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#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Okul öncesi eğitimden ilkokula geçecek çocuklarımız için 
okulumuzun kapılarını açtık. Çevre anaokulları, öğrencile-
riyle beraber okulumuzu ziyaret etmeye ve neşemize neşe 
katmaya başladı bile. Yeni öğrencilerimizin heyecanı bizi 
şimdiden sararken okulumuzdaki öğrencilerimizin başarı-
larına şahit olmaktan da çok keyif alıyoruz.  
 
LGS sürecindeki öğrencilerimiz tempolarını arttırdılar. Sa-
dece dört seçeceğin içinden en doğrusunu bulmayı değil, 
önlerine çıkan soruyu hayatlarıyla bağ kurarak çözebilmeyi 
de öğreniyorlar. Değişen sınavlar da bunu işaret ediyor bi-
ze ancak okuyan, okuduğunu anlayan, anlamlandıran, bağ 
kuran ve muhakeme edebilenler başarılı olacak bu sınav-
larda. 43 yıllık tecrübem ve ekibimin olağan üstü çalışma 
azmiyle, sistemin yeni gerekliliklerini kısa zamanda anla-
mış ve çalışma programımızı buna göre revize etmiştik ge-
çen yıl. Ortaokul yıllarını bir eziyet dönemi gibi geçirme-
den, istediklerini hiç zorlanmadan elde eden öğrencileri-
miz, bize doğru yolda olduğumuzu göstermişti zaten. Bu 
yıl da yine bu başarımızı katlayarak devam ettireceğimiz 
ortada. Hemen belirteyim -sadece sekizinci sınıf öğrencile-
rimizden de söz etmiyorum- 5, 6 ve 7. sınıflarımızda-
ki öğrencilerimiz de ulusal müsabakalarda başarı elde ede-
bilecek düzeye geldiler.  Çünkü çok çalışıyor, öğreniyor ve 
öğrenmekten güç alıyoruz… 

 
Sanat vazgeçilmez parçamız… Kâğıtlar, ahşaplar yetmiyor, 
duvarlarımızı da resimliyoruz. Çocuklarımızın emekleriyle 
duvarlarımız yeniden örülüyor adeta. Okulumuzun son 
hâlini gördünüz mü bilmem ama mutlaka bültenimizin 
sayfalarında gezinin, siz de çocuklarınız kadar keyif alacak-
sınız… 
 
Haftaya tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın… 
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Anaokulları Ziyaretçilerimiz 

Çeşitli anaokullarından gelen minik öğrenciler bu hafta okulumuzda misafir oldu. Müzik, Görsel Sanatlar, 

Beden Eğitimi ve Yaratıcı Drama derslerine katılan öğrenciler hem okulumuzu yakından tanıdı hem de 

keyifli zamanlar geçirdi. 



 3 

Anaokulları Ziyaretçilerimiz 
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İyi bir anaokulunun çocuğun gelişimine büyük katkılar sağladığını unutmayınız. 

Çocuğun yaşıtlarıyla birlikte, her gün düzenli öğrenme deneyimleri yaşadığı, bir 

arada olmanın gerektirdiği sosyal kurallar ve sınırları öğrendiği, dolayısıyla top-

lumsal yaşama dair deneyimler kazanmaya başladığı ilk yer anaokullarıdır.  

 

Çocuklar, oyunda aldığı roller sayesinde dünyaya başkalarının penceresinden bakmayı, dünyayı di-
ğerlerinin gözünden yorumlamayı öğrenir. Oyun, çocukluk çağında öğrenme ve sağlıklı gelişimin 
önemli bir aracıdır ve aslında çocuk için oyundan daha zevkli ve etkili bir öğrenme aracı da yoktur. 
Oyun demek arkadaşlık demektir. Arkadaşlıklar, sosyal ortamda gelişir.  
 
         Pakkan Okulları Rehberlik Servisi 

Dersimiz: Beden Eğitimi 

Bu haftaki Beden Eğitimi derslerimizde 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri olarak dengemizi sağlayıp engelleri 

aşmaya çalıştık. Kurduğumuz takımlarla da küçük yarışmalar düzenledik. Kulüp saatimizde de pinpon 

maçı düzenledik. 
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Pafin Gezici Kitabevi İle Kitap Dolu Bir Gün 

Öğrencilerimiz, okulumuza gelen Pafin Gezici Kitabevi ile buluştu. Kitap alışverişi yapan öğrenciler aynı 

zamanda Pafin Gezici Kitabevinin faaliyetleri hakkında da bilgi edindi. 

http://www.pafin.com/ 

Bayağı deniz papağanı Pafin, dalıcımartıgiller familyasından bir kuş türüdür. Başlıca olarak İzlanda 

ve Faroe Adaları'nda yaşayan deniz papağanları, Kanada, Kuzey Avrupa ve Arktik Daire gibi diğer 

bölgelerin de yerli canlısıdır. 
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Düş Kapanım 

 

Varlığını hissettiğin ama dokunamadığın düşler ve en içli 

heceler, gözlerin yaşarmaya başladığında damlar kâğı-

da. Bitkin sonbahar ayları kapını çaldığında, öğrenerek ve 

problem çözerek ideallerine ulaşabileceğin yazılıdır her 

yanda. Hedefler biriktirilir önüne. Kitap sayfalarından cevap anahtarları sak-

lanmış sorular dökülür masana, soru ve sorunları çözmeye çalışırsın. Oysa şiir-

ler yazıp, kırlarda dans edeceğin çağdasındır. Avuçlarından akıp giden yıl-

lar,  yalpalayarak ayakuçlarına düşen yapraklar. O yapraklar arasında bir kız 

çocuğu, ses verir hışırtılı, bezgin ve yorgun. Gözün yüzüne sığmaz olur, teles-

kop gibi kocaman açıldığında. Dünya gözü ile gökyüzüne bakıp kayan yıl-

dızları yakalamak, dilek tutmak varken evrenin karadeliklerine savrulursun. 

Dünyanın unutulduğu bir döneme tanıklık edip, çağın ruhuna uygun bir şekil-

de verilen ev ödevleri ile yetinirsin. 

 

Sözcüklere yüklemek zordur kaygı ve sevinçleri. Çocukluk ve ergenlik arasına 

sıkışmış umutları ve masmavi sular içinde gelgitle yaşanan anları... Derin bir 

ormanın içinden geçerken, yeşil ve sarıya çalan yapraklar dökülür saçlarına, 

ne yağmur ne de rüzgâr korkutmaz seni, ne de olsa ağaçlar şemsiye gibi 

açılır başucunda.  

 

Soğuk kış geceleri üşümeden ve üşenmeden gençliğimin olağanca diriliği ile 

izliyorum yaşamı. Deniz yine yazdan kalma mavilikte, gökyüzünden süzdü-

ğüm kısık ışığı yakalayıp, sabah ışımadan çıktığım yolları aydınlatıyorum. Se-

sinden, kokusundan tanıdığım Memo, Ayşe Arman’dan armağan boynun-

daki iyilik halkası ile oturmuş duvar dibinde çocukları bekliyor, sonra onları sı-

nıflarına kadar yolcu ediyor. Memo sevmeyi, sevilmeyi ve de sevinmeyi öğ-

retiyor herkese. Gözlerinden merhamet, çocuk masumiyeti saçılıyor her ya-

na. Madalya gibi övünçle taşıdığı tasmasının mavi boncuklarını sokak hay-

vanlarına gönderiyor. Meğer iyilik de bulaşıcıymış, sarıyor her yanı, yeniden 

yeşeriyor umutlarım. Yeşili, maviyi,  öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, okul etra-

fında sahipsiz dolanan köpekleri bir de minik yürekleri sevdim hep. Öğretme-

nim seslendi ‘’Bırak saçların dalgalı ve dağınık kalsın, öyle daha yakışıyor yü-

züne, tenine ’’. Meğer boşuna uğraşmışım düzletmeye, düzeltmeye.  

Masamı, yüzüme çarpan saçları, öylece darmadağınık bırakıp masmavi su-

ların serinliğine koşmayı özledim. Saçlarımı ve sancılarımı her şeyi bırakıp git-

mek istedim bu şehirden, baharı ve ardından gelen sımsıcak yazı özledim, 

hem de sular seller gibi özledim. 

           Aslı DENİZ—8A 

Öğrencimizin Kaleminden: “Düş Kapanım” Aslı Deniz 
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Dersimiz: Maker 

 

Maker dersimizde bu hafta adım adım kodlama ile robot motorlarımızı nasıl yönlendirebileceğimizi hem 

teorik hem de pratik olarak öğrendik. ‘’Scatch’’ programı ile bilgi birikimlerimizi programlama ile birleştir-

dik. 
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Dersimiz: Yaratıcı Drama 

3 ve 4. sınıf öğrencileri olarak bu hafta Yaratıcı Drama dersimizde, yılbaşı kutlamaları için sergileyeceği-

miz ‘’Sihirli hediye’’ isimli drama performansımıza doğaçlama yaparak başladık. 

5 ve 6. sınıf Drama Kulübü öğrencileri olarak, yılbaşı kutlamaları kapsamında sergileyeceğimiz ‘’Fantastik 

Dünya ‘’ isimli dramamıza senaryo oluşturma, karakter oluşturma ve sahneleme becerilerimizi geliştirerek 

hazırlanıyoruz. 
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5.sınıf öğrencileri olarak bu hafta Sosyal Bilgiler dersinde tarih boyunca birçok farklı kültürün kaynaşma 

noktası olan Anadolu ve Mezopotamya’daki uygarlıkları tanıdık. Bizler de hayal gücümüzü ve bilgilerimizi 

kullanarak bir günümüzü seçmiş olduğumuz bir uygarlıkta geçirdik. Günlük yaşantımızı, siyasi, sosyal, hu-

kuk, dini, ekonomik alanlardaki gelişmelerimizi, buluşlarımızı yani kısaca seçtiğimiz uygarlığı tüm yönüyle 

yaşamaya çalıştık.   

Dersimiz: Sosyal Bilgiler 
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Bu hafta 1. sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde okudukları 
Oxford Reading Tree kitaplarından “What Dogs Like” ile bağlan-
tılı olarak hikayenin kahramanlarından biri olan Floppy maskesi 
yaptılar ve daha sonra da karakterini canlandırdılar. 
  
This week, in English lessons our Grade 1 students made a Floppy mask, one of the characters 
from the Oxford Reading Tree books, in connection with “What Dogs Like”. Then, they had a lot 
of fun playing as the character. 
  

Dersimiz: İngilizce 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Bu hafta Görsel Sanatlar dersimizde 1. sınıflar olarak geleneksel sanatlarımızdan 

olan keçe ile yeni yıl çorapları yaptık. 

2 ve 3. sınıflar olarak biz de bu hafta David Hockney’den yola çıkarak kendi özgün çalışmalarımızı yaptık. 

David Hockney, Los Angeles, Kaliforniya'da yaşayan 

İngiliz ressamdır. 1960'lardaki İngiliz Pop Art akımına 

önemli katkılarda bulunmuş olan Hockney, 20. yüzyı-

lın en etkin sanatçılarından birisi olarak gös-

terilir.  

Kaynak: http://www.davidhockney.co/ 
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

  ARALIK AYI İKİNCİ HAFTASINDA… 

 9 Aralık 1983: Gümlerdir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Haliç dondu. 

 10 Aralık 1901: İlk Nobel ödülleri verildi. 

 10 Aralık 1948: Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Beyannamesi'ni kabul etti. Türkiye İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi; Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi ol-

du.  

 10 Aralık 19988: Türkiye'de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı, Hacettepe Üniversitesinden Prof. 

Dr. Mehmet Haberal yaptı.  

 11 Aralık 1901: İlk masa tenisi turnuvası İngiltere'de düzenlendi.  

 11 Aralık 1923: Times gazetesinde Mustafa Kemal Paşa’nın:  "Milli hâkimiyet esasına dayanan ve bilhassa 

Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabii-

dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur" şeklindeki deme-

ci yayımlandı.  

 13 Aralık 1945: Filarmoni Derneği İstanbul'da ilk konserini verdi.  

 15 Aralık 1949: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İstanbul bürosu açıldı.  

                 TARİHTE BUGÜN 

http://www.tarihtebugun.gen.tr/birle%C5%9Fmi%C5%9F_milletler.html
http://www.tarihtebugun.gen.tr/t%C3%BCrkiye.html
http://www.tarihtebugun.gen.tr/t%C3%BCrkiye.html
http://www.tarihtebugun.gen.tr/t%C3%BCrkiye.html
http://www.tarihtebugun.gen.tr/mustafa_kemal.html
http://www.tarihtebugun.gen.tr/t%C3%BCrkiye.html
http://www.tarihtebugun.gen.tr/birle%C5%9Fmi%C5%9F_milletler.html

