HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
25.05.2015 Pazartesi
15:50 7.sınıf TEOG (Fen/Sos)
15:00 Basketbol Ok. Piyano Okulu
15:50 Çocuk Sanat Okulu
26.05.2015 Salı
08:50 İng. 3. Yazılı (4,5,6,7,8.Snf)
13:00 Yazar Esra Ercan Bilgiç ve
yazdığı kitabın da başkahramanı
Itır Erhart, yazarın “ Itır Koşunca”
adlı kitabının söyleşi
(Anasınıfı,1,2,3. Sınflar)
10:00 Yüzme (1. sınıf)
15:50 Lego Mind. Rob. Kl. Dans &
Piyano Ok.
27.05.2015 Çarşamba
10:30 Yazar Haldun Açıkgözlü
drama ve söyleşi (Anasınıfı,1.Snf)
10:00 Yüzme (3. sınıf)
15:50 7.sınıf TEOG (Tr/Mt)
15:50 Lego Mind. Kl. Piy Ok. Dans Ok
28.05.2015 Perşembe
08:50 Mat. 3. Yazılı (4,5,6,7,8.Snf)
11:00 Rıfat Batur- yazar söyleşi ve
imza günü Kitap Doktoru-adlı
kitabıyla 3,4 Sınıf
13:00 Veli katılımlı Tenis gösteri
etkinliği 1. Sınıf
15:50 İngilizce Destek Prg
29.05.2015 Cuma
13:30 Yelken Sporu Tanıtımı
Anasınıfı Hariç Tüm Sınıflar
15:50 Satranç ve Piyano Okulu
30.05.2015 Cumartesi
09:00 TEOG Des. (5,6,7. Trk Mat.İng.)
31.05.2015 Pazar
09:00 Cambridge KET/PET
Starters/Movers/Flyers Sınavları

HAFTANIN SÖZÜ
" İnsan ne kadar çok kitap okursa o

kadar çok büyüyeceğin! bilmelidir. "
John Bangs

WONKA FABRİKASI BU KEZ ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ
İÇİN AÇILDI…
ikolata…..Yıllar
içerisinde
hakkında yüzlerce hikaye
anlatılmış, resimler çizilmiş,
söylemesi bile kulağa hoş gelen
muhteşem bir yiyecek.
Peki sizce “ çikolata” konusunda
ortaya çıkmış en büyük eser nedir?
Bir tablo mu? Yoksa ödül kazanmış bir
çikolata fotoğrafı mı? Hayır, bizce
hiçbiri değil.
Çünkü, 50 yıl önce, yazar Roald
Dahl’ın ortaya çıkardığı bu muhteşem
hikaye,
aynı
heybetiyle
yıllar
içerisinde birden fazla kez filme
dönüştü, kitap olarak birçok ülkede
milyonlarca adet baskı yaptı ve tabi ki
müzikal olarak da tarihte yerini aldı.
Özel İstanbul Koleji olarak, 2015 yılı
için seçtiğimiz müzikalimiz de tabi ki
“Charlie’nin Çikolata Fabrikası”ndan
başka bir hikaye değildi. Çikolatanın
şimdi olduğu gibi tüm çocukların
temin
edebildikleri
bir
yiyecek
olamadığı zamanlarda ortaya çıktı bu
hikaye. Ve eseri bu kadar popüler
yapan da, hikayenin ana fikri olan
“Çikolata Aşkı” idi.
1971 yılında ilk kez yazarının
senaryoyu oluşturması ile filmleşmiş
olan hikaye, Özel İstanbul Koleji
öğrenci ve öğretmenlerinin aylar
süren yoğun ve özverili çalışmaları
sonucu ortaya çıktı. 16 Mayıs 2015
Cumartesi günü, kalabalık bir seyirci
kitlesinin
beğenisine
sunulan

müzikalimizde, Charlie, Willy Wonka ve
10
yıldır
kapalı
olan
çikolata
fabrikasına girmeye, ellerindeki “ altın
bilet'lerle hak kazanan çocuklar,
öğrencilerimizin beden ve ruhlarında
tekrar can buldu.
Geçmişte denenmiş olan rock opera,
blues, dram gibi kategorilerden farklı
olarak, ciddi bir “ mizah” konsepti
üzerine
kurulu
idi
bu
seneki
müzikalimizin içeriği. Hazırlıklar okulun
açılması ile birlikte hızlı bir şekilde
başladı
ve
aylar
boyunca
öğrencilerimiz yüzlerce sayfa ezber
yapıp birçok dans figürünü de onlarca
kez çalıştılar.
Toplam 18 drama sahnesi ve 7 adet
danslı
şarkıdan
oluşan
müzikal,
yaklaşık 1,5 saat sürdü ve tüm bu
zaman diliminde de seyircileri kah
güldürdü kah hüzünlendirdi. 2. sınıftan
6. sınıfa kadar, İngilizce Drama
Kulübü’nü
seçmiş
olan
öğrencilerimizden oluşan ekip, bizleri
gerçekten o çikolata fabrikasında
hissettirmeyi başardılar.
Geçmiş senelerde olduğu gibi, bu sene
de,
geleneksel
olarak
sizlerin
beğenisine sunduğumuz müzikalimizle,
bir
kez
daha
bu
konudaki
profesyonelliğimiz ve öğrencilerimizin
üstün başarıları gözler önüne serildi.
Hepimizi
gururlandıran
tüm
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize,
bir de buradan teşekkür etmek
istiyoruz. İyi ki varsınız…

EĞİTİM
er yerde, her
işte, her zaman
başarılı olmanın
temel
koşulu
alınan
sağlam,eğitimdir.
İnsanoğlu, neye
el atsa dönüp
dolaşır eğitime
dayanır
Başarıların temelinde var
olan
eğitim,
aynı
zamanda
sorunların
çözümünde
de
ön
plandadır.
Eğitim
geçmişte de önemliydi,
bugün
de
önemli.
İnsanlar iyi eğitildikçe
toplum da ilerler. Bir
toplumun
gelişip
kalkınması
eğitimli
kişilerinin
günbegün
artmasına bağlıdır. Eğitimde okul, aile,
çevre üçlüsünün önemi eskiden beri
bilinmektedir. Çevre ve medyanın eğitime
etkisi
de
yadsınamaz.
Bir
yerde
okumuştum, “Çocuğun eğitimi, annesinin
doğumundan dokuz ay önce başlar.”
Bugünü güzel geçirenin, geçmişi de
geleceği de iyi olacaktır. Bizler hepimiz,
anneler,
babalar,
öğretmenler,
çocuklarımızın eğitimi için çalışacak,
onların geleceğini, yarınlarını kurtaracak
sorumluluğu
almalıyız.
Bu
yüzden

doldurulacak boş bir defter
gibidir. Bu defter eğitimle
yavaş yavaş dolacaktır.
Kendisini
yenilemeyen,
sosyalleşmeyen,
gelişim
gösteremeyen, değerlerine
sahip
çıkamayan
insan
mutluluğu da başarıyı da
sosyal
çevreyi
de
yakalayamayacaktır.
Kazanımların
hepsinin
temelinde eğitim vardır.
Tertemiz
bir
deftere
benzettiğimiz
beyin,
doldurulmak
için
can
atmaktadır. Beyin, alınan
eğitimle
yola
çıkacak,
hareket edecek ve kendine
yön
bulacaktır.
İnsanı
ruhen,
bedenen
güzelleştiren ve rahatlatan
amacımız, kendini bilen, ne yaptığının farkında
olan, ne istediğini bilen, disiplin ve sorumluluk
sahibi bireyler yetiştirmektir. Amacımız, her bir
bireyin kendi yaşamında, sosyal yaşamında
karşılaştığı sorunlarla mücadele edebilmesi,
sorunlarını çözebilmesi ve yoluna yılmadan
devam edebilmesidir. Hiç şüphesiz ki verilen
eğitimin amacı bu şekilde olmalıdır. Eğitimde
amaç insan yetiştirmek olduğu için eğitimin
değeri eğitilmiş insanlarla ölçülür. İnsan,
eğitime muhtaçtır. Pek çok bilgiye göre insan
beyni
doğduğunda
boştur.
Sonradan

eğitimdir. Cehaletin amansız düşmanı olan
eğitim, aydınlığa giden yoldur. Eğitim
yaşamın ta kendisidir. Eğitim, aynı
zamanda,insanı
özgürleştirir.
İnsanın,
insanı
anlamasının,
tanımasının,
dinlemesinin,kavramasının,yolu,da eğitimden geçer. Aklın ve bilimin ışığıyla
yolumuza devam ederken KİTABIN eğitimin
en güçlü aracı olduğunu unutmayalım.
Sözlerimi hepimizin bildiği bir atasözümüzle
bitirmek istiyorum:“AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR.”
Türkçe Öğretmeni
Fatma KARABULUT

SABIR
enelde bir işe
başlanır; ancak
o işin devamı
gelmez. Aslında başarı, o
işi devam
ettirmekte
saklıdır.
Yılmadan,
usanmadan,
yorulmadan
o
işin
gerekliliğini
yerine
getirebilmek önemlidir;
çünkü ancak bu şekilde
başarıya
ulaşmak
mümkündür. Sabır bu
süreçte öğrenci için bir
ilaçtır, ama sonucu çok
tatlıdır. Sabır bu süreçte
kişinin
olumsuz
duygularına
düşüncelerine set çekebilmesini sağlar.
Kişinin irade gücünün teminatıdır. Tarihte
de büyük başarılar , dayanabilme gücünün
yani sabrın neticesidir. Şimdi sizlere sabır
sonucu elde edilen bir başarı hikayesini
anlatmak istiyorum.

“EI-Ezher Üniversitesi'nin kapısına
Zekeriya EJ-Ensdrî adında 60 yaşında
bir ihtiyar gelmiş ve "Burayı kim
yönetiyor?" diye sormuş. Bekçi,
"Rektör!" demiş, ihtiyar "Ben rektör
olmak istiyorum, bana bunun yolunu
anlatır mısın?" deyince bekçi alaylı
tavırla ona eğitim durumunu sormuş,

üniversitesinde
okumaya hak kazanmış.
Bu arada büyük kültür
hizmetlerinde
bulunuyor,
sosyal
faaliyetlere, çalışmalara
öncülük
ediyormuş.
Üniversiteyi bitirdikten
sonra yüksek lisansını,
doçentlik çalışmalarını
yapıp
90
yaşında
profesör
olmuş.
Üniversite heyeti büyük
başarı
ve
çalışmalarından
duydukları
memnuniyetten dolayı
bu
90'lık
ihtiyarı
üniversiteye
rektör
ihtiyar,
ilkokul
mezunu
olduğunu
söylediğinde bekçi gülmüş ve "Amca!
Rektör olabilmek için önce ortaokul,
sonra lise, ardından da üniversite
okuyacaksın; daha sonra doktora yapıp
doçent ve profesör olacaksın; fakat
senin yaşın 60'a dayanmış, bunları
başarabilmen mümkün değil!" demiş,
ihtiyar yine de ümidini kaybetmemiş,
yalvara yakara idare amiriyle görüşme
izni almış ve sonuçta hizmetçi olarak
üniversitede göreve başlamış. Çalışırken
bir taraftan da ilkokulu, liseyi, dışarıdan
bitirmiş.
Sınavlara
girip
kendi

seçmişler. Birkaç sene görevini
titizlikle yaptıktan ve nice talebeler
yetiştirdikten
sonra
görevinden
ayrılmış. Yaşama azmi, başarma
aşkıyla dolu hayati 120 yaşındayken
noktalanmış.”
Sizlerde başarıya ulaşmak için sabrın
nimetinden
faydalanmalısınız. Yoksa
başarıya
ulaşmadan
yorulursunuz.
Unutmayınız ki başarılar, zaferler anlık
çalışmaların ürünü değildir.
SERA KILIÇLAR
Matematik Öğretmeni

