:30 Yüzme 3. Sınıflar
15:50 Basketbol Okulu
15:50 TEOG Destek Prg.(8.snf )
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
20.11.2014 Perşembe
08:50 Din Kül. Yaz. 1
(4,5,6,7,8. snf)
10:00 Joan Miro Sergisi Sabancı Müz (5 ve 6. snf)
11:30 Tenis (1. Sınıf)
15:50 İngilizce Destek Prg.
21.11.2014 Cuma
08:50 Okul Deneme snv.(8. snf.)
10:00 Pera Müzesi Polonyalı
Oryantalistler Konulu Sergi -(6,7s)
10:00 Yazar Nesteren Gazioğlu,
Söyleşisi 2,3,4.sın
13:30 Trafik Güvenliği sınavı, 4.sn.
15:50 Satranç Okulu
15:50 Piyano Okulu
22.11.2014 Cumartesi
09:00 5,6 ve 7.sınflar TEOG destek
prog (İng, Tür, Mat.)

HAFTANIN SÖZÜ
"Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun;
martı sevdiği denizden asla
vazgeçmez."
Alfred Capus

BİR OKUL GELENEĞİ: OKUL ABLA-AĞABEYLİĞİ
UYGULAMAMIZDAN KESİTLER
kulumuzun Açılış Töreni Gül
Seremonisi’nde eşleştirilen
küçük ve büyük sınıf
öğrencilerimizin birbirlerini
daha yakından tanımalarını ve yıl içinde
devam edecek olan
kardeşlik duygusu için
tekrar yakınlaşmalarını
sağlamak için ortak
etkinliklerimize devam
ediyoruz. Okul
geleneğimizde
yer alan okul
abla-ağabeyliği
uygulamasını
yaşama geçirmek
üzere her okul başlangıcında olduğu gibi
bu yıl da anaokulu,1.sınıf, 7.sınıf ve
8.sınıf öğrencilerimizle bir araya geldik.
Güneşli güzel bir okul gününde okul
bahçemizde
anaokulu
ve
1.sınıf
öğrencilerimizle bir araya gelen 8. ve
7.sınıf abla ve ağabeyleri; kardeşleriyle
neşeli oyunlar oynadılar, sohbet ederek
birbirlerini yakından tanıdılar, sonrasında
ise anaokulumuzda kardeşlik ve sevgi
temalı bir resim yaptılar. Okulumuzun bu
geleneği, içinde değerli bir felsefe
barındırıyor.
Okula
heyecan
ve
bilinmezlik duyguları içinde ilk adımlarını
atmış küçük sınıf öğrencilerimizin okul

yaşamı içinde karşılaşabilecekleri ufak
zorluklarda kendilerine destek olacak bir
abla/ağabeye sahip olduklarının güvenini
hissederek okula karşı aidiyet duyguları
güçlendirmek; diğer yandan da büyük
öğrencilerin
içlerindeki empati ve
sevgiyi,
yardımlaşmayı
harekete
geçirerek
küçük
kardeşlerine
bağlanmalarını
ve
onlara
destek
olmalarını teşvik etmek; geleneğimizin
gerisinde yatan felsefeyi açıklamakta.
Bu
etkinlik
sonrasında
büyük
öğrencilerimize
izlenimlerini sorduk.
Öğrencilerimiz
çok
eğlendiklerini,
kendilerini mutlu hissettiklerini ve küçük
kardeşlerini
çok
sevdiklerini
dile
getirdiler.
Aynı
şekilde
küçük
öğrencilerimizin de abla ağabeylerine
sıcak duygularla bağlılık geliştirdiğini
gözlemlemek bizleri çok mutlu etti.
Öğrencilerimizle güzel bir başlangıç
yaptığımız bu geleneğimizin yıl içindeki
yansımalarını birlikte izleyerek bu sıcak
yakınlaşmayı daha ileriye taşımamız
ümidiyle çalışmada emeği geçen tüm
değerli
öğretmenlerimize
teşekkür
ediyorum.
Yelda Orçan
Okul Psikoloğu

OKUL ABLA AĞABEYLİĞİ ETKİNLİĞİ ARDINDAN
8A SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN İZLENİMLERİ
"Her yıl okulda küçük kardeşlerimiz olur
bu sene de benim kardeşlerim Ural ve
Sinan idi. Sinan çok hareketli ve çok iyi
bir çocuk, Ural, çok nazik ve çok tatlı bir
çocuktu. İlk başta Ural ve Sinan ile
oyunlar oynadık. Sonra beraber resim
çizdik. Resmimiz diğer resimlere göre
en güzeliydi.
Ural güzel bir kalp ve güneş çizmişti.
Sinan ise kocaman bir roket çizmişti.
Hemen yanında da bir insancık çizmişti.
Diğerleri ise bizden kopya çekmişti.
Harika bir gün oldu. Bu günü
güzelleştirdikleri
için
kardeşlerime
teşekkür ediyorum."
Maya Arcan
"Pazartesi günü okulda bir etkinlik
yaptık: Okul kardeşlerimizle eğlenmek.
Ben kardeşlerimle oynarken kendimi
mutlu hissettim. İlk olarak kardeşlerimle
biraz oynadım. Sonra onlarla birlikte
sevgiyle ilgili bir resim çizdik."
Eda Kurşunoğlu
"İlk olarak bu etkinliğin ne kadar
eğlenceli, öğretici ve destekleyici
olduğunu belirtmek isterim. Etkinlik,
herkesin okul kardeşleriyle tanışmasıyla
başladı. Tanışıp birbirimize alıştıktan
sonra oyun oynadık. Oyun bir takım
çalışması oyunu olduğu için birlikte
hareket ettik. Son olarak da birlikte
resim çizdik."
Erva Danişment
"Kardeşlerimle
çok
eğlendim.
Kardeşlerimin ismi Sina ve Ada idi ve
benim de adım Ada..Onun için çok
güzel
anlaştık.
Beden
Eğitimi
öğretmenimizin sayesinde güzel oyunlar
oynadık ve sonra birlikte güzel resimler
çizdik ve etkinliğimizi burada bitirdik."
Ada Arcan
"29 Eylül Pazartesi günü biz, 7.sınıflar,
anaokulu ve 1.sınıflar ile okul kardeşliği
etkinliklerini yaptık. Ben kardeşlerim
Deniz ve Can ile çok eğlendim. Beden
Eğitimi
öğretmenimizin
hazırladığı
oyunları oynadık ve resimler çizdik.
Çok güzeldi. Bunları yaparken Deniz ve
Can’ın bazı özelliklerini fark ettim; Deniz
istekli bir kız, konuşkan, sevecen ve
güzel resim çizen birisi.. Can ise biraz
daha sakin, sessiz ama söylediğinizi
hemen yapan bir çocuk. Böyle olunca
kardeşler arasında denge oluyor tabi.
Kardeşlerimi çok seviyorum. "
Ozan Aksu

"29 Eylül Pazartesi günü saat 12:30’da
bahçede kardeşlerimizle buluştuk. Benim
kardeşlerim Melisa ve Leyla idi. Gül
seremonisinde tanışmıştık zaten. Hemen
bir daire oluşturup Beden Eğitimi
öğretmenimizin dağıttığı topları toplamaya
başladık.

bana benzettiler. İki kardeşimi de çok
sevdim, onlara eğitim hayatında başarılar
diliyorum. Okulda sorun olursa beni bulmanız
yeter çocuklar."

Oyun
oynadıktan
sonra
iki
grup
oluşturduk. Biz 2.gruptuk. Anasınıfında
resim çizmek için bekledik. Sıra bize
geldiğinde masalara kağıt ve boya
koymuşlardı, hemen resmimize başladık.
Temamız ‘sevgi’ idi..Onlar resim çizdi, ben
de onlara yardım ettim ve etkinliğimiz
sonlandı. Çok zevkliydi."
Peri Kavvas

"Okulumuzda her yıl olduğu gibi bu yıl da
ağabey abla- kardeşlik etkinliği yapıldı. Geçen
yıl da katılmama rağmen bu yıl yeni
kardeşlerim
oldu.
Yılın
başında
kardeşlerimizin belirlendiğini duyunca çok
sevinmiştim. Bu etkinliğe yeniden katılmak
çok zevkliydi.

"29 Eylül 2014 Pazartesi günü Okul Abla
Ağabeyliği etkinliğinde okul kardeşimle
tanıştım. Önce okulumuzun bahçesinde
Beden Eğitimi öğretmenimiz eşliğinde
oyunlar oynadık.
Sonradan okulumuzun anaokulunda okul
kardeşlerimizle renkli karton kağıda kuru
boyayla sevgi temalı bir resim çalışması
yaptık ve sonra sınıflarımıza geri döndük.
Okul kardeşlerimle tanıştım, çok mutlu
oldum ve onlarla çok eğlendim."
Emre Kulaç
"O gün çok heyecanlıydım, acaba ne
olacaktı?
Öğretmenlerimiz
bize
kardeşlerimizle etkinlikler yapacağımızı
söylemişti, çok eğlendik..Özellikle okul
kardeşim beni öpünce çok şaşırmıştım.
Diğer kardeşimi de çok sevmiştim,
hareketliliği
çok
hoşuma
gitmişti.
Arkadaşlarım daha ilk günden Oğuz’u

Eren Mızrak

Rehber
öğretmenimiz
bizi
bahçeye
çağırdığında kardeşlerimiz bizi bekliyorlardı.
Kardeşlerimiz ile eşleştik. Benim kardeşlerim
anaokulundan Meral ve Natan çok tatlılardı.
Birlikte oyunlar oynayıp günün anısına resim
çizdik. Çok eğlenceli bir gündü "
Ecem Diniz
"29 Eylül Pazartesi günü okul kardeşlerimizle
yeniden birleştik. Çoğumuzun iki kardeşi
vardı. Benim birinci sınıftan Yaz ve Yusuf
Kaan kardeşlerimdi. Birlikte Beden Eğitimi
Hocamız Sn.Hakan Sağlam eşliğinde oyun
oynadık ve Okul Psikoloğumuz Sn.Yelda
Orçan ve 1.Sınıf Öğretmenimiz Sn. Leyla
Günay eşliğinde resim çizdik.
Birlikte çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Bu
okula ilk geldiğimden beri okul ablası olmak
istiyordum. Kardeşlerimi çok sevdim ve
onların da beni sevdiğini umuyorum."
Nisan Günalçın

