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H A R M A N
Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencilerimiz, Klasik Türk Müziği’ nin tartışmasız –yaşayan- en büyük isimlerinden hoca, 

besteci ve ses sanatkârı olan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’yı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 

Kurucumuz Sayın Bilâl Erdoğan ve Yüce Gümüş Hoca’mızın da katılımlarıyla gerçekleşen ziyaretimizde, 

öğrencilerimizden Ayşe Reyyan Bal; Merhum Şair Memduh Cumhur’un, Sayın Yavaşca için yazdığı şiiri takdim etti. 

Daha sonra öğrencilerimiz tarafından Yunus Emre Hazretleri’nin “Taştı rahmet deryâsı, gark oldu cümle âsi” mısrası ile 

başlayan Bûselik makamındaki ilâhî seslendirildi. Hocamız, kıymetli eşi Ayten Yavaşca ve talebesi Dr. Sinan 

Sipahi’nin büyük misafirperverlikleriyle geçen ziyaretimiz, bizim için unutulmaz anılar arasında yerini aldı.     

TÜRK MÜZİĞİNİN EN BÜYÜK İSMİ, TÜRK MÜZİĞİNİN
EN KÜÇÜK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

İngilizce zümresi olarak Montessori eğitim modelinin 
uygulandığı İngilizce sınıfımızı bu ay faaliyete geçirdik. 
İngilizce öğretmenlerimiz, bireysel farklılıkları göz 
önünde bulundurarak haftalık çalışma programları hazır-
lamakta, öğrencilerimiz de okuma, yazma, konuşma, 
dinleme ve gramer gibi dil becerilerinin dikkate alınarak 

yapıldığı köşelerde ister bireysel ister grup olarak çalışma-
larını yapabilmektedirler. 
Öğretmenlerimizin rehberlik ettiği ve gözlemlediği öğren-
cilerimiz, kendi öğrenme süreçlerini takip etme imkanına 
sahip oldukları için ders boyunca yapılan her çalışmadan 
ayrı bir keyif aldılar.

GELECEĞİN
KAŞİFLERİ
ASTRO’DA

Mısralarıyla gönlümüzde taht kuran Türk edebiyatının 
sevilen şair ve yazarlarından olan Bestami Yazgan’ı 
okulumuzda ağırladık. Samimi bir sohbet tadında geçen 
söyleşimizle öğrencilerimiz; iyi ve erdemli insan olmanın 
önemini ve bu değerleri cümlelerine taşımanın gerekliliğini 
ustanın ağzından dinlemiş oldu. “Çizgi Ötesi Öğretmenler” 
ödülüne layık görülen Bestami Yazgan, hayatının 
öğrenmekten ve yazmaktan duyduğu mutluluktan geçtiğini 
öğrencilerimizle paylaştı. Yazar buluşmalarımızın ilki olan 
etkinliğimiz, öğrencilerimizin severek okudukları kitaplarını 
yazarımıza imzalatmalarıyla son buldu.  

“Sevmekten geri kalma,
  Yapan ol, yıkan olma,
  Sevene diken olma,
  Gülü incitme gönül.” 

Siyasal iletişim alanında dünyanın en büyük ajanslarından 
biri olan Arter Ajans gezimizi Medya Tanıtım Kulübü öğren-
cilerimizle gerçekleştirdik. Şehidimiz Erol Olçok’un kurduğu 
ve her geçen gün daha da güzel işlere imza atan ajansta 
geçirilen vakit boyunca güler yüz ve bilgi aktarımı 
mevcuttu. Kulüp öğrencilerimiz; dizgi, baskı, tasarım 
konularında uzmanlardan çalışma alanlarıyla ilgili bilgi 
aldılar. Ajans gezimizde, öğrencilerimizi ağırlayan Cevat 
Olçok Bey’in ikramı ve kitap hediyesiyle bir kulüp 
çalışmamızı daha tamamlamış olduk. 

ARTER AJANS
ZİYARETİMİZ Sosyal beceri atölyeleri, Minyatür Sanatçısı 

Ayşe Serap Özçimi'yi ağırladı. Geleneksel
Türk sanatlarında minyatürün izleri öğrenciler 
tarafından görsel ritüeller üzerinden keşfedildi. 
Minyatür sanatının en önemli özelliklerinden 
birisinin anlatılmak istenen konunun eksiksiz 
olarak aktarılmak olduğunu kavrayan 
öğrencilerimizle altın tozundan yapılmış 
minyatür örnekleri yakından incelendi.
Edinilen bilgiler sonrasında ortaokul 
öğrencilerimiz, minyatür sanatını uygulayarak 
modern animasyonun izlerini geçmişte aradılar.

ANİMASYON
FİGÜRLERİNİN
KÖKÜ: MİNYATÜR

FEP (Future Explorer Programme) – Geleceğin Kaşifleri programı 
kapsamında İzmir Uzay Kampı ile birlikte yürüttüğümüz uzaktan 
eğitim çalışmalarımız, NASA destekli Uluslararası Bilim Dergisi 
“ASTRO” nun 07.11.2019 sayısında yayınlandı. Başarılarından
dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.

BESTAMİ YAZGAN’I
OKULUMUZDA AĞIRLADIK

OUR MONTESSORI ENGLISH CLASSROOM
MONTESSORI İNGiLİZCE SINIFIMIZ

TAŞ MEKTEP
FİLM ETKİNLİĞİ

Sosyal bilgiler dersi 
kapsamında ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerimizle 
Kurtuluş Savaşı 
mücadelesinin anlatıldığı Taş 
Mektep filmini izledik. 
Ecdadımızın Millî Mücadele 
dönemindeki yılmayan 
direnişini izleyen öğretmenler 
ve öğrencilerimiz duygu dolu 
anlar yaşadı.

“Burada kimse seni 
yargılamıyor. Kendinizi 
toplum önünde sesli olarak 
ifade etmediğiniz sürece 
kimse sizinle ilgili doğru 
bilgiye sahip olamaz.” Bu 
kapsamda İngilizce dersinde 
öğrencilerimizle kendini 
tanıma ve tanıtma etkinliği 
yaptık. Öğrencilerimiz ilk 
olarak kendilerinin sevdikleri 
şeyler üzerine konuştuktan 
sonra sınıf arkadaşları 
hakkında bilgi topladılar. 
Birbirimizle alakalı 
farklılıkları, birbirimize saygı 
göstermeyi ve birbirimizi hoş 
görmeyi öğrenmemiz çok da 
zamanımızı almadı. Artık 
birbirimizi daha iyi tanıyoruz. 

BİRBİRİMİZİ
YAKINDAN TANIYALIM!

Kabul sınavımıza katılın, başarılı bir geleceğe adım atın.
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Dünya genelinde çocukların karşı karşıya
kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak, savaşın, 
yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam 
mücadelesi veren çocukları korumak, koşullarını 
iyileştirmek için her yıl 20 Kasım “Dünya Çocuk 
Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Palet 
Okulları olarak “Eğer ki gülüyorsa çocuklar, 
uzanmışsa şefkat elleri güzel kalplerine, güneş 
daha çok ısıtacak, yarınlar daha aydınlık olacak… 
Bizler için değerlisiniz…” dedik ve 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü’nü coşkuyla kutladık.

Ekim ayında dâhil olduğumuz e-Twinning 
projemiz “STEM TO ASTRONOMY” için öğren-
cilerimiz e-Twinning portalında kendilerini 
tanıtarak projede görev alan yurt içi ve yurt 
dışındaki öğrencilerle tanıştılar. Devam eden 
süreçte öğrencilerimiz portal üzerinden aktif 
bir şekilde tüm etkinliklere dâhil olacaklardır.

Eko- Okullar projesi kapsamında yürüttüğümüz
“Katı Atık – Geri Dönüşüm ve Çöp” temalı 
çalışmalarımızdan biri olan slogan ve afiş yarışması 
için öğrencilerimiz çalışmalarını tamamladılar. 
Derece alan öğrencilerimiz, yapılacak olan
Eko- Okullar programında ödüllendirilecektir.

Eko Okullar projesi kapsamında yürüttüğümüz 
“Katı Atık - Geri Dönüşüm ve Çöp” konulu 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Eko-Tim öğrencilerimiz, katı atıklardan kendi 
kostümlerini tasarlayarak sınıflarımızı 
dolaştılar. Eko-Tim öğrencilerimiz okuldaki tüm 
çalışan ve öğrencilerimize “Katı Atık- Geri 
Dönüşüm ve Çöp” hakkında bilgilendirme 
çalışması yaparak hazırladıkları projelerin 
tanıtımını gerçekleştirdiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Palet 
Ortaokulumuzda Paralimpik Olimpiyat Oyunları Sporcusu 
Milli Tenisçi Fatih Karataş'ı ağırladık. Kendi hayatını anlatan 
sporcu, sonrasında çocukların sorularına cevapladı. 
Geçirmiş olduğu trafik kazasında emniyet kemeri 
takmadığı için omurilik felci olan Karataş, tekerlekli 
sandalyenin yeni hayatına kattıklarını öğrenciler ile 
paylaştı. Hayata yeniden tutunmanın sporla kazanıldığı 
ilginç yaşam öyküsü tüm çocuklarımıza rehber oldu.

DENİZ KABUKLULARINA DOKUNUYORUM

E-TWINNING
PLATFORMU
ÖĞRENCİ
TANITIMI

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

EKO-OKULLAR
AFİŞ VE SLOGAN
YARIŞMAMIZ

“EKO-TİM” İŞBAŞINDA ENGELLERİ AŞAN MİLLİ TENİSÇİ

Hikaye kitapları resimleme de animasyon,animatif simülasyon çalışmaları  
kullanılan çizgi ötesi çalışmalar görsel dünyanın temelini oluşturmaktadır. 
Hayal ve gerçeği dijital ortamda birleştiren karakter tasarımı, çocuklarımızın 
iç dünyasını özgür bir biçimde yansıtarak onların kendi düşüncelerini görsel 
olarak ifade etmelerine destek olur. 
Sosyal beceri atölyelerinde,  Ahmet Demir ile "Karakter Tasarımı Atölyesi" 
gerçekleştirilmiştir. Basit çizim teknikleri kullanılarak karakter modelleme-
leri yapılıp çeşitli boyalar ile renklendirme çalışması yapılmıştır.

KARAKTER TASARIMI ATÖLYESİ

DÜNYA ÇOCUK
HAKLARI GÜNÜ
KUTLAMASI

H A R M A N

Öğrencilerimizin arkadaş ilişkilerini güçlendirmek 
ve yeni spor branşlarıyla tanışmalarını sağlamak 
için Bowling Turnuvası düzenlendi. Beden eğitimi 
ve spor öğretmenleri tarafından Funloft Eğlence 
Merkezi’nde düzenlenen bowling turnuvasına 
öğrencilerin ilgisi büyük oldu. 
Turnuvada bütün öğrenciler 20 atış yaptı ve atış 
puanları bireysel olarak değerlendirildi. İlk üç 
sıralamaya girebilmek için kıyasıya bir çekişme 
yaşanan turnuvada, birinci 68 puanla Necati 
KARTAL, ikinci 66 puanla Kaan KANTARCI ve 
üçüncü 64 puanla Ahmet Yusuf ACUNER oldu. 
Bütün öğrencilerimizin başarıyı paylaşmaları ve 
birbirlerini kucaklayarak tebrik etmeleri, centil-
mence yarıştıklarının ispatıydı... Hepsini gönülden 
tebrik eder, başarılarının yaşamları boyunca 
devam etmesini temenni ederiz. 

Türkçe dersindeki okuma kitaplarından olan Charlie’nin 
Çikolata Fabrikası’nın film uyarlaması, okumaların 
bitiminden sonra 5. sınıf öğrencilerimize izletildi. 
Hikâyenin en önemli temasının tevazu sahibi ve iyi bir 
insan olmanın güzelliği çıkarımında bulunan 
öğrencilerimiz, kitap-film karşılaştırmasında bulunarak 
tahlil çalışmalarımıza farklı bir açıdan baktılar. 
Eğlenerek okudukları kitabın karakterlerini izlemekten 
de büyük keyif aldılar. 

KUZU BÖBREĞİNİN 
İNCELENMESİ
6. sınıf öğrencilerimiz 
“Vücudumuzdaki Sistemler” 
ünitesindeki “Boşaltım Sistemi” 
konusu ile ilgili olarak, 
laboratuvarda yapı olarak insan 
böbreğine en çok benzeyen kuzu 
böbreğinin kısımlarını ve yapısını 
merak ve heyecanla incelediler.

HIDDEN OBJECT
İngilizce Zümresi olarak ortaokul 
öğrencilerimizle İngilizce dersinde 
öğrendiklerimizin sadece sınıfta 
kalmayacağı etkinlikler yapmaya 
devam ediyoruz. 

Break Time Activity diye 
adlandırdığımız tene�üs etkinliğimiz 
kapsamında öğrencilerimizle 
öğrendikleri konuları eğlenerek 
pekiştirmek için İngilizce oyun 
oynadık. Öğrencilerimizden verilen 
yönergelere uyarak saklanmış olan 
anahtarın parçalarını bulmaları 
istendi. Grup çalışmasını 
hedeflediğimiz etkinliğimizi her ay 
yapmaya devam edeceğiz. 

BiTKiLERi iNCELEDiK
5. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin 
özelliklerini sınıfa getirilen çeşitli çiçekleri ve eğrelti otunu inceleyerek
öğrendiler. Öğrencilerimizin kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmelerinin amaçlandığı 
bu çalışmada, bilgilerini yakın çevreleri ile ilişkilendirmeleri sağlanmıştır.

Tarihin tozlu raflarında kalmış kitapların 
yeniden gün yüzüne çıktığı, medeniyet 
tasavvurunun yeniden yapılandırıldığı bir 
diyalog atölyesi… Ortaokul öğrencilerimiz-
in doğduğu tarihten itibaren günümüze 
kadar geçen sürede Anadolu başta olmak 
üzere dünya tarihinin kavimler ve şahsi-
yetler üzerinden ele alındığı atölye 
programının ilk haftasında Tarihçi Zafer 
Bilgi misafir edildi. 
29 Mayıs 1453 Salı sabahı çağ açıp çağ 
kapatan, cennetmekân Fatih Sultan 
Mehmet’in çocukluğu ele alındı. 
Ortaokul öğrencilerimiz ile interaktif 
soru-cevap olarak gerçekleştirilen atöly-
ede Sultan Mehmet'in çocukluk anıları 

ve ders defterleri yakından incelendi. 
Orijinal birinci kaynak yazma eserler 
üzerinden resimlerle geçmişe giden 
çocuklar, tarihin ilginç kıssalarında 
yolculuğa çıktılar. İkinci haftasında 
çocukluktan sultanlığa, oradan da Fatih 
oluşuna ve dünya tarihine kattığı izler 
üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Atölye 
sonunda çocuklar, “Fatih Sultan Mehmet 
hayatta olsa ne sormak isterdiniz?” 
çalışmasıyla günümüz ile geçmiş 
arasında bir köprü kurdular. Bazı öğren-
ciler de “Fatih Sultan Mehmet ve 
Medeniyet” başlıklı resimler çizerek 
atölye çalışmalarını tamamladılar.

Öğrencilerimizin kelime hazinelerini 
geliştirmek, Türkçenin doğru 
kullanımına dikkat çekmek bununla 
birlikte dört işlem becerilerini 
kullanmalarını sağlamak amacıyla 
ortaokul öğrencilerimizle “Bir Kelime 
Bir İşlem” yarışması düzenledik. Türkçe 
ve matematik öğretmenlerimizin 
hazırlayıp sunduğu yarışmada, 
eğlenceli bir şekilde beyin jimnastiği 

yapıldı. Gruplara ayırdığımız 
öğrencilerimiz, grup olmanın 
sorumluluğunu ve zamanla 
yarışmanın önemini büyük bir heyecan 
içinde yaşayarak öğrendiler. 
Dimağlarındaki sözcük hazinelerini 
taradıkları ve sayılar arasındaki 
becerilerini ortaya koydukları bu 
yarışmamız ile ikinci dönem gruplarımız 
yeniden karşı karşıya gelecektir. 

BEŞİKTEN PALET’E
MEDENİYETLER ATÖLYESİ

BİR KELİME BİR İŞLEM YARIŞMASI

BOWLING TURNUVAMIZ

KİTAP- FİLM ETKİNLİĞİ
KİL TABLETLERİMİZİ HAZIRLADIK
İnsanlık tarihinde kullanılan ilk yazı sistemi olan çivi yazısı, milattan önce 
3000’li yıllarda, yani günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Mezo-
potamya’da Sümerler tarafından bulunmuştur. Çivi yazısının bu şekilde 
adlandırılmasının sebebi yazıyı oluşturan sembolleri çizmek için 
kullanılan çizgilerin çiviye benzemesidir. Sümerlerden sonra Mezo-
potamya, Anadolu ve İran’dan başka birçok halk tarafından binlerce yıl 
boyunca kullanılmış ve birçok dile uyarlanmıştır. İnsanlığın kadim 
tarihinden yola çıkarak 5. sınıflarımızla Mezopotamya Medeniyetleri 
konusunu işledikten sonra sosyal bilgiler dersi atölyesi kapsamında çivi 
yazısıyla kendi kil tabletlerimize isimlerimizi yazarak keyifli bir şekilde 
vakit geçirdik.

Can Geyran Deniz Kabukluları Müzesi’ne 
düzenlenen gezide ortaokul öğrencilerimiz, 
deniz canlılarına dair bilgilenmenin yanı 
sıra keyifli bir etkinliğe daha katılmanın 
mutluluğunu yaşadı. Müzedeki resimleri, 
deniz kabuklularının yaşam alanları ve 
beslenme düzenleriyle ilgili videoların 
izlenmesiyle profesyonel anlamda bilgi 
sahibi olundu. Müzenin kurulma hikâyesi 
ve deniz kabuklularının tarihsel süreçteki 
kullanım alanlarının olduğu stant gezildi. 
Bu alanda günlük ev eşyası olarak 

kullanılan materyaller ile enstrüman 
olarak kullanılan deniz kabuklularına 
dokunma şansı bulan öğrencilerimiz, 
hissederek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Konferans bölümünde çarpıcı ve ilginç 
bilgiler edinilen belgeselin izlenmesinden 
sonra matematik öğretmenimiz, deniz 
kabukluları ve örüntü konusuyla ilgili 
altın oran ve Fibonacci sayılarından 
bahsetti. Bilgiyle donatılan bu keyifli gezi, 
öğrencilerimiz için hoş bir anı oldu.

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta 
kutlanmaya başlanmıştı. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi ırk, renk, din, cinsi-
yet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal 
veya sosyal köken, mülkiyet, doğum 
veya diğer statüler sebebiyle ayrımı 
gözetmeksizin herkesin doğal insan 

haklarına sahip olduğunu belirtse de 
dünyada var olan insan hakları ihlaller-
ini de görmezden gelemeyiz. Bu doğrul-
tuda okulumuzda ağırladığımız Aktivist 
Gökçe YILDIRIM dünya üzerindeki 
sağlık, beslenme, yaşam gibi birçok 
hakkın ihlalinden bahsetti. Bu anlamlı 
günde farkındalık oluşturduğu için 
konuğumuza teşekkür ediyoruz.

Fen bilimleri dersindeki “Destek 
ve Hareket Sistemi” konusu 
dahilinde öğrencilerimiz, uzun 
kemiklerin yapısını tavuk bacak 
kemiği; kasların çalışma 
prensibini ise tavuk kanadı 
kasları üzerinde incelediler. 
Devamında kemiklere sertlik 
kazandıran kalsiyum miner-
alinin eksikliğinin sonucunda 
neler olduğunu gözlemlemek 
için deney yaptılar.

ARTIRILMIŞ
GERÇEKLİK İLE
VÜCUDUMUZDAKİ
SİSTEMLER



H A R M A N

TO ASTRONOMY” adlı projeye dahil olduk. Bu proje ile 
öğrencilerimizin astronomi ve uzay bilimleri hakkında 
daha detaylı bilgilere ulaşıp bu konular hakkında 
farkındalık oluşturması ve çeşitli teknolojik araçlarla 
tanışmaları amaçlanmaktadır.

Fen bilimleri öğretmenimiz Emine DERİNKUYU’nun 
koordinatörlüğünde “STEM TO ASTRONOMY” adlı 
projeye dahil olunmuştur. Bu proje Silifke Bilim ve 
Sanat Merkezi öğretmenlerinden Hasan DÜZGÜNOĞ-
LU ve kurucu ortak Aliya AHMADOVA tarafından 
yürütülmektedir. Bu projede 43 öğretmen ve 271 
öğrenci çalışmaktadır. Öğrencilerimiz STEM çalışma-
ları aracılığıyla, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri 
demokratik öğrenme ortamlarında eğlenerek, evrenin 
derinliklerini keşfedeceklerdir. Ayrıca galaksilerimizi, 
diğer galaksileri, teleskopları ve astronomi günlüğünü 
kullanarak astronomlar, astronomi tarihi, takımyıldı-
zlar ve mitolojik öyküler hakkında bilgi edineceklerdir. 
Projemizde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik 
teknolojileri kullanılarak öğretmenler ve öğrenciler bu 
konular hakkında bilgilendirilecektir. Türkiye, Azer-
baycan, Yunanistan ve Polonya ülkelerindeki okulların 
ortak olduğu proje ile öğrencilerimizde, astronomi ve 
uzay bilimleri konusunda farkındalık yaratması planl-
anmıştır.

 6. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde iskelet sistemi 
ile ilgili öğrendikleri bilgileri pekiştirmek amacıyla kendi 
tercih ettikleri malzemelerle insan iskelet modelini 
oluşturdular. 

Türkçe derslerindeki okuma çalışmalarımız kapsamında 
öğrencilerimiz özgün tasarımlarıyla okunan kitapların 
yeni bir yüze bürünmesini sağladı. Kitabın içeriğiyle 
ilişkili olarak tamamen kendi yaratıcılıklarını ortaya 
koydukları kapak çalışmalarımız sınıflarımızın 
panolarında sergilenmiştir.

Ortaokul öğrencilerimizin okumuş oldukları “Kalbini 
Kaybeden Adam” kitabından bir hikâye, Türkçe dersler-
imizde tiyatro metnine çevrilerek sahnelendi. Okuma-
ların tam anlamıyla özümsenmesini sağlamak amacıy-
la yaptığımız tahlil çalışmalarına farklı bir açıdan bakan 
öğrencilerimiz, okudukları kitabın karakterlerini kendi 
yetenekleriyle birleştirmiş oldu. Yazarımızın geldiği gün 
sahnelenen oyunumuz; yazarımız için hoş bir anı, 
öğrencilerimiz için de keyifli bir deneyim oldu.

6. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde kalbin yapısını 
hem model üzerinde hem de kuzu kalbi üzerinde incelediler. 
Öğrencilerimizin fen okur-yazarlığını arttırmak ve gerçek 
yaşam becerilerini geliştirmek için modeller üzerindeki 
çalışmaları, önemsendiğimiz değerler arasında yer almaktadır.

Medipol Üniversite Hastanesi aracılığıyla okulumuza gelen 
göz, diş ve pediatri uzmanları tarafından öğrencilerimize 
sağlık taraması yapıldı. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını 
etkileyecek herhangi bir sağlık sorununu teşhis noktasında 
önlem almak ve tedavileri için gerekli yönlendirmelerde 
bulunmak için uzmanlarımız hassasiyetle incelemelerde 
bulundu. Sağlıklı bireylerin oluşumu için çocukların erken 
dönemde sağlık taramalarının önemi uzmanlar tarafından bir 
kez daha belirtilmiş oldu. 

Sevgili Peygamberimiz’in dünyayı teşrifleri
Mevlid Kandili programı ile kutlandı. Programımız, 
öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 
hakkında kısa bir belgesel izletilerek devam etti.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimizin, 
“Peygamberimiz’in Sünnetlerini Hayatımıza Tatbik 
Etmek” üzerine kısa bir konuşma yaptığı programda, 
öğrencilerimiz aldıkları hediyeleri birbirlerine takdim 
ederek “hediyeleşmek” sünnetini yerine getirdi. 
Programın sonunda ise musiki dersi öğretmenimizle 
salavat ve ilahiler söylenirken öğrencilerimize de 
hurma ve güzel kokular hediye edildi.

Hediyeleşme sünnetini cuma namazı için gidilen 
camide de yerine getiren öğrencilerimiz, kandil 
simidi ve çikolata ikramında bulunarak cemaatin 
Mevlid Kandili’ni kutladı.

Öğrencilerimizin empati gücünü geliştirmek ve onlara farklı 
olan kişi ve durumlar hakkında farkındalık kazandırmak 
amacıyla rehberlik birimi tarafından bilgilendirici bir çalışma 
yapıldı. Çalışmada farklılıklarla ilgili bilinç geliştirme, 
farklılıkların tamamlayıcı yönünü keşfetme, her farklılığı 
toplumsal zenginlik ve geliştirici bir unsur olarak görme, 
önyargı ve ayrımcılıktan uzak durma, empati gelişimini 
destekleme, sevgi ve anlayışa dayalı bir yaklaşıma sahip 
olmanın önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerimizde kavram-
ların somut bir karşılık bulması için sunum sonunda kısa bir 
video paylaşıldı.

Öğrencilerimizin geri dönüşüm çalışmalarına aktif katılma-
larını ve günlük yaşamlarında uygulamalarını önem-
sediğimiz bir çalışmayı daha gerçekleştirdik.

Öğrencilerimiz kullanmış oldukları atık kâğıtları biriktirdik-
ten sonra Eko-Tim öğrencilerimiz ince ince keserek tekrar 
kâğıt elde etmek için kâğıt hamuru hazırladılar.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 11.11.2019 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak 
11 milyon fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamında “Kıyamet 
kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu 
dikebilirse bunu hemen yapsın!” diyen Peygamber Efendimiz’ in hadisi 
şerifinden de yola çıkarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle okulumuzun 
bahçesine fidanlar dikip can suyu dökerek geleceğe nefes olmak adına 
küçük bir adım attık. 

“STEM TO ASTRONOMY”

İSKELET SİSTEMİ
MODELLERİMİZ

KİTAP KAPAĞI
TASARIMLARIMIZ     

KİTABIM SAHNEDE

Medya Tanıtım Kulübümüz, alanında uzman kişileri 
ağırlamaya ve öğrencilerimizle tanıştırmaya devam 
ediyor. Genel yayın yönetmenliği ve uzun yıllar savaş 
muhabirliği yapmış olan önemli isimlerden Dursun GEZER 
ve Halil ÇAĞLAR Beyleri kulüp derslerimizde ağırladık. 
Deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşan misafirlerimiz, 
öğrencilerimizle “Medyaya Nasıl Bakmalıyız?” konulu 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Değişen ve gelişen 
teknoloji çağının nimetlerinden doğru ve bilinçli bir şekilde 
faydalanmanın önemi öğrencilerimize aktarıldı.

MEDYA TANITIM
KULÜBÜ’NÜN
MİSAFİRLERİ

6. sınıf fen bilimleri derslerinde konuların ilgi 
çekiciliğini ve kalıcı öğrenmenin sağlanabilmesi 
amacıyla “Vücudumuzdaki Sistemler” (Destek ve 
Hareket Sistemi - Sindirim Sistemi - Dolaşım
Sistemi - Solunum Sistemi - Boşaltım Sistemi) 
ünitemiz için artırılmış gerçeklik uygulaması 
kullanıldı. Bu uygulamayla öğrencilerimiz 
vücudumuzdaki sistemleri daha canlı bir şekilde 
inceleme fırsatı buldular. 

KEMİĞİN
İNCELENMESİ

KUZU KALBİNİN İNCELENMESİ

OKULUMUZDA
SAĞLIK TARAMASI

MEVLİD
KANDİLİ
PROGRAMIMIZ

FARKLILIKLARIN
FARKINDAYIZ

ATIK KÂĞITLARIMIZI
GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

DRAMA KULÜBÜ

GELECEĞE NEFES OLDUK

GÖK ATLASLARIMIZI YAPTIK

GÖKTÜRKÇE AYRAÇLARIMIZ

HOW TO?

İletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler 
geliştirmek, paylaşmak… Kısacası Avrupa’daki 
en heyecan verici öğrenme topluluğunu hisset-
mek ve bu topluluğun bir parçası olmak için 
dâhil olduğumuz e-Twinning projemiz “STEM 
TO ASTRONOMY” için çalışmalarımızdan biri 
olan gök atlası yapımını tamamladık. Yirmi 

sekiz dilde mevcut olan e-Twinning portalının 
bugün yaklaşık olarak 573.000'den fazla üyesi 
bulunmaktadır. e-Twinning ailesine dahil 
olduğumuz için gururluyuz. Öğrencilerimiz 
oluşturdukları gök atlası ile yıl boyunca hangi 
tarihte ve saatte gökyüzünde neler görebilece-
klerini takip edebilecekler. 

Türklerin en eski ve millî alfabesi 
olan Göktürk alfabesi, aynı
zamanda bir yazı sistemidir. Bu 
alfabe ile yazılmış metinlerde 
kullanılan yazı dili için Göktürkçe 
terimi kullanılmaktadır. Dünyanın 
en eski milletlerinden biri olan 
Türklerin alfabesi Göktürkçe 

harika bir sistem ve estetik 
güzelliğine sahiptir. Bundan yola 
çıkarak 6. sınıf öğrencilerimizle 
isimlerimizi Göktürkçe yazarak 
ayraç hazırladık. Öğrencilerimiz
sosyal bilgiler atölyesi kapsamında 
hazırladıkları Göktürkçe ayraçlarla 
üretmenin hazzını yaşadılar.

“Nasıl Yapılır?” Bu sorunun cevabını 
öğrenmek için kolları sıvadık ve 
çikolatalı ekmek yaptık. Öğrencilerim-
iz İngilizce dersinde öğrenmiş olduk-
ları yiyecek hazırlama aşamalarını bir 
de deneyerek pekiştirdiler. Hünerli 
elleriyle tüm aşamaları dikkate alarak 
hazırladıkları çikolatalı ekmeklerini 
etkinlik sonunda afiyetle yediler. 

Palet Ortaokulu olarak istasyon sistemi şeklinde 
dönüşümlü olarak planladığımız kulüplerimizde, 
öğrenci değişimlerimiz bu ay gerçekleşti. Drama 
kulübüne gelen yeni öğrenciler, hemen uyum 
sağlayarak yeni bir  sahne serüvenine atıldılar. İlk 

deneyimlerini maskeler simülasyonu üzerinde 
gösteren drama kulübü öğrencileri, gerçek 
mekan deneyimlerini "Eski Şark Eserleri 
Müzesi"nde tarihi dönemleri drama figürleri 
üzerinden gösterdiler.



6. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersi için çeşitli malzemeler kullanarak 
kendi sindirim sistemi modellerini oluşturdular. Model oluşturma sürecinde 
STEM basamaklarını kullandılar. Hayal güçlerini zenginleştirme ve sindirim 
sistemi konusunun somutlaştırılmasının amaçlandığı bu çalışma ile 
öğrencilerimiz birbirinden özgün ürünler ortaya çıkardılar. 

Sosyal beceri atölyeleri kapsamında 
Eğitimci Yazar Ümit Yaşar Özkan Beye-
fendi’ yi okulumuzda ağırladık. Ortaokul 
öğrencilerimiz ile birlikte taşlar ve 
mekânlar üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Taşların izleri ve şekilleri 
üzerinden bir workshop uygulaması 
yapıldı. Özkan, "Taş Masalları" kitabını 
çocuklarla birlikte dramatize ederek 

okudu. Çocuklar, önceden topladıkları 
taşlar ile de kendi masallarını kurgu-
ladılar. Eşyaya farklı bir açıdan bakmayı 
öğreten Taş Masalları, çocukların hayal 
güçlerini masal yoluyla ifade etmesine 
destek oldu. Felsefi düşüncenin temeller-
ini taşlar üzerinden kurgulayan 
yazarımız, öğrencilerimize farklı ve 
keyifli bir çalışma gerçekleştirdi.

Topraklarımızda yaklaşık 
7000 yıllık bir tarihi olan 
günümüzde de her yaştan 
bireyin ilgisini çeken seramik, 
görsel sanatlar dersinde 
öğrencilerimiz için de keyifli 
bir çalışma oldu. Kendi 
elleriyle, hayal güçlerini üç 
boyutlu olarak yansıtmanın 
mutluluğunu yaşadılar.

Öğrencilerimiz, seramiğin ham 
maddesi olan kili yoğururken 
el becerilerini geliştirerek yeni 
ürünler oluşturdular. Kendi 
dünyası ve çevresi ile ilgili 
gözlemlerini ve duygularını 
yansıtırken üretici olmayı, 
özgün ürünler çıkarabilmeyi 
deneyimlemiş oldular. Seramik 
sanatını keşfeden ve 
yaratıcılıklarını özgürce 
kullanma imkânı bulan 
ortaokul öğrencilerimiz, ortaya 
çıkardıkları eserlerin 
kalıcılığından da ayrı bir keyif 
aldılar.

OYUNLARLA
YÜZMEYİ
SEVMEK 

H A R M A N

Göster & Anlat etkinliğimiz kapsamında sunum 
yapma sırası bu sefer 5. sınıf öğrencimiz Muhammed 
Yusuf ESER, Mehmet Berke AYDIN, Fatıma Reyhan 
OLÇOK ve 6. sınıf öğrencimiz Yiğit Ömer AZGU’daydı.

Öğrencilerimiz kendileri için değerli olduğu nesneleri 
sınıfa getirerek İngilizce tanıtımını arkadaşlarına 
yaptıktan sonra arkadaşlarının sorularını cevapladı. 
Sunum yapan arkadaşlarını büyük bir merakla 
dinleyen öğrencilerimiz, arkadaşlarının hediyeleri ile 
hem daha bilgili hem de daha mutlu oldular. Sunum 
yapan öğrencilerimize sertifikaları İngilizce öğret-
menleri tarafından taktim edildi. 

SHOW & TELL

Palet Okullarının tüm kampüslerinde 
ortaklaşa düzenlenen bir kampanya ile 
toplanan eski eşyalar TOGEMDER'in 
projesine bağışlandı. Geri dönüşüm adına 
eski eşyaların onarılarak yeniden satılan 
ürünlerin gelirleri ihtiyaç sahipleri ile 
paylaşıldı. Bu güzel projenin açılışında ev 
ve mutfak araç gereçlerinden oluşan 
perküsyon müzikaline ortaokul öğrencil-
erimiz de ritim tutarak destek oldular.

PALET OKULLARINDAN
BİR İYİLİK HAREKETİ DAHA

Birçok alışılagelmiş kara oyununun suyun 
içinde de yaptırılıp çocuğun suyu ve yüzmeyi 
sevmesi amacıyla beden eğitimi ve spor dersi 
kapsamında ayda bir kere ortaokul öğrenciler-
imizi Tepeüstü şubemizdeki havuzumuza 
götürüyoruz. Yüzme teknik ve taktik 
eğitiminin yanı sıra batan cisimler kullanarak 
su içi oyun tasarımları yapan öğrencilerimiz, 
hayal güçlerini eğlenceli bir şekilde ortaya 
koydular. Dalış esnasındaki nefes çalışmaları, 
vital kapasiteyi arttığı için öğrencilerin daha 
geç yorulmalarına ve yorgunlukla baş edebil-
melerine yardımcı olur. 

Nefesini kontrol etmeyi başaran çocuk belli 
konu üzerine ilgi oluşturabilmeyi ve dikkatini 
yoğunlaştırabilmeyi de öğrenir. Bu anlamda 
suyun içindeki nefesini tutabilme kabiliyetler-
ini geliştirmek adına oyunlarla dalış 
tekniklerini öğretiyor, aynı zamanda spor 
etkinliklerin karadaki eğitimlerinden ibaret 
olmadığını kavratmaya çalışıyoruz. Böylece 
öğrencilerimizin spora ve yüzmeye olan 
ilgileri ve istekleri her geçen gün daha da 
artıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ
MODELLERİMİZ

Türk-İslam eserlerinde bilimin ve sanatın ahenkli dansını bizlere gösteren 
geometrik desenlerin hep bir dili olmuştur. Öğrencilerimiz, orantılı şekiller 
üzerinden parçadan bütüne giden şekillerin raks ederek verdiği mesajları analiz 
edip mimarinin gizemli dünyasına girdiler. Geometrik Desenler Uzmanı 
Muhammed Ali Cengiz, hazırlamış olduğu sunum üzerinden mimarîde boy 
gösteren desenleri öğrencilerle farklı kadrajlardan görmeye çalıştılar. Daha sonra, 
her öğrenci farklı bir motif çizerek parçadan bütüne gidip sınıfta, ortada birleştirip 
kubbe deseni oluşturdular.

GEOMETRİK DESENLER ATÖLYESİ

TAŞLARIN ARDINDAKİ GİZEM

SERAMİK
ETKİNLİĞİ

E-Twinning projemizde 

öğrencilerimizin astronomiye olan 

ilgilerini arttırmak amacıyla 

astronot maskeleri ve “Yükselen 

Astronot” modellerimizi hazırladık.

ASTRONOT
MASKESİ
YAPIMI

TEMİZLİK
SERTİFİKALARIMIZ
SAHİPLERİNİ BULUYOR

ETNOSPOR DENEYİM MERKEZİ

MEVLİD-İ NEBİİ ETKİNLİĞİ KÜLTÜR VE MİRAS “ANADOLU’MUZ” ETKİNLİĞİ

MEDENİYETLERİN İZİNİ SÜRDÜK

Öğrencilerimizin düzenli ve temiz olmaya karşı hassasi-

yetlerini kuvvetlendirmek ve birbirlerini en iyi şekilde 

etkilemelerini sağlamak adına her hafta dolap kontroller-

imiz yapılmaktadır. Bu kontroller sonucunda gereken özeni 

ve düzeni gösteren öğrencilerimize teşekkür sertifikaları 

cuma törenlerinde takdim edildi. 

İlk ve ortaokul öğrencilerimiz ile yılın son gününde; 
çocuklar ve gençlere yönelik okçuluk, atlı okçuluk, 
mangala, aşık gibi geleneksel spor ve oyunların eksen-
inde deneyim aktivitelerinin tasarlandığı Etnospor 

Deneyim Merkezi'ni ziyaret ettik. Eğlenceli bir ortamda 
keyifli bir içerikle ve bugünün teknolojisiyle harmanl-
anmış olarak geleneksel sporlarımızı deneyimleyen 
öğrencilerimiz oldukça renkli bir gün geçirdiler. 

"Hz. Peygamber'i anmaktan anlamaya" düsturuyla çocuk-

larımıza Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlamak 

adına keyifli bir sanat etkinliği gerçekleştirdik. Öğrenci-

lerimizin her birinin dokunuşu, Peygamber Efendimiz’ in 

örnekliği ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlama 

duygusuyla birleşti. Manevi duygularla renklerin hoş 

uyumunu sunmayı amaçladığımız ürünlerimiz, okulu-

muzun ortaokul katında sergilendi.

Kültür ve miras öğrenme alanı kapsamında okulumuz-
da “ANADOLU’ MUZ” etkinliğimizi gerçekleştirdik.
Etkinlik kapsamında öğrencilerimizin memleketlerini 
ya da tanıtmak istedikleri bir ilin kültürünü tanımak, 
tanıtmak ve farklı kültürler hakkında bilgi sahibi 
olmak amacımız olmuştur. Etkinlikte sergilenen 
yöreye ait yiyecek, giyecek, hediyelik eşya ve müzik 

aleti gibi kültürel mirasımız tanıtıldı, öğrencilerimize ve 
öğretmenlerimize hazırlanan lezzetlerden ikram-
larımız oldu. Öğrencilerimiz, tanıtımını yaptıkları ilin 
kültürü hakkında büyüklerinden destek alıp gerekli 
araştırmaları yaparak kültür ve mirasımızın tanıtım ve 
aktarımına katkı sağladı.  

ZIGGURAT MAKET ATÖLYESİ
Öğrencilerimizin edindikleri kazanımlar 
doğrultusunda uygulama yaptıkları atölye saatimizde 
öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 
Ziggurat’ ın maketini hazırladılar. Mezopotamya 
Medeniyetleri’ nin tahıl ambarı, okul, ibadethane ve 
rasathane olarak kullandıkları Ziggurat maket 
çalışması ile öğrencilerimizin öğrendikleri konular 
somut materyallerle pekiştirilmiş oldu. 

Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinin bölgesel 
olarak sınıflandırıldığı Eski Şark Eserleri Müzesi’ne 
ortaokul öğrencilerimizle bir gezi gerçekleştirdik. Gezi 
öncesi müze eğitimi ile desteklediğimiz öğrencilerimiz, 

müze içerisinde disiplinler arası yapılan bir çalışma ile 
drama ve sosyal bilgiler etkinliğini de sergileyerek 
keyifli ve verimli bir gün geçirmiş oldu.

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizde halkalarda 

çeşitli etkinlikler ve oyunlarla Kur’an- ı Kerim harflerini 

öğrenen ilkokul öğrencilerimiz, eğlenmenin yanı sıra 

öğrenmenin keyfini yaşadı. Oyunlarımızdan biri olan 

Bingo’yu oynarken harfleri bilmek kadar dikkatli olmak 

da önemliydi.

OYUNLARLA
KUR’AN-I KERİM
ÖĞRENMEK

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından dostluk 
ve dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen 
’Lasertag ‘oyunlarına katılan ortaokul öğrencimiz, 
renkli görüntülerle doyasıya eğlendi.

Lasertag oyunu; karanlık ve kapalı bir alanda iki takım 
olarak oynanan, oyuncuların farklı senaryo ve görev-
lerde başarılı olabilmek için mücadele ederken birbirl-
erini eleyerek puan kazanmaya çalıştıkları bir HYPER-
LINK "https://tr.wikipedia.org/wiki/Spor" \o "Spor" spor 
dalıdır. Öğrencilerimiz hem kendi kalelerini korumaya 
hem de karşı kaleyi yıkmaya çalıştılar. Başarılı olmak 
için iyi stratejiler kurup iş birliği yaparak ilerlemeleri 
gereken bu oyun, arkadaş ilişkilerini güçlendirmiştir.
Lasertag oyunlarımız sonunda Ahmet Yusuf ACUNER 
kaptanlığında birinci olan takım üyelerimiz; Cafer 
Tayyar TETİK, Fatıma Reyhan OLÇOK, Ebrar Nisa 

YÜKSEL ve İbrahim Hulusi Özbey’i gönülden tebrik 
ediyor, başarıların devamını diliyoruz. 

LASERTAG OYUNLARINDA TAKIM OLMAK


