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ugün sokaklarda 
özgürce dolaşmamızın, 
çağdaş olarak yetişiyor 

olmamızın nedenini kime sorsanız, 
kuşkusuz “Cumhuriyet” yanıtını 
alırsınız.  

“Cumhuriyet nedir?” derseniz 
de duyacağınız yanıt: “Halkın kendi kendini 

yönetmesi” olur. Peki  “Cumhuriyet çocuğu 
olmak” nedir? 

Türk milletinin en karanlık günlerinde 
karamsarlık, umutsuzluk nedir bilmeyen 
idealist, vatan sevgisi bütün benliğine 
işlemiş, sarışın mavi gözlü bir kahraman ve 
onun cesur arkadaşları ülkemiz için hiç 
kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyi 
yaptılar. İşte o gün, bugün toprakları 
üstünde yaşadığımız Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı. Bütün 
umutsuzluklara kulaklarını tıkayıp günlerce, 
aylarca mücadele ettiler. Şartlar ne olursa 
olsun çabalarına devam ettiler. 

Türk İnkılabını Atatürk gerçekleştirmiştir ve 
onun en büyük eseri “Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Milli mücadeleyi başlatan 
Atatürk ve arkadaşları o yıllarda gençtiler. 
Onlar devletimizi kurarken genç Türkiye’nin 
genç beyinleri ile yol almışlardı.  

Şimdi de onlar, Cumhuriyet çocuklarından 
gelecek adına büyük işler bekliyor. Bize 
düşen önemli görev de Atatürk ilkelerini 
yaşatmak ve geliştirmektir. Bu nedenle 
Atatürk ilkeleri ile bizim aramızdaki ilişki, 

kopmayan ve güçlü bir bağa sahiptir. 

İşte Cumhuriyet çocuğu olmak, tüm bu 
sorumlulukların bilincinde olmak, her 
fırsatta bunları dile getirebilmektir. 
Cumhuriyet bunları dile getirebilmektir. 
Cumhuriyet çocuğu olmak, geçmişte 
yapılan bu mucizelerin karşılığını, gelecekte 
göstermeye kararlı olmaktır. Bizler, insan 

sevgisi, vatan sevgisi gibi üstün değerleri 
benimsemiş; aklın, bilimin ve çağdaşlığın 
savunucuları olarak onun eserini güçlü ve 
sonsuz kılacağız. 

Siz gençlerin ve biz öğretmenlerin 
unutmamamız gereken en önemli nokta; 
Atatürk cumhuriyeti herhangi bir merciye 
veya makama değil, ülkenin güvencesi olan 
gençlerine emanet etmiştir. Biz 
öğretmenlere de yeni yetişecek nesillerin 
sorumluluğunu vermiştir. Milli kültürümüzü 
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma 
hedefini de koyarak hepimize çok büyük bir 
sorumluluk vermiştir. 

 Bu büyük görevi yerine getirmek kuşkusuz 
bir gün değil bir ömür boyu sürecek bir 
vazifedir. Cumhuriyet’in güzelliğini ve Türk 
milletine verilmiş bu değeri hep beraber 
hatırlamak ve Cumhuriyet Bayramı’mızı 
kutlamak üzere 29 Ekim’de tüm veli ve 
öğrencilerimizi okulumuzdaki törenimize 
bekliyoruz. 

Bilge ÖCAL 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

24.10.2016 Pazartesi 
 

08:40 SİS-1 

 (2.3.4.5.6.7.ve 8. sınıflar) 

16:20 Basketbol Okulu  

16:20 Piyano Okulu  

16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 

 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 

 

25.10.2016 Salı 
 

09:40 Öğrenci fotoğraf çekimleri 

(Anao,5,6. ve 7. Sınıflar) 

09:50 Yüzme (2 ve 4.sınıflar) 

16:20 Modern Dans Atölyesi 

16:20 Piyano Okulu  

16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 

 8.sınıf öğr. (Din Kült.) 

 

26.10.2016 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (Anaokulu) 

12:30 Tenis(1.sınıf) 

15:40 Basketbol Okulu 

15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi 

15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 

 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 

 

27.10.2016 Perşembe 
 

08:40 Türkçe Sınavı (4,5,6,7,8.sın.) 

10:00 Öğrenci fotoğraf çekimleri 

(1,2,3. ve 4. sınıflar) 

15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi   

15:40 İngilizce Destek Programı 

15:40 TEOG İngilizce Destek Programı  

 8.sınıf öğrencileri 

 

28.10.2016 Cuma 
 

12:00 Yarım Gün Eğitim 
13:00 TEOG Bireysel Destek Programı - 

8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 

 

29.10.2016 Cumartesi 
 

10:30 Cumhuriyet Bayramı  

 Kutlama  Töreni 

 (Okul Bahçesi)  
 

 



JOEY'S ADVENTURES 

PERA MÜZESİNDE SANATLA İÇ İÇE 

ASLI ÖZCAN İLE OKUMA VE DRAMA ETKİNLİĞİ 

22 Eylül 2016 Perşembe günü 5. Sınıf 
öğrencilerimizle birlikte, Pera Müzesinde, 
“Bedenin Dönüşümü ”, “Soyutlama”, “Kavramsal 
Yaklaşımlar”, “Dijital Evren-Reklam” 
ve “ Belgesel ” başlıklı beş temanın 
öne çıktığı  " Karşılaşmalar " ve " Veri 
Girişi" sergilerini ziyaret ettik.  
Pera Müzesi’nde ilk olarak teknoloji 

ve sanatın buluştuğu  ’’ Veri Girişi ’’  

sergisini dolaşan öğrencilerimiz, 

heykel, video ve performans 

alanlarında çalışan sanatçı Katherine 

Behar’ın pratiğini ve sanatını anlama 

ve yorumlama fırsatını buldular.  

Sergide öğrencilerimiz, robotik 

elektrikli süpürgelerden oluşan 

Roomba Rumba, USB heykel serisi  

E-Waste  (E-Atık), bir bilgisayar faresi  

sürüsü  için  Mors  alfabesiyle 

yazılmış mesajlar basan bir 3D 

yazıcının  bulunduğu “3D-&&”  ile 

sanatçının ironik ve etkileyici video eserlerini de 

gördüler. Gördüklerini bir etkinlikle pekiştirdikten 

sonra, Pera Müzesi'nin Akdeniz  

 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesiyle ortaklaşa 

düzenlediği, "Karşılaşmalar" sergisinde 

üniversitenin Resim, Heykel, Grafik, Seramik, 

Fotoğraf, Geleneksel 

Sanatlar ve Sinema 

bölümleri öğrencilerinin 

eserleriyle buluştular. 

 Öğrencilerimiz, sergide 

bulunan eserlerin 

disiplinler arası bir 

yöntemle bir araya 

gelerek sanat eserlerinin 

benzer temalarda nasıl bir 

estetik dönüşüm 

yakaladıklarını gördüler. 

Günün sonunda müzeden 

farklı sanatçıları ve 

eserlerini tanıyarak, 

yorumlayarak mutlu 

olarak ayrıldık. 

n the 12th October Moonshiner and 
Sunshiner class went on a trip to 
watch Joey's Adventures, located in 

Akatlar Kultur Merkezi. It was very exciting 
event and students got involved in the 
musical. Students was helping Joey 
Elephant finding his family and lots of 
rhetoerical questions asked by animal 
characters including, main character Joey 
Elephant. 
The theme of the play involves the 

importance of family and friendship.The 

musical was fun and interactive with lots of 

dance,singing and rhetorical questions 

which made the students think about the 

play. 

There is going to be more exciting trips 

very soon! 

1. ve 2. sınıflarla birlikte Aslı Özcan’ın kitap 

okuma ve drama etkinliğini yaptık. 

Önce kütüphanede çeşitli kitaplar 

olduğumuz,  hareketli bir drama yaptık  

 

 

 

Sonra güzel bir hikaye dinledik Aslı 

Özcan’dan. Okuduğumuz kitabın kartonlara 

yapılmış sayfalarını bir bir yerleştirerek 

eğlenceli dakikalar geçirdik. 


