HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
14.11.2016 Pazartesi
08:40 Teog Den. 8.s. (Tr-Mt-Dn)
14:00 Hijyen konulu sağlık
semineri - Okul doktoru Sn.
Duygu Ünalmış (1,2,3.sın.)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
15.11.2016 Salı
08:40 Din.Kült.ve Ahlak I.Sınavı
(4,5,6,7 ve 8. sınıflar)
09:50 Teog Den. 8.s. (Fn-So-İng)
09:50 Yüzme (3.sınıflar)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Din Kült.)
16.11.2016 Çarşamba
08:40 İnsan Hak. ve Yurt .D.I. S.
(4.sınıf)
08:40 Alm./İsp. I.s. (5,6,7 sın.)
13:30 Amerikan Robert Lisesi
motivasyon gezisi (7. sın)
09:50 Yüzme (1.sınıf)
12:30 Tenis(Anaokulu)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
17.11.2016 Perşembe
08:40 Teog Den. 8.s. (Tr-Mt-Dn)
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi
15:40 İngilizce Destek Programı
18.11.2016 Cuma
08:40 Bilim Uyg. I.S. (5,6,7,8. sın.)
09:50 Teog Den. 8.s. (Fn-So-İng)
11:00 Tiyatro- Heidi- AKM
(Anaokulu, 1.sınıf)
13:30 Dağcılık Spor Tanıtım
Gezisi-TED (5,6,7. sınıflar)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
19.11.2016 Cumartesi
08:50 TEOG Destek Prog (5,6,7,8.sın)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Anaokulu)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim)

HAFTANIN SÖZÜ
Batıl inanç ve cehaletten oluşan
fanatizm, bütün asırlar boyunca bir
hastalık olmuştur.

VOLTAIRE

YİNE KİTAPLAR, YENİ KİTAPLAR, YENİ HAYATLAR
itap
okumanın
güzelliğini
ve
doyumunu

çocukluk
yıllarımda
ilçemizdeki
halk
kütüphanesinde
tattım ve bugün hala o
güzelliği
yaşamaya
devam ediyorum. Kitap
okumanın ekmek gibi,
su gibi, hava gibi yaşamsal ihtiyacım
olduğunu
hissediyorum.
Okuduğum
zamanlarda sanki vücudum için gerekli olan
bir ihtiyacımı gidermişim gibi mutlu olurum.
Her zaman en büyük zenginliğin okuduğum
kitaplarım olduğunu düşünmüşümdür. Bazen
kitaplıktaki kitaplara bakıp okuduğum anı,
zamanı
yaşayarak
anılarım
tazelenir.
Kitaplarım
olmasaydı
Avusturalya
ve
Aborjinleri, Güney Amerika’nın yağmur
ormanlarını ve leyleklerin göç yollarını nasıl
tanıyacaktım diye düşünürüm. İnsan kitap
okurken hem öğreniyor hem de durulup
sakinleşiyor.
Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk her
konuda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığı
konusunda da en örnek şahsiyetlerden
biriydi. Felsefi, iktisadi, devlet yapılanması ve
diğer konularda okuduğu kitapların bir kısmı
bugün
hala
Anıtkabir’deki
müzede
bulunmaktadır. Çoğu kitapta satırların altını
çizerek kendi el yazısıyla aldığı notları da yine
bu müzede görmek mümkün. Farklı dillerde
çıkan kitapları ise o ülkelerden getirtip, 12
kişilik bir çevirmen heyetine çevirterek
okuduğu
ve
yeni
Türk
alfabesiyle
yayınlattığını biliyoruz. Bir başka bildiğimiz
ama çoğu insanın bilmediği bir konu ise

Atatürk’ün bizzat kendisinin yazdığı bir
Geometri kitabı olduğudur. 1936, 1937 yılları
arasında Dolmabahçe Sarayı’nda yazdığı bu
kitap, Milli Eğitim Bakanlığı Matbaası
tarafından yazarının ismi belirtilmeden
“Geometri Öğretmenlerine Kılavuz” ismiyle
basılmıştır.
Aslında okuma hevesine kendini kaptıran kişi
bir süre sonra okuma aşkına düşüyor. Daha
sonra da bu aydınlanma aşkına dönüşüyor ve
her alanda gelişen düşünceleri takip etmek
için kitaplar kişiye araç oluyor. Bu alanlar,
kişiye göre değişse de insanın o alandaki
aydınlanma
aşkı
tükenmiyor.
Biz
öğretmenlerin de en önemli görevlerinden
biri çocuklarımıza aydınlanmaya giden bu
uzun yolculuğun ilk adımlarını atarken eşlik
etmek, yol göstermek ve okuma alışkanlığı
kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla her ay
okulumuzda farklı bir çocuk kitabı yazarını
ağırlar, sınıfta okuduğumuz romanların
yazarlarıyla çocuklarımızı buluştururuz. Onları
yazarlığa götüren yoldan bahsetmelerini
ister, karakterleri nasıl yarattıklarını sorarız.
Çocuklarımın sevdiği bir kitabın, yazarının
okulumuzu
ziyaret
edeceklerini
öğrendiklerinde ışıldayan gözlerini görmenizi
isterim. Bazen bu yazarların öğrencilerim
arasında güncel bir pop sanatçısının göreceği
kadar ilgi görmesini kıskanırım. Sonra da
onlar adına sevinirim. Çünkü bilirim ki onlar
da benim yürüye yürüye bitiremediğim bu
aydınlanma yoluna çıkmışlardır artık.

4A Sınıf Öğretmeni
Emine Aydın

MİNİATÜRK GEZİSİ

GÖNÜL ÜLKÜ ÖZCAN’I KAYBETTİK

5. sınıflar ile yaptığımız Miniatürk gezisinde; çoğrafyamızda
bulunan tarihi eserleri aynı oranda küçültülmüş halleri ile
inceleyip, Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Bilge Öcal’ın anlatımları
ile tarihi ve coğrafyayı keşfetme imkanı bulduk.

Türk Tiyatrosu’na katkılarıyla bir döneme damgasını vurmuş,
bıraktığı izle sonraki kuşaklara ilham kaynağ ı olmuş değerli
tiyatro sanatçımız, okulumuzdaki
drama
kulübümüzün
kurucusu merhum Gazanfer Özcan'ın eşi, değerli velimiz Sayın
Gönül Ülkü Özcan'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Gezmesi uzun ve yorucu gibi gözükse de çok zevkli ve eğitsel
anlar yaşadık. Görerek öğrenmenin daha etkin bir yol olduğunu,
gidemediğimiz yerlerdeki tarihi eserleri en azından miniatürk
hallerini görerek tanımış olduk

Başta mezunumuz Tarık Ündüz olmak üzere tüm sevenlerine
ve ailesine sabır diliyoruz.

İNSAN MI TASARIMI YARATIYOR, YOKSA TASARIM MI İNSANI…
08 Kasım 2016 tarihinde 6. sınıf
öğrencilerimizle 3. İstanbul Tasarım
Bienali kapsamında Galata Rum Okulu ‘
nu ziyaret ettik. İstanbul Kültür Sanat
Vakfı ( IKSV ) tarafından düzenlenen 3.
İstanbul Tasarım Bienali’nin teması ;
’ BİZ İNSAN MIYIZ ?
:’
Türümüzün
Tasarımı: 2 Saniye, 2
Gün, 2 Yıl, 200 Yıl,
200.000
Yıl
’’.
Öğrencilerimiz
bienalde bu başlık
altında,
insanın
200.000 yıl boyunca
tasarımla
kurduğu
ilişkiyi,
arkeolojiden
son
teknolojiye
,
tıptan
mimarlığa,
bilimden
iletişime
birçok
farklı
alanlarda,
farklı
tasarımlarla inceleme
fırsatını yakaladılar.

Bizi
insan
yapan
şey
tasarım.
Hayatımızın içinde hep tasarım var. Bu
bienalde, tüm dünyada ve farklı
alanlarda tasarımcı ve düşünürler
birbiriyle bağlantılı birçok önermeyle
yaklaşımlarını bizlerle paylaştılar. İnsan

tasarlayan canlıdır. Türümüz sonsuz
tasarım
katmanları
arasında
durmaktadır. Tasarım, insanın kabiliyet
alanını kökten genişletir.
Öğrencilerimiz,
’’Bedeni Tasarlamak,
Gezegeni
Tasarlamak,
Yaşamı
Tasarlamak
ve
Zamanı Tasarlamak’’
temalarından
yola
çıkarak ’’İnsan mı
tasarımı
yaratıyor,
yoksa tasarım mı
insanı şekillendiriyor?
sorusuna
öğrencilerimiz
hep
birlikte
cevap
aradılar.
Bu
ve
benzeri
önermeler,
bienalin
temasını
oluştururken, bizlerin
de farklı bir açıdan
bakmamıza
olanak
sağladı.

11.11.2016
Sayın Velimiz,
28 Kasım 2016 Ptesi günü balet Tan Sağtürk 3, 4,ve 5. sınıf öğrencilerimizle, söyleşi için okulumuzda
bulunacaktır. Tan Sağtürk’ün, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Don Kişot gibi klasik eserlerin bale
hikayelerini çocuklar için kendi kaleme aldığı kitapları da, her yaş grubu öğrencilerimiz için, 14 Kasım
2016 Pazartesi gününden itibaren satışta olacaktır.
Kitap alınması isteğe bağlı olup, arzu eden öğrencilerimiz, söyleşi günü aldıkları kitapları Sağtürk’e
imzalatabileceklerdir. Kitapların ederi 20TL dir. Arzu eden öğrencilerimiz, kitap satın alabilecekleri
uygun gördüğünüz bir bedelle okula gelebilirler.
Saygılarımla,
Halil Doğru
Okul Müdürü

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?
1969 yılında İzmir'de doğdu. 9 yaşındayken balet olmaya karar verdi. Orta ve Lise öğrenimini Dokuz
Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı'nda yapmış, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunu olan Tan Sağtürk; Konservatuar öğrenciliği sırasında
teklifler almış, okul bitiminde Fransız Genç Balesi'nin teklifini değerlendirerek, mezuniyet sonrası
profesyonel çalışmalarına Paris'te başlamıştır.
Fransız Devlet Balesinde kadroya alınan ilk ve tek Türk sanatçısı olan Sağtürk Fransa'da "Ömür Boyu
Kontrata" hak kazanan 15 dansçıdan biri olmuştur. Kısa zamanda Fransız vatandaşlığına da alınmıştır.
Fransa'da hocalık yapma, bale okulu açma ve grup kurma haklarını kazanmıştır.
Tan Sağtürk, Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De
France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep,
Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs, Bale ve Dans okulları kurucusudur.
Tan Sağtürk, sanat başarılarından ötürü birçok kez ödüllendirilmiştir. Bunlardan birisi de "Uluslararası
Melvin Jones Ödülüdür".
1997 Eylül ayı sonunda sanatı ile ülkesine faydalı olabilmek için Türkiye'ye gelen Tan Sağtürk İstanbul
Devlet Balesinde "Yabancı Sanatçı" statüsünde Başbalet olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Çeşitli
eserlerle Türkiye turnelerine katılmıştır. Balenin tanıtımı için Türkiye'nin her yerinde yüzlerce
konferans vermiştir.
Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi’ni açarak baleyi geniş kitlelere sevdirmiştir. Fransız Devlet
Balesine yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edith Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır. Antalya ve İzmir
Devlet Opera ve Balesinde koreografisini yaptığı "Kalp Sesi Projesi" adlı yapıtı sahnelendirmiştir.
Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda gösteri ve organizasyonu yönetmiştir.

