KÜTÜPHANEYE GİDİYORUM

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
20.11.2017 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)

21.11.2017 Salı
08:40 Türkçe 2.Sınavı (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr24)
10:00 Şişli Atatürk evi gezisi
(Atatürk'ü anma haftası)
(Preschool, Gr1)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K.
22.11.2017 Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool)
10:00 Yazar Fatih ERDOĞAN ile
kitap okuma imza ve söyleşi
etkinliği (Gr45 Gr67)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)

23.11.2017 Perşembe
08:40 Bilim Uyg. 1.sınavı (Gr5678)
15:40 Aşçılık Okulu
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi
15:50 İngilizce Destek Programı
24.11.2017 Cuma
08:40 Trafik 2.Sınavı (Gr4)
08:40 Matematik Uyg.1.s.(Gr5678)
14:00 Tenis Sporu tanıtımı (Gr567)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
15:40 Bireysel Destek Prog. (Gr8)
(Tür/Mat/Fen/Sos)

25.11.2017 Cumartesi
08:50 Destek Programı (Gr678)
09:00 Veli toplantısı (Preschool)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

HAFTANIN SÖZÜ
İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
TÜRK ATASÖZÜ

HAFTANIN SORUSU
TELEFON- BİRLİK= 9
TELLİ- GÜÇLÜ= 47
BİNEK-BEŞİK=?

CAN ONE MAN STOP GLOBAL WARMING? THE STORY OF
ELON MUSK
he world is billions of
years old and has
undergone
thousands
of
changes,
from
the
formation of rivers and
lakes to the extinction of
dinosaurs and the enormous impact of the
human race happening now. There have
also been a lot of changes in the
atmosphere - the mass of gases and air that
surround a planet. These changes have
caused the temperature to rise and global
climates to change. The effect has begun to
have harmful results for the nature and
wildlife on Earth.

important is the Tesla motor. These motors
are in cars that run off rechargeable
batteries instead of gasoline. Cars like the
ones Elon designed could help stop a large
amount of the chemicals and pollutants from
reaching the atmosphere.

He wants to eliminate the use of carbon - a
chemical that is needed to power cars that
run on gasoline - and have the world switch
to the same model that Tesla cars use. What
do you think would happen if everyone
started to drive a car that used electricity
instead of gasoline? Elon wants major
companies like Ford and Honda to start
making their cars with his design too. What
have you heard about global warming? Do
Climate change is mostly caused by you think that Elon Musk's motors could help
something called the greenhouse effect. stop it?
Maybe you've read about it in your science
Even though one man may be able to help
class. The greenhouse effect is caused by
change the world with his big invention, you
humans. The more cities and people
are still important and can help too. Turning
produce carbon dioxide and other harmful
off the lights when you don't use them,
forms of pollution, the increase of carbon
taking shorter hot showers, recycling or
dioxide will cause the pressure in the
planting a tree with your family are all great
atmosphere to change and the temperatures
ways that you can help keep the world a
to rise.
healthier place!
One man named Elon Musk wants to change
Edward Cooper
that. Elon is an engineer from Canada who
English
Teacher
has made many things. One of the most

ÖĞRETMENİMİZ GÖKHAN DUMANLI İYİLİK PEŞİNDE KOŞTU

dım

Adım
oluşumunu
hepiniz
duymuşsunuzdur.
İyilik
peşinde
koşanların bir araya geldiği ve bugüne
kadar
yüzlerce
insanın
koşarak
Türkiye’deki
Sivil
Toplum
Kuruluşlarının
projelerine maddi destek sağladığı bir platform.
İşte ben de bu oluşumla birlikte 12 Kasım 2017
günü gerçekleştirilen bu maratonda Türkiye
Tohum Otizm Vakfı adına sizlerin desteği ile
otizmli çocuklarımız için koştum. Boğaz
Köprüsü’nde başlayıp Yenikapı’da biten maraton
koşusunda finish çizgisine gelmenin huzur ve
mutluluğu içerisindeyim. Mesafe tam 10km’ydi.
Küçüğünden büyüğüne
herkesin
yüzünde
gülümseme vardı. Unutamayacağım ve hep çok
büyük mutlulukla hatırlayacağım çok özel bir

pazar oldu. Adımlarıma anlam katarak, otizmli
çocuklarımıza ışık olmaya çalıştım. Sizlerin sevgisi
ve ilgisi de en büyük motivasyonum. Destek
olmak için koştuğum Tohum Otizm vakfına bağış
yapmak çok kolay. Aşağıdaki bağlantıya giderek
bu kampanya için hazırladığım sayfamda hem şu
anda kaç kişiden bağış topladığımı görebilir hem
de isterseniz Tohum Otizm Vakfı hesabına kredi
kartı ile ya da havale/eft yolu ile bağış
yapabilirsiniz.
Eğer
Havale/eft
yöntemini
seçerseniz lütfen bağış numaramı eklemeyi
unutmayın: CC23604 Şimdiden göstereceğiniz
hassasiyete teşekkür ederim.
Gökhan Dumanlı
Yaşam Kültürü Öğretmeni
Bağış Linki: https://bagis.adimadim.org?ccid=CC23604
Kampanyamın Son Durumu: https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC23604

LET’S ALL JUMP!

DESİGN WEEK TURKEY’DEN
ÖĞRENCİMİZ NEHİR YILDIZ’A
TASARIM ÖDÜLÜ

konomi Bakanlığı koordinatörlüğünde,
Türkiye
İhracatçı
Birlikleri
organizatörlüğünde 10.Ulusal Mobilya
Tasarım Yarışması’nın ödül töreni, Design Week
Turkey kapsamında Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’de düzenlendiği ilk yıldan bu yana
tasarımcıların ilgisini en fazla çeken yarışmada
ödüllü tasarımlar Prof. Önder Küçükerman, Reşit
Soley, Aziz Sarıyer, Jan Nahum, Mustafa Toner,
Kaan Dericioğlu, Ahmet Kaleli, Didem Çapa, Fatih
Kıral, Murat Armağan ve Renan Gökyay
tarafından belirlendi. Bu sene 1.079 kişinin
tasarımlarıyla başvuruda bulunduğu yarışmada
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kategorisinde
6.sınıf öğrencimiz Nehir Yıldız “Kesik Elma
Dolabı” tasarımıyla İkoor Altın Ödülünü aldı.
Öğrencimizin tasarımı 08-12 Kasım 2017
tarihinde Design Week Turkey organizasyonuyla
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı’nda mobilya sektörünün gelişimine ışık
tutacak
tasarımlarla
birlikte
sergilendi.
Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz.

ÖĞRENCİMİZ DİLARA YAZGAN
MARATON YORUMUYLA ÖDÜL
ALDI

e give great importance to healthy
living. We try to eat healthy, nutritious
food everyday, and we also exercise
quite a lot during our PE, Dance, Tennis, and
Swimming lessons. You see we move a lot; but
we thought why not start the day with a nice
exercise, too? It is found very useful in
numerous studies about growing children that
morning exercises support energy and focus
right at the beginning of the day for our kids,
that and the fact that we L-O-V-E two things:

dancing and Yoga, we added a new healthy
habit to our morning routine: Morning Exercises!
Now every Monday-Wednesday- and Friday, we
do Yoga before breakfast, and every Tuesdayand on Thursday we stretch a little followed by
coordinating dancing as a group. We must say
that we really enjoy our new found morning
routine, and we have started to see the benefits
not only on how better we feel physically, but
also in our children’ ability to focus, and follow
through on their responsibilities with more ease

stanbul Maratonu' ile ilgili düzenlenen
''Maraton ve İstanbul''
temalı resim
yarışmasında 4.sınıf öğrencimiz Dilara Yazgan
kendi yaş kategorisinde üçüncü oldu. İstanbul’da
ilkokul ve ortaokul okullarında öğrenim
öğrencilerin katılım gösterdiği bu yarışmada aynı
zamanda spor kültürünün ve çocukların sosyal
yönünün kuvvetlenmesi de hedeflendi. İstanbul’
u ve maratonu kendi yorumuyla resmeden
öğrencimiz ödülünü 9 Kasım Perşembe günü
gerçekleşen törende öğrencimize bisiklet hediye
edildi. İstanbul’a ve maratona resmiyle renk
katan
öğrencimizi
kutluyor,
başarılarının
devamını diliyoruz.

