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DUYURULAR

 

11. ve 12. Sınıf  kurs
öğrenc�ler�m�z �ç�n 2. TYT
denemes� 11 Ek�m Pazartes�
günü 16.30'da okul
bahçem�zde yapılacaktır. 
Öğrenc�ler�m�z�n g�rd�ğ�
deneme sınavı sonuçlarına
TC k�ml�k nosu �le
bes.karnem�z.com adres�nden
ulaşab�l�rs�n�z.

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK MYP

MYP 4 / 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMLERİ -
COMPUTER SCIENCE / UNPLUGGED CODING
ACTIVITIES

9. sınıf öğrenc�ler�m�zle B�lg�sayar B�l�m� ders�m�ze Algor�tm�k düşünme
becer�s� kazandırma ve gel�şt�rme, fonks�yonel düşünmey� öngören, b�r
problem�n farklı boyutlarını göreb�lme amacıyla  çalışmalarımıza
“Unplugged Kodlama” etk�nl�kler� �le başladık. İlk Python komutumuzla
Python Programlama D�l�n� öğrenmeye başladık. pr�nt (‘Merhaba
B�lkent’);

MYP 5 / 10. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
ETKİNLİKLERİ- COMPUTER SCIENCE
ACTIVITIES

http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-e-ajriuid-l-r/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-y
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-ajriuid-l-j/


10. Sınıf öğrenc�ler�m�zle B�lg�sayar B�l�m� ders�m�zde Algor�tma ve Akış
Şemaları �le problem çözme adımlarına başladık. İlk uygulama
sınavının ardından,  Kurbağalar �le tersten düşünme, K�br�t Oyunu �le
Algor�tma Keşf�, Hano� Kuleler� �le matemat�ksel ve Neh�r Problem� �le
fonks�yonel düşünme eğ�tsel oyunlarını çözmek �ç�n yoğun çaba
harcadılar.

DP MUSIC : FINE LINE: A TITLE TRACK
REVIEW BY DERİN İÇİNSEL

F�ne L�ne, the second stud�o
album of Harry Styles as a
solo art�st, has been
amaz�ngly successful ever
s�nce �t debuted at number
one for the B�llboard 200.
Explor�ng themes of
relat�onsh�ps to happ�ness to
�nner heal�ng, F�ne L�ne as an
album reflects on the h�ghs
and lows of l�fe as a whole. 

Many of the tracks ga�ned
popular�ty and tract�on over the t�me-span the album has been
released. Some well-known songs �nclude Watermelon Sugar, Adore
You, and Fall�ng. As a supporter and l�stener of Styles’ mus�c even
from One D�rect�on, �t was spectacular to see h�s v�s�on come to l�fe
and exper�ence the journey th�s album has gotten h�s aud�ence
through. After some �n�t�al th�nk�ng, I dec�ded to expla�n and
commun�cate my personal v�ews on one of my favor�te tracks on the
album, t�tled F�ne L�ne.  Read more ... 

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-ajriuid-l-d/


IB DP UZUN TEZ YOLCULUĞUMUZ

12. sınıf Uluslar arası D�ploma Programı öğrenc�ler� olarak  11. sınıfın
�lk gününden �t�baren başladığımız uzun tez (extended essay)
yolculuğumuzun sonuna geld�k. Zorlu ancak kazanımları çok olan bu
yolculuğumuzda danışmanlarımız hep yanımızdaydı. Tez
Koord�natörümüz ve Türkçe A ders� danışmanımız  D�dem BARUT’a
emekler� �ç�n tatlı tatlı teşekkürler�m�z� sunduk. Tez sürec�m�z sayes�nde
araştırma, eleşt�rel düşünme, akadem�k yazma, öz yönet�m başta
olmak üzere b�rçok becer�ler�m�z� gel�şt�rd�ğ�m�z�n farkına vardık ve
�ler�dek� ün�vers�te hayatımızda da büyük b�r kolaylık yaşayacağımıza
ş�md�den �nanıyoruz. 
DURU BEKTAŞ-LARA MENGÜ-AYŞE İSMİRA MIDIK 12 E-F

EDEBİYAT DERGİLERİMİZE ELEŞTİREL BAKIŞ

12 IB DP Türkçe A Edeb�yat ders�m�zde farklı yazarları tanımak, farklı
met�n türler�n� okumak, edeb� anal�z ve eleşt�r� yönümüzü gel�şt�rmek
adına günümüzde çıkan edeb�yat derg�ler�n� �nceled�k. “Varlık, Kafka



Okur, Ot, Bavul, Muh�t” g�b� b�rçok edeb�yat derg�s�n� ve �çer�ğ�n� de
daha �y� tanımış olduk. Böylece hayat boyu okumaya devam
edeb�leceğ�m�z ve edeb� zevk�m�z� şek�llend�r�c� derg�ler�n okuru hal�ne
gelmen�n mutluluğunu yaşıyoruz. Türk D�l� ve Edeb�yatı ders�
öğretmen�m�z D�dem BARUT da bu kazanımların yanı sıra bu yıl
g�receğ�m�z Uluslar arası D�ploma Programı Türkçe A sınavı (paper 1)
�ç�n de bu çalışmanın değerl� olduğunu b�zlerle paylaştı. 
LARA MENGÜ 12 E

MASA TENİSİ CHALLENGE

Okul bahçem�zde, �lk masa ten�s� karşılaşması, Okul Müdürümüz Sayın
Aykut İnan İŞERİ �le Beden Eğ�t�m� ve Spor Öğretmen�m�z Ak�f ORHAN
arasında gerçekleşt�. Heyecan dolu olan bu karşılaşma, öğrenc�ler�m�z
ve öğretmenler�m�z tarafından büyük b�r �lg�yle �zlend�. Bu key�fl� �lk
karşılaşmanın ardından öğrenc�ler�m�z, teneffüsler�n� artık masa ten�s�
de oynayarak daha hareketl� geç�rmeye başladılar.

OKULA GELİRKEN RAKETİNİ AL GEL

Çok sayıda motor becer�y� aynı anda gel�şt�ren masa ten�s�,aynı
zamanda eğlen�rken kalor� harcamanın da en �deal yollarından b�r�.
Okul bahçem�zde öğrenc�ler�m�z�n oynamaya başladığı masa ten�s�,
sadece kasları, eklemler� güçlend�ren, kalor� harcamaya yardımcı olan
ve f�z�ksel z�ndel�k sağlayan b�r spor değ�l. Z�h�nsel açıdan da  hatrı
sayılır katkıları var. Z�h�n açıklığını ve konsantrasyonu artıran masa
ten�s�,  el-göz koord�nasyonunu güçlend�r�yor. Bu eğlencel� sporun
doğasında hız, kontrol ve s�stemat�k olma yatıyor.

 

 

 



SAĞLIK TOPU İLE KUVVET ÇALIŞMALARI

Bu haftak� aerob�k egzers�z kulubünde sağlık(ağırlık) topları ve tera
bantlar �le full body (karın,sırt,kol,bacak) hareketler�nden oluşan kuvvet
çalışmaları yaptık.Sağlık topuyla antrenman yapmanın en büyük
artılarından b�r� de hacm� artırırken vücudu çok daha az stres altında
bırakmasıdır. D�nam�k yapısı sayes�nde sağlık topu, b�rçok kas grubunu
çeş�tl� düzlemlerde çalıştırıyor olduğundan atlet�k yapıyı da gel�şt�r�yor.
Haf�f b�r sağlık topu dah� kuvvet�n�z� gel�şt�rmen�ze ve gücünüzü
artırmanıza yardımcı olab�l�r.

BİLKENT'E HOŞGELDİN SONBAHAR

Ilık havada sarı ve turuncunun her tonunda yapraklar barındıran,
güzell�ğ� �lham ver�c�, ş��rler, şarkılar yazdıran b�r mevs�md�r sonbahar.
Sonbaharın başlangıcı aynı zamanda eylülün, okulun başlangıcıdır.
Tüm öğrenc�ler b�raz end�şe, b�raz da heyecanla yen� öğret�m yılına
başlarlar.  Ardından ek�m gel�r. Ek�m b�zce en �y� aylardandır; yapraklar
dökülür, yağmur yağdıysa arkasından toprak ve tem�z hava kokusu
gel�r. Doğanın bunların heps�n� kend�l�ğ�nden ve düzenl� olarak yapması
�se ayrı b�r güzeld�r. Daha sonra kasım yağmurları tüm bereket�yle
gel�r.  Bütün bunlar yaşanırken B�lkent’�n her köşes� sapsarı olur.
Devamı ... 

 

 

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-ajriuid-l-h/


AVRUPA KOD HAFTASI - ODE TO CODE -
ETKİNLİĞİ

ODE TO CODE İzlemek İç�n Tıklayınız...

Kodlamayı öğrenmek, çevrem�zde hızla değ�şen dünyayı anlamamıza,
teknoloj�n�n nasıl çalıştığına da�r ufkumuzu gen�şletmem�ze ve yen�
f�k�rlerle yen�l�kler� keşfetmek �ç�n becer�ler�m�z� gel�şt�r�p kapas�tem�z�
artırmamıza yardımcı olur. 
AB Kod Haftası, kodlama ve d�j�tal okuryazarlığı eğlencel� ve �lg� çek�c�
b�r şek�lde herkes�n ayağına get�rmey� amaçlayan b�r taban g�r�ş�m�d�r. 
İDV B�lkent  B�l�ş�m & B�lg�sayar B�l�m� Zümres� olarak tüm okul
kademeler�m�zle (Anaokul, İlkokul,Ortaokul, L�se ) 9-21 Ek�m Avrupa
Kod Haftasında, yaptığımız ve yapacağımız B�l�ş�m Teknoloj�ler� ve
B�lg�sayar B�l�m� müfredatımız �le b�zlerde yer�m�z� aldık.

Yapılan çalışmalara ek olarak Kodlama’nın önem�ne d�kkat çeken
“ODE TO CODE” kodlama dansı �le �lg�l� öğrenc� görüşler�:

İç�nde bulunduğumuz bu teknoloj� çağında bu tarz b�r etk�nl�k yapmak
gel�şen teknoloj�n�n b�r parçası olan kodlama etk�nl�ğ�ne ver�lmes�
gereken değer�n farkına varmamızı sağladı. Hazırladığımız dans başka
�nsanların bu farkındalığı kazanması �ç�n olsa b�le b�zler�nde sanatsal
dans g�b� eğlencel� b�r yol �le key�fl� b�r farkındalık gel�şt�rmem�z� ve
gerçekleşt�rmem�z� sağladı. İlayda Taşar

Yapmayı aklımdan daha önce geç�rmed�ğ�m b�r etk�nl�kt�, değ�ş�k ve
or�j�nal b�r dans ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımla
beraber hareket etmek kolaborat�f yetenekler�m�z� gel�şt�rd�, takım
olduğumuzu h�ssett�k. Dans v�deomuzun yurtdışına yarışmaya
yollanacağını b�lmek ben� mot�ve ett�, kodlama üzer�ne farkındalık
yarattığımızı görmek de ayrıca ben� mutlu ett�. 
Den�z Aşıkoğlu

Devamı ...
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İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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