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DÜNYADAN HABERLER
ARKEOLOGLARDAN ÇARPICI KEŞİF:
Buzullarda 1300 yıllık kayak takımı bulundu. Norveç’in batısındaki Digervarden buz yamacında bulunan
kayak tahtasının tarihte en eski ve en iyi korunmuş kayak tahtası olduğu ifade ediliyor. İlk kayak tahtası,
arkeologlar tarafından bölgede 2014’te, diğeri ise 7 yıl sonra bulundu. Keşfe ilişkin yayımlanan makalede,
bulunan kayak tahtasının 187 santimetre uzunluğunda ve 17 santimetre genişliğinde olduğu bilgisi
paylaşıldı. Öte yandan son keşfin, 2014’te bulunandan 17 santimetre daha uzun, 2 santimetre daha geniş
olduğu belirtildi.

“İNANILMAZ BİR KEŞİF YAPTIK”
Secrets of Ice’ın resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Norveç’teki Digervarden buz yamacında inanılmaz bir keşif yaptık. Dünyanın en
iyi korunmuş kayak çiftini bulduk! 1300 yaşında ve her ikisi de iyi korunmuş.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ikinci kayak tahtasının, ilkinin 4-5 metre
yakınlarında bulunduğu aktarıldı.

“KAYAK TAHTALARININ HİKAYESİ BİLİNMİYOR”
Yayımlanan makalede, kayak tahtaların hikâyesini anlamaya çalışmanın zor olduğu ifade edilerek “1300 yıl önce Digervarden Dağı’nda neler olduğunu
anlamaya çalışmak, bu noktada spekülasyondan öteye gidemiyor. Birkaç olası senaryo var. Bir avcı kayakları geride mi bıraktı? Belki ani bir kar yağışı
onları kara gömdü? Muhtemelen avcı, geri geldiğinde yolu bulabilmeyi kolaylaştırmak için kayakları karda dik olarak yerleştirirdi. Belki de küçük bir
çığ düşmüş olabilir.” denildi.

NASA’dan büyük buluş: Mars’ta yaşam olabileceğine dair kanıt
Bir süredir Mars’ta keşiflerini sürdüren Perseverance gezgini tarafından çekilen görüntüler, Mars’ta bir dönem su olduğunu
ortaya koydu.Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars’ta Jezero Krateri’nde önemli bir keşfe imza attı. NASA’nın
Persevance aracı, Mars’ta eski kurumuş nehir yatağı keşfetti. Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve
milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları Journal of Science’da yayımladı. Persevance tarafından
çekilen ve yayımlanan görüntülerde, ‘Kodiak Butte’ olarak bilinen ve ‘dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen
akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren’ bir kaya oluşumunun fotoğrafları yer alıyor.
Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA’nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek
benzeri görülmemiş bir bilgi noktası sağladığını söyledi.

NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars’ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yayımlanan yeni fotoğraflar,
Mars’ta bir zamanlar uzaylı yaşamına ev sahipliği yapmış olabilecek eski bir nehir deltasını ortaya çıkardı. Bilim insanları
deltaya ev sahipliği yapan Jezero kraterinin belirli bölgelerinde, yani Perseverance gezginin bulunduğu yerin yakınında,
dünya dışı yaşamın fosilleşmiş kanıtlarını tutabilecek hayati organik bileşikler buldu. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi
(NASA) tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, bilim insanlarının bir zamanlar kızıl gezegenin uzaylı yaşamına ev sahipliği
yaptığını kanıtlayan fosilleri bulmayı umduğu Mars’taki eski kurumuş nehir yatağını ortaya koydu.
Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren
fotoğrafları Journal of Science’da yayımladı. NASA’nın Persevance gezgini, “Kodiak Butte” olarak bilinen ve dalgalanan
su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren bir kaya oluşumunun
fotoğraflarını çekti.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KAYNAK”
Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA’nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek “benzeri
görülmemiş bir bilgi noktası” sağladığını söyledi.
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GARİP AMA GERÇEK BİLGİLER
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KALEMİMİZDEN DÖKÜLENLER
OKUDUĞUMUZ KİTAPLARDAKİ KARAKTERLERE
MEKTUP YAZDIK

SERA’YA MEKTUP

“İlk İnsan Orman Kralı”
Değerli Orman Dostlarım,

İ

lk olarak benden önceki Kral Arslan’a verdiği
hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Bu
pozisyona beni layık görmesi çok gururlandırdı ve
heyecanlandırdı. Kendisinden ilerleyen zamanlarda da
tecrübelerini dinleyerek destek almaya devam etmek
istiyorum.
Yeni Ormanlar Kralı bir İNSAN artık. Bunun hepimiz
için büyük bir fırsat olmasına beraber çabalamalıyız.
Maalesef İnsanlar artık Ormanlar ve Hayvanlar için
büyük tehdit oluşturuyor.
Tüm bu zorlukları aşmak ve hayatımızı daha eğlenceli
bir hale getirmek için aldığım bazı yeni kararları sizlerle
paylaşmak istiyorum;
1-) Hayvanlar aleminden bir başkan yardımcısı
oybirliği ile seçilecek,
2-) Her ay bir gün sürü liderleri ile bir araya gelerek
toplantılar yapılacak,
3-) Zor durumda kalan tüm Hayvanlar birbirine
yardım edecek,
4-) Her cuma sabah ortak kahvaltı edilecek, sohbet
edilecek,
5-) Her gün 2 saat tüm yavru hayvanlar ortak okula
gidecek,
6-) Ormanlarımızın ve sularımızın güvenliği için nöbet
tutacak ekipler oluşturulacak,
7-) İyi niyetli insanlar ile düzenli iletişime geçecek
ve ilişki geliştirecek bir Hayvan Heyeti, liderliğimde
oluşturulacak,
8-) Hiçbir insana bilerek, isteyerek artık zarar
verilmeyecek (kan dökülmeyecek),
9-) Ormanlarımızdaki bitki kardeşlerimize asla zarar
verilmeyecek,
10-) Her 5 senede bir artık hepinizin oyları ile Ormanlar
Kralı seçilecek.
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M

erhaba
değerli sevgili
hayvanlar, ben
yeni kralınız Alp. Ben eski
kralınızın en yakın dostu
olduğumdan yeni kral
seçildim. Artık kralınız
olduğum için size yeni
kurallar koyacağım.
1. Kural: Dövüşmek
yasaktır.
2. Kural: Biri birini
öldürürse kendisi de
ölecektir.
3. Kural: Göllerde yüzmek
yasak oradan sadece su
alabilirsiniz. Artık yüzmek
için havuz denilen yerleri
kullanacaksınız çünkü
göllerde yüzünce suyumuz
kirleniyor.
4. Kural: Ormanda
bağırmak yasaktır.
5. Kural: İletişim ve
mesajlaşma için kuşları
yormayacaksınız.
Onun yerine artık cep
telefonları ve bilgisayarları
kullanacaksınız.
6. Kural: Yemek için
hayvan yemek yasak.
7. Kural: Herkes birbirine
saygılı olacaktır.
8. Kural: Ağaçları kesmek
yasaktır.
9. Kural: Kötü sözlerle
konuşmak yasaktır.
Hayvanlar, artık
konuşmanın sonuna
geldik eğer kurallara
uymazsanız, size gerekli
ceza uygulanacaktır.

Sevgili Sera,

M

erhaba Sera ben Ayça. On bir yaşındayım ve İzmir’de
oturuyorum. Aslında ikimizde birbirimize pek
yakın değiliz çünkü sen İstanbul’da oturuyorsun ben
İzmir’de. Sen önceden Ankara’da yaşıyordun ama benim hiç
Ankara’ya gitme fırsatım olmadı. Orası da diğer illerimiz gibi
güzel bir yerdir diye umuyorum. Ankara’nın nasıl olduğunu
bana biraz da olsa anlatırsan sevinirim. İstanbul’u da Ankara’yı
da sevdiğini biliyorum ama hangisindeki yaşam daha güzeldi
sence?
Ben de yakınlarda İstanbul’a gitmiştim. İstanbul bana çok kalabalık
gelmişti ama yine de Türkiye’nin güzel bir ili. Eski yapılarıyla çok
güzel bir yer. Galata Kulesi’nden İstanbul Boğazı’nın manzarası,
Dolmabahçe Sarayı’ndaki gösterişli odalar gibi birçok tarihi
yeri gezme şansım oldu. İstanbul’a gittiğimde bir tek Yerebatan
Sarnıcı’nı görememiştim çünkü benim gittiğim zaman restore
ediliyordu. Senin daha önce İzmir’e geldiğini biliyorum. Yazın
Çeşme’ye kuzenin Sırma’nın yanına gidip arkadaşlarınla beraber
vakit geçiriyorsun. Peki biraz anlat bakalım sen İzmir’i nasıl
buldun, nerelerini gezebildin, göremediğin yerlerle ilgili bilgi
istersen bana sorabilirsin. Yakın zamanda İzmir’e geleceksen
seni görmeyi çok isterim doğrusu.
Yazdığın makaleleri okuma şansım daha olmadı ama okumayı
çok isterim o yüzden rica etsem bana yazdığın makaleleri
gönderebilir misin? Gönderirsen çok sevinirim çünkü iyi bir
yazar olduğunu biliyorum. Tam olarak içinden nasıl hissettiğini
bilmiyorum ama Cüneyt’e takma sen, o artık senin hayatından
çıkmış birisi ve sen onu bir daha hayatına almamalısın.
Hayatına onu bir daha alırsan çok üzülürsün ve bu sefer daha
büyük depresyonlara girebilirsin. Bu arada sana kedimden
bahsetmemiştim. Kedimin ismi Elsa. Aslında onunla çok iyi
anlaştığımız söylenemez çünkü biliyorsun bazı kediler ruhsal
olarak kendini çok sevdirmeyebiliyor ama ben yine de onu çok
seviyorum. Kocaman olsa bile bana yine de bir bebekmiş gibi
geliyor.
İzmir’e gelirsen görüşmek üzere öyleyse. Kendine iyi bak ve
yazmaya devam et.
Sevgiler, Ayça.
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Saygıdeğer Mimar Sinan,

B

en Efe Yaman. Özel Ege Ortaokulu altıncı sınıfında okuyorum. Daha önce senin kitabını okumuştum orada senin hikayelerinden
bahsediliyordu. Yaptığın eserlerden, zekândan ve mimari başarılarından söz ediliyor. Çok güzel eserler yaptığını okumuştum.
Bunca yıldır depremlere, fırtınalara, sellere ve heyelanlara karşı yıkılmayan hala dimdik duran eserlerin var. Selimiye Cami,
Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı Müzesi, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Rüstem
Paşa Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Şemsi Paşa Camii gibi bir sürü ünlü yapıtın var. Acaba bu
eserlerin yapımında nereden esinlendin?
Eserlerine bakıldığında sanatsal zekânın, sanat anlayışının ve mimari becerinin ne kadar iyi olduğu anlaşılıyor. Aynı zamanda çok
iyi bir inşaat mühendisi olduğunu düşünüyorum. O zamanın zor koşullarında çok pratik fikirler üreterek pek çok zorluğun altından
kalkmışsın. Bence sen bir dâhisin.
Sen eserlerinle bizimle yaşıyorsun…
Ben de büyüyünce senin gibi mimar olmak istiyorum.
Sevgili Sidney Bice,

O

kuduğum kitaptan bir kahraman. Cesur olmayan bir karaktersin. Okulda sana kabadayılık yapan bir karakter var.
Onunla her karşılaştığında ne düşünüyorsun? Sokakta yaptığın resmi çalıyor ve seni bir düelloya davet ediyor, bilek
güreşi. Düelloyu kazanamayacağını biliyorsun ve Namıdiğer Kudretli Profesör İskeletron’a başvuruyorsun. O bir
dahi! Onun icatlarını nasıl buluyorsun? Senin için verdiği zaman makinesine güveniyor muydun? Eminim korkmuşsundur.
Bilek güreşi cezalarını görünce elin ayağına dolanmıştır. Birkaç kere bilek güreşi yapıp cezaları tam katlanacakken zaman
makinesi seni tekrar başa döndürüyordu ve sen de ucu ucuna kurtuluyordun. Bu durumlarda neler hissettin? Cengiz Han’la
eğitim alırken neler düşündün? En sonunda başardın ve Zachary Black’ ten kurtulunca kendini tebrik ettin mi? Artık sana
kabadayılık yapmayı bırakmıştı. Sonunda zaferi alınca nasıl mutlu oldun?
Bu kitapta favori karakterim oldun. Görüşürüz…

KARTOPU

G

ökyüzünden yeryüzüne düşerken onu gördüm. Bembeyaz ve küçüktü. Ama büyük bir sorun olabileceğini nereden bilebilirdik.

Her zamanki gibi çok sıcak bir yaz günüydü. Arkadaşlarımla beraber dışarıda basketbol oynuyorduk. Bir anda hava karardı. Etraf buz kesti adeta.
Arkadaşlarım ve benim üzerimde tişört ve şort olduğu için soğuktan çok üşüdük. O an tek hatırladığım eve gitmek istediğimdi. Ancak o gün her cuma
yaptığımız gibi annem beni arkadaşlarımla oynamam için deniz kıyısına bırakıp işe gitmişti. Ev kilometrelerce uzaktaydı ve bir tek Melis’in telefonu
yanındaydı. Fakat onun da şarjı bitmişti. Eve biraz daha yaklaşmak için hemen yola koyulduk. Kar gittikçe şiddetleniyordu ve şimşekler çakmaya başladı.
Şimşek nedeniyle denizde hortum oluştu. Hepimiz imdat diye bağrışırken, koşmaktan başka çaremiz yoktu. Beslenmek için bir ormana girmiştik. Herkes
farklı yönlere gitti. Astımım tutmuştu. Neyse ki ilaçlarım yanımdaydı. Birkaç böğürtlen topladığımda planladığımız yere gittim. Herkes ağlayarak bana
bakıyordu. Ne olduğunu sorduğumda kimse cevap veremedi. Kötü bir şeyler olduğunu anlamıştım. Arkamı döndüğümde en yakın arkadaşımı yerde
bedenini gördüm. Gamze buraya gelirken yılanın onu ısırdığını söyledi. Çok ağlamıştım. Ama mucizevi bir şekilde hayattaydı. Ana yola çıkmak için
çok koştuk… En sonunda oradaydık. Otostop çektik ve hemen en yakın hastaneye gittik. Ameliyattan sonra doktor:” Hayatta ama zehri vücudundan
alabilmek için çok kan kaybetti bundan dolayı şu an baygın, geçmiş olsun.” dedi. Dünyalar benim olmuştu, çok sevindim. Hala elim ayağım titriyordu.
O sırada annemle babam geldi. O günden sonra her zaman daha dikkatliyim.

TEHLİKE DEDEKTİFİ OKULDA

H

ey sen beni dinle
Camdan sarkma
Koridorda koşma
Kurallara uy, canını yakma
Tehlike geliyor hazırlanalım
Dedektif gibi soruşturalım

Hey sen gel bakalım
Kuralları öğren hadi bakalım
Hey sen gel bakalım
Tehlike neymiş bul bakalım
Sınıfta koşma,
Aralarda coşma

Yerler ıslaksa, Aman ha!
Elleri yıka, hijyeni Sağla.
Tehlike geliyor hazırlanalım
Dedektif gibi soruşturalım
Hey sen gel bakalım
Kuralları öğren hadi bakalım
Hey sen gel bakalım
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EDİTÖRDEN ÖNERİLER
6. SINIFLAR KİTAP KULÜBÜ BU AY “HAYVAN ÇİFTLİĞİ “VE “ADA” ADLI KİTAPLARI OKUDU. KİTAPLAR HAKKINDA BAKIN
NE YORUMLAR YAPTILAR
Hayvan Çiftliği:
“Eğer yakın tarihe biraz
hâkimseniz romanda geçen
hayvanların aslında kim
olduğunu kendiniz de
bulabilirsiniz. O derece açık
bir anlatımı var. Kitabın
kalıplaşmış ve okuyan,
okumayan herkesçe bilinen cümlesi: “Bütün hayvanlar eşittir, ama
bazı hayvanlar daha eşittir.” olmalı. Kitapta hayvanların birbirine
hitap şekilleri, o dönem hakkında yorum yapma imkânı sağlıyor.
Bir çırpıda okuduğumuz güzel bir kitap.”

Ada:

İnsan Vücudu Tiyatrosu

“Pihillip ile ailesini taşıyan gemi battığı zaman, kör olur
ve kendisini siyah derili yaşlı bir denizciyle birlikte denize
sürüklenen bir salda bulur. Phillip’in yaşlı bilge Timothy’ye
bağımlılığı ve onların ıssız bir adada, yiyeceksiz ve susuz hayatta
kalma mücadelesi, bunu tamamen bir yaşam savaşı öyküsü
yapıyor. Herkese tavsiye edeceğimiz etkileyici bir kitap.”

“Çok bilgilendirici ve eğlenceli bir kitaptı .
Sürükleyici olduğu için ben hiç bırakmak
istemedim.. İnsan vücudunu ayrıntıralıyla
anlatıyor. Büyük küçük herkesin okumasını
tavsiye ederim.”

ÖZEL EGE ANAOKULU EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR
1 -ACABA BU NEDİR ETKİNLİĞİ
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ KELİME HAZNESİNİ GELİŞTİRİYOR
Öğrencilerimize “Neden merak ederiz? “diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:

6

Nil Sarıcı:
Bilmediğimiz şeyleri
anlamak isteriz.

Serhat Yankı Bilgiç:
Çünkü ders yapmayı
seviyorum. Neler var
öğrenmek istediğim
için merak ediyorum.

Ada Sultan Kuşoğlu:
Çünkü öğrenmek
isteriz.

Yaren Hira Tok:
Tanımadığın bir
yere gitsen merak
edersin çünkü
nasıl olduğunu
bilmiyorsundur.

Zeynep Mısra Tok:
Annem Elsalı mı Annalı
mı ayakkabı almış
merak ediyorum.
Çünkü onları çok
seviyorum. Sevdiğim
için merak ediyorum.

Arya Özdemir:
Çünkü bazen çok
bilmediğimiz şeyler
olur. Bakmak
isteyebiliriz.
İçimizdeki his merak
eder.

Selim Doğru:
Annem babam
bana söylemeden
bir kalem aldığında
merak ederim.
Heyecanlanırım
çünkü.
Asya Yılmaz: Bizim
doğum günümüzde
annemizin
sürprizine
şaşırdığımız için
merak ederiz.

Selin Sarıkaya:
Çünkü her şeyi
öğrenmek istiyorum.

Selin Sarıkaya:
Çünkü her şeyi
öğrenmek istiyorum.

Alin Akyüz: Bir
yere gideceğimizde
heyecanlandığım için
merak ederim.

Nehir Ergündüz:
Çünkü
heyecanlanırız.
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Ece Yüksel: Yeni
oyuncağın ne
olacağını merak
ederim çünkü ne
olduğunu bilmiyorum.
Bilmediğimiz şeyleri
merak ederiz.

Ahmet Eymen
Taşlıca:
Öğrenmek için
merak ederiz.

Umut Mikail Aslan:
Doğum gününde
annem biliyor, ben
bilmiyorum, merak
ediyorum.

Arin Doğan: Çünkü
heyecanlanırız.
Bilmediğimiz şeyler
heyecanlandırır ve
merak ederiz.

Zeynep Türkseven:
Hiçbir şeyi
görmediğimiz zaman
merak ederiz.

Arhan Akçıl:
Çünkü çocuklar
meraklıdırlar.

Demir Algan:
Bir tane nesne
vardır. Daha önce
görmediğimiz için
merak ederiz.

Doruk Erdem:
İnsanlar arkasında
bir oyuncak saklarsa
merak edip,
bakmaya çalışırız.

Duru Ece Erdal:
Eğer bir şeyi
görmediğimizde
merak ederiz.

Elif Liya Çidam:
Çünkü görmediğimiz
şeyleri merak ederiz.

Günce Su
Evliyaoğlu: Çünkü
bilmediğimiz bir şey
olduğunda merak
ederiz. Annelerimiz
söylerse merakımız
geçer.

İnci Ünsal:
Çok merak
ederiz çünkü çok
meraklıyızdır.

Göksu Kazanç: Ben
en çok kelebeklerin
etkisini merak
ederim. Bu benim
ilgimi çeker çünkü.

Selim Lider: Mesela
ben bulutları merak
ediyorum. Çünkü
yumuşak mı değil mi
dokunmak istiyorum.

Birce Dağıdan:
Çünkü bir şeyi daha
önce görmediğimiz
için merak ederiz.

Bulut Demir Genç:
Bir şeyi görmezsek
merak ederiz.

Eda Defne Saygılı:
Çünkü, konuyu
bilmediğimiz için
merak ederiz.

Ege Ünlü: Bir şey
saklandığı zaman
merak ederiz.

Sare Sadakatlı:
Çok merak
ederiz. Çünkü çok
meraklıyız.

Yade Akın: Bir şeyi
görmezsek merak
ederiz.

Mehmet Berat Aruk:
Birine sır verirsin, o
kimseye söylemez,
bu yüzden merak
edersin.

Defne Alptekin:
Annemiz, babamız
bilim yapar. Onların
ne yaptığını merak
ederiz.

Egemen Kavas: Bir
şeyi veya bir yeri hiç
görmediğimizde ya da
hiç duymadığımızda
merak ederiz.

Zuhal Özbakış:
Çocuklar merak eder.

2- DEYİMLERİ ÖĞRENİYORUZ ETKİNLİĞİ
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ, SÖZLÜ KÜLTÜRÜMÜZÜ DEYİMLERİ ÖĞRENEREK DEVAM ETTİRİYOR.
Öğrencilerimize “Göze Girmek nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:

Nil Sarıcı:
İşlere karışmak
demektir.

Serhat Yankı
Bilgiç: Bir şeyini
aldığın için kızmak
demektir.

Ada Sultan
Kuşoğlu:
Başkasından
gözünü
ayırmamaktır.

Selim Doğru: Biraz
sakinlik demektir

Selin Sarıkaya:
Gözüne bir şeyin
girmesi demektir.

Yaren Hira Tok:
Birisi konuşurken
araya girmek
demektir.

Zeynep Mısra Tok:
Gözüne bir şey
kaçarsa kızgın
olmaktır.

Arya Özdemir:
Birine resmini
göstermeye
çalışmaktır.

Asya Yılmaz: Göze
yanlışlıkla parmak
girmesi demektir.

Alin Akyüz: Oyun
oynarken bir
şeyin göze girmesi
demektir.

Nehir Ergündüz:
Bir şeyin göze
girmesi demektir.

Ece Yüksel: İş
yapmak demektir.
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Nil Sarıcı:
İşlere karışmak
demektir.

Serhat Yankı
Bilgiç:
Bir şeyini aldığın
için kızmak
demektir.

Ada Sultan
Kuşoğlu:
Başkasından
gözünü
ayırmamaktır.

Selim Doğru:
Biraz sakinlik
demektir.

Selin Sarıkaya:
Gözüne bir şeyin
girmesi demektir.

Yaren Hira Tok:
Birisi konuşurken
araya girmek
demektir.

Zeynep Mısra Tok:
Gözüne bir şey
kaçarsa kızgın
olmaktır.

Arya Özdemir:
Birine resmini
göstermeye
çalışmaktır.

Asya Yılmaz:
Göze yanlışlıkla
parmak girmesi
demektir.

Alin Akyüz:
Oyun oynarken bir
şeyin göze girmesi
demektir.

Nehir Ergündüz:
Bir şeyin göze
girmesi demektir.

Ece Yüksel:
İş yapmak
demektir.

Ahmet Eymen
Taşlıca:
Gözüne bir şeyin
girmesi demektir.

Umut Mikail
Aslan:
Elin göze
girmesidir.

Göksu Kazanç:
Galiba birinin
birine bakmasıdır.

Selim Lider:
Gitar çalmak
demektir.

Mehmet Berat
Aruk:
Sinirlenmek
demektir.

Arin Doğan:
Senin gözüne
girmek, bir aletle
açıp girebilirsin.

5.SINIFLARIMIZ TÜRKÇE DERSİNDE HER HAFTA YENİ BİR ATASÖZÜ VE DEYİM ÖĞRENİYOR
Öğrendiklerini defterlerine özenle aktarıyor.
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“TÜRKÇEMİZ VARKEN” ETKİNLİĞİ
TÜRKÇEMİZ VARKEN ETKİNLİĞİ
5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz dili doğru kullanmak ve yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulmak adına 26 Eylül Türk Dil Bayramı haftası için önemli
çalışmalarda bulundu.

“ÖĞRETMENİME SÜRPRİZ” ETKİNLİĞİ
5. sınıf öğrencilerimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü için Türkçe dersinde öğretmenlerine sürpriz mektuplar yazmıştır. Rengarenk zarfların içinde yer
alan sevgi dolu mektuplar, postacı görevini üstlenen öğrenciler tarafından öğretmenlerine verilmiştir.
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ÖZEL EGE’DEN HABERLER
Günlük hayatın temposundan biraz olsun uzaklaşmak
ve iç dünyanıza dair keşfe çıkmak için kısa bir molaya
ne dersiniz?
“Kendiniz
İçin
Kısa
Bir
Mola”
diyerek
gerçekleştireceğimiz
atölye
çalışmalarımızda,
velilerimizin ebeveynlik rolünün yanı sıra bir birey olarak
kendi duygu ve düşünceleriyle ilgili farkındalıklarını
artırmayı ve psikolojik iyi oluş hallerini desteklemeyi
hedefliyoruz. Farklı tarihlerde farklı konu başlıklarıyla
gerçekleşecek buluşmalarımızın Aralık, Ocak, Şubat,
Mart ve Nisan aylarında ayda bir akşam olarak devam
edecek.
Dünya
çocuklarımızla
daha güzel. Bir
çocuk gülerse
dünya da güler...
20 Kasım Dünya
Çocuk Hakları
Günü kutlu
olsun.

Salon derslerimiz kapsamında
Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz 9 ve 10.
sınıf öğrencilerimizle buluştu.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr.
Emin Elmacı, Atatürk’ü Anlamak ve
1919’a Giden Süreç konu başlığıyla lise
öğrencilerimizle buluştu.

7. sınıf öğrencilerimiz Fen derslerinde öğrendikleri Solunum Sistemi Modeli’ni , İngilizce Fen derslerinde de laboratuvarımızda uygulayarak pekiştirdiler
ve insanda akciğer solunumunu şekil üzerinde açıkladılar. Öğrencilerimizi başarılı deneyleri için bir kez daha kutluyoruz.
Sürdürülebilir
Diyalog
Projesi
kapsamında eş faydalanıcı kurum
RENAC gGmbH’nin merkezinde,
Berlin’de gerçekleştirilen çalıştay ve
teknik gezi programına katıldık.
Program boyunca yenilenebilir enerji,
enerji verimliliği, doğal kaynakların
verimli kullanımı, çevre ve iklim
değişikliği konularında RENAC’taki
uzmanlar tarafından teorik ve pratik
eğitim alan katılımcılar AB’deki iyi
uygulamaları yerinden gözlemledi.
10

1.sınıf öğrencilerimiz ile
geçen yıl yürütülmüş olan
eTwinning projesi “Music
and Colours in Four Seasons”
projesi aldığı kalite ödülünden
sonra projenin tüm Avrupa
ülkeleri tarafından tanındığını
belirten “European Quality
Label” (Avrupa Kalite Etiketi) ödülünü kazandı.
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.
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ÖZEL EGE’DEN HABERLER
26.10.2021 Salı günü Aşık Veysel Rekreasyon
Alanı’nda yapılan Okullar Arası Cumhuriyet
Kupası Atletizm Kros Yarışmaları’nda;
Küçük Kızlar takımımız birincilik kupası,
Küçük Erkekler takımımız birincilik kupası,
Yıldız Kızlar takımımız ikincilik kupası,
Genç Kızlar takımımız ikincilik kupası,
Genç Erkekler takımımız üçüncülük kupası
kazanmışlardır. Aynı yarışmada, Küçük
Erkekler kategorisinde 6/C sınıfından Çağan Bartu Bayram birincilik madalyası,
6/B sınıfından Arhan Akın üçüncülük madalyası, Küçük Kızlar kategorisinde 6/D
sınıfından Mira Dündar birincilik madalyası, Rüya Candan ikincilik madalyası,
Genç Kızlar kategorisinde 10/B sınıfından Ela Yurtsever üçüncülük madalyası,
Genç Erkekler kategorisinde 11/C sınıfından Cem Yıldırım ikincilik madalyası
kazanmışlardır. Sporcu öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Ayın yazarı
etkinliğimizde 2, 3 ve
4. sınıf öğrencilerimizi
değerli yazarımız Pınar
Göçer ile buluştu.

Bu yılki Anne Baba
Okulumuzun ilk konuğu
MEF Üniversitesi Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim
Üyesi Melike Acar, “21.
Yüzyılda Anne - Baba Olmak”
konusuyla Özel Egelilerle
buluştu.

“Okulum Temiz” belgemizi
yeniledik.
Millî Eğitim Bakanlığı ve
Türk Standardları Enstitüsü
arasında yapılan iş birliği ile,
Eğitim Kurumlarında Hijyen
Şartlarının Geliştirilmesi
ve Enfeksiyonu Önleme
Kontrol Kılavuzunda
belirlenen kriterlerin tamamını tekrar yerine getirerek “TSE
Okulum Temiz Belgesi”ni yeniledik.
Emeği geçen herkese teşekkürlerimizle…

Türkiye Matematik
Yarışması’nda Özel
Ege İlkokulu 4-A sınıfı
öğrencimiz Deniz Atış ve
Özel Ege Ortaokulu 6-A
sınıfı öğrencimiz Ege Miri
finalist oldu.
Öğrencilerimizi ve
öğretmenlerini tebrik
ediyoruz.

4. Eraslan Vakfı
Türkiye Liselerarası
Münazara
Turnuvası
Yarışması
sonuçlarını
YouTube
kanalımızda
gerçekleştirdiğimiz
gerçekleştirdiğimiz
yayınla açıkladık.

Hayatı birlikte paylaşıyoruz.
Hayvanları Koruma Günü
kutlu olsun.

Anaokulu öğrencilerimiz, Cumhuriyet
Bayramımızı balolarıyla taçlandırdı.
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Tüm dünyada
çeşitli etkinliklerle
kutlanan 4-10
Ekim Uzay Haftası
kapsamında Özel
Egeliler neler mi
yaptı?
5.sınıflarımız
uzay ile ilgili
modellemelerini ve
tasarımlarını beyaz
t-shirt boyayarak
gerçekleştirdi.
6.sınıflarımız güneş sistemi ve gezegen modeli tasarladı.

İngilizce öğretim programımız SMART ile öğrencilerimiz yabancı dilde
başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
Haziran ayında düzenlenen Cambridge Young Learners sınavına katılan
ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz sertifikalarını okulumuzda düzenlenen
tören ile aldı. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

7.sınıflarımız ise atık maddelerden uzay aracı tasarımı yapıp arkadaşlarına sundu.
Ayrıca uzay kirliliği ile ilgili makale araştırması yaparak çözüm önerileri ve
projeleri üzerine görüşlerini birbirleri ile paylaştı.
Öğrencilerimizi yarattıkları farkındalık için kutluyoruz. Dünya Uzay Haftası bir kez
daha kutlu olsun!

Tübitak 52. Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Final Yarışması biyoloji alanında
Türkiye 3.sü olan öğrencilerimiz Nehir
Özen ve Cem Yıldırım düzenlenen tören
ile ödülleri aldı.

12. sınıf öğrencilerimiz Zeynep
Gül, Ceyda Kızılay ve Dila Yaldız
IELTS (International English
Language
Testing
System)
skorlarıyla bizleri gururlandırdı.
IELTS Uluslararası İngilizce
Dil Yeterlilik Sınavı, Amerika,
İngiltere, Avustralya ve Yeni
Zelanda gibi resmî dilin
İngilizce olduğu pek çok ülkede

Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
öğrencilerimizin
Özgün
Bakteriler
ile Biyotransforme Arı Sütü: Yeni
Fonksiyonel “Süper Gıda” adlı ödüllü
projelerinin içeriği hakkında bilgi aldı.

eğitim almak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliğini belirlemek
üzere tüm dünyada uygulanan ve en çok tercih edilen İngilizce dil
sınavıdır. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin 9 tam
puan üzerinden ölçüldüğü sınavda Zeynep Gül 8.5, Ceyda Kızılay
8 ve Dila Yaldız 8 puan almıştır.

Öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor,
kendileriyle gurur duyuyoruz.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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