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DUYURU

Değerl� Vel�ler ve Öğrenc�ler,

Dönem sonu sınavlarımız,12-
20 Ocak tar�hler� arasında
gerçekleşt�r�lecek ve �lg�l�
günlerde öğrenc�ler�m�z,
sadece sınav saatler� �ç�nde
okulda bulunacaklardır.
Sınavlar b�t�m�nde, tüm
vel�ler�m�z�n öğrenc�ler�m�z�
okuldan alarak güvenl�
b�ç�mde ayrılması önem arz
etmekted�r.Ayrıca öğretmen
vel� görüşmeler�m�z,daha önce de duyurulduğu üzere 10 Ocak �t�bar�yle
telefon, çevr�m�ç�,yüz yüze,e- posta �let�ş�m� dah�l olmak üzere
kapatılmıştır. İlg� ve destekleyen tutumunuz �ç�n çok teşekkür eder�z.

21 Ocak Cuma günü, dersler 08.20'de başlayacak ve �lk 4 saat
sonrasında 11.30 'da karneler�m�z dağıtıldıktan sonra serv�sler�m�z
11.45 �t�bar�yle hareket edeceklerd�r. Sömestre tat�l�, 07 Şubat 2022
Pazartes� sabahı sona erecekt�r

Okul Yönet�m�

THI WEEK ON MYP / FEN BİLİMLERİ
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MYP 4 -5  Fen B�l�mler� dersler�m�z, öğrenc�ler� sorgulamaya teşv�k
ed�p, gözlem ve deney yoluyla sorunları bağımsız ve �ş b�rl�ğ� �ç�nde
araştırmaya yönlend�rmey� amaçlamaktadır. MYP Fen B�l�mler�
dersler�m�zde temel amaçlarımızdan b�r� de b�l�m ve günlük yaşam
arasındak� bağlantıları araştırmaktır. 
Bunun yanı sıra, öğrenc�ler�n düşünme, araştırma, �let�ş�m, öz yönet�m
ve  sosyal becer�ler�n� gel�şt�rmek adına çalışma/akt�v�te/ etk�nl�kler
düzenlenmekted�r. Onl�ne araçların kullanımının fen çalışmalarındak�
önem�n� yansıtmak adına akt�v�teler düzenlenmekted�r. 
Hem laboratuvar ortamında hem de onl�ne platformlarda
gerçekleşt�r�len deney çalışmaları �le MYP 4 -5 Sc�ence B ve C
kr�terler�n�n gereks�n�mler� yer�ne get�r�lmekted�r.

Fen dersler�m�zdek� uygulamalardan örnekler �ç�n lütfen buraya
tıklayınız.

10. VE 11. SINIF TARİH DERSİ TARİH DERSİNDE
TABU OYUNU
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10. ve 11. Sınıf öğrenc�ler�m�z öğret�m programında yer alan
kazanımlar doğrultusunda kend� hazırladıkları ve öncek� yıllardan d�ğer
öğrenc�ler�n hazırladıkları tabu kartları eşl�ğ�nde öğrend�kler� konuları
tekrar  ett�ler .  Bu sayede eğlenerek b�lg�ler�n� pek�şt�rd�ler.

GÖRSEL SANATLAR / HAFTANIN SANATÇISI

Uğur Altay 11F

T�tle: In the Shadow of Death

S�ze: 35x50cm



Med�um: Graph�te st�ck draw�ng

12. SINIF TITC DERSİ MÜNAZARA ETKİNLİĞİ

Türk eğ�t�m s�stem�nde büyük öneme sah�p “Köy Enst�tüler�” konusu
hakkında farklı bakış açılarını daha der�nl�kl�  anal�z etmek amacıyla
münazara etk�nl�ğ� gerçekleşt�rd�k .“Köy Enst�tüler�’n�n kapatılması
Türk�ye’y� olumsuz etk�lem�şt�r”argümanını Edeb�yat öğretmen� Sedef
Töre’n�n de jür� olarak katıldığı münazarada tartıştık.  Münazara
aracılığıyla Köy Enst�tüler� hakkında var olan bakış açılarını ve
argümanların gerekçeler�n� detaylı b�r şek�lde �nceleme fırsatı bulduk. 
Lara Tan & Çağla Berberoğlu

MAKER KULÜBÜ / MİNİ MANDAL ÖRÜMCEK

Maker Kulübü Ardu�no �le Mandal örümcek çalışması �le leh�mleme,
m�n� t�treş�m motoru, düğme p�l ve led �le m�n� mandal örümcek robotu
yaptılar. 

M�n� sp�der robot çalışmasını �zlemek �ç�n tıklayınız.               

El �ş� becer�ler�m� gel�şt�r�rken, b�r yandan da bas�t de olsa robot
mantığını anlamaya çalıştım. Eğlencel� ve b�r o kadar gel�şt�ğ�m b�r
akt�v�teyd�.                           
Takım çalışmasıyla ortaya çıkarılan küçük ama güzel b�r proje         
Leh�m vb g�b� çalışmalarda takım çalışması yaparak zorlukların
üstes�nden geld�k. -                     
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Yapması �nce el �ş� gerekt�r�yordu ama eğlencel�yd�. 
Bazı bölümler� zor olsa da eğlencel� ve öğret�c�yd�.
Mekan�ksel becer� anlamında öğret�c�,algor�tm�k düşünce anlamında
pek�şt�r�c� b�r deney�md�.     

Dem�r ULUOCAK, Mete ERDENGİ, Ecem GÜRSEL, Kuzey Ege
MERTKUL, Emre ÖZER, Ömercan BAYKARA, Aleyna CEBECİOĞLU,
Bertan TOKDEMİR

TAKI TASARIM KULÜBÜ ETKİNLİĞİ

Takı Tasarım hazırladığımız takıların  yen� yıl önces�nde satışını
gerçekleşt�rd�k. Elde ed�len gel�rle yen� takıların yapılmasına
başlayacağız. Etk�nl�ğ�m�ze müz�k yaparak destek veren arkadaşlarımız
Eralp Seçmeer ve Kerem Ege Kayhan’a teşekkür eder�z. 11 B Sezen
Beyza Fındıkçı - 10-B Özce Gürsoy

KONUŞAN KİTAPLAR KULÜBÜ KİTAP
ÖNERİLERİ



 İy� okumalar!

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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