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VOLEYBOL MAÇLARI

• ULUSLARARASI
GENÇLİK ÖDÜLÜ
GÜMÜŞ SERTİFİKA
TÖRENİ

• EN BÜYÜK ENGEL
SEVGİSİZLİK

•  

• MTA TABİAT TARİHİ
MÜZESİNDE
UYGULAMALI
COĞRAFYA

• HARRY POTTER
ETKİNLİĞİ

• İLKOKUL VE
ORTAOKUL
BÜLTENLERİMİZ

OKUL SPORLARI VOLEYBOL MAÇLARI

Okul sporları voleybol branşında okulumuzu tems�l eden kız voleybol
takımımız �lk maçını 2-0 kazanarak grup l�derl�ğ� �ç�n büyük b�r avantaj
yakalamıştır. Kız voleybol takımızı kutlar, d�ğer maçlarında başarılar
d�ler�z.

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ GÜMÜŞ
SERTİFİKA TÖRENİ
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Sayın Uluslararası Gençl�k Ödül B�r�m�, sevg�l� arkadaşlarım, uzun ve
zorlu b�r sürec�n sonunda burada toplandık. Yolculuk her ne kadar
zorlayıcı olsa da hep�m�z�n ger�ye gurur �le baktığına em�n�m.
Programda görev alan yetk�l�lere çabaları ve uğraşları �ç�n çok teşekkür
ed�yor ve s�z değerl� arkadaşlarımı ödül yolculuğunu başarı �le
tamamladığınız �ç�n tekrardan tebr�k ed�yorum. Burada İhsan
Doğramacı Vakfı Özel B�lkent L�ses� ve ödül grubum adına bulumaktan
gurur duyuyorum. Devamı...

Ödül Tören�n� �zlemek �ç�n Tıklayınız...

EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİK

11 IB öğrenc�ler� olarak “3 Aralık Dünya Engell�ler Günü” kapsamında
farkındalık yaratmak üzere Aralık ayı boyunca etk�nl�kler
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gerçekleşt�rd�k. İlk olarak görme ve �ş�tme engell� b�reyler �le empat�
yapab�lmek adına okulumuzda parkur, oyun alanı oluşturduk.
Arkadaşlarımız ve öğretmenler�m�z gözler� kapalı olarak sesl� komutlar
aracılığıyla oluşturduğumuz parkuru tamlamaya çalıştılar. Etk�nl�k
sonunda parkuru tamamlayan k�ş�lerle röportaj yaptık. Görme
duyumuzu kullanamamamızın zor olduğunu ve b�zler� farklı
becer�ler�m�z� gel�şt�rmeye yönlend�ren b�r durum olduğunu bel�rtt�ler.
D�ğer etk�nl�ğ�m�zde �se öğretmenler�m�z ve arkadaşlarımız yüksek ses
�le müz�k çalan b�r kulaklığı takarak partnerler�n�n kend�ler�ne söyled�ğ�
cümleler� anlamaya çalıştılar. “3 Aralık Dünya Engell�ler Günü”
kapsamında farkındalık yaratmak üzere hazırladığımız cümleler� �ş�tme
duyularını kullanmadan anlamaya çalışan öğretmenler�m�z ve
arkadaşlarımız zorlandıklarını bel�rtt�ler. Devamı...

Etk�nl�k V�deosunu �zlemek �ç�n tıklayınız.

MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİNDE UYGULAMALI
COĞRAFYA

Coğrafya ders�m�z kapsamında 16 Aralık Perşembe günü 11TM A sınıfı
olarak , MTA- Tab�at Tar�h� Müzes�ne"Madenler" ün�tes� �ç�n gez�
düzenled�k. Müzede jeoloj�k dev�rlere a�t unsurları,fos�l örnekler�n�,
b�rb�r�nden farklı maden türler�n� ve taşları �nceleme fırsatı bulduk. Aynı
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zamanda geçm�şten günümüze canlıların yaşam ortamlarının
serg�lend�ğ� ekos�stem ve bölge canlandırma v�tr�nler� �le canlıların
nerelerde yaşadıklarını, nesl� tükenen ve tükenmeyen canlıları
�nceled�k. Bu sayede b�yoçeş�tl�l�k ün�tes�n� daha �y� öğrend�k ve
pek�şt�rd�k, madenler ün�tes� �ç�n �se hep�m�ze ön hazırlık oldu ve
ün�teye ön b�lg�ler�m�zle başlama fırsatımız oldu. Bu gez�y� düzenleyen
Coğrafya öğretmen�m�z Gülden Kılıç'a çok teşekkür eder�z. 
Naz ŞANLI 11TM - A

HARRY POTTER ETKİNLİĞİ

Yazı İşler� ek�b� olarak gelm�ş geçm�ş en s�h�r dolu okul olan
Hogwarts'ın ve Harry Potter'ın 20. Yılı adına düzenled�ğ�m�z etk�nl�ğe
tüm büyüseverler� bekl�yoruz! Süpürgen�z� kapın gel�n!

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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