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Rehberlik Bölümünden 

Mesajınız Var 

* 

 

Bu Hafta Neler Oldu? 

Haftalık Bülten - Cilt 1—Sayı 14 - 21 Aralık 2018 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

 
Yüzlerce öğrencinin okul hayatına değmiş, dokunmuş ve fark yarat-
mış bir öğretmen olarak biliyorum ki başarının sihirli bir yanı var; 
evet, insana haz veriyor, memnun ediyor. Ancak bu etkisi çok da 
uzun sürmüyor. Başarılar çabuk tüketiliyor ve hemen bir yenisine 
öykünmeye başlıyor insanoğlu. Zira pek çoklarının sandığının tersi-
ne başarı mutlu etmiyor insanı. Mutluluk bir süreç işi, yolculuk mev-
zusu. Çünkü mesele kazanmak ya da kaybetmek değil aslında, me-
sele nasıl oynadığın… 
 
Yıllardır yol gösterdiğim genç öğrencilerimi izlerken vardım bu sonu-
ca. Hatta okulculuğa tam da bu “yolculuk” hâline olan sevdam yü-
zünden daldım diyebilirim. Bütün bir günü mutlu geçiren, okulunu 
seven bir çocuğun başarıyla nasıl bir alış verişi olacağını görmek ve 
göstermek istiyorum. Çocuklarımızı okula gönderdiğimiz için nere-
deyse özür diler hâle geldik toplumca. Bunda bir terslik yok mu siz-
ce de? Ben bu tersliğe gözümü diktim açıkçası. Tam da bu nedenle 
okulu, hayatın ta kendisi olarak görüyor ve okulumuzu da böyle ko-
numlandırıyoruz. Hayatı yaşıyor, hayattan öğreniyor, öğrendikleri-
mizi paylaşıyor ve çoğaltıyoruz. En büyük sınav, hayat sınavıdır ya 
işte “Biz buna da hazırız." diyoruz. 
 
Çocuklarımız bu hafta kendi kendilerine belirledikleri bir okulun eği-
tim ihtiyaçlarını karşılamak adına bir kermes hazırladılar. Kendileri 
hayal ettiler, kendileri yaptılar, kendileri sattılar. Arada güle oynaya 
kendileri yediler, kendileri eğlendiler. Biz de onlara heyecanla men-
törlük yaptık, bu hayat deneyiminde eşlik ettik. Etkinliğin içinde 
hem matematik vardı, hem fen. Hem ekonomi vardı, hem sanat… 
İşte hayat… 
 
Gurur duyuyorum öğrencilerimle ve değerli velilerimle. 
Her zamanki gibi, çocuklarımız için hep el ele… 
 
Sevgilerimle… 
Yasemin Pakkan 
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SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ: KERMES 

Okulumuzun ilk mezunları olarak gerçekleştirmekten gurur duyacağımız bir sosyal sorumluluk projesi baş-

lattık ve ülkemizde ihtiyaç sahibi akranlarımıza, kardeşlerimize eğitim açısından destek çıkmak, onlara yardım 

etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz bu projede ev yapımı yiyecek ve içeceklerin satışını sağladık. Kerme-

simize katılan herkese teşekkür ederiz. 



 3 

ÇOK TATLI BİR GEZİ: ÇİKOLATA FABRİKASI 

Birinci sınıflar olarak bu hafta Kahve Dünyası’nın çikolata fabrikasını ziyaret ettik. Çikolatanın tarihinden 

başlayarak çikolatalı lezzet tariflerine doğru giden yolculuğumuz bir hayalin gerçek olmasıydı. 

Soğuk Kış Günlerinde İçinizi Isıtacak 

Bir Tarif:  

Sıcak Çikolata 

Malzemeler: 

 300 ml. Yarım yağlı süt 

 1 yemek kaşığı kakao 

 50 gram bitter çikolata 

 1 yemek kaşığı toz şeker 

 

Yapılışı: 

 Yarım yağlı süt, kakako ve toz 

şekeri bir cezvede karıştırarak 

kaynatın. 

 Bitter çikolatayı küçük parça-

lara ayırın, kaynayan bir su-

yun buharı üzerinde yer alan 

ayrı bir kapta benmari usulü 

eritin. 

 Sütü fincanlara paylaştırın ve 

eritilmiş sıcak çikolatayı ekle-

yip karıştırdıktan sonra sıcak 

sıcak servis edin. 

 Arzuya göre kakao, krema, toz 

tarçın ilavesi ile servis edebi-

lirsiniz. 

Kaynak: https://yemek.com/tarif/sicak-

cikolata/#gref 
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Çikolata… Genç, yaşlı, kadın veya erkek, herkesin ortak tutkusu, tartışma-

sız dünyanın en sevilen lezzeti. Yüzyıllardır devam eden bu aşk, ilk olarak 

ne zaman başladı biliyor musunuz? 

Bundan 4000 yıl önce, Honduraslı yerliler tüm dünyayı etkileyecek bir keşif 

yaptılar. Kakao çekirdeklerinden bir içecek üretmişlerdi ve bunun onlar için 

anlamı yeni bir tat bulmanın çok da ötesinde değildi. Oysa hayatımızda 

önemli bir yeri olan çikolataydı keşfettikleri. 

Etimoloji uzmanları çikolata kelimesinin, Aztek dilindeki “xocolatl” kelimesinden geldiğini belirtiyorlar. Kelimenin so-

nundaki “atl” kısmı “su” veya  “içecek” anlamına geliyor. “Xocol” kısmı için ise üç farkılı açıklama bulunuyor; kakao 

çekirdeklerinin gürültülü bir şekilde havanda dövülmesinden dolayı “gürültü” anlamına geldiğini düşünen etimologla-

rın yanı sıra, “acı” ya da “sıcak” anlamında kullanıldığını söyleyenler de bulunuyor. 

Çikolata soğuk ve acı bir içecek olarak başladı macerasına ve özel günlerde ve dini ritüellerde “acı içecek” olarak tüke-

tildi. Aztek ve Mayalar, yüzyıllar boyu bu lezzetin keyfini çıkarmakla kalmayıp, kakaoyu ticaretin de baş aktörü yaptı-

lar. Kakao çekirdeği o kadar değerliydi ki, alışverişlerinde para yerine kakao kullandılar. İnanç dünyalarını, kültürlerini 

de etkiledi kakao. 

Aztek mitolojisine göre kakao ağacı, cennette yetişen “İyilik ve Kötülük Ağacı” nın yeryüzündeki temsilcisiydi. Çikola-

tanın Kristof Kolomb’un keşif gezisinde fark edilip, İspanyollar tarafından önce Avrupa’ya, oradan da dünyaya yayıl-

ması ise çok sonraları, 16. yüzyılda gerçekleşti. Kakaonun Avrupa’ya ulaşması çikolata için yeni bir çağın başlangıcıydı. 

 

İçilen Çikolatadan Yenilen Çikolataya 

Çikolata, Avrupa’ya adım attıktan sonra uzun süre seçkin kesime yönelik bir lezzet olarak 

kaldı. İtalyan kahve dükkanlarında ve Londra’nın ünlü kulüplerinde çikolata yudumlama-

nın zevki hızla yayılsa da, geniş kitlelerle buluşması için Sanayi Devrimi’ni beklemek ge-

rekti. 1700’lerde kakao yağının bulunmasıyla beraber, katı çikolata yapımının yolu açılmış oldu ve ilk kalıp çikolatalar 

İngiltere’de üretildi. Öte yanda Henri Nestlé, sütteki suyun buharlaştırılarak süt tozu elde edilmesini sağlayan bir me-

todu bularak, çikolatanın tadında bir devrim yaşanmasını sağladı. Bu, İsviçre’de kalıp haldeki ilk sütlü çikolataların 

yapılmasına yol açan mükemmel bir buluş oldu. 

Kaynak: https://www.cikolatam.com/cikolatanin-tarihi/ 

ÇİKOLATANIN TARİHİ 
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21 Aralık bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın 
başlangıcı sayılıyor. En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık’ta güneş ışınları 
Oğlak dönencesine 90 derece açı ile geliyor. 
 

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güneş ışıklarının dik geldiği 21 Ara-

lık’ta en uzun gece yaşanıyor ve geceler kısalmaya başlıyor.  

 

NEDEN EN UZUN GECE 21 ARALIK’TA? 

Kış Gündönümü' nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi' ne dik gelir. Kuzey yarıkürede gün-

ler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıküre-

de yazın başlangıcı sayılır. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, 

yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. 
 

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP’TA YAŞANIYOR 

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güneş ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşandı ve geceler 

kısalmaya başladı. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. 
 

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN? 

Yaz gündönümü veya güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi’ ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran’da) dik geldiği 

andır. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre' de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı 

gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney 

yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edili-

yor. 
 
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/kis-gundonumu-nedir-en-uzun-gece-geldi-kis-gundonumu-nasil-olusur-doodle-surprizi-2809752/ 

KIŞ MEVSİMİNİN İLK GÜNÜ: 21 ARALIK 
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Dersimiz: Yaratıcı Drama 

Drama dersimizde bu hafta 1. sınıflar olarak, Hayat Bilgisi 

dersimizin aile ve bütünlük kavramlarını pekiştiren 

‘’Tombul Tavuk’’  masal kitabının okumasını yaptık.       

Yumurtlayamayan tatlı tombik tavuğun dünyayı dolaşarak 

kimsesiz yumurtaları toplayıp yuvasına dönmesini ve ku-

luçkaya yatarak farklı türdeki hayvanlara annelik yapması-

nı rol oynama tekniği ile canlandırdık. Böylelikle yumurtla-

yan hayvanlar, aile ve aidiyet kavramlarını da pekiştirmiş 

olduk. 

Ortaokul drama kulübü öğrenci-

leri olarak bu hafta “Sihirli Dün-

ya” drama oyunumuza çalıştık. 
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Dersimiz: Sosyal Bilgiler 

Dersimiz: Matematik 

Bu hafta 5. sınıflar olarak Matematik dersinde önce gruplara ayrıldık, daha sonra kesirlerle toplama, çıkarma ve 

sıralama  yapıp işlem basamaklarımızı birbirimize anlattık. 

Bu hafta 5. sınıf öğrencileri olarak Sosyal Bilgiler dersimizde harita çeşitlerini yaparak ve yaşayarak öğrenmek için oyun 

hamurlarımızla kabartma harita yaptık; haritadaki renklerin ne anlama geldiğini, engebe ve yükseltilerin haritada nasıl 

gösterildiğini haritayı yaparken öğrendik; yaptığımız çalışmaları da okulumuzun koridorunda sergiledik. 
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Bu hafta 1. sınıf öğrencileri ola-

rak “Yeni Yıl” ve “ Yerli Malı” 

şarkılarını öğrendik. Beden 

perküsyon yaparak da şarkıla-

rımızı hareketlerle süsledik. 

   MÜZİK 

8. sınıf öğrencileri olarak 

farklı ritm kalıplarını bera-

ber çaldık. Senkop ve nok-

talı 8’lik kavramını pekiş-

tirdik. 

 

1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri olarak oluşturduğumuz “Yeni Yıl Korosu” tüm hızıyla şarkı provalarına devam ediyor. 

Bu hafta ilk defa hepimiz toplu prova yaptık.  

Kulüp öğrencileri olarak klasik 

gitarla repertuarımızdaki par-

çaları çalıştık. 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

3. sınıf öğrencileri ola-

rak biz de çorap ve pi-

rinç kullanıp kardan 

adam yaptık. 

Bu hafta 1,2,3 ve 4. sınıflar olarak Görsel Sa-

natlar dersimizde Yerli Malı Haftasının önemini 

öğrendik ve kendi tasarımlarımızı yaptık. 

Okulumuzu süsle-

mek için hepimiz 

yaratıcı çalışmala-

rımızı çizdik, kes-

tik, boyadık. 
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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 

 

Pakkan Okulları olarak ilkokul yıllarında öğrencilerin sosyal medya kullanmalarını önermiyoruz. 
Ancak aile kontrolünde ve izniyle kullandıkları durumlarda aşağıda belirtilen noktalara hassasi-
yet göstermenizi önemle tavsiye ediyoruz.  

 

 Çocuğunuzun kullandığı sosyal ağlardaki profil bilgileri ve paylaşımları kimlerin görebileceği gibi ilgili gizlilik 
ayarlarını düzenleyin.  

 Çocuklarınızı yaş, adres, telefon vb. özel bilgileri paylaşmaması konusunda uyarın. Rahatsız edici bir mesaj 
ya da bildirim aldıklarında cevap vermeden önce size söylemelerini isteyin.  

 Gerçek hayatta tanımadıkları kimseleri arkadaş olarak kabul etmemelerini belirtin. Çocuğunuzun sosyal ağ-
lardaki arkadaş listesini belirli aralıklarla gözden geçirin.  

 Aile koruma şifresi koyma veya girdiği programları denetleme, çocuğunuzun ne yaptığını öğrenmek için bir 
seçimdir ama her zaman güvenilir değildir. Çocuğunuza, sorumluluk sahibi bir ebeveyn olduğunuzu ve bu 
yüzden internet üzerinde ne yaptığını öğrenmek istediğinizi ifade edin. 

 İnternet ortamında paylaştıkları ve yazdıklarıyla ilgili bilinçlendirin. Kendilerini veya başkalarını utandıracak 
hiçbir şey paylaşıp yazmamaları konusunda yardımcı olun. Bir bilgiyi paylaştıkları anda, o bilginin kimlere 
ulaşacağının kontrollerinde olmadığı noktasını vurgulayın.  

         Pakkan Okulları Rehberlik Bölümü 

Rehberlik Köşesi 


