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MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 9 - MATEMATİK

 MYP 9. Sınıf matemat�k ders�nde kümeler ün�tes� �şlen�rken, 
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öğrenc�ler alt küme konusunda poster çalışması yaparak alt küme
özell�kler�n� keşfett�ler. Bu çalışma sırasında gruplara ayrılan öğrenc�ler
kend� �s�mler�n�n baş harfler�nden oluşan kümen�n alt kümeler�n�
bel�rled�ler. Bu grup çalışması sonunda yaptıkları posterler� sınıf
panosuna asarak serg�led�ler ve konunun devamında yaptıkları
posterden yararlanarak öğrenmeler�n� pek�şt�rd�ler.

MYP BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ

Beden ve Sağlık Eğ�t�m� MYP ders�m�ze dünyada ger�ye pas atılarak
oynanan tek branş olan Rugby sporuna ’’ Sez�n Zamanı’’ ün�tem�zle
başladık. Amer�kan Futbolu ve Rugby arasındak� farkı öğrend�k. Neden
ger�ye pas atılarak oynanıyor sorusuyla bey�n fırtınası yaptık. Hareket�n
�sten�len anda ve konumda yapılab�lmes� �ç�n b�r rota �zleyen nesne ve
objen�n sonlanma noktasını ve bu noktaya  ne zaman geleceğ�n�
sez�nleyeb�lmek �ç�n Tag Rugby branşını oynadık. Oyunun amacı topla
beraber rak�b�n sayı bölges�ne ulaşmaya çalışmak ve bel�nde bulunan
Tag ‘ı kaptırmamaktır. 
Türk�ye ve Sırb�stan Avrupa Konferans Güney L�g� maçını �zleyerek
sporcuların uyguladıkları tekn�k ,takt�k ve stratej�ler� bel�rley�p anal�z
ett�k.

CUMHURİYET KOŞUSU

İD B�lkent Ün�vers�tes�n�n düzenled�ğ� 22 Ek�m Cumhur�yet koşusunda,
b�z de 11DP öğrenc�ler�yle b�r farkındalık çalışması düzenlemek �sted�k.
İlk Türk devlet�nden, Osmanlı İmparatorluğu’na ve Cumhur�yet’e
uzanan tar�h� sürec�m�z�, 1923 metreden oluşan koşu parkurunu, 46
posterle destekleyerek canlandırmaya çalışacağız. 
Cumhur�yet coşkusuna katılmak �steyen öğrenc�, öğretmen ve
vel�ler�m�z de b�zden göğüs numarası alarak etk�nl�ğe katılab�l�rler.
Katılım �ç�n etk�nl�k koord�natörü Fatma Kaya'ya ulaşab�l�rs�n�z.

Ayrıntılı etk�nl�k görsel� �ç�n tıklayınız.
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MACMUN CONFERENCE

Students attended the MACMUN conference th�s month on October
14-16 at MEV Kolej�. They debated upon top�cs such as the �llegal
arms trade, the weapon�zat�on of space, the treatment of pr�soners, 
d�scr�m�nat�on, the Arct�c confl�ct and the quest�on of the Falkland
Islands. The event lasted Fr�day through Sunday, start�ng w�th the
open�ng ceremon�es and the recept�on at B�lkent Hotel on Fr�day and
the conference comm�ttee meet�ngs last�ng from 8:45 AM to 6:30 PM
both Saturday and Sunday. At the culm�nat�on of the event, we had
many students rece�ve awards, �nclud�ng Özgür Efe Eroğlu who
rece�ved the best delegate award, Bora Tarcan and Cansu Aşkın who
rece�ved outstand�ng delegates and Ceren Eser, Emre Köksal, Ar�n
Akbuğa, M�ray Bayır, Ecem Gürsel, Ek�n Su Dolaş, Ozan Aydın, Zek�
Pam�r Arıkan, and B�lgesu B�lg�n who rece�ved an honorable ment�ons.
Congratulat�ons to all our students who attended the event and
rece�ved awards.

BESTE OLUŞTURULMA SÜRECİ

Bestey� D�nle
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Ege Y�ğ�tol’un Bestes� ve Oluşturulma Sürec�

11. Sınıf Öğrenc�m�z Ege Y�ğ�tol’un kend� kalem�nden bestes�
hakkındak� görüşler�d�r. 
Around th�s t�me last year, I started work�ng on the �dea of mak�ng a
song that I had dreamed of s�nce I was a k�d. Actually, another factor
that brought th�s �dea to l�fe was the fact that there was an MYP
personal project that needed to be done. The song I was go�ng to
make was go�ng to be my project. Read more...

ÖĞLEN ARASINDA OKUL KORİDORUNDA
MÜZİK

Öğrenc�ler�m�z�n performansları okula canlılık kattı. Ege Al� Baran,
Tuğra Ateşoğlu ve Ecem Gülsel’e teşekkür eder�z.

 

BİYOLOJİ DERSİ 12 IB ÖĞRENCİLERİNİN
LABORATUVAR ÇALIŞMASI
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12 IB B�yoloj� öğrenc�ler� ‘Kalp D�seks�yonu’ yaparak kalb�n yapısını
gözlemled�ler. Koyun kalb�n� kesmeden önce dıştan yapısının nasıl
olduğunu ve hang� damarların kalb�n hang� odacığı �le bağlantılı
olduğunu bulmaya çalıştılar. Sonrasında da kalb�n yapısı �le
fonks�yonları arasındak� �l�şk�ler� anlayab�lmek �ç�n kalb� kes�p farklı
yapıları �nceled�ler. Kalb�n odacıklarını, odacıklar arasındak�
kapakçıkları, odacıkların kas tabakasının kalınlıklarını ve kalb�n �ç
yapısını detaylı b�r şek�lde görme fırsatını buldular. Bu çalışmanın
ardından kalb�n yapısını şek�l üzer�nde göstererek ve kalb�n yapısı �le
�lg�l� çalışma sorularını cevaplayarak b�lg�ler�n� pek�şt�rd�ler.

YARATICI ELLER KULÜBÜ

 “Yaratıcı Eller” kulübü el sanatlarına �lg�s� olan herkes�n kend�n�
gel�şt�reb�leceğ� ve yoğun ders temposundan uzaklaşılab�lecek sam�m�
b�r ortam barındırır. Bu kulüpte dönem boyunca ahşap, seram�k ve



tekst�l boyama, özel günlerde ve farklı temalarda magnet, bardak
altlıkları, t�şört ve bez çantalar tasarlanmaktadır. Devamı...

DÜNYA MUTFAKLARI KULÜBÜ -
MUTFAĞIMIZDA HİNT RÜZGARI ESİYOR

Özel B�lkent L�ses� Dünya Mutfakları Kulübü olarak,  B�lkent
Ün�vers�tes� Tur�zm  ve Otel İşletmec�l�ğ� Bölümünde T�kka Masala
Soslu Tavuk ve Mangolu Soğuk Çay yapımı akt�v�tes�ne katıldık ve çok
şey öğrend�k. Etk�nl�ğ�m�ze, ‘Ateş ve bıçakla şaka olmaz ’ slogan �le
başladık. Ün�vers�tem�z�n değerl� hocaları El�f DENİZCİ  ve ALİ ÜNAL
‘ın katkılarıyla kısaca  H�nt mutfağını genel hatlarıyla tanıdık. Devamı...

SAĞLIKLI BESLENELİM, AÇLIĞA SON
VERELİM
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Okulumuzun "Dünya Mutfakları Kulübü" öğrenc�ler� 16 Ek�m "Dünya
Gıda Günü" neden�yle sağlıklı beslenme, açlık ve �sraf temalarına
yönel�k olarak poster çalışması yapmışlar, hazırladıkları posterler� okul
kor�doruna asmışlardır. Arkadaşlarını FAO'nun "Gıdaya, üret�c�lere,
gezegen�m�ze saygı duyalım; sağlıklı beslenmeyle açlığa son verel�m."
sloganına ortak olmaya çağıran öğrenc�ler�m�z Sude Naz K�tapçı, Duru
Atasoy, Ilgın Bülbül, Selenay Ercan, Ek�n Yeş�lbağ,  Zeynep  Naz
Yurtsever, Alya Güven, Özce Gürsoy,  Özgü Ergül,  N�lda Sağun ve 
Beren Yanmaz'a çok teşekkür eder�z.

ÖZEL ÇOCUKLAR



Bu hafta okulumuza gelen arkadaşlar �le çeş�tl� etk�nl�kler yaparak güzel
vak�t geç�rd�k. Önce çocuklara boyamaları �ç�n çeş�tl� res�mler ver�p
onlara yardım ederek bu res�mler� boyadık. Ardından müz�k eşl�ğ�nde
sandalye kapmaca oynayarak onların hareket ederek eğlenmeler�n�
sağladık. En son �se b�rl�kte yemek y�yerek onlarla sohbet ett�k ve b�r
grup fotoğraf çekt�rd�kten sonra uğurladık. Bu etk�nl�kte b�rden fazla
akt�v�te yapmış olmamız çocukları mutlu ett� ve etk�nl�kler� yaparken
haller�nden çok memnunlardı. Bu hafta onlarla �k�nc� görüşmem�z
olduğu �ç�n daha �y� anlaştığımızı ve g�derek daha da kaynaştığımızı
düşünüyorum. Onlarla �let�ş�m kurmak her hafta daha da kolaylaşıyor
ve b�rb�r�m�z� daha �y� anlamaya başlıyoruz.

HAFTANIN SANATÇISI

Ceren ESER 10B

T�tle: The Loss of Ch�ldren



S�ze: 35x50cm

Med�a: O�l on canvas

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU

Geçen Haftanın Çözümü

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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