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evgili sekizler, güzel 
bir tatil geçirdiğinizi 
umuyorum. Biraz da 
ders çalışarak… Belki 

de ertelediniz arkadaşlarınızla 
geçireceğiniz eğlenceli anların 
bazılarını. Ama inanıyorum ki geleceği hayal 
etmekten vazgeçmediniz hiç. 

Yepyeni bir döneme başladınız. Hayalleriniz bu 
dönem daha da anlam kazanacak. Çünkü sizleri 
hayallerinizle tanıştıracak o muhteşem dönem 
geldi çattı. Önceden sadece hayal olarak 
tanımladığınız her şey belki de bu dönem 
gerçekleşecek. İnsan yaşamında hayaller hep 
vardır. Hayaller olmazsa yaşamın bir anlamı 
kalmaz. Hayallerimizin peşinden koşar, 
yakalamaya çalışırsak mutlu oluruz. Birçok 
anılarla dolu yılların sonuna geldiniz. Artık 
sekizinci sınıfsınız. Sekizinci sınıf demek, yeni bir 
yolun başı demektir. Tüm tedbirlerinizi alma 
zamanıdır. Bu yol, uzun bir yol değildir; ancak 
emek isteyen bir yoldur. Bu yolda yılmadan 
ilerlemenizdir arzumuz. Çünkü ilerledikçe 
kendinize olan güveniniz tazelenecektir 

Okulumuzda geçireceğiniz son dönemin hüznü 
içinde olabilirsiniz. Bambaşka duygular içinde 
olabilirsiniz. Bu yolda bir hedefiniz olmalı ve o 
hedefe doğru inanarak yürümelisiniz. Çünkü 
TEOG var. TEOG gözde büyütülmemeli, çünkü 
sadece 8. sınıf konularından sorumlusunuz. Her 
dersin sınav süresi ayrı. Çok az konudan 
sınavlara gireceksiniz. Hiçbir konu eksiğiniz 
olmamalı, olmayacak da… Güzel bir planlamayla 
bu işin üstesinden geleceksiniz. İlk bakışta bu 
durum size sıkıcı gelebilir, ama siz de 
biliyorsunuz ki bu TEOG sınavlarıyla hayatınız 
şekillenecek. İyi bir lise, gelecek için muhteşem 
bir yatırımdır. Bunun için çalışmayı hiç 
ertelemeyin. Zaman planlaması yapın ve 
özellikle test çözerken zamanı doğru kullanın. 
Konuları öğrendikten sonra bol bol test çözün. 
Çok test çözünce farklı soru tiplerini öğrenip 

test çözme tekniğinizi geliştiriyorsunuz. 
Planlama yaparken öncelikle günlük planlarla 
işe başlayabilirsiniz. Hangi saatte neler 
yapacaksınız, o gün çalışacağınız dersler ve 
konular, günlük soru çözme hedefiniz ne, kaç 
sayfa kitap okuyacaksınız… Bunun gibi pek 
çok konuyu günlük planlarınızın içine 
sığdırabilirsiniz. İkinci aşamada yapmanız 
gereken ise haftalık planlardır. Haftalık 
planlarınızda özellikle hangi derslerden hangi 
konuları çalışacağınızı belirleyebilirsiniz. Her gün 
altı dersi ayrı ayrı çalışmak mümkün olmayabilir. 
Bu sebeple TEOG’ta karşınıza çıkacak olan 6 
dersi, yani Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal 
bilgiler, İngilizce, din dersi diye gruplara 
ayırarak çalışabilirsiniz. Her gün belirlediğiniz iki 
derse çalışabilirsiniz öncelikle. Bu dersleri 
belirlerken iki dersten birinin sözel, birinin 
sayısal olmasına dikkat ederseniz daha rahat 
edersiniz. Böylece sıkılmadan ders 
çalışabilirsiniz. Ders çalışmanın yanı sıra kitap 
okumaya da devam etmelisiniz ya da daha 
başlamadıysanız hemen başlamalısınız. Çünkü 
kitap okumak sizin anlayarak ve hızlı bir şekilde 
okumanızı sağlayacak bu da soruları çok daha 
kısa sürede çözmenizi ve yorumlama gücünüzü 
arttıracaktır. Bu nedenle kitap okumayı 
yaşamınızın bir parçası, olmazsa olmazı haline 
getirmelisiniz. 

Bugünlerde atacağınız, size küçük gibi gelen 
adımlar, ileride göreceksiniz ki yaşamınızı 
şekillendirecek. Sizler de adınızı başarılı 
insanların arasında görmek istiyorsanız 
çalışmaya odaklanmalısınız. Doğru bir zaman 
planlamasıyla hem dinlenecek, hem eğlenecek, 
hem televizyon seyredecek, hem de çalışacak 
zamanı bulabilirsiniz. 

Unutmayın her şey istemekle başlıyor. 

Siz isterseniz başaracaksınız. 

Fatma KARABULUT   

T¿rke ¥ĵretmeni 

HAFTANIN ETKĶNLĶKLERĶ 
 
 

22 .02.2016 Pazartesi  
13:30  Yazar Can Gºknil sºyleĸi ve 

kitap etkinliĵi(1.,2.sēnēflar) 
16:20 Basketbol / Piyano Okulu 
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:25 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

23 .02.2016 Salē 
09:50 Yüzme (Anaokulu)  
12:00  Motivasyon Gezisi  Etkinliĵi 
 Down  Cafe  (8.sēnēflar) 
13:00  The Zone Matematik Sergisi 

Gezisi (5.,6. sēnēflar) 
16:20 Modern Dans Atölyesi 
16:20 Piyano Okulu 
16:20 TEOG Bireysel Destek Programı - 

8.sınıf öğr. (Din K.ve Ahlak) 
 

24 .02.2016 ¢arĸamba 
09:50 Yüzme (2 ve 3.sınıflar) 
11:00  Tiyatro "Bir K¿mes M¿zikali" 

(Anaokulu ve 1. sēnēflar) 
15:40 Lego Mindst./ Basketbol Okulu 
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

25 .02.2016 Perĸembe 
10:00  PTT gezisi(Anaokulu)  
11:30 Tenis  (1.sınıflar) 
15:40 İngilizce Destek Programı 
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

26.02.2016 Cuma  
08:40  Okul Deneme Sēnavē (8.sēnēflar) 
10:00  Diĸ Hekimi Samiye ¢elik-Aĵēz 
  ve Diĸ Saĵlēĵē  semineri 

(Anao kulu , 1 ,2 ,3.  sēnēflar)  
10:00  The Zone Matematik Sergisi 

Gezisi(4A, 4B sēnēflarē) 
13:00  Binicilik sporu tanētēmē 

(5,6,7.sēnēflar) 
15:40 Satranç Kulübü 
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı – 
 8.sınıf (İng) 
 

27 .02.2016 Cumartesi  
08:50 TEOG Destek Programı  
 ( 5,6,7, 8.sınıflar ) 
09:00  Randevulu veli toplantēsē 

(Anaokulu)  
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (İlköğretim) 
 

HAFTANIN S¥Z¦ 
 
Engeller beni durduramaz, her bir engel 
kararlılığımı daha da güçlendirir. 
 

 Leonardo da Vinci  
 

 

HAFTANIN SORUSU 
 

Ülkemizde aynı sayıda harfi bulunan ve birinin 
harfleriyle diğeri yazılan iki şehir nedir?. 

SEVGĶLĶ SEKĶZLERE 
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ocuklar 
hayatları 
boyunca 

ihtiyaç duyacakları 
bilim sevgisi ve 
merak duygusunu 
yaparak yaşayarak 
geliştirebilirler. 
Yeni öğretim 
yaklaşımlarının temelinde de öğrencinin 
aktif katılımı gelir. Bu nedenle deney 
yapmak, deneye katılmak ve deney 
yapmayı teşvik etmek gerekir. 
Çocuk deney yaparken 
malzemeleri tanır, uygun şekilde 
kullanır, yardımlaşmayı, 
paylaşmayı öğrenir. Yaptığı her 
deney sonunda ise bir işi 
başarmanın hazzını duyar. 
Çevresindeki basit araçları ve 
çevresinden kolayca temin 
edeceği araçları kullanarak 
yapacağı deneylerle birçok 
sorunun yanıtını kendi kendine 
bulacak, geleceğin bilim insanlığı 
için küçük adımlarını şimdiden 
atacaktır. 

Bilim kulübünde de, araştıran, 
sorgulayan ve inceleyen, 

dünyaya bilim insanı gözü ile bakabilen 
öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 
Başarılı bilim insanları ve girişimcilerin ortak 
özelliği olarak çocukluk döneminde yaşamış 
oldukları tecrübeler, merak, ilgi, 
araştırmacılık, yenilikçilik ve üreticilik 
becerileri ön plana çıkmaktadır. Kulüp 
çalışmalarında da kişisel becerilerinin ve 
bireysel zekâlarının ortaya çıkmasına uygun 
zemin oluşturan etkinlikler planlanmıştır. Bu 
şekilde çocuklarımız öğrendikleri konuları 
uygulamalı olarak deneyimleme ve 

pekiştirme fırsatı elde edebiliyor. 

Canlılar dünyası, elektriğin olağanüstü 
serüveni, mutfaklarımızın aslında bir 
laboratuvar olduğu, küresel ısınmaya ve 
çevre kirliliğine duyarlılık… Öğrenciler bu ve 
benzeri konularda bilim kulübünde yaparak, 
yaşayarak ve eğlenerek öğreniyorlar. 
Yapılan etkinliklerde bilimi hayatlarının her 
alanıyla bütünleştirerek, bilimin hayatın 
içinde olduğunu görüyorlar ve öğrendikleri 
bilimsel gerçeklerin yaşadığımız hayatla 

ilgisini kurabiliyorlar. 

Bir bilim insanının yapması 
gereken önemli süreçlerden biri 
de sunumdur. Bu nedenle bazı 
zamanlarda öğrencilere Bilim 
Çocuk dergileri dağıtılıp 
okumaları ve anladıklarını tahtaya 
çıkıp arkadaşlarına anlatmaları 
isteniyor. Bu şekilde kendilerini 
ifade etme yetenekleri de 
gelişmektedir. 

 

 

Meltem DENĶZKUķU 

Fen Bilimleri ¥ĵretmeni 

 

 

 

 

 

Okulumuz 5A sınıfı öğrencisi Zeynep Saltoğlu 5 yaşında hobi olarak 
başladığı müzik eğitiminde profesyonelliğe doğru adımlar atmaya 
başlamış. Yabancı öğretmenlerin önce yetiştirip sonra sınava tabi 
tuttukları, London College of Music ‘e katılmış ve çok iyi derece 
almıştır. 

 

600 kişinin katıldığı, London College of Music’in Grade ve Diploma 
Sınavında 97 puanla sınavın en yüksek notunu almayı başarmış ve 
birinci olmuştur. Geleceğin profesyonel sanatçısı olabilecek 
öğrencilerimizin haberlerini yapmaktan mutluluk duyuyor . 
Öğrencimiz Zeynep Saltoğlu’nu kutluyor başarılarının devamını 
diliyoruz. 

 

Sealife Akvaryum “Palyao Balēĵēnē Yeniden 
Renklendiriyoruz. ” 

Resim yarışması için öğrencilerimiz kendi hayallerindeki balıkları 
rengarenk desenlerle oluşturdular. 

 

Kendi yaş kategorilerinde ilçede derece alan öğrencilerimiz, 2A 
sınıfından Dilara YAZGAN (ilçe 1.si) , 3A sınıfından Poyraz Alp 
AYALP (ilçe 2.si) , 5A sınıfından Dirim Canda KEKOVALI (ilçe 1.si),  
Reka SİPOS (ilçe 3.sü), seçildiler. Öğrencilerimizi kutluyor,  
başarılarının devamını diliyoruz 

EĴLENEREK BĶLĶM ¥ĴRENĶYORUZ 

EN Y¦KSEK PUAN ZEYNEP SALTOĴLUôDAN RESĶM YARIķMASINDA ĶLK ¦¢ BĶZĶM 


