
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugün okulumuzda özür 

dileme günü. Tüm okulun 
katılımı ile gerçekleştirilen 

‘Özür Dileme’ etkinliği 
rehberlik servisi öncülüğünde hayata 

geçirildi. Bu olumlu davranış hakkında 

düşünmek ve kendi içimizde 
muhakeme yapmak için bu etkinlik iyi 

bir fırsat sunuyor bizlere. 

 ‘Hangi durumlarda özür dilenmesi 

gerekir?’ sorusunun cevabı ile 
başlayan etkinlikte, öğrencilere şans 

kurabiyeleri dağıtıldı. Kurabiyeleri 

ortasından kırarak açan öğrenciler 
içerisinden çıkan notları sesli okudular 

ve kendi aralarında anlamları üzerinde 
durdular. Ardından kartondan 

hazırlanan kırık kalplerin dağıtıldığı 

sınıflarda, kırdığımız kalpleri nasıl 
alabileceğimiz hakkında konuştuk, 

olayı somut hale getirerek kırık 
kalpleri yara bandı ile onardık. 

‘Kırdıysak özür dilemeyi, kırıldıysak 

affetmeyi bilmemiz gerekir’ sözünden 
yola çıkarak öğrenciler her iki 

durumda da nasıl hissettiklerini, 
duygu ve düşüncelerini bizlerle 

paylaştılar, empati kurarak birbirlerine 
yakınlaştılar. Özür dilerim çünkü… 

dediler ve anımsadıkları yaşanmış 

konular hakkında arkadaşları ve 
öğretmenleri ile yüzleştiler. 

Özür dilemenin, anlaşmazlıkların 
ortadan kalkmasında büyük payı 

vardır. Alınan duygusal yaraları 

hafifletir, olumsuz duyguları iyileştirir 
ve iyileşmeyi hızlandırır. Peki, bu 

mucizeler nasıl gerçekleşir? Özür 
dilemek olanları kabul etmektir. Olası 

bir yara karşısında duyulan pişmanlığı 
dile getirir. Açılan yaranın kasıtlı 

olmadığını, ama iyi niyetle yapılan bir 

şeyin olumsuz ve beklenmedik bir 
sonucu olduğunu ifade eder. Özür 

dilemek çok şey başarır. 

Özür dilemek bir erdemdir, büyüklük 

göstergesidir. Sağlıklı iletişimin bir 

gereği olan bu davranış, her zaman 
haksız olduğunuz anlamına gelmez, 

karşınızdakine verdiğiniz değeri 
gösterir. Özür dilemek iyi bir 

başlangıçtır, kırdığımız kalpleri 

onarmanın en güzel yolu olduğu gibi 
kişiye de yükünü hafiflettirir. 

Unutmayın özür dilemek için hiçbir 
zaman geç değildir.   

ÖZÜR DİLERİM ÇÜNKÜ.. HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
 

16.04.2018 Pazartesi 
 

13:30 Etiler Dinlenme ve Bakımevi  
 ziyareti (Gr6) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 – 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

17.04.2018 Salı 
 

08:40 Fen Bilgiler 2.s. (Gr4567) 
09:50 Yüzme (Gr3) 
10.30 Oyuncu Özgür Özgülgün ile  
 Drama etkinliği (Gr567) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 
 

18.04.2018 Çarşamba 
 

08:40 Türkçe 2.yazılısı (Gr4567) 
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis (Preschool) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

19.04.2018 Perşembe 
 

12:00 (The Little Mermaid) prova  
 ve fotoğraf çekimi (EMDC  

 öğrencileri) 
15:45 Randevulu veli toplan.(Gr8) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı 
 

20.04.2018 Cuma 
 

08:40 Sosyal Bilgiler 2.s(Gr45678) 
13:10 Bireysel destek Programı (Gr8) 
14:00 Binicilik Sporunun Tanıtım  
 Gezisi (Gr567) 
15:45 Randevulu veli toplan.(Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 

21.04.2018 Cumartesi 
 

08:50 Destek Programı (Gr678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
 

 
 

HAFTANIN SORUSU 
 

Dün yarın olsa bugün perşembe olurdu 
diyen biri bunu hangi gün söylemiştir? 

 

HAFTANIN SÖZÜ 
 
Düşünceleriniz ne ise hayatınız da 
odur. Hayatınızın gidişini değiştirmek 
istiyorsanız düşüncelerinizi değiştiriniz. 

 Marcus Aurelius 



eçtiğimiz haftalarda 5.sınıf 
öğrencilerimizle Pera Müzesi’ndeki 
Elçiler ve Ressamlar koleksiyonunu 
ziyaret ettik. Elçi kelimesini 

tanımlayarak başladığımız gezide elçilerin 
resmedildiğini tablolar üzerindeki hikâyeleri 
dinledik. 
Osmanlı İmparatorluğu özellikle 19. yüzyıla kadar 
diğer ülkelere gönderdiğinden daha fazla elçiyi 
kabul etmiş, gelen elçileri kendine özgü 
geleneklere göre ağırlamıştır. Osmanlı elçileri de 
dönemin önde gelen Avrupalı ressamlarına konu 
olmuştur. 

Bu resimler toplumların yapısını belgelemede açık 
bir ifade olurken Elçiler ve Ressamlar renkli diliyle 
katıldıkları törenleri bizlere anlatıyor. Farklı 
kültürlerin buluşmasından ortaya çıkan Elçiler ve 
Ressamlar konulu koleksiyonu tamamladıktan 
sonra bizler için hazırlanan bir atölye çalışması ile 
devam ettik.  
Atölye çalışmasında; önce sultanların sarayında 
kabul ettiği elçilerin dramasını yaptık daha sonra 
gezdiğimiz tablolardan bize verilen parçalar ile 
aklımızda kalan görsellerin çizimini devam 
ettirerek ve bütünleştirerek tamamladık. 

er ay yeni bir spor dalını tanıdığımız 
beden eğitimi dersimizde; geçtiğimiz 
hafta dağcılık ve kaya tırmanışını 
yakından tanıdık. Öncelikle esneme 

hareketleri ile başladığımız derse, tırmanma 
duvarını tanıyarak devam ettik.  
Bugün artık tırmanış malzemeleri sektöründe 
yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte Kaya 
Tırmanışı ve Dağcılık branşlara ayrılarak, her 
biri başlı başına bir spor dalı olarak kabul 
görmüş. Risk almak, mücadele etmek ve ekip 
çalışması gerektiren bir spor türü olan kaya 
tırmanışında, öğrencilerimiz yüksek 
performans gösterdiler. Profesyonel tırmanış 
antrenörü eşliğinde gerçekleştirilen 
çalışmalarda öğrencilerimiz dersin 
başlangıcından sonuna kadar aşama 
kaydettiler. Arkadaşlarını alkışlarıyla motive 
eden öğrencilerimizin kaya tırmanışı ve 
dağcılık konusundaki ilgi ve merakı 
öğrendikleri bilgiler doğrultusunda yeni bir 
boyut kazandı. 

ğrencilerimizle gezdiğimiz Uniq İstanbul 
serginde, tüm dünyanın bildiği bir dâhi 
olan Leonardo da Vinci’ yi yakından 
tanıdık. İtalyan rönesansının en önemli 

ressamı olan Da Vinci, mükemmelliğin ve insan 
zekâsının ulaşabileceği son noktanın gelmiş 
geçmiş en büyük temsilcisi olarak kabul edilir. 
‘Bütün hayatım boyunca yapmaya çalıştığım, 
insan doğasının gizemini anlamaya çalışmaktı.’ 
Diyen Leonardo’nun günümüzdeki gibi bir soyadı 
yoktu. Vinci’li anlamına gelen ‘ Da Vinci’, 
ressamın doğduğu şehrin adına işaret ediyor.  
Da Vinci’nin Sultan 2. Beyazıt döneminde inşa 
etmek istediği Haliç köprüsü’nün büyük ölçekli 
modeli’ni incelediğimiz sergide, makine icatlarının 
çalışmasını deneyimledik. Müze gezisi sırasında 
eskiz, gravür, replika kelimelerinin anlamlarını 
öğrendik. Leonarda hakkında öğrendiğimiz bir 
diğer bilgi ise; gün boyunca 4 saatte bir yalnızca 

15 dakika uyuduğuydu. Sergilenen tüm eserlerini 
rehber eşliğinde incelediğimiz Vinci’nin fikirlerini 
derinlemesine keşfetme imkânı bulduk. 
Zamanında ötesinde bir mucit olan ressamın 
orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 
100 replikasıyla birlikte el yazması, tablo ve 
çizimlerin replikalarının da dahil olduğu 200’ e 
yakın eser ile dünyanın en kapsamlı ‘Leonardo Da 
Vinci Sergisi’ unvanı ile ziyaretçilerin huzuruna 
çıkıyor. Koleksiyonun en önemli özelliği ahşap ve 
metalden yapılan replikaların tamamen orijinal 
tasarımlara bağlı kalınarak üretilmiş olması. 
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki hayatı 
boyunca yaklaşık 6000 icat, icat geliştirme ve 
tablo eskizi yaptığı ancak bunların çok az bir 
kısmını hayata geçirdiği tespit edilmiştir. Bu eşsiz 
sergi 7 Nisan 2018 tarihine kadar Uniq Müze’de 
ziyaret edilebilir.

ocuklara suyun ne kadar önemli 
olduğunu en iyi kim anlatır? Tabi ki 
ağaçlar anlatır. Ceviz, Meşe ve Çınar, 
birbirinden güzel üç fidan. Suyun 

gelmesini beklerler ama suyun ne olduğu 
bilmezler. Bu meraklarını birazda olsa oyun 
boyunca fidanları yalnız bırakmayan komik mi 
komik Muhabbet Kuşu giderir. 
 
Fidanların oyun boyunca merak ettikleri su 
ancak seyircilerin yardımıyla geldi. Tavşan, 
Çiçek, Su Damlası ve daha birçok tip 
şarkılarıyla, danslarıyla çocuklara unutulmaz 
anlar yaşattı. 
 
Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen müzikal 
çocuk oyunu Su Damlası, minik izleyicilerinden 
tam not aldı. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz, 
doğanın ve suyun önemini anlatan oyunu 
beğeni ile izledi. Tek perdelik oyunu eğlenerek 
izleyen çocuklar, zaman zaman şarkılara eşlik 
edip dans ederken, beğenilerini alkışları ile 
gösterdiler. Eğlenceli dakikalar yaşayan 
çocuklar, düzenlenen müzikal çocuk oyunu Su 
Damlası ile suyun hayatımızdaki önemini de 
öğrendiler. 

KESİŞEN DÜNYALAR: ELÇİLER VE RESSAMLAR 

DÂHİ İSTANBUL’DA 

KAYA TIRMANIŞI 

SU DAMLASI 


