
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kulumuzu diğer okullardan 

 farklı kılan ve 

senelerdir bir gelenek 

halinde her mayıs ayında 

seyircileriyle buluşan 

İngilizce Müzikal Tiyatro 

serüvenimiz bir yıllık  

yoğun çalışmalarımız 

ardından seyircileriyle buluşuyor.  

Charlie and the  Chocolate Factory 

okulumuzda da İngilizce okuma 

serilerimizde sıklıkla tercih ettiğimiz, 

Matilda, George's Marvelous Medicine 

gibi çocuk klasiklerinin yazarı Roald 

Dahl'ın sinemaya da uyarlanan bir eseri. 

Diğer eserlerinden farklı olarak 1971'de 

Holywood’un sihirli sopasının yardımıyla 

bir anda tüm dünyada ismi duyuluyor. 

2005'te ise günümüz aktörlerinden 

Johny Depp’in oyunculuğu ve Tim 

Burton’un fantastik ötesi yorumuyla bir 

kez daha popüler oluyor. Sonrasında ise 

Sam Mendes oyunu Broadway 

tiyatrolarına taşıyor, Grammyler ve 

birçok ödüller kazanan müzikal, birçok 

ülkede temsil edilerek çocukların en 

favori müzikallerinden biri oluyor. Bir 

çok pop kültür eserinin aksine içindeki 

felsefesiyle de çocuklara çok güzel 

mesajlar ileten, oyunlar şarkılar ve 

danslarla iyiyi ve doğru olanı işaret eden 

bir kurgusu bulunan eseri bizim de 

seçmemiz tesadüf değil. Hikayesini 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

18.05.2015 Pazartesi 
 
08:50 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı Kutlaması 
11:00 Tiyatro (Kırmızı Başlıklı Kız) 
anaokulu, 1. sınıf 
15:50 7.sınıf TEOG (Fen/Sos) 
15:00 Basketb. Ok.Piyano Ok.San.Atl. 
 
19.05.2015 Salı 
 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
Tatil 

20.05.2015 Çarşamba 
 
08:50 8. snf Vatandaşlık yazılı 
08:50 4,5,6,7. snf. Sos. yazılı 
10:00 Yüzme-3.sınıflar 
15:50 7.sınıf TEOG (Tr/Mt) 
15:50 Lego Mind. Kl. Piy Ok. Dans Ok 
 
21.05.2015 Perşembe 
 
08:50 3. Fen sınavı 4,5,6,7,8. snf. 
09:00 Kanlıca Boğaz gezisi 3. Sınıf 
12:00 Anaokulu Veli Katılımlı Tenis 
etkinliği 
15:50 İngilizce Destek Prg 
 
22.05.2015 Cuma 
 
06:15 Zaferin 100. Yılında 
Çanakkale gezisi 3,4,5,6,7,8. 
Sınıflar 
15:50 Satranç Ok, Piyano Okulu  
 
23.05.2015 Cumartesi 
 
09:00 Rand. veli top. 1. Sınıf 
09:00 TEOG Destek (5,7. Snf. Fen) 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

"Milletin bağrından temiz bir 
nesil yetişiyor. Bu eseri 
(Türkiye Cumhuriyetini) 

ona bırakacağım ve gözüm 
arkamda kalmayacak." 

 
Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

BUYURUNUZ WİLLY WONKA’NIN EŞİ BENZERİ 

GÖRÜLMEMİŞ ÇİKOLATA FABRİKASINA 

                              oluşturan çoklu karakterler hem birçok 

başrol oyuncusu çıkarmamıza fırsat 

veriyor, hem de hikaye kurgusundaki 

insancıl mesajları ile çocukları akıllardan 

çıkmayacak derslerle baş başa bırakıyor. 

Biraz hikayeden bahsetmek gerekirse 

yazar Roald Dahl’ın romanına, doğup 

büyüdüğü kasabada yer alan iki ünlü 

çikolata fabrikası ilham veriyor. 

1920'lerdeki endüstri devrimi sonrası 

Cadbury ve Rowntree İngiltere’nin en 

büyük iki çikolata üreticisi konumunda ve 

her ikisi de bir diğer rakibinin çikolata 

formüllerini öğrenme peşinde… Bu 

sebeple birçok sanayi casusluğu 

yaşanıyor ve her iki fabrika'da ticari 

sırlarını korumak için her yolu deniyor. 

Hikayemizin kahramanı ünlü çikolata 

fabrikatörü Mr. Willy Wonka ise ticari 

sırlarını rakiplerine satan çalışanları 

yüzünden uzun süre kapalı kalan 

fabrikasını tekrar işletmeye açıyor ve 

çikolatalarının içinde gizlediği altın bileti 

bulan beş çocuğu aileleriyle davet ederek 

herkesten sır gibi sakladığı fabrikasını 

gezdireceğini vaad ediyor. 16 Mayıs 2015 

saat 16:30'da Bay Wonka’yı 

tanıyacağımız ve eşsiz fabrikasını 

gezeceğimiz müzikalimize biz de tüm 

çocuklarımızı ve siz değerli velilerimizi 

bekliyoruz.  

  A.,Feryal,Baran 

 Yabancı Diller Bölüm Başkanı 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 ocuklarda 
 sanat 
 eğitiminin, 

çocukların kişiliğine, 
sosyalleşmeye, 
yaratıcılığına, 
özgüvenine 
birçok 
yararları 
vardır. 
Sanat 
eğitimi;  çocukların 
kendilerine güven 
duymalarını, sabırlı 
olup, negatif 
duygularının yok 
olmasını sağlar. Sanat  
ile çocuklar, kendilerini 
ve işlerini anlatabilme 
becerilerine sahip olur.  
Gözlem ve dikkat etme 
becerileri gelişir, 

bağımsız düşünebilirler. 
Korkularından uzak, özgür hareket 
edebilir, soyut ve somut kavramlarını 
kavrayarak gelecekle ilişki kurabilirler. 
Gözlemle birlikte şekillendirme yetileri 
gelişir, eleştiri yapabilirler. Çocuklar için 
sanat, onun için özgürlüktür. Onlara 
yeterince özgür alan ve zengin materyal 
verirsek, yaptıkları resimlerin, 
heykellerin gücü o kadar şaşırtıcı ve 
etkileyicidir. Onların hayal dünyaları 
inanılmazdır.  
Çocukların sağlıklı, mutlu, üretken 
olabilmeleri için, eğitimde sanatın 
hazırlayıcı etkisi gözardı edilemez. 

 İZLENİMCİ KÜÇÜK RESSAMLAR 
                              

Çocuklar çizerler, boyarlar... Kendilerini iyi 
ve farklı hissetmek ve mutlu olmak için 
çizerler. Kullandıkları sanatsal materyaller 
ile uğraşmak, yeni ve yaratıcı çalışmalar 
ortaya çıkarmak için çok hazırdırlar. Ve 
sonuç mükemmeldir. Çocuklar kendi hayal 
dünyalarındakileri ve kendilerine bıraktıkları 
izlenimleri resmederler. Bu hayalleriyle 
bezenmiş izlenimleri, her şeyden önce 
özgürlüğün sembolüdür. Resimlerinde 
kullandıkları renk, ışık-gölge oyunlar, 
perspektif ve çizgilerindeki denge ve uyum, 
makinelerin mekanik dengesinden çok 
farklıdır. Resimleri bir anda oluşuverir. 
Küçük ressamların resimlerinde verdikleri 

derinlik, uzaklık 
izlenimleri de 
farklıdır. 

Kullandıkları boya 
darbeleri, boyaların 
canlılığı ve boya 
karışımları ile bizlere 
hacimselliği 
vurgulayabilir. Bir 
bakmışız ki resim, 
her biçimin bir 
diğeriyle denge 
içinde olduğu, uyum 
dolu bir 
kompozisyona 
dönüşüvermiştir.  
Çocuklar bazen bir 
resmi oluşturmada, 
resimlerinde büyülü 
ve yaratıcı 

düşüncelerini 

gösterirken, bazen de hayallerindeki bir 
coşkuyu bize yansıtırlar. İşte farklı, yeni 
ve yaratıcı düşünceleriyle, izlenimlerini ve 
hayal güçlerini çizgilerine taşıyan ve 
kendilerini özgürce ifade eden izlenimci 
küçük ressamlar.... Sizler yarının Van 
Gogh'u, Monet 'i, Miro 'su, Picasso'sunuz. 
Sizler geleceğe sanatınızla ve 
yaratıcılığınızla ışık tutuyorsunuz.  Bizler 
de sizi her zaman  destekliyor, sanat 
dolu günler diliyoruz. 

 
          Sedef  AKSAKAL 

             Görsel Sanatlar Öğretmeni 

 9 Mayıs 1919; 
 Birinci Dünya 
 Savaşı’ndan 
sonra topraklarımızın 
yabancı  
işgalinde  
bulunduğu  
günlerde,  
Mustafa  
Kemal  
Atatürk’ün çözüm 
arayışı içinde Bandırma 
Vapuru ile Samsun’a 
çıktığı tarihtir. 
Osmanlı toprakları 
çeşitli bahanelerle 
Fransızlar, İtalyanlar, 
İngilizler, Ermeniler, 
Yunanlılar tarafından 

işgal edilmeye başlanmıştır. Milletini 
seven vatansever yurttaşlarımız çeşitli 
kurtuluş yolları aramaya başlamışlardır. 
Mustafa Kemal, kurtuluşun Anadolu 
topraklarında, Anadolu halkıyla 
birleşerek topyekûn savaşarak 
kazanılacağına inanıyordu. 
Milletimiz de yaşlısı, genci, çocuğu, 

 19 MAYISIN ÖNEMİ 
                              

kadını her şeyiyle” Ya İstiklal, ya Ölüm”  
ilkesiyle bu savaşa katıldı. Bu şekilde  
Türklerin her zaman hür yaşayacağını 
bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, pes 
etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 
Mustafa Kemal 19 Mayıs gününü özgürlük 
adımını attığı gün olarak Gençlik ve Spor 
Bayramı yapmış ve Türk gençliğine 

armağan etmek 
suretiyle bizlere 
duyduğu güveni en 
güzel şekilde dile 
getirmiştir. Bu 
nedenle bizler Türk 
gençliği olarak bu 
güvene yaraştığımızı 
çaba ve 
gayretlerimizle 
göstermeliyiz ki 
Türkiye Cumhuriyeti 
Atatürk’ün dediği gibi 
ilelebet payidar 
kalsın. 
2015 TÜRK 
GENÇLİĞİ 
Ey Türk milletinin 
Ata'sı! İşte, bu ahval 

ve şerait içinde dahi vazifem;  
Türk İstiklal ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğum kudret, 
damarlarımdaki asil kanda mevcuttur! 
Rahat ve nur içinde yat; çünkü sana söz 
veriyoruz. 

      Bilge ÖCAL 

                 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

            Hanga SİPOS                                       Reka SİPOS 
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