
HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
17.12.2018 Pazartesi
08:40 Türkçe 2.sınavı  (Gr45678)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

18.12.2018 Salı
08:40 Matematik 2.sın. (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr23)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.

19.12.2018 Çarşamba
08:40 Sosyal Bil. 2.sın. (Gr45678)
09:50 Yüzme (Preschool)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

20.12.2018 Perşembe
08:40 İngilizce 2.sın. (Gr45678)
13:00 Sabancı Müzesi Gezisi 
 “Rus Avangardı Sergisi” 
 (Preschool)
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
16:00 Randevulu Veli Topl. (Gr8)

21.12.2018 Cuma
08:40 Fen Bil. 2.sınavı (Gr45678)
11:00 TİYATRO”NEŞELİ SAAT”
 AKM (Preschool, Gr1)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
14:00 Eskrim Sporu Tanıtım Gezisi
 (TED) (Gr567)
15:40 Satranç Çocuk Sanat Atölyesi/
16:00 Randevulu Veli Topl. (Gr8)

22.12.2018 Cumartesi
09:00 Randevulu Veli Toplantısı
 (Preschool)
09:00 Destek Programı (Gr678)
09:50 Jimnastik Kursu
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
“İnsana en çok acı veren şey, 

söyledikleriyle söylemek istedikleri 
arasındaki uçurumdur.”  

Fyodor Dostoyevski

         HAFTANIN SORUSU     
Bir babanın 7 kız çocuğu vardır. 7 kız
kardeşin her birinin bir erkek kardeşi

olduğuna göre.
Babanın kaç çocuğu vardır. ?
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ULUSLARARASI KARİKATÜRİSTLERLE KARİKATÜR 
ATÖLYESİNDE BULUŞTUK.

Karikatür 
İtalyanca 
“Caricare” 
kelimesinden 

dilimize gelen ve “Resme 
yüklenen anlam” olarak 
çevrilebilen bir sözcük. 
Tarih öncesi insanlar 
yazıdan önce çizgiyi kullanmışlar, iletişimi 
çizgi ile sağlamışlardır. Karikatür de bir 
iletişim aracıdır.

Karikatür, kendi dilini oluşturmak için metafor 
yaparak kendine özgü bir anlatım dili sunar 
bizlere. Bu şekilde gerçek yaşamın yerine, 
çizgilerden oluşan resimsel bir yaşam sunar. 
Böylece hem hayattaki yanlışlık, terslik ve 
zorluklara dikkat çeker , hem de kullandığı 
abartılı dili ve görselleri içinde barındırır.

Karikatürün temeli mizahtır. Ancak sadece 
mizahtan ibaret de değildir. Dünya ve ülke 
gündemi gibi meseleler de karikatürün 
konusu olabilir. Karikatür hoşgörü ve 
sağduyuya dayalı farklı düşünce ve inançlara 
açık bir toplumun temel yapı taşları arasında 
yer alır. 

Geçmişten bugüne karikatüristler, toplumu 
uyarmak , uyandırmak gibi çok önemli 
görevler üstlenirler. Bu nedenle de hem 
sanat hem tarih açısından değerli bir daldır. 
Bu düşüncelerden hareketle düzenlenen 
Aydın Doğan Uluslararası Karikatür yarışması 

bugün dünyada “Karikatürlerin Oscar”ı 
olarak bilinmektedir.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür 
yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan 
Vakfı tarafından düzenlenmektedir. Yarışma 
tüm  ülkelerin karikatüristlerine açıktır. Pek 
çok ülkeden yüzlerce saygın karikatüristin 
katıldığı yarışmanın finalistleri ile Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ödül 
töreni ve sergi açılışı gerçekleşti. Bu yıl 35.’si 
düzenlenen bu yarışma kapsamında Yaratıcı 
Çocuklar Derneği ve Aydın Doğan Vakfı 
işbirliğinde 27 Kasım Salı günü Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
öğrencilerimiz yarışma finalistleri ile uluslar 
arası karikatür sanatcıları ile bir araya 
geldiler.

Ülkemize farklı uluslardan gelen 
karikatüristler eşliğinde gerçekleşen bu 
atölye çalışmasında öğrencilerimiz hem 
çizim yaptılar, hem portfolyalarını gösterdiler, 
hem de güzel tüyolar aldılar. Karikatür 
sanatını profesyonel olarak yapan sanatçılar 
ile bizleri bir araya getiren Yaratıcı Çocuklar 
Derneği’ne, Aydın Doğan Vakfı’na ve emeği 
geçen herkese teşekkürler.

Sedef AKSAKAL
Görsel Sanatlar Öğretmeni

dilimize gelen ve “Resme 
yüklenen anlam” olarak 
çevrilebilen bir sözcük. 
Tarih öncesi insanlar 



Okulumuz jimnastik kulübü, öğretmenimiz Bota Hocabayeva 
yönetiminde güzel başarılara imza atıyor. Küçük jimnastikçilerimiz, 
geçtiğimiz 
haftalarda 
takım olarak 
katıldıkları Türkiye 
şampiyonasından 
ilk madalyalarını 
alarak döndüler. 09-
11 kasım arasında 
aynı yaş grubunda 
24 farklı takımın 
katıldığı şampiyona 
da Öğretmenimiz 
Sn.Hocabayeva 
yönetimindeki 
takım öğrencileri 
Türkiye 2.’      si 
oldular. Tüm küçük 
jimnastikçilerimizi 
kutluyor, 
her alandaki 
başarılarının artarak 
devamını diliyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ                                           
AVRASYA MARATONUNDA KOŞTULAR.

H.SAĞLAM: İstanbul koşusunu 
nereden duydunuz? Katılma 
amacınız neydi?
D.J.COOPER: Annemin çalıştığı 
şirket Pearson’dan duydum ve 
yol kenarlarındaki panolardan 
gördüm. Madalya almak ve TEMA 
Vakfı ağaç kardeşliği projesini 
desteklemek için koştum. Ben 
koşuyu 2.5 saatte tamamladım.
E.DİLEKCAN: Annemle birlikte 
sosyal medyadan duyduk. Aslında 
annem daha önceki yıllarda da 
katıldığı için bildiğimiz bir şeydi. 
Instagram ve Facebook gibi 
internet sitelerinden takip ettik. 
Koşuya katılımımızın temel amacı 
ODTÜ’lü öğrenciler için burs 
toplamaktı. Ben de koşuyu 2 saate 
yakın bir sürede tamamladım.
H.SAĞLAM: Koşuya katılmak sizin 
için nasıl bir deneyim oldu?
D.J.COOPER: Bu koşunun sloganı 
‘’iyilik peşinde koş’’ yani insanlara 
yardım etmek amacıyla birçok 
kuruluş vardı. İyiliğin peşinde 
koşma hissi yaşadığımdan 
kendimi çok güzel hissettim. 
TEMA Vakfı gibi yararlı birçok 
kuruluş vardı. Mesela bu bağışlarla 
yüzbinlerce ağaç kazanılacaktı, 
ormanlar kurulacaktı. Bu beni 
çok sevindirdi. İyiliğin peşinde 
koşarak, insanlara yardım etmek 
amaçlı kurulmuş kuruluşlara 
destek vermek beni çok mutlu etti. 
Köprünün üstünden geçtik koşu 
esnasında inanılmaz 
bir deneyim oldu, 
manzara çok güzeldi. 
Fotoğraf çekildik 
köprüde. Arabaların 
olmadığı bir gün, 
ender bir gündü. 
Galata köprüsü’nden 
de geçtik.
E.DİLEKCAN: Ben 
koşarken aslında 
kendimi güzel 
hissettim. Geçen 
yılkini scooter ile 
tamamlayabilmiştim 
6 km yapabilmiştim. 
Bu yıl koşarak 10 
km yaptım. Güzel 
bir deneyim oldu, 
ilk defa scooter 
olmadan koşarak 
tamamladım. Yaşça 

büyük insanların, bizi koşarken 
desteklemesi, takdir etmesi, 
derneklerin bizi desteklemesi bu 
duyguyu yaşamak takdir görmek 
güzel bir deneyim oldu. Biz 
koşarken el uzatıp, ellerimize çak 
yapan insanlar oldu. Neredeyse 
hiç çocuk yoktu. Yine böyle bir 
koşu olsa katılırım ve herkese 
katılmalarını da tavsiye ederim.
H.SAĞLAM: Koşu sırasında neler 
gözlemlediniz?
D.J.COOPER: Ben koşu sırasında 
etrafımızda olan binlerce kişinin 
bize bakmalarını ve köprüden 
geçerken o manzarayı sevdim 
en çok. Koşu sırasında yardım 
amaçlı birçok kuruluş olduğunu 
gördüm.  Otizm Vakfı, AÇEV,TEV 
gibi. Gönüllü binlerce kişi bu 
kuruluşlara destek vermek için, 
yardım toplayıp koştular. Ayrıca, 
Boğaziçi Köprüsünden yürüyerek 
geçmek koşunun en eğlenceli 
kısmıydı. Manzara çok güzeldi.
E.DİLEKCAN: Ben martıları, 
yanımızda koşan insanları ve her 
zaman yanımızda destek olan 
vakıfları, sponsorları gördüm.  
Otizmli bireylerin aktif olarak 
katılması, yürüyüş yapmaları 
beni sevindirdi. Beşiktaş ve 
Eminönü’nden geçtik. Manzara 
çok güzeldi.
H.SAĞLAM: Bu güzel röportaj için 
teşekkür ederiz çocuklar.
: Biz teşekkür ederiz.

Beden eğitimi Öğretmeni Hakan SAĞLAM ,  Öğrencilerimiz Ege 
Dilekcan ve Derin John Cooper ile Avrasya Maratonu hakkında 

keyifli bir söyleşi yaptı.Söyleşinin detaylarını aşağıda yayınlıyoruz.

JİMNASTİK KULÜBÜ                                       
İLK MADALYASINI ALDI.

DOĞADA LİDERLİK KULÜBÜ                     
NASUH MAHRUKİ İLE DOĞA SOHBETİNDE

Doğada liderlik kulübü 
geçtiğmiz hafta Nasuh 
Mahruki’nin keyifli 
sohbeti ile gerçekleşti. 

Mahruki  yaptığı tırmanışları,  
anıları  ve yol gösterici “Doğada 
Hayatta Kalma” bilgilerini 
öğrencilerimiz ile paylaştı. 
Everest’e tırmanma maceralarını 
ve inceliklerini esprili bir belgesel 
tadında anlattı.
Macera ve keşifin, merak 
ve yaratıcılığın, özgürlük ve 
sorumluluğun her yaştan 
çocukların ve gençlerin zihinsel, 

bedensel, kişisel gelişiminde çok 
önemli rol oynadığından bahsetti.
Kendinden emin ve zorluklara 
karşı dirençli olmaları için 
kendilerini tanımalı ve 
yaşam içindeki avantaj ve 
dezavantajlarını, potansiyellerini, 
kapasitelerini keşfetmeleri 
gerektiğini belirterek, spor ve 
beslenme kültürünün önemi 
hakkında bilgiler verdi.
Keyifli geçen dersin sonunda 
Öğrencilerimiz doğaya daha 
yakın ve daha bilgili bireyler 
olarak kulüplerinden ayrıldılar.


