HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
04.06.2016 Cumartesi

09:00 International Culture Day
(Rotary Değişim Programı
Öğrencileri ve 8.sınıflar)

06.06.2016 Pazartesi
09:30
12:00
16:20
16:25

Arboretum gezisi (1.sınıf)
Piknik- Etiler Parkı (Anaokulu)
Piyano Okulu
TEOG Bireysel Destek Programı
7.sınıf öğrencileri (Matematik)

07.06.2016 Salı
16:20
16:25

Piyano Okulu
TEOG Bireysel Destek Programı
7.sınıf öğrencileri (Din K.ve Ahlak)

08.06.2016 Çarşamba

10:00 Organik ürünler ve sağlıklı
beslenme semineri (1,2,3.sın.)
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
7.sınıf öğrencileri (Türkçe)

09.06.2016 Perşembe
15:40

TEOG Bireysel Destek Programı 7.sınıf öğrencileri (Fen)

10.06.2016 Cuma
15:40

TEOG Bireysel Destek Programı 7.sınıf öğrencileri (İngilizce)

11.06.2016 Cumartesi

09:30 Cambridge KET/PET
Starters/Movers/Flyers
Sınavları seviye sınıfları

GEÇEN HAFTANIN YANITI

EDİRNE: SINIRDAKİ AÇIK HAVA MÜZESİ
tatürk
Havalimanı’ndan
uçakla havalanınca
1200
kilometre
sonra Viyana’ya,
2200 kilometre sonra Paris’e
varırsınız. Bu yolculuğun ilk
200 kilometresinin sonunda,
Türkiye’nin Avrupa sınırlarına ulaşmışken sizi
kapıdan uğurlayan son bir şehir vardır: Edirne
Bu şehre ulaşmak için okuldan sabah saat 6.00
da velilerimizin güzel temennileri ile hareket
ettik. Saat 10.00 gibi gezimizin ilk durağına
varmıştık bile. Şükrü Paşa Anıtı ve Balkan
Savaşlarının yapıldığı alanda, Tabyaların içinde
Türk askerlerinin başarı hikâyelerini dinleyerek
gezimize başladık.
Peki, Türkiye’nin en yüksek minarelerini görmek
nasıl olur? Şehir içinde ilerlerken varlığını sürekli
hissettiren, Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği
muhteşem Selimiye Camii hepimizin nefesini
kesti. Dört farklı minaresi olan “Üç Şerefeli
Camii” ve Dünyanın 3. büyük sinagogu olan
“Edirne Büyük Sinagogunu” gözlemleyerek
yüzyıllık yaşanmışlığın tüm hoşnutluklarına tanık
olduk.
Meriç nehri kenarında yemek molası, Edirne’nin
meşhur ciğer tavasını tattıktan sonra, her yıl
Haziran ayı son haftasında düzenlenen Kırkpınar
Yağlı Güreşlerinin yapıldığı alanı görmeye gittik.
Edirne’nin simgelerinden “Kırkpınar” güreşlerinin
hikâyesini
biliyor
musunuz?
Osmanlılar
Rumeli’ye geçerlerken savaş yapmadıkları ve
mola verdikleri günlerde aralarında çeşitli
sporlar yaparak zaman geçirirlerdi. Özellikle bir
keresinde güreş tutuşan 40 yiğit içinden iki yiğit
tutuştukları
güreşi,
gece
yarısına
dek
sürdürdükleri halde, sonuçlandıramazlar. İkisi
de güreştikleri yerde yığılıp kalırlar. Arkadaşları
bu iki yiğidi Edirne yakınlarındaki güreş
yaptıkları yerde bulunan bir ağacın altına
gömerler ve Edirne’ye akınlarına devam ederler.

Zamanla Edirne fethedilir. Edirne fatihleri
Ahırköy çayırlığına geldiklerinde iki arkadaşlarını
gömdükleri incir ağacının çevresinde bir
kaynaktan çıkan suyun çayırlığa doğru aktığını
görürler. 40 yiğidin güreş tuttuğu bu yere
“Kırkpınar” adını vermişlerdir.
Padişah II. Beyazıd tarafından kurulan
Darüşşifa’ya (Hastahaneye) öğrencilerin ilgisi
büyük oldu. Darüşşifa üç bölümden oluşuyor.
Birinci bölümde poliklinikler, ikinci bölümde ilaç
deposu, üçüncü bölümde 6 veya 4 kişilik yatak
odası ile bir musiki sahnesi bulunuyor. Burada
10 kişiden oluşan musiki topluluğu tarafından
haftada üç gün musiki konserleri verilirmiş.
Karaağaç bölgesinde gezinti yapıp, Lozan anıtını
görüp, lokomotif yanında fotoğraflar çektirip
İğneada’ya doğru yola çıktık.
Akşam otelimize vardığımızda akşam yemeği
telaşı başladı. Öğrencilerin açık büfeden büyük
insanlar gibi yemek almaları, odalarına
yerleşmeleri ve arkadaşları ile birlikte olmaları
gerçekten görülmeye değerdi.
Bir
gün
önce
çıktığımız
derin
tarih
yolculuğundan sonra, havanın da yardımıyla
kumda voleybol oyunu ve sahilde deniz
kabukları toplayarak geçirilen bir yarım
günümüz oldu.
“Buradan batıda Türkiye yok” diyeceğimiz
Rezova Deresi, Beğendik Koyu, Bulgaristan
Sınırı ve Deniz Feneri gezisi yaptık. Doğanın
içerisinde Longoz Ormanlarında yürüyüşümüzü
de yaparak dönüş yolculuğuna başladık. Bazı
öğrenciler, Edirne yol ayrımlarını gördüklerinde,
“hocam geri dönme şansımız var mı?” diye
soruyorlardı. Bu gezilerin öğrencilerimize çok
şey kattığını düşünüyor, öğrencilerimizle daha
pek çok geziler yapacağımızı umuyorum.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Bilge ÖCAL

Gezi resimlerine bu linkden erişebilirsiniz.
https://drive.google.com/folderview?id=0B1hkkgRtoNT_b0I2dlgxYXpaTG8&usp=sharing

ASENA ARDAMAR SERGİLEME ÖDÜLÜ KAZANDI.
Rönesans Holding, Yaratıcı Çocuklar
Derneği ve Fotopya işbirliğinde Türkiye
genelinde
4.’sü gerçekleşen Hayvan
Hakları Kareleri Fotoğraf Yarışması’ nda
7/A sınıfından
Asena
Ardaman
sergileme ödülü alarak madalya ve 300
TL hediye çeki kazandı.
Türkiye ’ de
2004 yılında yasalarla
güvenceye alınan hayvan haklarına
dikkat
çekmek,
hayvanlara
kötü
muameleyi
engellemek
amacıyla
gerçekleştirilen yarışmaya 98 okul katıldı.
Yarışmaya toplam 6224 fotoğrafın
içinden üç fotoğrafıyla sergileme ödülü
alan öğrencimizi kutluyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

Renk temasından yola çıkarak , teller ve
keçe malzemeleri kullanarak oluşturduğu
“Renkli Şaşkın Kuş” adlı yaratıcı çalışması
ile 4.sınıftan
Defne CEMGİL mayıs ayı sanatçısı oldu.

DOĞANÇAY MÜZESİ 12. ORTAOKULLAR RESİM YARIŞMASI’NDA
DORA DOĞRU MANSİYON ÖDÜLÜ KAZANDI.
On yıl önce Ressam Burhan Doğançay ile
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Kadir Toptaş’ın birlikte başlattıkları
yarışmanın
amacı,
bütün
dünya
müzelerinde olduğu gibi Türkiye’de de
gelecek nesillerin eğitim, kültür ve sanat
bilgili
olarak
yetişmelerine
katkı
sağlamaktır.
Öğrencilerin tema sınırlaması olmadan
katıldıkları ortaokullar resim yarışmasında
6/A sınıfından Dora Doğru 8000 ’ e yakın
resmin arasından mansiyon ödülü almaya
hak kazanarak, 1000 TL eğitim bursu,
tablet, yarı dönem sanat kursu ve boya
seti kazandı.

Ödül töreni Cemal Reşil Rey Konser
Salonu’nda 31 Mayıs Salı Saat: 14.00’de
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Çok
Sesli Çocuk Korosunun sahne alacağı bir
konserle başladı.
Gökçen Koray şefliğindeki konser sonrası
ödül alan çocuklara ödülleri verildi ve
çocuk menülü kokteylle CRR üst fuayede
sergi açılışı yapıldı.
Dereceye giren ve sergilemeye değer
bulunan resimler, Mayıs – Haziran
aylarında Cemal Reşit Rey Sergi
Salonu’nda sergilenecek.

