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DUYURU

 

Değerl� Vel�ler�m�z,

2021-2022 Eğ�t�m - Öğret�m
Yılı 2. Dönem dersler�m�z     
 7 Şubat 2022 tar�h�nde
başlayacaktır.

İy� tat�ller d�ler�z.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
PROJESİ

11 IB öğrenc�ler�nden b�r grup okulumuzda yen�leneb�l�r enerj�
kaynakları konusunda farkındalık yaratmak üzere b�r proje oluşturdu.
Hedef�m�z okul yemekhanem�z�n arka bahçes�ndek� alanda b�r oda
oluşturmak ve o odayı güneş paneller� yardımıyla aydınlanmaktı.
Okulumuzun yemekhanes�n�n arka bahçes�ndek� alana gelen güneş
enerj�s�n� tesp�t etmek �ç�n protot�p b�r güneş panel� oluşturduk.
Deneme yaptığımız her bölgeye güneş ışınlarının eş�t m�ktarda
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geld�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n sab�t olduğunu gözlemled�k. Güneş paneller�
hakkında b�lg� ed�nmek adına CAS koord�natörümüz Fatma Kaya �le
b�rl�kte “Gaz� Teknopark’a” gez�ye g�tt�k. Güneş paneller�n�n ver�ml�l�ğ�n�
etk�leyen faktörler, güneş panel� çeş�tler�, güneş paneller�n�n çalışma
şek�ller� ve güneş paneller�n�n mal�yetler� �le �lg�l� b�lg�ler ed�nd�k. “Gaz�
Teknopark’ta” güneş paneller� �le �lg�l� b�r sunum d�nled�k. Ayrıca
b�nanın çatısında bulunan güneş paneller�n� �nceleme fırsatı bulduk.
“Gaz� Teknopark’ta” projem�z �le �lg�l� çoğu sorumuza cevap bulduk.
Çalışmalarımıza devam ed�yoruz. Gez�y� düzenleyen öğretmen�m�z
Fatma Kaya’ya teşekkür eder�z.

OKUL KÜTÜPHANE BÜLTENİMİZ

Değerl� Vel�ler�m�z,

B�r�nc� dönem yapılan çalışmalarımız hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n

Okul Kütüphane Bülten�m�z'e tıklayınız.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN
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Yoğun ve yorucu b�r dönem� ger�de bıraktık. Hep�m�z tat�l� hak ett�k.
Tat�lde ne yapalım? d�ye düşünenler �ç�n güzel ve key�fl� b�r öner�. İş
Sanat Edeb�yat D�nlet�ler� s�zlere ünlü yazarların ve şa�rler�n
dünyasında zeng�n b�r yolculuk vaaded�yor. Takın kulaklıklarınızı
kapatın gözler�n�z� kend�n�z� edeb�yatın �y�leşt�ren gücüne bırakın. 
Sağlıklı ve güzel b�r tat�l d�ler�z.

Adres:

https://www.youtube.com/playl�st?
l�st=PLAIhMHxsOVxkZoTGjSFbtfynko5xbOV7x

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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