HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
13.06.2016 Pazartesi
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
7.sınıf öğrencileri (Matematik)
14.06.2016 Salı
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
7.sınıf öğrencileri (Din K.ve
Ahlak)
15.06.2016 Çarşamba
10:00 Spelling Bee (2,3,4.sınıflar)
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
7.sınıf öğrencileri (Türkçe)
16.06.2016 Perşembe
14:00 Quiz Show (5,6,7,8.sınıflar)
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 7.sınıf öğrencileri (Fen)
17.06.2016 Cuma
04:30 Buluşma Atatürk Hava
Limanı (Bilim Kulübü)
07:15 Prag’a hareket(Bilim Kulübü)
10:30 Kapanış ve Mezuniyet Töreni
(Tüm Okul/ Okul Bahçesi)
18.06.2016 Cumartesi
Bilim Kulübü
Science Cup için Prag'da yarışıyor.

19.06.2016 Pazar
18:20 Atatürk Hava Limanı
Karşılama(Bilim Kulübü)

HAFTANIN SÖZÜ
Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi
unuttuğunda arta kalandır.
Albert Einstein

Öğrencilerimize iyi bir tatil
e geçirmelerini diliyoruz.

GÜLE GÜLE YAVRULARIM
ek çok anılarla dolu
beraberliğimizin
sonuna
geldik.
Sizleri
bugünkü
tertemiz duygularınız, gülen
gözleriniz,
sımsıcak
sevginizle anımsayacağım.
Güzel
yavrularım,
artık
yollarımız
ayrılıyor. Zaman bir su misali hızla akıp
geçiyor. Öğretmenleriniz olarak bizler
öğretmenlik görevlerimizin dışında anne
gibi, baba gibi, abla ve ağabey gibi
olmaya, gideceğiniz o uzun ve zor hayat
yolunda işinize yarayacak, başarılı
olmanızı, becerikli olmanızı, mutlu ve
huzurlu olmanızı sağlayacak bilgiler,
beceriler,
alışkanlıklar
kazandırmaya
çalıştık, çalışıyoruz.
Sevgili öğrencilerim bu seneye başlarken
bu günlerin geleceğini düşünmüyorduk,
bize çok uzak geliyordu. Yoğun bir
tempoda çalıştık. Bu zaman içerisinde
büyük bir gayret gösterdiniz. Zaman
zaman sıkıldığınız, zaman zaman da
güldüğümüz
anlar
oldu.
Hedefler
belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için
gözyaşlarımızı beraber sildik, espriler
yaptık, eğlendik. Her biriniz kendi
özelliklerinizle okulun bir yerlerine
anılarınızı bıraktınız.
Bir yaşam merdivenine tırmanmaya
başladığınız andan itibaren sizin için yeni
bir hayat başlamaktadır. Sevgili Özel
İstanbul Koleji mezunları, geleceğinize

ışık tutar umuduyla son bir ders olarak
bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum:
Tüm yaşam sürecinin içinde sürekli
okuyun,
kendinizi
çağın
gerisinde
bırakmayın. İlmin en doğru yol olduğu
bilinci içinde olun. Kendi mutluluğunuzla
yetinmeyip, toplumun mutluluğu için de
çalışın. Birbirinizi sevin ve paylaşmayı
bilin. Araştırıcı ve yaratıcı olun. Fikrinizi
demokratik
zeminlerde
tartışın.
Başkalarının fikrine saygılı olun. Vatanınızı
ve milletinizi sevip, yükselmesi için
çalışın.
Kendinizi
tanıyın.
Eksiklerinizle
fazlalarınızla kendinizle yüzleşin ve sevin
kendinizi. Merak edin. Ufkunuz merak
edip öğrendikçe açılacak, aşılmaz yolları
aşacaksınız, vardığınız hedeflere bakıp
kendiniz bile şaşıracaksınız.
İnsanları seviniz. Ben sizleri çooook
seviyorum.
Hiçbir
değerle
satın
alamayacağınız şeylere, sevginizle sahip
olabileceğinizi unutmayınız. Hoş görülü,
iyilikçi,
bağışlayıcı,
saygılı,
sabırlı,
sevecen, onurlu, çalışkan ve mutlaka
doğru olunuz. Arkadaşlarınızı iyi seçiniz.
İlerde sizleri büyük sorumlulukların
beklediğini unutmayınız. Düşlediğimiz
güzel yarınları, sizlerin kuracağına
inanıyorum. YOLUNUZ AÇIK OLSUN.

2016 Mezunları Sınıf Öğretmeni
Bilge ÖCAL

AKLA GELEN ÜÇ İSİMDEN BİRİ BEN OLMAK İSTİYORUM
üziğe dört yaşında org çalarak başlayan İrem Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Piyano Bölümünü liseyle
beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Lisans programına devam ederken O Ses
Türkiye’ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye’nin birçok yerinde sahne aldı. "Bensiz
Yapamazsın" isimli çalışmasıyla profesyonel anlamda müzik hayatına başladı.
Müzisyenimiz İrem DERİCİ okul öğrencilerimizle yaptığı sohbet öncesi EDA MANAVOĞLU ve EGE ŞAŞI’nin sorularını yanıtladı.

EDA MANAVOĞLU: İsim yapmış nice
sanatçıların albümlerinin tutmadığı bir
zamanda siz tek bir şarkıyla yükseldiniz,
başarınızın sırrı neydi?
İREM DERİCİ: Tek bir şarkı demeyelim.
Aslında şu ana kadar 11-12 şarkı çıktı.
Hepsi böyle üst üste birikerek
aslında çoğaldı. Muhtemelen o
dediğiniz şarkı “Kalbimin Tek
Sahibine” . Bilmiyorum o
şarkının
büyüsündendi
herhalde. Doğru bir zamanda
çıktı. Bütün memleket o şarkıyla
evlendi. Düğün şarkısı yaptılar.
Bilmiyorum çok şey bir şarkıydı,
hani gerçek bir şarkıydı. İşte
böyle laf ebeliği yoktu işin
içinde. Zaten önceki şarkılarda
ufak ufak tutuyordu derken
“Kalbimin Tek Sahibiyle” büyük
bir patlama yaşadım. Ondan
sonra da bütün yaptığım
şarkılar iyi kötü tuttu. Artık
sanırım insanlar o eski nesilden
biraz sıkılmaya başladı. Yeni
isimlere yer açtılar. Çok da çıkmıyor yeni
isimler. Çıkıyor da üç gün sonra
kayboluyorlar, tek şarkı tutuyor falan filan.
Başarınızın sırrı ne? Bir sırrı yok. Sadece
bende şey durumu var. Ben çok hırslıyım.
Günde 2 3 saat falan uyuyorum.

Sadece
iş
odaklı
yaşıyorum.
Çok
çalışıyorum.
Bir
de
akıllı
tercihler
yapıyorum.
EGE ŞAŞI: Ailenizde sizden başka sanatın
herhangi bir dalı ile ilgilenen var mı, yakın
çevrenizden kimler size destek olup bu dala
teşvik etti?

İREM DERİCİ: Benim annemle babam
musiki cemiyetinde tanışmışlar. İkisi de
Türk müziği eğitimi alıyormuş o dönemde.
Annem akordeon çalar, ut çalar. Babamın
ve annemin de sesi olağanüstüdür.
Zaten beni 5 yaşında konservatuar sınavına
sokan annemdi. Yani yakın çevremde

INTERNATIONAL CULTURE DAY

sanatçı arkadaşlarım oluştu zamanla. Ama
yani aile de müzikle herkesin arası iyidir
yani.
EDA
MANAVOĞLU:
Dünyadan
ve
Türkiye’den dinlediğiniz sanatçılardan birkaç
isim verir misiniz?
İREM DERİCİ:
Türkiye’den
zaten yıllardır Sezen Aksu
dinlerim.
İş arkadaşım çok
yakın
arkadaşım
Mustafa
Ceceli’yi
çok
severim.
Dünya’dan
dinlediğim
çok
sanatçı var. Güncel müzikleri
dinliyorum.
Uzun
yıllardır
dinlediğim “Incubus”. Biraz eski
kafalıyım.
EGE ŞAŞI: Müzikte hedefiniz
nedir?
İREM DERİCİ: Müzikte hedefim
her yaptığım işin bir öncekinden
daha fazla sevilmesi. Tabi bu
zor. Hatta bazı zamanlar
imkansız ama işte kısa vadeli
hayallerim
vardı.
Mesela
Bostancı Gösteri Merkezinde
çıkmayı çok istiyordum. orda sahne aldım.
Şimdi mesela Harbiye Açık Havayı çok
istiyorum. Ama dönüp böyle 80’ler 90’lar
diyorlar ya. Ben ne oluyorum 2010’lar mı
oluyorum. 2010’lar dendiğinde akla gelen
üç isimden biri ben olmak istiyorum. İlerde
öldükten sonra.

EXPLORERS OF NATURE
he kindergarten students really enjoyed being snail
hunters! We had been learning about animals and their
different habitats. We talked about what kind of animals
we can find in the school garden, and decided there
were many snails!
First, the students made habitats for the snails using plastic
boxes and putting grass, leaves, twigs, and dirt inside. Then, the
students got to search for the snails by turning over rocks and
leaves. Some were easy to find, others were very difficult to find
due to their color and size. The students enjoyed observing the
snails and giving them names. In the end, we learned it was
humane to return the snails to their natural habitats.

eçtiğimiz cumartesi günü aynı gökyüzünü paylaştığımız
farklı coğrafyanın çocuklarıyla kardeşlik ve sevgi
ekseninde birleştik. Kültürlerimizi tanıdık. Şarkılar
söyledik. Oyunlar oynadık. Eğlendik. Bir anlamda
birbirinden 35.000km ötede doğmuş, ortak hiçbir geçmişe sahip
olmayan çocukların, gençlerin sevgi dilinin konuşulduğu ortamda
nasıl buluştuğunu izledik.
Hepimizi birleştiren bu etkinlik, bu sene 3.kez organize ettiğimiz
“International Culture Day”di. Rotary International’ın değişim
programıyla ülkemizde bulunan Meksika, ABD, Brezilya, Tayvan
ve Almanya’dan gelen dünya çocukları bir arada harikulade bir
gün yaşadılar. Birçok konuda kültürlerinden sunum yaptılar.

