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MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4 / 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ

9. Sınıf öğrenc�ler�m�z programlama d�ller�nde yer alan Sort�ng -
Sıralama mantığını ve sıralama türler�n� eğ�tsel oyunlarla eğlenerek
öğrend�ler. 

Etk�nl�kten kareler �zlemek �ç�n tıklayınız...

AYIN KONUĞU : DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ'NDE KONUĞUMUZ SÜMEROLOG
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

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


8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü’nde onl�ne olarak
gerçekleşt�rd�ğ�m�z söyleş�m�zde tar�h�n b�l�nmez sayfalarını aralayan ve
geçm�ş�n ses�n� bugüne taşıyan Sümerolog Muazzez İlm�ye Çığ’ı
ağırladık.

İlk günden bugüne bütün Cumhur�yet tar�h�ne tanıklık eden , yaşamına
sayısız çalışmalar sığdıran b�r b�l�m kadını �le “Kadının
Mezopotamya’dan Anadolu’ya Uzanan Tar�hsel Yolcuğunu” �ncelemek
b�z�m �ç�n farklı b�r deney�m oldu.

“B�lge K�ş� karanlıkta ışık, çıkmaz sokakta yol bulandır “sözüyle
umudun ve arayışın önem�n� b�ze hatırlattığı �ç�n Muazzez İlm�ye Çığ’a
teşekkür eder�z.

  12-A   Azra Sarıkaya  / 12-B Işık Kazancıoğlu / 12-F Lara Mengü

8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ



8 Mart, Emekç� Kadınlar Günü kapsamında toplumsal c�ns�yet roller�
hakkında farkındalık yaratmak amacıyla drama ve söyleş� yaptık. 11 IB
öğrenc�ler� olarak c�ns�yet roller�n� yıkab�lmek �ç�n p�lot, taks�c�, hak�m,
öğretmen ve hemş�re g�b� farklı mesleklerden b�reyler olarakg�y�nd�k.
Bunun yanı sıra, Fr�da Kahlo ve D�ego olarak g�y�nen arkadaşlarımız
tar�hte öneml� olan kadınlara da �lg� çekt�. Bu kostümlerde �nsanlarla
röportaj yaparak onların da bu konu hakkındak� düşünceler�n� aldık.
Röportajlarımızda, g�y�nd�ğ�m�z k�ş�ler�n h�kayes�n� ve c�ns�yet roller�
hakkında yaşadığı sorunları d�le get�rd�k.  Yağmur Asya Şenyol, 11E

TOPLUMSAL PANO

8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Gününde toplumsal c�ns�yet
eş�ts�zl�ğ�n�n d�l�m�ze yansımasını �fade edeb�lmek adına b�r pano
oluşturduk. Panomuz �le er�l d�l kullanımına d�kkat çekmeye çalıştık.
Günlük yaşantımızda kullandığımız cümle ve sözcük kalıplarının
c�ns�yet roller�ne etk�s�n� yansıtmayı hedefled�k. 8 Mart Dünya Emekç�



Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlandığı
günler göreb�lmek d�leğ�yle.

Pel�nsu Aydoğan / N�l Ural

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN

8 Mart Dünya Kadınlar gününü, Türk ve dünya edeb�yatına damga
vurmuş kadın şa�rler�n ş��rler�n� okuduğumuz  ş��rl�-müz�kl� “Açık
M�krofon” etk�nl�ğ� �le kutladık. Etk�nl�kte görev alan 11A sınıfı
öğrenc�ler�ne ve çaldıkları parçalarla ş��rlere eşl�k eden Dora IŞILDAR,
Duru Ege ŞAPÇI ve Kerem Ege KAYHAN  öğrenc�ler�m�ze
teşekkürler�m�z� sunuyuyoruz.

HAFTANIN SANATÇISI

Neh�r Erdoğan 10A

T�tle: Helpless Sun

S�ze: 35x50cm

Med�um: Aquarel penc�l pa�nt�ng



MAKALE STANTLARIMIZ AÇILDI

Türkçe A Edeb�yat HL ders�m�zde öğrenc�ler�m�z gruplar hal�nde edeb�
makaleler� �nceled�ler. Sınıfta açtıkları makale stantlarında b�rb�rler�ne
makaleler�n� tanıttılar. Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�m�z D�dem Barut
okuma ve anlama çalışmalarının farklı rollerle yaptırılmasının
öğrenc�ler�n �lg�ler�n� arttırıp bakış açışlarını gen�şletmeye yararlı
olduğunu d�le get�rd�.

ÜNLÜ ŞAİRLERİMİZİN İNSTAGRAM HESAPLARI
OLSAYDI



11.Sınıflarımız, Türk D�l� ve Edeb�yatı ders� "Ş��r Ün�tes�" kapsamında,
edebî dönemlere göre �nceled�kler� şa�rler�n b�yograf�ler�nden ve ş��r
anlayışlarından yararlanarak, onlara a�t sosyal medya hesapları
oluşturdular.  Etk�nl�k kapsamında öğrenc�ler�m�z yaratıcılıklarını ve
b�lg�ler�n� kullanarak oluşturdukları �nstagram sayfalarını arkdaşlarıyla
paylaştılar. Edeb�yat Öğretmen�m�z D�dem Barut, esk� dönem edeb�yat
ürünler�n�n günümüz teknoloj�s�n�n �mkânlarıyla harmanlandığında daha
�lg� çek�c�, güncel  ve eğlencel� hale geld�ğ�n�, b�lme ve öğrenme
sürec�ne  olumlu katkılarının olduğunu �fade ett�. Faruk Naf�z Çamlıbel,
Ş�nas�, Z�ya Gökalp, Abdülhak Ham�t Tarhan, Tevf�k F�kret,
öğrenc�ler�m�z�n oluşturdukları sosyal medya hesapları aracılığıyla,
gönder�ler�, h�kâyeler�, yorumları ve müz�kler�yle âdeta yen�den
doğdular.

RESİTAL : NİL UZUNCA



DP  Müz�k 12. Sınıf Öğrenc�s� N�l Uzunca Müz�k ve Sahne Sanatları
fakültes�nde res�tal verd�. Elgar, Beneck�ng, Schubert ve Ulv� Cemal
Erk�n’�n eserler�nden oluşan b�r d�nlet� sunan öğrenc�m�z� tebr�k
ed�yoruz.

ASTRONOMİ DERSİ YUMURTA KIRMA DENEYİ



Astronom� ders�nde öğrenc�ler gezegenler, yıldızlar ve gökc�s�mler�n
hareketler�n� �ncelenmekted�r. Bu haftada da uzaya gönder�len uzay
araçlarının uzaydak� katı yüzeylere nasıl �nd�kler�n� öğrend�ler. Bu
amaçla yumurtayı kırmama projes� yaptılar. Öğrenc�ler b�r öncek�
haftadan tasarımlarını  yaptılar ve b�r sonrak� hafta da tasarımlarını
yapıp bell� b�r yüksekl�kten attılar. Tasarımlar düşüş süres�, ağırlık,
dayanıklılık ve  yumurtanın kırılmaması başlıkları altında
değerlend�r�ld�. Devamı...

GES KURULUMUYLA KARBON AYAK İZİMİZİ
AZALTIYORUZ

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


Halk Enerj�’n�n okulumuza sağladığı güneş paneller�n�n kurulumunu
yemekhanem�z�n arkasında bulunan bahçeye  “ERSİS Enerj�’n�n”
desteğ� �le sağladık.

Panel� görmek �ç�n Tıklayınız. 

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-flhjrit-l-p/


Slovenya’da yer alan “G�mnaz�ja �n Srednja Sola Rudolfa Ma�stra”
okulu �le toplantı gerçekleşt�rd�k. Yaptığımız çalışmalar �le �lg�l� f�k�r alış
ver�ş�nde bulunduk. Her �k� okulun b�rb�r�ne yapacağı sunumlara yönel�k
planlama yaptık.

Okulumuzun g�r�ş katında yer alan kor�dorlara st�cker ve posterler
asarak güneş enerj�s� �le aydınlatma sağladığımıza da�r farkındalık
yarattık.

Yemekhanem�ze g�den kor�dorun aydınlatılmasını güneş paneller� �le
sağlamaya başladık.



30,31 Mart’ta “ATO Congres�um’da” yapılacak olan  “Eco �kl�m fuarına”
katılmak üzere hazırlıklarımıza devam ed�yoruz.

 

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-flhjrit-l-x/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-flhjrit-l-m/
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http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-flhjrit-l-i/

