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70'LERDE ÇOCUK OLMAK , GENÇ OLMAK
ETKİNLİĞİ

1 Haz�ran Çarşamba günü, Beden Eğ�t�m� ve Tar�h zümres�n�n organ�ze
ett�ğ� “70’lerde Çocuk Olmak, Genç Olmak ” etk�nl�ğ� yapıldı.  Okulun
atmosfer�n� değ�şt�ren; esk� arabalar, söylenen şarkılar, ant�ka eşyalar,
ara sokak mahalle oyunları, öğrenc�ler ve öğretmenler�n 70’lere uygun
kıyafet g�y�nmes�, mahalle kültürü olan bakkalda satılan gazozlar, esk�
yöreler�m�ze a�t y�yecekler b�z� adeta 70’l� yıllara ışınlamıştı.  ILGIN
BÜLBÜL 10/D

70’ler günü ben�m �ç�n oldukça güzeld�. O dönem�n tarzını, oyunlarını,
müz�kler�n� ve ortamını tatma şansım oldu. Arkadaşlarımla bol bol
eğlend�ğ�m ve h�ç unutamayacağım deney�mler yaşadığım b�r gün
oldu.  METE ERDENGİ, 11-F

Okulumuzun düzenled�ğ� bu güzel günü çok beğend�m, düzenlenen
akt�v�teler sayes�nde 70’lere da�r b�r çok b�lg�y�, kalıcı b�r şek�lde
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eğlenerek öğrend�m. Hep�m�z har�ka vak�t geç�rd�k. 
ALİN ORHON, 11-A

70’ler günü arkadaşlarımız ve öğretmenler�m�zle geçm�ş� h�ssederek,
nostalj�k b�r şek�lde vak�t geç�rmem�ze aracı oldu. Hep�m�z dönem�
yansıtan kıyafetler g�yd�k, Ş�mb�l Bakkal’da satılan gazozlardan aldık,
oyunlar oynadık ve dans ett�k. Günün düzenlenmes�nde katkısı olan
herkese teşekkür eder�z. DENİZ AŞIKOĞLU, 11-F

Ş�mb�l Bakkal, macun ve pamuk şeker stantları �le 70’ler Türk�ye’s�nde
yaşıtımız gençler�n neler y�y�p �çmey� sevd�ğ�n� keşfett�k. Bunun yanı
sıra etk�nl�ğ�n en eğlencel� kısımlarından b�r� 70’ler modasına uyum
sağlamaktı. İspanyol paça pantolonlar, renkl� örgü üstler, gen�ş ve açık
yakalı gömlekler �le okulumuz oldukça neşel� gözüküyordu.  LARA
GÜRSOY, 11-E

Etk�nl�ğ�m�zden kareler �zlemek �ç�n tıklayınız. 

ÇANKAYA OKUL SPORLARI GENÇ ERKEKLER
BASKETBOL MÜSABAKALARI ŞAMPİYONU
İDV ÖZEL BİLKENT LİSESİ
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2021-2022  Çankaya okul sporları Genç Erkekler Basketbol
müsabakalarında 65 takım �le başlayan serüven�m�z� Çankaya’ nın en
büyüğü olarak tamamladık. Şamp�yon olan Genç Erkek Basketbol
takımımızı bu büyük başarısından dolayı tebr�k eder, yen� sezonda
başarılarının devamını d�ler�z.

BLIS YAZ KAMPI KAYITLARI

Sevg�l� Vel�ler�m�z, 
BLIS olarak 20 Haz�ran 8
Temmuz arasında BLIS
summer camp adıyla kültürel
etk�nl�kler düzenl�yoruz. Bu
etk�nl�kler hafta�ç� sabah 08.30
öğlenden sonra 17.00
arasında BLIS kampüsü
�çer�s�nde ve bazı günler
dışarında olacak şek�lde
planlanmıştır. Kampımız
ücretl� olacağı �ç�n katılım
gönüllülük esasına göre
olacaktır. Katılımcı sayısı kapas�te üzdr�ne çıkarsa BLIS kayıt almayı
durdurma hakkını saklı tutar. Summer camp kayıt formu Google tabanlı
b�r formdur. Formlara ulaşmak �ç�n tıklayınız. 

“KURTULUŞ HATTI” FİLM ETKİNLİĞİ
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Okulumuz 11. Sınıf öğrenc�ler� olarak, M�ll� Mücadele Dönem�m�z� konu
ed�nen "Kurtuluş Hattı" adlı f�lm� �zled�k. Atatürk’ün Nutuk’ta
teşekkürler�n� sunduğu Hamd� Bey'�n hayat h�kayes� çerçeves�nde
savaşın toplum üzer�ndek� olumsuz etk�ler�n� anal�z etme �mkanı
bulduk. Şa�rlere , yazarlara geçm�şte yaşanan olayların �lham kaynağı
olduğunu Mehmet Ak�f Ersoy’un “ş��rler� şa�rler yazmaz sadece
yaşananlara kat�pl�k eder sözü”�le d�le get�rmes� b�z� oldukça etk�led�.
Bağımsızlık mücadelem�zde yaşanan olaylar , oluşan m�ll� mücadele
ruhu , m�ll� b�rl�k ve dayanışmanın önem�n� b�ze fark ett�rd�.                     
11-IB Lara Gürsoy / 11-B Efe Karcı 
            

DİSTOPYA DEVLETİ KURGULAMA ETKİNLİĞİ

11 IB HL – 1 sınıfı öğrenc�ler� olarak Türkçe A ders�nde “d�stopya”
türünde yazılmış b�r eser olan “Gökdelen’�” okuduk. D�stopya ve
kurguya daha farlı yaklaşab�lmek �ç�n derste, öğretmen�m�z Sedef Töre
rehberl�ğ�nde kend� d�stopya devlet�m�z olan Er�sland’ı oluşturduk.
Devletler�n�n kültürüne, eğ�t�m�ne, yönet�m s�stem�ne, d�n�ne, yargılama
s�stem�ne, sağlık sektörüne, asker� yapısına yönel�k özell�kler�
bel�rled�k. Hazırladığımız devlet �çer�s�nde d�s�pl�nler arasında bağlar
kurarak coğrafya, görsel sanatlar, �stat�st�k vb. b�r sürü ders �le �l�şk�ler
kurduk ve sunumumuzu m�saf�r öğretmenler�m�z�n katılımıyla



gerçekleşt�rd�k. Yaptığımız bu key�fl� çalışmanın b�z� pek çok açıdan
besled�ğ�n� ve gel�şt�rd�ğ�n� fark ett�k. Etk�nl�ğ�m�z hem d�stopya
toplumları �le �lg�l� b�lg� ed�nmem�zde hem de edeb� met�nlerde
kurgunun nasıl yapıldığıyla �lg�l� de etk�l� oldu.

11 – E Pel�nsu Aydoğan

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU

Geçen Haftanın Çözümü

HAFTANIN SANATÇISI

AYŞE ELİF ESER 10E

T�tle: "Dr�pp�ng Away"
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Med�um: M�xed Med�a

S�ze: 35x50cm

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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