


03.12.2018 
İzmir Özdere'de 
yapılan Türkiye 
Jimnastik 
Fedarasyonu Final 
Yarışmaları 8-9 Yaş 
grubu Artistik 
Jimnastik 
Yarışmalarında Ceren 
Gezek birinci, aerobik 
Jimnastik 
yarışmalarında Duru 
Dilara Tunç ve Bade su 

Çelik birinci olmuştur. 



05.12.2018 
ÜLKEMLİ GENÇLER 
PLANETARYUMDA 
Anadolu Lisesi Bilim ve 
Teknoloji Kulübü 
öğrencileri Manisa 
Planetaryum ve Bilim 
Evine gezi düzenledi. 
Planetaryum, optik 
illüzyon odası ve 
artırılmış gerçeklik 
uygulamaları 
öğrencilerin bilimsel 
gelişmeleri 
deneyimlemesine, 
teknolojik gelişmeleri 
yaparak, yaşayarak takip 
etmesine olanak 
sağladı. 



10.12.2018 
27 Kasım - 07 Aralık 2018 
tarihleri arasında okul içi 
etkinlik programı kapsamında 
düzenlenen 1. Dönem 
Ortaokul Satranç Birinciliği 
yarışmalarında genel 
kategoride Kadir Kaya birinci, 
Kerem Ay ikinci, Uğur 
Karakaya ve Mehmet Kerem 
Güresin üçüncü, kızlarda 
Defne Çetin birinci, Nehir 
Yazğan ikinci, Duru Çimen 
üçüncü oldu. 



11.12.2018 
11-A sınıfı öğrencileri 
matematik dersinde 
Analitik Geometri 
ünitesinde öğrendiği 
eğim konusunu 
trigonometri ünitesinde 
öğrendiği tanjant 
fonksiyonunu kullanarak 
bir yüzey, bina, cismin 
yatay düzlemine oranla 
eğimini ölçen klinometre 
aletini kendileri yapıp 
okulun bahçesindeki 
potanın, binanın ,spor 
kompleksinin, süs 
havuzundaki Tarzan 
heykelinin boyunu 
yaklaşık olarak 
hesapladılar. 
 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2259223200804051/2259218437471194/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB2J-Ap8CAlTrFBuGB0JvnVd_DGo_UUp9sBSSjs9VMq-rvl18o7nxxMv2Wy3yyDywDIuGoXh0SqdYhw&__xts__[0]=68.ARDffjYabBaAiTQWokOQ0HR8K8YeiuZ-XYEaa0KxDUd7PlNSu1B8Jho8RF1A0_H95naDaWvT-4sGXeirexGW3x4SgrITJDhRvcoNtxrgVbs9tguLLQpwGFnZUA9Qdb5Ytv4awxeWiH-ES53MFwfJTIiDPKu5yn6kacGCEpitBZ7hwEFZCiPyzMZaylelsW3Tfcx9udNlmtu2nDP8rJBxqMcSlKlZ0eefB1xeb11bwzWe0d5UK5G-w0KVDHezXK1ZCiI76IdMMp3tzAk5s8po4PXXenEy6PtYxxhnLPWj7rLA1WXx6MX8Q8KJ3U1GEUDcEhTbJ6RQ3PEgOeEaklydzYSvNA


12.12.2018 
İNSAN HAKLARI GÜNÜ 
10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Kutlama 
programı Gediz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 
10 Aralık 1948 tarihinden bu yana kutlanan İnsan Hakları 
günü ile ilgili yapılan konuşmanın ardından İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi'nin maddeleri sunuldu,şiirler 
okundu. 
Rosa Parks adlı tiyatro oyunu Ülkemli izleyicilerden büyük 
beğeni topladı.Alkışlarla söylenen ''Hayat Bayram Olsa'' 
şarkısı ile program sona erdi. 



13.12.2018 
''İYİLİĞE VAR MISIN?''  
Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Kulübünün 
Danışman Öğretmenleri 
Serenay Şen ve Begüm 
Bahriş önderliğinde 
Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvan 
Barınağı için başlattığı 
kuru mama,paket 
makarna,latex 
eldiven,gazete toplama 
kampanyası sona 
erdi.Toplanan 
malzemeler barınak 
yetkililerine teslim edildi. 
 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2262349863824718/2262346577158380/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAqJssxitrkQa1ZRaMxlXCOub1Rbq9KOCO0oNxRHvDuooOERc6yhqrYz9n-IKnTKiQPzulx8L-6ntH3&__xts__[0]=68.ARBFv813Hl0oFIskLWpPPKrg0HKGzrbb1fBoFVPWNeUB_KZ9skT7hOGzBeUqnRuyVLYa6jH674lhaIvjGCBzN_Y-biIZ2GqLq2s0I0HAaEiOv3EJXpW-QfTy4cmVpckkuNTUEe73lHyXwM0JPa-JAnQ-N0Ou_CqavmvlCFhNfnNGk472w48RNPuSD2xmqUHA3pIn53eBaOXPGOq9wDTz8YlbK7fErJScdjDQ4k8088sTN1Sf-DVsIXY-4YxIgIdKa1I7IwyMAzDhccfUX959ZaNWWWobBAn45VCDNzi_JaKIHAdSmKs0XFcKRX_S5tPuFENIVVdL0IAnGhzOgj4mlTzR7Q


14.12.2018 
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübümü Danışman 
Öğretmenleri Serenay Şen ve Begüm Bahriş önderliğinde 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı için 
topladığı yardımlar yetkililere teslim edilerek sahiplerine 
ulaştırdılar. 
Ardından Ülkemli gençler hayvan barınağına ziyarette 
bulundular. 
 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2263688820357489/2263685230357848/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqaDBhQ7aCpSt0D1Z27JnNUC8uEXG-jWIoMAQq7Qzy-fphMcoBgWq0rYw8-ZZy_LgTgqNCBW6jxDFi&__xts__[0]=68.ARBVYVNlXyEfveethKIZebgnnb7kF0e_4QEyipp7j2dkaZ-NH0m4DsNZZAhHDmdIxvrVLAb-N1N4tlhLps9S1J4FA8brdwinoxfkUB-qGFd6Kz6IYwIXalWMWvrMHQtkcFwvjrEnw8AQ78xh82pOtT8HHdCkiIRUjWEd9eu5CDqY5P74ZS5TtQ3eQZshwsXvKZRfzfESQSxxn_LEZk4q7OpFDOJipg4FUskgdgPZPW9FWXBLH8wzzMxhMf3l-kI0bKFzswD1hqaX5sndz_wXlrjyEcus115VGlWrHvbu5ZkCa2MSjHa4QmE6G373jBDUnlkgb99cnc1EvbA2gUFjxaFDuw


14.12.2018 
Anadolu Lisesi Bilim 
ve Teknoloji Kulübü 
aralık ayı etkinliği 
kapsamında 
obezite ile 
mücadele için 
diyetisyen Bengü 
Ünal'ın verdiği 
seminere ev 
sahipliği 
yaptı.Öğrencilerimi
zde dengeli 
beslenme ve 
obezite hakkında 
farkındalık yaratıldı. 



14.12.2018 
ÜLKEM KOLEJİ OKUYOR 
Günümüzde en çok ihtiyacımız olan ancak çoğumuzun vaktimiz yok diyerek ihmal ettiğimiz bir 
faaliyettir okumak. Oysa bütün önemli yerlere gelmiş insanların en önemli özelliklerinden birisi 
okumaktır. 
Kitap boş vakitte okunmaz. Kitap okumaya vakit ayrılır.Okumak; hayatı anlamak, başkalarının 
deneyimlerini paylaşarak kendimize olabilecek en doğru yolu çizmek, geçmiş ve gelecek 
arasında köprü kurmaktır. 
Bu düşünceler çerçevesinde Ülkemli öğretmenler,öğrencilere rol model olarak,kitap okuma 
alışkanlığını kazandırmayı hedefliyor. 



15.12.2018 
ÖDÜLLÜ SINAV BAŞVURULARI  
Forum Magnesia AVM'deki stant Manisalıların yoğun 
ilgisiyle start verdi.Kayıtların Magnesia AVM’den alındığı 
ödüllü sınav 13 Ocak 2019 Pazar günü yapılacak. 



18.12.2018 
YERLİ MALI HAFTASI 
Yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasını hedefleyen Yerli 
Malı Haftası 2. sınıflar zümresi tarafından kutlandı.Tutumlu 
olup yatırım yapmanın ve yerli malları kullanmanın önemi 
üzerinde duruldu.  
Sonrasında öğrencilerimiz evlerinden getirdiği 
 yiyecekleri birbirleriyle paylaştı.Yerli ürünlerin 
tüketilmesine daha fazla özen gösterilen ve ülkenin 
zenginliklerini artırmayı amaçlayan Yerli Malı Haftası 
 bir kez daha böyle anıldı. 
 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2269610796431958/2269601859766185/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfEFSGx38As5XXxdPkXcyAvQGN95YtyqPdZ9imP9K0Op9MgwC4khx7_F4tIVb1BGmC3s8Rd93xi-Mu&__xts__[0]=68.ARDHKzXoANXTvEesu9z3Yg_qypNbRXKNCREkxRIzCQzBlUSvtVVHMcCS_agqJqCe4EmjUn-HIbor6TBiR_t1Ei4wkptk-CjCAWFQ_vdZoVLEsL_CVaqOOLRGlaFSNe9eVi0mh45KJazsLIL4k0fONzypQjsKytpxxe1g9KF77zbj4RJPxhtnuFaI4E_hGbnrl_FRaLU51NYc_wIqmzc6khrOQ9GF9gOKtF46JTmO3tc39Nc9w3gRWtgMPF0ftdbX6a-wYqeQoDboVKdICywmqbSujMY0k49mOBYUy-T7YfZOr1c8E10MKPup5bxOyiRSZf7CoQkC8YuIUQdOm_cki90f1Q


19.12.2018 
2-F SINIFI TRAFİK PARKURUNDA 



20.12.2018 
Ölçme Değerlendirme Uzmanı Özlem Onat,Gediz 
Konferans Salonunda ortaokul öğrencileriyle buluştu.Onat 
sınav taktikleri hakkında ipuçları vererek,sınav öncesi ve 
esnasında yapılacaklar,sınav süresini etkin 
kullanma,turlama tekniği konularına değindi. 



22.12.2018 
ÖDÜLLÜ SINAV  
13 Ocak 2019 Pazar günü 2 oturum şeklinde yapılacak sınav için 
Magnesia AVM'deki stant yoğun ilgi görmeye devam etti. 
 



24.12.2018 
Ortaokullar arasında düzenlenen 
İnsan Hakları LogoYarışmasında 
Duru Soydaş birinci, 
Ela Aysul ikinci, 
Nurullah Cihan Arık üçüncü oldu. 



24.12.2018 
11-20 Aralık 2018 tarihlerinde  
okul içi etkinlik programı kapsamında gerçekleştirilen 
İlkokul 1. Dönem Satranç Birinciliği Yarışmalarında  
genel kategoride  
Mete Ege Bölükbaşı birinci, 
Metin Kubilay Zıhlı ikinci, 
Ege Keskin üçüncü; 
kızlar kategorisinde Bilge Dora Naçturhan birinci, 
Nihal Yıldırım ikinci, 
Sedef Demiriz üçüncü oldu. 



24.12.2018 
Kasım ayı içerisinde her sınıf düzeyinde, en çok kitap 
okuyan öğrenciler belgelerini aldılar. 



27.12.2018 
İYİLİĞE VARIZ 
Ülkem Anadolu Lisesi 
Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Kulübü 
2019'u LÖSEV 
yararına yaptığı 
etkinliklerin 
mutluluğu ile 
karşıladı. 
Kulüp öğrencileri ve 
öğretmenlerinin 
amacı,tüm hafta 
boyunca yaptıkları 
LÖSEV ürünlerinden 
ve LÖSEV 
kermesinden elde 
edilen gelirin, lösemili 
çocuklara umut 
olmasıydı... 



27.12.2018 
ORTAOKULA MERHABA 
4. sınıflara ortaokulu 
tanıtmayı hedefleyen 
''Tanıyalım,Tanıtalım'' 
etkinliği Fen Bilgisi dersi 
ile başladı.Eğitimde 
yaparak,yaşayarak 
öğrenmenin önemini 
vurgulamak için fen 
laboratuvarında yapılan 
örnek derste maddeyi 
niteleyen özellikler 
anlatıldı,deneyler 
yapıldı. 



28.12.2018 
2.PLAYBACK FESTİVALİ 
İbrahim Gül Spor Kompleksinde toplanan ilkokul 
öğrencileri ve velileri 2019 'u neşeyle karşıladılar. 
Bu yıl 2.si düzenlenen Playback Festivali oldukça renkli ve 
neşeli anlara sahne oldu. 



28.12.2018 
İLKOKULLARDAN ŞAPKA DEFİLESİ 
İlkokul öğrencileri,2018'i uğurlarken,Görsel Sanatlar dersinde 
tasarladıkları yeni yıl şapkalarını sundular. 



28.12.2018 
YILBAŞI RESİM SERGİSİ İLKOKULLARDAN 



28.12.2018 
2.PLAYBACK FESTİVALİ 
İbrahim Gül Spor Kompleksinde toplanan 
ortaokul öğrencileri ve velileri 2019'u neşeyle 
karşıladılar.Bu yıl 2.si düzenlenen Playback 
Festivali oldukça renkli anlara sahne oldu. 



29.12.2018 
ÖDÜLLÜ SINAV KAYITLARI 



31.12.2018 
2019'A MASKELİ PARTİ İLE MERHABA 





02.01.2019 
ORTAOKULA MERHABA  
4. sınıflara ortaokulu tanıtmayı hedefleyen ''Tanıyalım,Tanıtalım'' etkinliği 
Türkçe dersi ile devam etti.Türkçe öğretmenlerinin okuduğu metnin 
ardından,metin hakkında yorumlar yapılarak ortaokulda Türkçe derslerinin 
işleyişi hakkında,ilkokul öğrencileri  bilgi sahibi oldular. 



03.01.2019 
SPORTİF YETENEK 
TARAMA PROJESİ İLE 
2030 OLİMPİYATLARINA 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile Milli Eğitim 
Bakanlığının ortak projesi 
olan ''Türkiye Sportif 
Yetenek Tarama ve Spora 
Yönlendirme'' projesi  
gerçekleştirildi. 
Devletin takibi ile 8-10 yıl 
sürecek sportif çalışmada 
amaç seçilen sporcuları 
yetiştirerek 2030 
Olimpiyatlarına 
hazırlamak. 



04.01.2019 
ÖDÜLLÜ SINAV KAYITLARI  



04.01.2019 
5- A SINIFI  BİLİM MÜZESİNİ 
TANITTI 
02 Aralık 2016 tarihinde,Prof.Dr. 
Hüseyin Vural tarafından açılışı 
gerçekleştirilen,16 farklı fen deney 
düzeneği, robot ve 9 farklı 
matematik sergisinin bulunduğu, 
çocukların bilim ve teknolojiye 
ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve 
eğlenceli bir şekilde bilimsel 
konuları sunmak amacıyla 
hazırlanan bilim müzesi, öğrenciler 
tarafından 5-A sınıfı velilerine 
tanıtıldı. 
Müzenin gezilmesinin ardından 
katılımcı velilere öğrenciler 
tarafından katılım belgesi verildi. 



04.01.2019 
İNGİLİZCE 1. DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 
Ortaokul İngilizce Bölümü Zümre Başkanları ODTÜ 
Geliştirme Vakfı Okulları'nda gerçekleştirilen 
seminerde,İngilizce Koordinatörü Gökçe Kurdoğlu 
liderliğinde 1.Dönem Program Değerlendirmesi 
yaptılar.''Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı'' konusunda 
çalışmalarda bulundular. 



05.01.2019 
1.SINIFLARIMIZIN PORTFOLYO 
SUNUMU 
Sınıflarda gerçekleştirilen portfolyo 
sunumu 2 oturum halinde yapıldı. 
Sınıflara alınan öğrencilerimiz ve 
velilerimiz, sınıf öğretmenlerimiz 
tarafından sunumun akışı ile ilgili 
bilgilendirildi. Minik öğrencilerimiz 
yıl içerisinde yapmış oldukları etkinlik 
çalışmalarını velilere anlatırken 
oldukça keyifliydi. Velileriyle 
matematiksel bir oyun oynayan 
öğrencilerimiz,portfolyo sunumun 
sonunda seçmiş oldukları bir 
etkinliklerini, günün anısına velilerine 
hediye ettiler. 



05.01.2019 
3.SINIFLARIMIZIN PORTFOLYO 
SUNUMU 
Sınıflarda gerçekleştirilen 
portfolyo sunumu 2 oturum 
halinde yapıldı. Sınıflara alınan 
öğrencilerimiz ve velilerimiz, 
sınıf öğretmenlerimiz tarafından 
sunumun akışı ile ilgili 
bilgilendirildi. Öğrencilerimiz yıl 
içerisinde yapmış oldukları 
etkinlik çalışmalarını velilere 
anlatırken oldukça keyifliydi. 
Fiyatları verilen nesneri içeren 
problem kurup çözümlerini 
velileri ile yapan öğrencilerimiz, 
yazmış oldukları öykülerden 
oluşan kitapçığı, velilerine 
günün anısı olarak hediye 
ettiler. 



07.01.2019 
HAZIRLIK E MİNİKLERİNİN 
PORTFOLYO SUNUMU 
Aile katılım etkinliklerinde 
anaokulu Hazırlık E sınıfı 
öğretmeni Meral 
Çağatay,velileri ile bir 
araya geldi. 
Sunumun başında ''Kutu 
Kutu Hayaller'' projesine 
değinen Çağatay,bu proje 
ile 155 çocuğun hayalini 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, destek olan 
velilere teşekkürlerini 
sundu. 



07.01.2019 
ENERJİ KONULU SERGİ 
5. sınıfların ile eko-okul 
kapsamında ''Enerji'' 
konulu resim sergisi ile 
yenilenebilir enerji 
kaynakları,görsel 
olarak sunuldu. 
6. ve 7. sınıflarımız ile 
yine eko-okul 
kapsamında ''Enerji'' 
konulu maket-model 
yapıldı.Yapılan bu 
çalışmalar ile ''Enerji 
tasarrufunu nasıl 
sağlayabiliriz?'' 
konusuna dikkat 
çekildi. 



08.01.2019 
TANIYALIM 
TANITALIMDA 
MATEMATİK 
4. sınıflarımıza ortaokulu 
tanıtmak,ders işleyişi 
hakkında bilgi vermek 
amacıyla düzenlenen 
''Tanıyalım Tanıtalım'' 
etkinliğimiz matematik ile 
devam etti.Matematik 
dersinde kalanı 
yorumlama ile ilgili etkinlik 
gerçekleştirildi. 



08.01.2019 
VELİ KATILIM ETKİNLİKLERİNDE SIRA 
6. SINIFLARDA 
Veli katılım etkinliklerine önem veren 
Ülkem Koleji,ortaokullar için de bir 
etkinlik düzenledi. 
Etkinlik fen laboratuvarında 
gerçekleştirildi. 
Fen Bilimleri ve Matematik 
öğretmenleri,disiplinler arası etkileşimi 
konu alan ''Geri Dönüşüm'' temalı açık 
sınıf etkinliğinde 6-C sınıfı velileriyle 
buluştular. 
Fen Bilgisi öğretmenleri geri 
dönüşümün önemi ile ilgili bilgilendirme 
yaparken Matematik Öğretmenleri de 
geri dönüşümün faydaları ile ilgili 
sayısal veriler üzerine farkındalık 
uyandırmaya yönelik problem çözdüler. 
Etkinliğin sonunda katılımcı velilere 
Katılım Belgeleri öğrenciler tarafından 
verildi. 

 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2301470129912691/2301461943246843/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGJelyfs_L5vTKZVrkqc8LitpcT3fP_CY94gnkMZpOAQMfyjioB3877iphDTNq8LzDz6NaG_XmTOKE&__xts__[0]=68.ARBFaU9xk7nVAUlpC9Pa2X5vI728WtkyKiYUDFuSoezgm0iW91gR1xHtMYgKN5arAiNbl1Djxzc0yOYuo_erTIbOGOXrWlMqgJbDYqyRFKHNtC9soHYvcBDdxFzoPVOnDwngJteoKTOGbISTsjkVxdnn0TueocNkI2Q3-dlY6gMCD295QKj5HTsN0A3buY5PyOIlQMdlay0_bqg5vbiEH6TPEyCpDY8iWj9pWbjaIkGfEgpkZ_VZrW5Uh6jzw_2mlZJfexLKvw_4mK_Ry183FHxpA2Y6g03URAgxvb9LcXPVJWgCzPUeHKI4pz6WwbA8luY0k9abUXIeTs-C8ES1cPv90w


08.01.2019 
5- B SINIFI  BİLİM MÜZESİNİ TANITTI 
02 Aralık 2016 tarihinde,Prof.Dr. Hüseyin 
Vural tarafından açılışı gerçekleştirilen,16 
farklı fen deney düzeneği, robot ve 9 farklı 
matematik sergisinin bulunduğu, çocukların 
bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay 
anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel 
konuları sunmak amacıyla hazırlanan bilim 
müzesi, öğrenciler tarafından 5-A sınıfı 
velilerine tanıtıldı. 
Müzenin gezilmesinin ardından katılımcı 
velilere öğrenciler tarafından katılım belgesi 
verildi. 



08.01.2019 
HAZIRLIK A 
MİNİKLERİNİN 
PORTFOLYO SUNUMU 
Aile katılım 
etkinliklerinde anaokulu 
Hazırlık A sınıfı 
öğretmeni Gülcan 
Esen,velileri ile bir araya 
geldi. 
Sunumun başında ''Kutu 
Kutu Hayaller'' projesine 
değinen Esen,bu proje ile 
155 çocuğun hayalini 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, destek olan 
velilere teşekkürlerini 
sundu. 



08.01.2019 
VELİ KATILIM 
ETKİNLİKLERİNDE SIRA  
6. SINIFLARDA 
Veli katılım etkinliklerine 
önem veren Ülkem 
Koleji,ortaokullar için de bir 
etkinlik düzenledi. 
Etkinlik fen laboratuvarında 
gerçekleştirildi. 
Fen Bilimleri ve Matematik 
öğretmenleri,disiplinler arası 
etkileşimi konu alan ''Geri 
Dönüşüm'' temalı açık sınıf 
etkinliğinde 6-D sınıfı 
velileriyle buluştular. 
Fen Bilgisi öğretmenleri geri 
dönüşümün önemi ile ilgili 
bilgilendirme yaparken 
Matematik Öğretmenleri de 
geri dönüşümün faydaları ile 
ilgili sayısal veriler üzerine 
farkındalık uyandırmaya 
yönelik problem çözdüler. 
Etkinliğin sonunda katılımcı 
velilere Katılım Belgeleri 
öğrenciler tarafından verildi. 



09.01.2019 
HAZIRLIK C MİNİKLERİNİN PORTFOLYO 
SUNUMU 
Aile katılım etkinliklerinde anaokulu 
Hazırlık C sınıfı öğretmeni Neslihan 
İzbudak,velileri ile bir araya geldi. 
Sunumun başında ''Kutu Kutu Hayaller'' 
projesine değinen İzbudak,bu proje ile 
155 çocuğun hayalini gerçekleştirdiklerini 
belirterek, destek olan velilere 
teşekkürlerini sundu. 



10.01.2019 
5- C SINIFI  BİLİM MÜZESİNİ 
TANITTI 
02 Aralık 2016 
tarihinde,Prof.Dr. Hüseyin 
Vural tarafından açılışı 
gerçekleştirilen,16 farklı fen 
deney düzeneği, robot ve 9 
farklı matematik sergisinin 
bulunduğu, çocukların bilim 
ve teknolojiye ilgisini çekmek, 
kolay anlaşılır ve eğlenceli bir 
şekilde bilimsel konuları 
sunmak amacıyla hazırlanan 
bilim müzesi, öğrenciler 
tarafından 5-A sınıfı velilerine 
tanıtıldı. 
Müzenin gezilmesinin 
ardından katılımcı velilere 
öğrenciler tarafından katılım 
belgesi verildi. 



10.01.2019 
VELİ KATILIM ETKİNLİKLERİNDE SIRA  
6. SINIFLARDA 
Veli katılım etkinliklerine önem veren Ülkem 
Koleji,ortaokullar için de bir etkinlik düzenledi. 
Etkinlik fen laboratuvarında gerçekleştirildi. 
Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenleri,disiplinler arası 
etkileşimi konu alan ''Geri Dönüşüm'' temalı açık sınıf 
etkinliğinde 6-A sınıfı velileriyle buluştular. 
Fen Bilgisi öğretmenleri geri dönüşümün önemi ile ilgili 
bilgilendirme yaparken Matematik Öğretmenleri de geri 
dönüşümün faydaları ile ilgili sayısal veriler üzerine 
farkındalık uyandırmaya yönelik problem çözdüler. 
Etkinliğin sonunda katılımcı velilere Katılım Belgeleri 
öğrenciler tarafından verildi. 



09.01.2019 
HAZIRLIK B MİNİKLERİNİN 
PORTFOLYO SUNUMU 
Aile katılım etkinliklerinde 
anaokulu Hazırlık D sınıfı 
öğretmeni Serap 
Paçacı,velileri ile bir araya 
geldi. 
Sunumun başında ''Kutu 
Kutu Hayaller'' projesine 
değinen Paçacı,bu proje ile 
155 çocuğun hayalini 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, destek olan 
velilere teşekkürlerini sundu. 



11.01.2019 
4 YAŞ MİNİKLERİNİN 
PORTFOLYO SUNUMU 
Aile katılım etkinliklerinde 
anaokulu Hazırlık D sınıfı 
öğretmeni Merve 
Meraklı,velileri ile bir araya 
geldi. 
Sunumun başında ''Kutu Kutu 
Hayaller'' projesine değinen 
Paçacı,bu proje ile 155 
çocuğun hayalini 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, destek olan 
velilere teşekkürlerini sundu. 



11.01.2019 
VELİ KATILIM ETKİNLİKLERİNDE SIRA  
6. SINIFLARDA 
Veli katılım etkinliklerine önem veren Ülkem Koleji,ortaokullar için de bir 
etkinlik düzenledi. 
Etkinlik fen laboratuvarında gerçekleştirildi. 
Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenleri,disiplinler arası etkileşimi konu alan 
''Geri Dönüşüm'' temalı açık sınıf etkinliğinde 6-B sınıfı velileriyle buluştular. 
Fen Bilgisi öğretmenleri geri dönüşümün önemi ile ilgili bilgilendirme 
yaparken Matematik Öğretmenleri de geri dönüşümün faydaları ile ilgili 
sayısal veriler üzerine farkındalık uyandırmaya yönelik problem çözdüler. 
Etkinliğin sonunda katılımcı velilere Katılım Belgeleri öğrenciler tarafından 
verildi. 



11.01.2019 
HAZIRLIK D MİNİKLERİNİN 
PORTFOLYO SUNUMU 
Aile katılım etkinliklerinde 
anaokulu Hazırlık D sınıfı 
öğretmeni İsmet Babuş,velileri 
ile bir araya geldi. 
Sunumun başında ''Kutu Kutu 
Hayaller'' projesine değinen 
Babuş,bu proje ile 155 çocuğun 
hayalini gerçekleştirdiklerini 
belirterek, destek olan velilere 
teşekkürlerini sundu. 



11.01.2019 
AİLEMLE  

OYUN  
OYNUYORUM 



12.01.2019 
4. SINIFLARIN PORTFOLYO SUNUMU 
4. sınıf velileri,öncelikle dönem içerisinde yapılan 
çalışmaları,öğrencilerin anlatımıyla incelediler.Sonrasında 
verilen deyimleri resimle anlatıp tümce içinde kullanan 
öğrenci ve veliler,keyifli saatler geçirdiler. 
Son olarak veliler ''Çocuğum ile gurur 
duyuyorum.Çünkü....'' cümlesini tamamladılar. 



13.01.2019 
ÖDÜLLÜ SINAV YAPILDI 
13 Ocak 2019 Pazar günü 10:00 ve 13:30 saatlerinde 2 
oturum halinde düzenlenen ödüllü sınav tamamlandı. 



14.01.2019 
5- D SINIFI  BİLİM MÜZESİNİ 
TANITTI 
02 Aralık 2016 tarihinde,Prof.Dr. 
Hüseyin Vural tarafından açılışı 
gerçekleştirilen,16 farklı fen 
deney düzeneği, robot ve 9 
farklı matematik sergisinin 
bulunduğu, çocukların bilim ve 
teknolojiye ilgisini çekmek, 
kolay anlaşılır ve eğlenceli bir 
şekilde bilimsel konuları sunmak 
amacıyla hazırlanan bilim 
müzesi, öğrenciler tarafından 5-
D sınıfı velilerine tanıtıldı. 
Müzenin gezilmesinin ardından 
katılımcı velilere öğrenciler 
tarafından katılım belgesi 
verildi. 



08.01.2019 
VELİ KATILIM ETKİNLİKLERİNDE SIRA  
6. SINIFLARDA 
Veli katılım etkinliklerine önem veren 
Ülkem Koleji,ortaokullar için de bir 
etkinlik düzenledi. 
Etkinlik fen laboratuvarında 
gerçekleştirildi. 
Fen Bilimleri ve Matematik 
öğretmenleri,disiplinler arası etkileşimi 
konu alan ''Geri Dönüşüm'' temalı açık 
sınıf etkinliğinde 6-E sınıfı velileriyle 
buluştular. 
Fen Bilgisi öğretmenleri geri dönüşümün 
önemi ile ilgili bilgilendirme yaparken 
Matematik Öğretmenleri de geri 
dönüşümün faydaları ile ilgili sayısal 
veriler üzerine farkındalık uyandırmaya 
yönelik problem çözdüler. 
Etkinliğin sonunda katılımcı velilere 
Katılım Belgeleri öğrenciler tarafından 
verildi. 



14.01.2019 
5- E SINIFI  BİLİM MÜZESİNİ 
TANITTI 
02 Aralık 2016 tarihinde,Prof.Dr. 
Hüseyin Vural tarafından açılışı 
gerçekleştirilen,16 farklı fen 
deney düzeneği, robot ve 9 
farklı matematik sergisinin 
bulunduğu, çocukların bilim ve 
teknolojiye ilgisini çekmek, kolay 
anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde 
bilimsel konuları sunmak 
amacıyla hazırlanan bilim 
müzesi, öğrenciler tarafından 5-
E sınıfı velilerine tanıtıldı. 
Müzenin gezilmesinin ardından 
katılımcı velilere öğrenciler 
tarafından katılım belgesi verildi. 



16.01.2019 
6. SINIFLARIMIZIN PORTRE RESİM SERGİSİ 




