
11.11.2019 Pazartesi
08:40 Fen Bilimleri 1.s. (Gr45678)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
12.11.2019 Salı
08:40 Din K. 1.Sınavı (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr23)
12:00 Şişli Atatürk Müze Gezisi 
 (Preschool)
14:55	 Dersimiz	Atatürk	Filmi	(İlkokul)
14:55 Atatürk Paneli (Ortaokul) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
13.11.2019 Çarşamba
08:40 Alm./İsp. 1.Sınavı. (Gr567)
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis(Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
14.11.2019 Perşembe
13:00 İstanbul Modern 
 Ara Güler Sergisi (Gr567)
14:05	 Atatürk	Paneli	(İlkokul)
14:05 Veda Filmi (Ortaokul) 
15:40	 İngilizce	Destek	Programı
15.11.2019 Cuma
10:00 Design Week İstanbul Haliç 
 Kongre Merkezi (Gr67)
12:00 Ara Karne-1 (Tüm Okul)
 Ara Tatil Başlangıcı
16.11.2019 Cumartesi
09:00	 Destek	Programı	(Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
11:30	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Preschool)
13:00	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           

         HAFTANIN SORUSU     
Atatürk hangi bilimsel alanda kitap 

yazmıştır?.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün devlet 
meseleleri	 dışında;	
spora olan ilgisi 

çocukluk	 yıllarında	 başladığını,	
en	 çok	 sevdiği	 ve	 uyguladığı	
spor	 branşlarının	 ise	 dönemin	
imkan	 ve	 şartları	 içerisinde;	
yüzme,	ata	binme,	güreş,	atıcılık	
(okçuluk)	 ve	 kürek	 sporu	 olduğunu	biliyoruz.		
Ancak	 bu	 dalların	 arasından	 en	 sevdiği	 ise	
bugün	 ata	 sporu	 diye	 de	 bilinen	 güreşti.	
Onun	 spora	 verdiği	 önemi	 daha	1915	 yılında	
Osmanlı	Genç	Dernekleri	Genel	Müfettişliği’ne	
atandıktan	 sonra	 okullardaki	 jimnastik	 ders	
saatlerinin	arttırılmasını	hükümete	teklif	ettiği	
bir raporda görmek mümkün.
Türkiye’nin	 ilk	 spor	 teşkilatı	 Türkiye	 İdman	
Cemiyetleri	 İttifakı,	 1922’de	 İstanbul’da	
kuruldu.	 Her	 alanda	 olduğu	 gibi	 sporda	 da	
başarılı	bir	Türkiye	görmek	isteyen	Atatürk,	bize	
sporda	 başarılı	 olmanın	 temelinde	 yatanları	
şu	 sözüyle	 anlatıyor:“Sporda	 başarılı	 olmak	
için	bütün	milletçe	sporun	niteliği	ve	değerini	
anlamış	 olmak,	 ona	 kalpten	 sevgiyle	 bağlı	
kalmak ve onu vatani görev saymak gerekir.”. 
Spor	ve	sporcuya	katkıları	saymakla	bitmeyen,	
Mustafa Kemal Atatürk 1925’te tüm zorluklara 
rağmen	Ankara’da	hipodrom	inşa	ettirerek	At	
ve	At	Yarışı	Islah	Encümeni’ni	kurdu.	1927’de	
dönemin	en	büyük	spor	dallarında	biri	olan	at	
yarışlarında	M.Kemal	 Paşa	 adına	Gazi	 kupası	
Koşusu	 başlatıldı.	 Yine	 bu	 dönemde	 Atatürk	
liderliğinde	 Türkiye	 Binicilik	 Federasyonu	
kuruldu.
Yüzme	 branşına	 olan	 ilgisini	 ise	 hepimiz	
biliyoruz.	 	 Küçük	 Ülkü	 ile	 Florya’daki	 plajdan	
denize	 girdiği	 filmin	 kareleri	 hala	 hepimizin	
gözünde.	 Bunun	 dışında	 yaz	 aylarında,	
Florya	 Köşkü’nde	 istirahatta	 bulunduğu	
günlerde sandala binerek kürek çekmekten 
çok	 hoşlandığı	 bilinir.	 Tüm	 spor	 dallarını	
gençlerin	 sağlıklı	 yaşamına	 açılan	 yol	 olarak	

gören	 Ata’mız	 Beşiktaş	 Kulübü	 Başkanı	
Ahmet	Fetgeri’nin	önerisi	üzerine	19	Mayıs‘ın	
Gençlik	 ve	Spor	Bayramı	 olarak	 kutlanmasını	
sağlıyor.	“Bütün	millet	ve	memleket	evlatlarını	
sportmen yapabilmek için sarf edilen 
çalışmanın	 ehemmiyet	 ve	 kutsiyeti	 aynıdır.”	
diyen	 Atatürk,	 daima	 spor	 kültürünün	
gelişmişliğinin	her	memleket	için	büyük	önem	
taşıdığını	 vurguluyor.“Cumhuriyet;	 fikren,	
ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli 
muhafızlar	 ister.”	 ve	 “Ben	 sporcunun	 zeki,	
çevik	 ve	 ahlaklısını	 severim.”	 derken	 bizlere	
vatansever,	 sağlam,	 güçlü,	 donanımlı	 ve	
başarılı	birer	sporcu	olmamızı	öğütlüyor.	
Geçtiğimiz	 hafta	 Özel	 İstanbul	 Koleji	
ailesi	 olarak	 farklı	 bir	 Pazar	 günü	 geçirdik.	
Öğretmenlerimiz,	velilerimiz	ve	öğrencilerimizin	
olduğu	 43	 kişilik	 grup	 olarak	 41.İstanbul	
Maratonu’nda	 farklı	 sivil	 toplum	 örgütlerini	
desteklemek	 için	 start	 aldık.	 Desteklenen	
sivil	toplum	kuruluşları	arasında	ÇYDD,	TEGV,	
AÇEV,	 TOHUM	 ve	 TEMA	 gibi	 kuruluşlar	 başı	
çekti.	106	ülkeden	137.000	koşucunun	katıldığı	
koşuda	yer	alan	öğrencilerimizin	en	küçükleri	
4	 yaşındaki	 Marcas	 James	 Lahoda,	 Ataberk	
Yalçın	ve	Pera	Kademoğlu’ydu.	Yarışmadan	öte	
yürüyüş,	 tempolu	 yürüyüş	 ve	 zaman	 zaman	
koşu	halinde	geçen	etkinliğin	en	keyifli	noktası	
ise	 o	 eşsiz	 köprü	 üzerinde	 araç	 olmadan	
yolda	 yürüyebiliyor	 olmamızdı.	 Birçok	 tarihi	
yeri	köprü	üzerinden	gözlemleme	ve	fotoğraf	
çekebilme	 fırsatı	 yakaladık.	 Köprü	 geçişi	
sonrası	8	km’lik		parkuru	tamamlayıp	bu	güzel	
etkinliği	33	madalya	ile	tamamladık.	M.Kemal	
Atatürk	‘ün	Cumhuriyet’i	emanet	ettiği	gençler	
olarak	 yaşadığımız	 spor	 dolu	 gün,	 veli	 ve	
öğrencilerimizi	 de	 çok	 mutlu	 etti.	 Yarışmaya	
katılan	 tüm	öğretmen,	 veli	 ve	öğrencilerimizi	
kutlar,	 sonraki	 senelerde	 düzenleyeceğimiz	
spor	etkinliklerine	de	katılımlarını	bekleriz.	

Beden Eğitimi Öğretmeni
Hakan SAĞLAM

ATATÜRK VE SPOR



Farklı	 malzemeleri	 kullanarak	
oluşturdukları	 ‘’Güzel	Park’’	adlı	eğlenceli	
çalışmalarıyla	 Gr3	 Maria	 Teodora	
Popovici	 ve	 Gr3	 Melis	 Çakır,	 Ekim	 ayı	
sanatçıları	 oldular.	 Öğrencilerimizi	
kutluyor,	başarılarının	devamını	diliyoruz.

HALLOWEEN PARTY

In	preschool,	we	celebrated	Halloween	
by	 throwing	 a	 spooky	 party.	 We	
prepared for our party by making 

some delicious treat and decorations for 
our	 classroom.	 After	 the	 children	went	
home,	 the	 teachers	 stayed	 behind	 and	
decorated the classroom to surprise the 
children the next day.  On the day of our 
party,	 both	 the	 children	 and	 teachers	
dressed up in our fantastic costumes. 
After	 lunch,	 was	 party	 time!	 We	
played some games and 
afterwards	 ate	 our	 yummy	
treats.	We	all	had	lots	of	fun	
at our party.

TEBRIKLER IŞIL DURU

29	Ekim	Cumhuriyet	Bayramı	kapsamında	Cumhuriyet	Bayramı	coşkusunu	
ve	 Atatürk	 sevgisini	 pekiştirmek	 için	 düzenlenen	 ‘’Cumhuriyet’’	 temalı	
resim	 yarışmasında	 öğrencimiz	 Gr4	 Işıl	 Duru	 Güvendiren’in	 resmi	

İstanbul	 genelinde	
üçüncü oldu. 
Vatan Caddesi 29 
Ekim	 Cumhuriyet	
Bayramı	Töreni’nde		
İstanbul	
Büyükşehir	
Belediye 
Başkanı	 	 Ekrem	
İmamoğlu’ndan		
ödülünü alan 
öğrencimizi	
kutluyor,	
başarılarının	
devamını	diliyoruz.


