HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
13.03.2017 Pazartesi
08:40 Teog Deneme Gr8 (Tr-Mt-Dn)

16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
14.03.2017 Salı
08:40 İstiklal Marşı'nın Kabulu12 Mart anma programı
(Tüm okul)
08:50 Teog Deneme Gr8 (F-S-İng)
09:50 Yüzme (Gr24)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Din Kült.)
15.03.2017 Çarşamba
08:40 Fen Bilgiler I.Sınavı
(Gr45678)
09:50 Yüzme (Anaokulu)
12:30 Tenis(Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
16.03.2017 Perşembe
09:30 TAP Vakfı - Cinsel Sağlık
Eğitimi- (Gr4567)
10:00 Victor Vasarely Sergisi
Tophane-i Amire (Gr12)
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi
15:40 İngilizce Destek Programı
17.03.2017 Cuma
08:40 Çanakkale Şehitleri Anma
Günü etkinliği
(Tüm Öğrenciler /
Okul Bahçesi)
14:10 Türkçe I.Sınavı (Gr45678)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı
Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
18.03.2017 Cumartesi
08:50 TEOG Destek Prog (Gr5678)
09:00 Rand. veli toplantısı (Gr1)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Anaokulu)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim)

SINIF GÜNÜMÜZ YAKLAŞIRKEN
kulumuz
İlkokula
hazırlık
ve
1.sınıf
geleneğinde
dönemlerimizden
zihinlerimize
yer
alan,
işlenmiş görüntüler ve çağrışımlar;
her
yıl
çocukluk
dönemimizin
değerli
mart
ayında
hatıraları arasında yer almaktadır.
anaokulu ve 1.sınıf
Sevgili çocuklarımızın doğumlarıyla
öğrencilerimizin
başlayan
ebeveynlik
rolümüz,
eğitim
öğretim
katedilen bu güzel süreçlerle daha
senesi
başından
da anlam kazanmakta ve yaşama
itibaren bugüne kadar öğrendiklerini dair umut ve güzel bir gelecek
siz değerli velilerimizle paylaşmak beklentimiz açısından mihenk taşları
üzere
düzenlendiğimiz
‘Sınıf oluşturmaktadır.
Günümüz’ yaklaşıyor.
Sevgili öğrencilerimizi 12 Mart Pazar
12 Mart 2017 Pazar günü saat 16.30 günü sahnede bir Drama kesitinde rol
da başlayacak Kokteyl ve saat 17.00 alırken ya da şarkı söyleyip dans
de sahnelenecek gösteri zamanımızda ederken hayal etmek; gözlerindeki o
sevgili öğrencilerimiz, ‘en miniklerimiz’ masum
pırıltıyı
düşünmek
bize
İngilizce ve branş derslerindeki yaşamın coşkusunu hatırlatıyor ve
kazanımlarını ailelerine sergilemekten hazırlık
çalışmalarımızda
ilham
büyük
mutluluk
ve
heyecan veriyor..
duyacaklar.
İşte bu duygularla hazırlandığımız
Sizler bebeklik dönemlerini daha dün Sınıf
Günü’müze
anaokulu
ve
gibi hatırladığınız yavrularınızın, bizler 1.sınıfımızın siz değerli velilerini
de okuldaki ilk günleriyle bugünlere içtenlikle davet ediyor ve sizlerle bu
baktığımızda güzel gelişimleriyle bizi güzellikleri paylaşmayı tüm kalbimizle
etkileyen sevgili öğrencilerimizin bu diliyoruz.
anlamlı gününe tanık olmaktan büyük
Yelda Orçan
mutluluk ve gurur duyacağız.
Uzm.Psik.Danışman

RAHMİ KOÇ MÜZESİ, MATBAA ATÖLYESİ VE ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEZİSİ
23
Şubat
Perşembe
günü
4.sınıf
öğrencilerimizle “Üretimden Tüketime” ve
“İyi ki Var” ünitelerimizle ilgili olarak
Rahmi Koç Müzesine planlanmış olan
gezimizi
gerçekleştirdik.
Öncelikle
Zeytinyağı Müzesi ilgimizi çok çekti. Ege
sahillerinde yer alan Ayvalık-Bademli’deki
gerçek
bir
zeytinyağı
fabrikasının
parçalarından oluşturulan bu bölümün,
otantik bir fabrika görüntüsünde olduğunu
gördük. Bütün görseller ve modelleri
gerçeğinden ayırt edebilmek zordu.
Burada; sıcak su kazanı, gerçek bir buharlı
makine,
taşıyıcı
bantlarla
çevrilen
değirmen taşları, ezilmiş zeytin küspesi,
ezilen zeytinlerin yağını sıkmak için su
gücü ile kullanılan presler
gibi detayları görmek
mümkündür. Gerçek bir
zeytinyağı
fabrikasının
parçalarından
oluşturulmuştur.

bilgiyi kolay, ucuz ve hızlı olarak
yayılmasını
sağlamıştır.
Matbaa
teknolojisinin tarihsel yolculuğunda taş,
kil, tablet gibi yazı taşıyıcılarından zamanla
geliştirilen grafik baskı teknikleri ile
nihayet ofset baskı ve bilgisayar destekli
baskı teknolojisine kadar tüm sürecin ve
matbaanın kültürel gelişime katkıları
bizlere anlatıldı. Bitirmiş olduğumuz
“Üretimden Tüketime” ünitemiz tekrar
edilip, gelecek ünitemiz
“İyi ki Var”
ünitesine de hazırlığımız tamamlanmış
oldu.
Bazı öğrencilerimiz de geziyle ilgili
görüşlerini paylaştılar. Poyraz Alp Ayalp,

Daha sonra sıra Matbaa
Atölyesine geldi. Yazının
icadı ile tarihin başlamış
olduğu, insanlığın sözel
dünyadan, kalıcı olan
yazılı dünyaya geçmiş
olduğunu
öğrendik.
Bunun sonucu olarak
insanlar
arasındaki
iletişim
ve
iletişim
çeşitleri yaygınlaşmış.
Bunları etkin kılmaya
yarayan
buluşlar
gerçekleşmiştir. Matbaa

CAM ATÖLYESİ GEZİSİ
Cam Atölyesi gezimize giderken, camı tanıyıp ona dokunacağımızı
ve kendi cam tasarımımızı yapacağımızı bilmek çok heyecanlıydı.
Orada cam ile yapılmış harika eserler gördük.
Cam ustalarını süslü cam eşyaları yaparken şaşkınlıkla izledik,
atölyede kendimize, renkli camları puzzle gibi bir araya getirip
pano ve tabaklar yaptık. Keyifli bir gün geçirdik.
Okulda yaptığımız bu geziler ile ilgili değerlendirme çalışmalarının
olduğu gezi kitapçıklarımızı hazırlayıp sınıf panomuzda sergiledik.

çok keyifli ve öğretici bir gezi olduğunu,
Asya Tiftikçioğlu ise daha önceden
birkaç defa gezmesine rağmen öğretici ve
eğlendirici bir gezide olmaktan mutlu
olduğunu belirtti. Selin Özden de daha
önceden ailesiyle ve geçmiş yıllarda okulla
gittiğini ama yine de bu gezinin
ünitelerimizle bağlantılı olmasından dolayı
ilgi çekici ve zevkli olduğunu belirtti.
Ahmet Ayhan bu gezide çok bilgiler
öğrendiğini, özellikle matbaanın çok
önemli olduğunu öğrenmiş. Rabia Beren
Kalyoncu, gezide en çok zeytinyağı
fabrikası
ve
zeytin
hakkındaki
bilgilendirmeler çok ilgisini çekmiş. Shaya
Dahan çok güzel bir gezi olduğunu
zamanın
çok
kısa
tutulduğunu söyledi. Ali
Deniz Yanık matbaanın
insanın gelişiminde çok
önemli
olduğunu
öğrenmiş. Alp Karahan
Rahmi Koç müzesini çok
sevdiğini ve tekrar gelmek
istediğini belirtti. Stefan
Oğuzhan
Heinz
de
Ünitemizde
öğrendiklerimizle
gezide
gördüklerimizle
öğrendiğimiz
bilgilerin
daha
kalıcı
olduğunu
söyledi. Arben Balkan
Rahmi Koç Müzesi’nde
daha
fazla
zaman
geçirmeyi istediğini belirtti.

OYUNCAK MÜZESİ GEZİSİ
Biz 2. sınıflar, heyecanla beklediğimiz Oyuncak Müzesi gezimizi
yaptık.
Oyuncak Müzesi’nde dünyanın dört bir yanından getirilen 4000
oyuncakla karşılaşmak bizleri çok heyecanlandırdı.
Müzeyi gezerken her bir köşesinde bizi eğlendirecek ve
heyecanlandıracak bir şeyler bulduk. Gezi sonunda binanın alt
katında atölye çalışmasına katıldık. Kendi seçtiğimiz tahta
oyuncakları boyadık.Boyadığımız oyuncakların sahibi olmak ise
gezimizin en keyifli kısmı oldu.

