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ŞUBAT – MART 2019 

AYLIK BÜLTEN 



12.02.2019 
Okuyan Okullar projesi kapsamında aralık ayında, sınıf düzeyinde en çok 

kitap okuyan öğrenciler, belgelerini aldılar. 



12.02.2019 
Gediz Konferans Salonunda Kültür Edebiyat Kulübü tarafından hazırlanan münazarada 

“İnsanlığı açlık mı yoksa obezite mi yok eder?” konusu tartışıldı. 

Demokratik ortamda düşüncelerini savunan grupların karşılıklı sorular sormalarının ve 

savunmalarının tamamlanmasının ardından münazara sonuçlandı.Gerçekleştirilen 

münazara ile öğrenciler, kendilerini doğru ifade edebilme, düşüncelerini savunabilme ve 

karşı tarafın düşüncelerini çürütebilmeyi pekiştirdiler. 

Münazarayı “İnsanlığı obezite yok eder.” düşüncesini savunan A grubu kazandı. 



13.02.2019 

NOKTA ÇİZGİ DOKU RESİM SERGİSİ 



16.02.2019 

2. SINIFLARIN PORTFOLYO SUNUMU 
2. sınıf öğretmenleri,öğrencileri ve velileri ile portfolyo sunumunda bir araya geldi. 

Yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları velilerine anlatan öğrenciler,sonrasında Mühendis 

Yağmur Deniz'in kitabından esinlenerek mesleklere göre hayatları kolaylaştırıcı buluşlar 

tasarladılar. 



16.02.2019 

ADIM ADIM ORTAOKUL 
4. sınıf öğrencileri ve velileri ortaokulu tanımak 

adına düzenlenen '' Adım Adım Ortaokul'' 

etkinliğinde buluştular. 

Keyifli sohbetle geçen kahvaltının ardından 

Gediz Konferans Salonuna geçildi. 

Görsel Sanatlar,müzik,beden eğitimi,bilişim 

teknolojileri ve ölçme değerlendirme ile ilgili 

kısa bir bilgilendirme sunumu,öğretmenler 

tarafından yapıldı.Gruplara ayrılan velileri 

Türkçe,matematik,sosyal bilgiler,İngilizce,fen 

bilimleri ve Almanca sınıflarına alınarak,bu 

branşlarda ders işlenişi,yapılan 

etkinlikler,yarışmalar hakkında bilgilendirildi. 



18.02.2019 

SATRANÇ TURNUVASI 
11-12 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan Manisa Okul Sporları Küçük Kızlar Takım Satranç 

yarışmalarında Defne Çetin,Nehir Yazğan,Duru Çimen,Elif Düşmez ve Yağmur Çiçek'ten 

oluşan kız takımı birinciliği elde ederek 1.'lik kupasını kazandırdılar. 

Küçükler Genel Takım Satranç Yarışmalarında Kerem Ay,Kumsal Topçam,Mehmet Kerem 

Güresin,Mert Okuyucu,Deniz Özgür Akgül ve Adil Tuna Arıdıcı'dan oluşan takım 

dördüncülüğü elde ederek,4.'lük kupasını  kazandırdılar. 



18.02.2019 

MASAL KAHRAMANLARI GEÇTİ 
Anaokullu minikler haftaya masal kahramanı olarak başladılar.Çeşitli masalların 

kahramanlarının kostümleriyle okula gelen minikler,müzik eşliğinde dans ederek 

gönüllerince eğlendiler. 



19.02.2019 

C VİTAMİNİ ŞENLİĞİ 
İlkokul öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attılar.C Vitamini Şenliği adı 

altında getirdikleri portakalları sıkarak satışa sunan minikler,elde ettikleri gelirle ihtiyacı 

olan köy okullarına kitap yardımında bulunacaklar. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2364789796914057/2364777760248594/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC1UJZxUx16v3Z7WkHoaMChfODef-KtKYWRVhoOJJrvtK_rSc1UzgYyALKdE526jIGLfwreGlrBEArJ&__xts__[0]=68.ARBmD8u4cKvwEaFUwdxNxgrsabtOg0VN09IMFmbUvN15x0e63LTLyJ_pLX87XLpvqZbOf5Sqpd0t6OpTSAX0QvbQgvcxSbptM4HLEd_vujjKkfaB5mrbyfNe--RObYItv68gUUPmEI9BIZdNFMHiK_xZcbEtBexEowlD0nCXrd5qKAPctW5LIYx6WZWdAIJsYCQkdmeUn5zkHo7AyV7UFGex1TKyK7l02uQSwOb3BTWn_DMXbLEXic1FXyhDg3RPCjGYravPYme8Zg64lKe3qW5ep4A10LirKcCB3MDFUu4OcMaoOn6-XFIcvSR5pOwJKxshIzDgsixNbPuaDB7ENCpI6g


20.02.2019 

ARDUNIO 
Bilişim Teknolojileri öğretmeni Yusuf Bakırhan 5. sınıf öğrencileri ile Arduino eğitiminde 

bulundu. 

Kolay ve basit entegre, kodlama dili ile ilkokul seviyesinden mühendislik seviyesine kadar bir 

çok insana hitap eden geliştirme kart çeşidi olan ardunio ile bilgisayar üzerinde çalışan 

yazılımlara da bağlanıldı. Yapılan kodlama ile trafik ışıkları devresinin çalışması sağlandı. 



20.02.2019 
Rehber Öğretmen Şeyda Kesim 6. sınıf velileriyle Gediz Konferans 

Salonunda bir araya gelerek kaygı aile çalışmasında bulundu. 



22.02.2019 

SAĞLIKLI BESLENME 

VE DİYABET 
Anaokulu öğrencileri,5. ve 7. 

sınıflar Gediz Konferans 

Salonunda,Yunus Emre İlçe 

Sağlık Müdürlüğünden Dr. 

Arzu Sayan Liman ve 

hemşire Seher Fidancı'yı 

ağırladı. 

Miniklere sağlıklı 

beslenme,obezite,fiziksel 

aktivite,besin grupları 

hakkında bilgi veren hemşire 

Fidancı sonrasında meraklı 

Ülkemlilerin sorularını 

yanıtladı. 

Dr. Arzu Sayan Liman ise 5. 

ve 7. sınıflara yeterli ve 

dengeli beslenme,besin 

öğeleri,diyabetli kişiye 

yaklaşım konularında 

sunumda bulundu. 



25.02.2019 

MONSTER COMPETITION 
Her yıl İngilizce zümresi tarafından düzenlenen yarışmada 3. sınıflar centimence 

mücadele etti.Kendi canavarlarını tasarlayarak,resmini çizip,canavarını betimleyen 

Ülkemlilerden ilk 3 dereceye giren öğrenciler belgelerini ve minik canavarlarını yarışmanın 

anısına aldılar. 

3rd Grade Monster Competition 'da Eda Elif Çoban birinciliği,Mina Ada Kocabaş 

ikinciliği,Ayşe Selin Aklar üçüncülüğü elde etti. 



27.02.2019 

SİVİL SAVUNMA SEMİNERİ 
Merve Aksoy ve Mesut Aktürk Gediz Konferans Salonunda,5. sınıf öğrencilerine yönelik 

sivil savunma semineri gerçekleştirdiler. 

Nükleer,kimyasal ve biyolojik saldılar hakkında bilgi veren öğretmenler,doğal afetler 

esnasında yapılacaklar konusunda da öğrencileri uyardı. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2377527245640312/2377513288975041/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDVB4sL9nMWLjjfFwp9hjsU7il1lrHrdeaLZNDktafdMMKSBoUuZO6gQATI_QQjUzQqeVJhGfUpQ_N4&__xts__[0]=68.ARC22-w4LdBHoYDnIGApDx_CkjiknnObPN6uXHqr_580sMO9PORXG3Ia1yIrZBas6F3ZxuVjhZOK-INPu4uNDGHU0GcDzgcAqx_bovXVAMtC3qG8n_tbzZQqWIl8Xw872-Nvy9bQuj0tUpW9B9IW7ahFzy50Kc_h3nOm9WGeCgwMonhwhpjPZUnfajDiTwW4eOXOvdYwl5yk6r1my7qQjtZSfK-QvJ9WBaXGkiOeLEzj-u8wKPe6JvbYsjcfwLh2s3vh22kUjcGksqevdkGILPFLkSF5VeJ9D3lVpciERF5j3tPwO1qLMhd3MJ7DMx24YnX2nO3Nr9VqZlnqJa5CnplFfg


28.02.2019 

ARDUNIO 
Bilişim Teknolojileri öğretmeni Yusuf Bakırhan 5. sınıf öğrencileri ile Arduino 

eğitimini tamamladı 

Kolay ve basit entegre, kodlama dili ile ilkokul seviyesinden mühendislik seviyesine 

kadar bir çok insana hitap eden geliştirme kart çeşidi olan ardunio ile bilgisayar 

üzerinde çalışan yazılımlara da bağlanıldı. Yapılan kodlama ile otomatik lamba 

uygulaması gerçekleştirildi. 



28.02.2019 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA SON 
Teknoloji kullanımında anne-babanın rolü ve çocuklar üzerindeki etkisi konulu 

seminer 4. ve 5. sınıf velilerine Rehber Öğretmenler Aslı Olcay ve Refia Yücel 

tarafından verildi.Gediz Konferans Salonundaki eğitimde ailemizde teknolojinin 

yeri,teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi,teknolojiyi verimli kullanma yolları ve 

teknoloji bağımlısı olmamak için yapmamız gerekenler konularına değinildi. 



28.02.2019 

ÜLKEMLİ MİNİK BİLİM ADAMLARI 
Çocuklarımızın bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay 

anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak 

amacıyla hazırlanan Prof.Dr. Hüseyin Vural Bilim Müzesi 

minik ziyaretçilerini ağırladı. 

16 farklı fen deney düzeneği, robot ve 9 farklı matematik 

sergisinin bulunduğu müze fen bilgisi öğretmenleri 

tarafından Ülkemli ziyaretçilere anlatıldı. 

İnsan boyutunda yürüyen, el, kol ve başını oynatabilen, 

konuşabilen sadece miniklerin değil büyüklerin de ilgisini 

çekecek kadar göz kamaştırıcı Ülkem Robotu meraklı 

bakışlara sahne oldu. 



05.03.2019 

VELİLER WORKSHOPTA BULUŞTU 
Ortaokul quilling,karakalem,temel tasarım kulübü öğrencileri ve velileri görsel sanatlar 

öğretmenleri ile bir araya geldi.Yapılan çalışmalardan oluşan sergiyi hayranlıkla gezen 

veliler sonrasında resim atölyesine alındı.Görsel sanatlar öğretmenleri ve kulüp öğrencileri 

tarafından teknik bilgi edinen veliler bunları uygulamaya geçerek,kaliteli ve keyifli zaman 

geçirdiler. 



05.03.2019 

BAĞIMLILIĞA KIRMIZI IŞIK 
01-07 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Manisa Şube Başkan Yardımcısı Levent 

Akçalı ve beraberindeki yetkililer Gediz Konferans Salonunda 8. sınıf ve lise 

öğrencilerini bilgilendirdiler. 

Bağımlılıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar,kendimizi koruma yolları,her türlü bağımlılığın 

zararları hakkında bilgi veren eğitmen Esin Türkoğlu,gençlerin sorularını da yanıtsız 

bırakmadı. 



06.03.2019  

DEPREM TATBİKATI 
Gerçekleştirilen deprem tatbikatı ile okul 1 dakika 50 saniyede boşaltıldı. 

İlk siren sesiyle deprem anında bulunduğumuz yerde nasıl kendimizi koruyacağımız 

canlandırıldı.2. siren sesiyle birlikte,sınıflardan çıkarak okul tahliye edildi. Her koridor için 

seçilen görevli öğretmenler, kendi koridorlarını tahliye planı dahilinde boşaltarak o kat için 

görevli kişiye bilgi verdiler.Öğrencilerin toplanma alanlarına süratli bir şekilde gelmesi ile 

tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 



08.03.2019 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
Kültür Edebiyat Kulübü oğrencileri, Kadınlar Günü kutlama 

kartı hazırlayarak ögretmenlerinin Kadınlar Gününü kutladılar. 



08.03.2019 
Polonya,İtalya ve Sırbistan ile ortaklaşa yürülen 

Female Historical Figures eTwinning projesinin 

ürünü olan 

Female Figures in the History of Turkey isimli 

konferans 4.sınıf öğrencilerinin sunumları ile 

gerçekleşti. Konferansı dinleyen 4. ve 5. sınıf 

öğrencileri interaktif katılımlarıyla Türkiye 

tarihinde yer edinmiş dört kadın figür hakkında 

bilgi sahibi oldu. 



08.03.2018 

9. SINIFLARIMIZDAN OBASYA ZAMAN GEÇİDİ MÜZESİNE 

ZİYARET 
Gençler tarih dersinde öğrendikleri kazanımları zaman geçidi müzesinde 

ve otağlarda pekiştirdiler. Arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdiler. 



11.03.2019 

ALKIŞLAR NAMAĞLUP TENİSÇİLERİMİZE 
04-05-06 Mart 2019 tarihlerinde,Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yıldız 

Erkekler Tenis İl Birinciliği müsabakalarında 8 takım arasından namağlup lider olarak çıkan 

sporcular İzmir'de yapılacak olan Türkiye çeyrek finallerinde Manisa'yı temsil edecekler. 

 



11.03.2019 

TEKNOLOJİDE GEÇMİŞE YOLCULUK 
08-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası,Ülkemlileri 70’li ve 80’li 

yıllara götürdü. Düzenlenen Bilim ve Teknoloji sergisi Ülkemlilerin yoğun ilgi ve merakıyla 

karşılaştı. Geçmişten günümüze kullanılan teknolojik cihazların gösterildiği sergide 

daktilo, cep ve ev telefonları, kasetler, radyolar, disketler, ram,game player,atariler yer 

alıyor. 



11.03.2019 

Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI 
14 Mart Pi Günü dolayısıyla 11 Mart - 15 Mart tarihleri arasında ''pi'' sayısı 

farkındalığını arttırmak için matematik zümresi tarafından düzenlenen etkinliklerin 

ilki lise öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.3 dakika 14 saniyede 5 kişilik 6 grubun 

oynadığı şut atma yarışmasında 10-A sınıfı öğrencilerinin takımı birinci oldu. 



12.03.2019 

İSTİKLAL VE İSTİKBAL ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF'İ ANMA TÖRENİ 

 



12.03.2019 

Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNDE LİSE HAZİNE AVINDA 
Pi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında lise öğrencileri beşer kişilik 

sekiz takım halinde hazine avı oynadılar. 

Oyunda kırmızı,mavi,yeşil,siyah renkli gruplar QR kod uygulaması kullanarak okulun 

çeşitli yerlerine yerleştirilen şifreleri buldular.Zarflardan çıkan soru parçalarını birleştirip 

soruyu doğru ve ilk çözen grup hazineye ulaştı. 



12.03.2019 

Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNDE KULAMİ 



13.03.2019 

Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNDE 3,14'TEN ŞUT ATIŞI 
İbrahim Gül Spor Kompleksinde pi günü etkinlikleri devam etti.Öğle arası 

düzenlenen basket atış yarışmasında 6. sınıf öğrencileri 3 metre 14 cm 

uzaklıktan yarıştılar.Centilmence ve keyifli geçen faaliyette galip gelen taraf 6-

E sınıfı oldu. 



13.03.2019 

Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNDE LİSELERLE KULAMİ TURNUVASI 
Pi Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Lisesinde matematik zümresi tarafından kulami 

turnuvası düzenlendi.Turnuvaya 28 öğrenci katıldı.10. sınıf öğrencisi Eda Yücedağ 

turnuvada birinci oldu. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2395276147198755/2395272973865739/?type=3&__tn__=HH-R-R&eid=ARDF_MmmovXnx-RrxLgJmEE1qmY8xS2Ui1nJBzBqM6H2Jkexaz87M6k4nym3jRoHsg1DWLdUD55otGxt&__xts__[0]=68.ARBVcysASemKC5C6tJNCrio954iDcQTmE7o3zW5yTOlBMvvedkbjO3bpo6HwHMuPXPrcesZJTOokMgn77l2930YerOKw-BvGd3DykCkhh6hMkbIyXuFzmzLEn07Em6BoxPm5OFI3EWK_RVlrLktlP6PmvOPbtxxn-WopsxuALKrfKzMkZm3jlsGikVmEU8FiDMbn-_hPTVvAdg3YiYgHknUSEvLgKR1DvbX729cpU8T6q8yuxqXpC4bSJbQHcUfgBX91Y1fN8-Arb6pdNyIylU2X0uNuSlPrOX4POCrBzuUUeRuRs3MKhzST2HmCfve4Dj5w


Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNDE 1. SINIFLARLA AKIL OYUNLARI 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Pi Günü etkinlikleri kapsamında 1. 

sınıflara tangram ve hut oyunu oynattı. 



13.03.2019 

2-A SINIFI TRAFİK PARKURUNDA 
2-A sınıfı Manisa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında oluşturulan 

trafik parkurunda trafiğe çıktılar. 

Teorik bilginin verilmesinin ardından arabalarına binerek parkura çıkan 

öğrenciler,trafik kurallarını yaşayarak,eğlenceli şekilde pekiştirdiler. 



14.03.2019 

ROBOTİK SON SÜRAT ÇALIŞIYOR 
İlkokul seviyesinde robot tasarım çalışmaları devam ediyor. Tasarlanan robotları 

öğrenciler kodlayarak akıllı tahta ve laptop aracılığıyla yönetiyor. 

Kulüp öğretmeni Yusuf Bakırhan öğrencilerin robot eğitimi ile analitik düşünme ve 

uygulama becerilerini geliştirdiğini söyleyerek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. 



14.03.2019 

Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNDE Pİ SAYISINI BULMA YARIŞI 
Matematik biliminde oldukça geniş bir alanda kullanılan ve bilinen insanlık tarihinin 

en eski dönemlerinden bu yana insanoğlunun üzerinde araştırmalar yaptığı deyim 

yerindeyse “gizemlerle dolu” bir sabittir pi sayısı... 

Pi sayısını panolara saklayan matematik öğretmenleri pi sayısının ilk 10 hanesini 

öğrencilerin bulmalarını istedi. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2396115950448108/2396108243782212/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAy57Gc-fBTV_LOo5e_FozUEhtx5GH2Kddl5rUnJL6CyntjI1pjCRfIzWFl2wPLtGVEDkEDgTQY5TfA&__xts__[0]=68.ARAw3rRwr0-Aq6yvU_5G9Zx4hTNgFGT0oUxFJDzbN3EuVpmcFSQ0fhzjhRYQAUhS2aAA8IG_PQrYXiYotNJbbN8swoNrSpIh4k7IVE6AZ1ea8-o8Q0ejamiYNp5k_lGdsmWHZneMwPiJBkOWmCQqhM6J-Bhz3vf7rLIGrQ8xiZiuXYo1-LVL9TQ0zYFp2POXHKmzJD6w70qY6Ge6pgtml1gpJxccoktSvcvZLaVwSG7MDkbLt6vMIzrDmsSPqzNdvxzrQJfN0IggDhj3gOSf0WIdCxcZBhObeeVa1_E0Yv-2KyVvsx5lK0I12PDO2PcfP6gIzPOCMrYHBos8VpJfDhw66Q


14.03.2018 

Pİ KERMESİ 
Pi Günü etkinlikleri hızla devam ediyor.Pi temalı yiyeceklerden oluşan kermes Ülkemlilerin 

akınına uğradı.Kermesten elde edilen gelir Şirince köyünün 1 km uzağında, yemyeşil bir 

ortamda, 7'den 70'e herkesin her seviyede matematik yaptığı, öğrendiği, öğrettiği ve 

düşündüğü, Nesin Matematik Köyü'ne bağışlanacak. 



14.03.2019 

Pİ SAYISININ TARİHÇESİ 
Gerek mühendislik, gerek matematik, gerek istatistik;alanınız ne olursa olsun yapacağınız 

işlemlerin çoğunda pi sayısını kullanmanız şarttır.Bilim dünyasında o kadar önemlidir ki pi sayısı 

özel bir günü bile vardır; 

14 Mart... 

12. sınıf öğrencisi Beyza Nur Ünal,Gediz Konferans Salonunda 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle pi 

sayısının tarihçesini paylaştı. 



15.03.2019 

ROBOTİKLE HAYAL ET,TASARLA,YARAT 
Ortaokul robotik kulübü öğrencileri mekanik tasarımı ve ,elektronik tasarımı kodlama ile 

birleştirerek analitik düşünme ve pratik uygulama becerisini geliştirme fırsatı Öğrencilerin 

öğrenme sürecinde aktif olarak yer almasını sağlayan robotikle fikirler 3 boyutlu nesneler ile 

uygulamaya geçiyor. 



15.03.2019 

Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNDE TOP TAŞIMA OYUNU 
Pi Günü etkinliklerinde Anadolu Lisesi öğrencileri,İbrahim Gül Spor 

Kompleksinde,matematik öğretmenleri tarafından hazırlanan top taşıma oyununu 

oynadılar.Oyunda disiplinler arası bağlantıyı kurmak zorunda olan öğrenciler 

matematik,fizik,beden eğitimi bilgilerini koordine ederek 8 kişilik takımlar halinde 

yarıştılar. 



ADIM ADIM SAMSUN'A YÜRÜYORUZ 
19 Mayıs 1919 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 

gün... 

19 Mayıs 2019... 

Atamızın Samsun'a çıkışının 100.yıl dönümü.. 

Lise öğrencilerimiz günlük 10.000 adım atarak Atatürk'ün izinden Samsun 'a 

yürüyor. 



15.03.2019 
Rehber Öğretmen Şeyda Kesim ve Ölçme Değerlendirme Uzmanı  Özlem 

Onat 7. sınıflarla  Gediz Konferans Salonunda bir araya geldi.Öğrencilere 

8. sınıftaki LGS hazırlık süreci anlatıldı.Bu süreçte yapılacak çalışmalar ve 

nasıl ders çalışmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.Öğrencilerin soruları 

yanıtlandı. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2397590040300699/2397587790300924/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAL90LgTUaySVVKhb8oVLgFXXIhvgwipTwvv0rxCMZhz5tCcGzHe7-NHtCZ69ac5TW5SnfukF-lODZK&__xts__[0]=68.ARBlCjh6HDQhofcs9vtzIJ3THZCnPl4lVmCFT1cxdTlTbuPdePBO6UJVgIRvTBVPAIFm10D3LkfViH3uB6PMIARaC-DL27YJ9GlNHvtY0AUcRgyQduQnO3zXk9BJcASDaWXchhkJgEs3UMUx2VxBq-3_SLGtNAULC4_Bf2nDep28wCyDNosrAQ3uw-Lqas2PK616Z7xzsCtwn1qJ3T_HoYqAiZERbTnFAJec8SUdaaQZuCtrrtz0tFsTAECtORt63O3x7CD1cNEzG6--sz0TNGbMQ8PSPQFh5UYQhk7gkysfLOQk1ssZbyxjncjeH74RJldLqB6r1MAk1HnpMG02XSTzvg


18.03.2019 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek yüzyıllarca unutulmayacak bir 

destan yazan başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve 

kahraman atalarımızı rahmet ve minnetle andı bir kez daha; 

aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğildi Ülkem Koleji. 



19.03.2019 

18 MART RESİM SERGİMİZ 



19.03.2019 

TINKERCAD İLE EĞLENCELİ TASARIMLAR 
Kullanması en eğlenceli tasarım programlarından biri olan tinkercad ile 6. sınıf 

öğrencileri Bilişim Teknolojileri dersinde hayallerini tasarladılar. 



20.03.2019 

ORMAN HAFTASI 
21 Mart - 26 Mart arası kutlanan Orman Haftası ile ilgili tören 2.sınıflar zümresi tarafından 

gerçekleştirildi.Günün önemi ile ilgili yapılan konuşmanın ardından ''Atatürk'ün bir köşk için 

bir ağacı feda edemem.'' başlıklı anısı anlatıldı.Şiirler ve sözlerle süren program ilkokul 

öğrencilerinin şarkıları ile sona erdi. 



20.03.2019 

KÜÇÜK MUCİTLERDEN BÜYÜK YARATICILIK 
Küçük Mucitler Kulübü öğrencileri okul bahçesinde bulunan çeşitli ağaçların isimlerini 

öğrenmek, öğretmek adına farklı bir çalışmaya imza attılar. Kulüp Öğretmenleri Mesut 

Aktürk ve Refiye Yıldırım önderliğinde kurumuş ağaç kütüklerine akrilik boyayla 

okulun bahçesinde bulunan ağaçların isimleri özenle yazıldı. Küçük mucitler ağaç 

isimlerinin yazıldığı kütükleri, ağaçlara yerleştirdiler. 



21.03.2019 

ROBOTİK EĞİTİMLERİ HIZLA SÜRÜYOR 



22.03.2019 

ANAOKULU PANELİ 
Ülkemli minikler ocak-şubat ayı boyunca yine birçok etkinlikte 

bulundular.Anaokulu girişinde,etkinliklerdeki karelerle oluşturulan panel,meraklı 

miniklerin ilgi odağı oldu. 



22.03.2019 

SU GÜNÜ 
Yaşamımızın kaynağı olan suyun günü 22 Mart. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993'te 

22 Mart'ı Dünya Su günü olarak kabul etti. 

Eco-school kulübü öğrencileri hazırladıkları programla çağımızın öncelikli su sorunlarına 

dikkat çektiler,su tasarrufu konusunda arkadaşlarını gerek konuşmalarıyla,gerek 

videolarıyla gerekse kendi yazdıkları tiyatro ile bilinçlendirdiler. 



23.03.2019 

KANGURU SINAVI TAMAMLANDI 
Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanan 

Kanguru Sınavı sınav merkezi olan okulumuzda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 öğrencinin 

katılım sağladığı sınav 3. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm seviyelerde yapıldı. 



25.03.2019 
11 - 15 Mart haftası düzenlenen Pi Günü etkinliklerinde başarı gösteren öğrenciler belge 

ve ödüllerini aldılar. 

Karya Kumsal Küçükada,Pırıl Ünlü,Gülce Erginer,Samet Al,Duru Topraktepe,Efsa 

Ergün,Yiğitcan Ceylan,Ozan Kunt,Kadir Kaya,Görkem Güngör Pi Bulmacasında,Mehmet 

Can Gümüş,Betül Polat,Hüseyin Konteş,Deniz Kaan Çam,Fatih Mert Acar Basket Atışı 

yarışmasında,Berkay Ali German Kulami Turnuvasında,Karya Kumsal Küçükada Resfebe 

Yarışmasında,Ceren Gezek Pi Sayısı Süsleme Yarışmasında başarı elde eden öğrenciler 

oldu. 



25.03.2019 
Karya Kumsal Küçükada Okul Sporları 

Atıcılık Tüfek Yarışması Yıldız Kızlarda 

birinci oldu. 



25.03.2019 
Duru Dilara Tunç, 

Okul Sporları Artistik 

Jimnastik Yarışması 

minik A kategorisinde 

ikinci, 

Doğa Berrak Ceylan  

ve Badesu Çelik  

üçüncü oldu. 



25.03.2019 
01 - 13 Mart 2019 tarihlerinde, 

okul içi etkinlik çerçevesinde düzenlenen  

3. sınıflar 2. dönem satranç birinciliği yarışmalarında  

genel kategoride Mert Köse birinci, 

Yiğit Çalışkan ikinci, 

Kuzey Bayer üçüncü; 

bayanlar kategorisinde Ada Kocabaş birinci, 

Ela Yılmaz ikinci, 

Zeynep Yağmur Yavaş ve İpek Deniz İra üçüncü 

oldu. 



26.03.2019 

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ 
Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya 

Tiyatro Günü Carpe Diem Kulübü tarafından sahnelenen Kırmızı Bantlı Kız adlı oyunla anıldı. 

 



26.03.2019 

PURPLE DAY 
26 Mart, dünyada “Mor Gün”, yani “Epilepsi Farkındalık Günü” olarak kabul ediliyor. Biz de 

Ülkem Ailesi olarak ingilizce zümresi önderliğinde,bugün mor rengi kullanarak farkındalık 

yarattık,epilepsi hakkında broşürler dağıtarak bilgilendirmeyi hedefledik. 



27.03.2019 

READ TO ME DAY 
International Read to Me Day (Uluslararası Bana Kitap Oku Günü) ile 1. ve 2. 

sınıf öğrencileri evde aile bireylerine sevdikleri Türkçe ya da İngilizce bir hikaye 

kitabını sesli okudular.  



27.03.2019 

MİNİKLERİN BÜYÜK GÖSTERİSİ 
4 Yaş grubunun yıl sonu gösterisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Sınıf 

öğretmeni Merve Meraklı'nın konuşmasının ardından Türkçe ve İngilizce şarkılar 

öğretmenler eşliğinde neşeyle söylendi.Minik Ülkemlilerin şiirleri,zeybek gösterisi ve 

tüm öğretmenlerin İzmir Marşı'nı seslendirmesi ile program sona erdi. 

Sonrasında minikler velilerine yıl boyunca yaptıkları resimlerden oluşan resim 

sergilerini gururla gösterdiler. 



29.03.2019 

ROBOTİK EĞİTİMLERİ 



30.03.2019 
İngilizce Öğretmenleri ünlü Teacher Trainer Irene Canca (Oxford University Press) ile 

ders kitaplarını daha efektif kullanmanın yollarını tartıştılar.Eğitim boyunca 21. yüzyılın 

en önemli olgularından biri olan ''Growth Mindset'' üzerinde çalışan 

öğretmenler,öğrenmenin temel adımlarını,yenilenmiş ''Bloom's Taxonomy'' ile ingilizce 

programı açısından değerlendirdiler. 


