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MYP'DE BU HAFTA /THIS WEEK ON MYP

MYP4 / 9. SINIF - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI :
OKU – DÜŞÜN – BİRLEŞTİR

9. sınıf öğrenc�ler�m�zle Türk D�l� ve Edeb�yatı ders�m�zde Düş’ün
Dünyası (H�kâye) ün�tes� dah�l�nde “OKU-DÜŞÜN-BİRLEŞTİR” adlı
süreç etk�nl�ğ�m�z� gerçekleşt�rd�k. Etk�nl�ğ�m�zde gruplara ayrılan
öğrenc�ler�m�z öncel�kle bölünmüş h�kâye parçalarını okudular.
Sonrasında olay örgüsünü göz önüne alarak bu parçalardan anlamlı b�r
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h�kâye oluşturdular. Oluşturdukları h�kâyen�n g�r�ş- gel�şme ve sonuç
bölümler�n� bel�rled�ler ve bu bel�rlemen�n nedenler�n� aktardılar. Ortaya
çıkan h�kâyeye yen� b�r karakter ekleyerek h�kâyen�n olay örgüsünde
değ�ş�kl�kler yaptılar. Son olarak da h�kâyeler�ne b�r başlık bel�rled�ler. 
Bu etk�nl�k öğrenc�ler� h�kâyede olayların b�rb�rler�yle �l�şk�s� ve sıralanışı
(kurgulanması) üzer�ne düşündürmüş ve h�kâyeye uygun b�r karakter
oluşturmaları ve başlık bel�rlemeler�yle de yaratıcı düşünme becer�s�
gel�şt�rmeler�n� sağlamıştır.

MYP5/ 10. SINIF ŞİİR DÜNYASI

10. sınıf Türk D�l� ve Edeb�yatı dersler�m�zde MYP ün�tem�z olan “Ş��r
Dünyası” konusuna g�r�ş yaptık. Ün�tem�z�n “Ş��rler şek�l, �çer�k ve d�l
yapılarıyla a�t oldukları dönem� yansıtır.” sorgulama cümles�nden
hareketle hep�m�z, sevd�ğ�m�z şa�rler�n ş��rler�nden seçk�ler� sınıfta
arkadaşlarımızla paylaştık. Bu paylaşım sırasında ş��r d�zeler�m�z�
müz�kle b�rleşt�rd�k. Ün�te kapsamında “İlet�ş�m Becer�ler�” ve
“Düşünme” g�b� ATL becer�ler�m�z� de gel�şt�rme fırsatı bulduk.

GÖRSEL SANATLAR / HAFTANIN SANATÇISI



Lara Der�n Erten 11E

T�tle: Your hands on my sk�n

S�ze: 21x29cm

Med�um: Penc�l Draw�ng

YÜZME ŞAMPİYONUMUZ UĞUR ŞENGÜL



9C Sınıfı Öğrenc�m�z Uğur ŞENGÜL, Türk�ye Şamp�yonası Yüzme
Yarışlarında:

* B�reysel yarışlarda:

          * 200m Karışık Türk�ye 6.sı 
         * 50m Kurbağalama Türk�ye 9.su 
         * 100m Kurbağalama Türk�ye 11.s� 
         * 200m Serbest Türk�ye 21.s�

          * Takım bayrak yarışlarında:

          * 4 x 50m Karışık Türk�ye 7.s� 
         * 4 x 200m Serbest Türk�ye 7.s�

         * 4 x 50m Serbest Türk�ye 6.sı 
         * 4 x 100m Karışık Türk�ye 6.sı
         * 4 x 100m Serbest Türk�ye 6.sı 
         * 4 x 50m Karışık Karma Türk�ye 3.sü olmuştur.

Öğrenc�m�z� tebr�k eder, başarılarının devamını d�ler�z.

BEDEN EĞİTİMİ VE SAĞLIK ZÜMRESİ / EN
HIZLI BENİM



Beden ve Sağlık Eğ�t�m� dersler�nde 9. Sınıflardan ( 70 öğrenc� )
-10.sınıflardan ( 65 öğrenc� ) 11. Sınıflardan ( 20 öğrenc� ) toplam 155
öğrenc�m�z �le koord�nasyon hız ve becer� parkur yarışı akt�v�tem�z�
gerçekleşt�rd�k. 
     Kıyasıya b�r mücadelen�n sonunda yarışmanın  f�naller�ne kalmayı
hak eden 25 öğrenc�m�z elde ett�kler� müth�ş dereceler �le yarışmanın
heyecanını yaşadılar.Öğrenc�ler�m�z�n yoğun �lg�s� �le gerçekleşen
Koord�nasyon hız ve becer� parkurunun 

Erkekler kategor�s�  1.s� 10A sınıfından 21.26 dereces� �le  Ada Baran 
Kızlar kategor�s� b�r�nc�s� 10 B sınıfından 22.19 dereces� �le Den�z
Alparslan olmuştur.

"En Hızlı Ben�m"  spor akt�v�teler�m�ze katılan tüm öğrenc�ler�m�ze
teşekkür eder , b�r�nc� olan Den�z ALPARSLAN ve Ada BARAN’ ı tebr�k
eder�z.                                                                                         

En Hızlı Ben�m V�deo �zle 

I AM THE FASTEST

In Phys�cal and Health Educat�on classes from 9th grades (70
students) to 10th grades (65 students)-11. We carr�ed out our
coord�nat�on speed and sk�ll track race act�v�ty w�th a total of 155
students from the classes (20 students). At the end of a f�erce
compet�t�on, our 25 students, who deserved to make �t to the f�nals of
the compet�t�on, exper�enced the exc�tement of the compet�t�on w�th
the�r amaz�ng degrees. Ada Baran came f�rst �n the boy’s category w�th
a grade of 21.26 from the 10A class, and Den�z Alparslan was the
w�nner �n the g�rl’s category w�th a grade of 22.19 from the 10 B
classes. We would l�ke to thank all our students who part�c�pated �n our
sports act�v�t�es, and congratulate Den�z ALPARSLAN and Ada
BARAN, who came f�rst.     

9. SINIFLAR İDU SERGİSİ
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Bu yıl tüm 9. sınıflarda “Kahramanın K�m?” adlı d�s�pl�nler arası proje
çalışmasını Türk D�l� ve Edeb�yatı, Tar�h, Beden Eğ�t�m� ve Sağlık
dersler� b�rleşerek gerçekleşt�rmektey�z. “Geçm�şten günümüze, öne
çıkan �nsanlar hem toplumsal hem de b�reysel yaşamda değ�ş�m ve
dönüşüm yaratab�l�r.” sorgulama cümles�nden yola çıkarak oluşturulan
projem�zde amacımız öğrenc�ler�m�z�n seçt�kler� sporcuların yaşam
öyküler� hakkında b�lg�ler ed�n�rken başarıya g�den yolda karşılaştıkları
zorlukları fark etmes�; kararlılık, çalışmak ve azm�n başarı �ç�n
gerekl�l�kler�n� keşfetmes� ve bunu kend� hayatlarına
yansıtab�lmeler�d�r.  Beden Eğ�t�m� ve Sağlık ders�nde kend�
hayatlarında ön plana çıkan Türk�ye’den ya da dünyadan b�r sporcu
bel�rleyen öğrenc�ler�m�z, sporcunun hayatını, karşılaştığı engeller� ve
kazandığı başarıları araştırdılar. Bunu yaparken Tar�h ders� İDU
bağlantılı MYP planı dah�l�nde �şled�kler�  -araştırmanın nasıl yapılması
gerekt�ğ�, b�r�nc� ve �k�nc� elden kaynakların neler olduğu, objekt�fl�ğ�n
değerlend�r�lmes�, farklı bakış açılarından b�lg�ler bulmanın önem�,
kronoloj�n�n nasıl yapılması gerekt�ğ� vb.- konulardan yararlandılar.
Türk D�l� ve Edeb�yatı ders� İDU bağlantılı MYP planı dah�l�nde �se
b�yograf�, otob�yograf�, mektup, günlük ve blog türler�n�n özell�kler�n�
öğrend�ler ve bu türlerden herhang� b�r�n� seçerek bel�rled�kler�
sporcuya da�r ürün oluşturdular. Böylece öğrenc�ler�m�z ürünler�nde
Türk d�l� ve edeb�yatı ders�nde öğrend�kler� türlerden yararlanmış,
sporcuyu araştırırken Tar�h ders�nde öğrend�ğ� araştırma yöntemler�n�
kullanab�lm�ş ve Beden eğ�t�m� ve Sağlık ders�nde de sporda seçt�ğ�
alan �le �lg�l� b�lg� toplamış ve sporun hem k�ş� hem de toplumlar �ç�n
önem�n� keşfetm�şt�r. Başarı �ç�n azm�n ve çalışmanın gerekl�l�ğ�n�
kanıtlayan, sporun �nsan ve toplum hayatındak� önem�n� vurgulayan
güzel ürünler �ç�n tüm 9. sınıf öğrenc�ler�m�ze teşekkür eder�z.

SİSTER SCHOOL ŞEHİT BÜLENT ALBAYRAK
PRİMARY SCHOOL VİSİT



We as the 11IB students formed a small group of 13 students and we
worked as a team to bake treats for our bake sale that took part dur�ng
November 11&12. W�th the money ra�sed �n the bake sale we went and
bought g�fts and board games for the students at Şeh�t Bülent Albayrak
preschool and elementary school near Mamak Ankara. The pr�nc�pe
and staff of the school sent us a l�st of all the toys and games needed
for each grade. We had enough money to purchase all of the games
for all of the classes. We all helped each other out and rapped the g�fts
and decorated them w�th colourful st�ckers for the k�ds to enjoy.     
Read more...

9 ARALIK KERMES SATIŞIMIZ
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9 Aralık Perşembe günü sevg�l� 11DP sınıfı öğrenc�ler�m�z ve Okul A�le
B�rl�ğ� üyeler�m�z kermes satışıyla özled�ğ�m�z renkl� görüntüler� b�zlere
hatırlattılar.  22 Aralık'ta Sa�t Ulusoy Özel Eğ��tm Uygulama okulundan
davet ett�ğ�m�z 10 öğrenc� b�zlere  m�saf�r olacak ve Yılbaşı Eğlences�
�le b�rl�kte hed�yeler�m�z� sunacağız.

B�zlere bu kermes�n gerçekleşmes�nde destek olan Sevg�l�
Öğrenc�ler�m�ze ve Değerl� OAB üyeler�ne en �çten teşekkürler�m�z�
sunarız

HAFTANIN KONUĞU



İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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