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Mesajınız Var 

Bu Hafta Neler Oldu? 

Haftalık Bülten - Cilt 1—Sayı 16 - 4 Ocak 2019 

 

#OkulumPakkan’dan Merhaba...  

2018’in son, 2019’un ilk haftasında müjdeler bizim ol-
du. Üst üste gelen basketçi kızlarımızın, kayakçı oğlumu-
zun zafer haberleriyle ayaklarımız yerden kesildi. Aslında 
hep anlatmak istediklerimin ispatı oldu bir anlamda bu 
hafta. Bizim akademik olarak güçlü olduğumuz söylentileri 
tabi ki doğru ancak akademik olarak donanımlı olmanın 
sanat ve sporla dargın olmayı gerektirmediğini de kanıtla-
dık işte... Sporcularımızı bir yandan destekler, kucaklar ve 
alkışlarken diğer yandan da kaçırdıkları dersleri birebir ta-
mamlayarak, eksiksiz olarak sınıfa devam etmelerini sağlı-
yoruz. Çocuklarımızı sporda da sanatta da bilimde de des-
teklemenin ve her şeyden önce “iyi insan” olarak yetiştir-
menin gururunu yaşıyoruz.  
 

Okulun bir yaşam alanı olduğunu hep söylüyo-
rum. Öğreneceği, eğleneceği ve hayatın temel taşlarını 
oluşturacağı bir yer yaratmaya çalıştık. “Öf, gene bugün 
okul var!” demeyen çocuklar istiyoruz biz... 2.sınıftan Ber-
ker: “Ben bu hafta sonlarını hiç sevmiyorum, niye var ki?” 
diyorsa başardık demektir. Sporcu kızlarımız okullarının 
gururu olmak için bu denli yaşayarak oynuyorlarsa başar-
dık demektir. 1. sınıfta okuyarak, yazarak aramıza katılan 
öğrencimizle hiçbir şey bilmeden oyuncakların arasından 
gelen öğrencimiz 25 Kasım’da eşit duruma geldiyse başar-
dık demektir. Veli toplantısında çocukların durumlarını öğ-
renmek isteyen velilerin sevgi ve minnet dolu bakışlarını 
yakalayabildiysek başardık demektir. 
 

Okulun bir yaşam parçası, bir aile ortamı ve her bir günün 
de çocuğun hayatı için çok önemli olduğunu asla unutmu-
yoruz. Küçücük bir bilgisizlik veya dikkatsizliğin, ağzımız-
dan çıkacak herhangi bir olumsuz sözün çocuklarımızı ya-
şam boyu etkileyeceğini biliyor ve bu anlamda tüm gücü-
müzle çalışıyoruz. 
 

Bize emanet edilmiş yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor ve 
yeni bir yılı birlikte yaşayacak olmanın sevinciyle mutluluk-
lar diliyorum.  
            Yasemin Pakkan 
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2018’DEKİ SON MİSAFİRLERİMİZ 

2018’in son gününde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Reha Denemeç ve eşleri okulumuzu ziyaret ederek 

öğrenci ve öğretmenlerimize iyi dileklerini iletti. 
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Dersimiz: Yaratıcı Drama 

POTANIN SULTANLARI: KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZ 

İstanbul Okul Sporları, Yıldız Kızlar İl Birinciliği için yarışan basketbol takımımız, eleme turundaki ilk ma-

çını Özel Şişli Terakki Ortaokulu ile yaptı. Müsabakadan 69 - 16 galip ayrılan takımımız ikinci eleme ma-

çında Özel Acıbadem Doğa Koleji ile karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen bu maçta Acıbadem Doğa Ko-

leji karşısında 45-37’lik bir skorla başarı elde eden takımımız il grup maçlarına kalmaya hak kazandı. İs-

tanbul Okul Sporları Yıldız kızlar İl Birinciliği müsabakalarında son eleme maçını da cuma günü oynayan 

takımımız, Hasan Şadoğlu Ortaokulu’nu 22-31 mağlup ederek maçı kazandı. Kız basketbol takımımızı 

yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

Bu hafta Drama Kulübü öğrencileri olarak Dünya’da sesini duyurmuş ve kendi alanıyla ilgili damga vurmuş kadın-

ların hayatlarını inceledik, böylece yarı yıl tatili öncesinde yapacağımız sunuma hazırlandık. 
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   MÜZİK 

 

 

 

Bu hafta Müzik dersimizde 2 ve 3. 

sınıf öğrencileri olarak 8’lik, 4’lük 

ve 16’lık ritim çalışmaları yaptık. 

Gitar kulübü öğrencileri 

olarak bizler de bu hafta 

“Vals” parçasına çalıştık. 

MAKER ROBOT DERSİMİZ 
 

Bu hafta Robot Kulübü öğrencileri olarak maker dersimizde “Yaptığımız çalışmaları nasıl bir üretime dönüştü-

rüp diğer arkadaşlarımız için faydalı olabiliriz?” sorularını cevaplamaya çalıştık ve kodlama becerimizi arttır-

mak için iki kişilik bir oyun programı hazırladık, ayrıca robotumuzun yazdığımız kodlar ile hareket etmesini 

sağladık. Deyimler ve Atasözleri soran bir program da yazdık. Kodlama içerisinde verilen cevabın doğruluğunu 

kontrol edebiliyoruz, doğru veya yanlış verilen cevaplara göre oyunculara puan veriyoruz. Bu oyunu 7 ve 8. 

sınıflar için öğretici bir program haline getirmeyi planladık. Son olarak da maker derslerimiz boyunca öğrendi-

ğimiz kodlamaların nasıl yapıldığını ailelerimize öğretmeye çalıştık. 
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DERSİMİZ: İNGİLİZCE 

Last week, we read the book "Chip's Robot" and covered its activities with the first graders. As a follow
-up activity, the students built their own robots of recycled materials and exhibited their own robots 
from the household. Using this activity, they learnt how to reuse waste materials and developed their 
creativity.  They also experienced what is like being a team. Of course, we all had fun together.  
 

 
Geçen hafta okuyup aktivitelerini yaptığımız "Chip's Robot" kitabının uzantısı olarak 1. sınıflar olarak 
“Kendi robotunu yap.” etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizde geri dönüşüm materyallerinden 
faydalandık. Öğrencilerimiz evden getirdikleri atık malzemelerden kendi robotlarını üretti ve onları ser-
gilediler. Bu aktiviteyi yaparken atık malzemeleri değerlendirmeyi, yaratıcılığımızı geliştirdik. Bunun 
yanı sıra takım olmayı tattık. Tabi bolca da eğlendik.   
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

2 ve 3. sınıflar ola-

rak bizler de negatif 

ve pozitif alan çalış-

malarımıza devam 

ettik. 

 

 

 

 

1. sınıflar olarak bizler Rene Magritte çalışmalarımızı bitirip Paul Klee’den esin-

lendiğimiz etkinliklerimizi yaparak özgün ürünlerimizi ortaya koyduk. 

 

Bu hafta 4. sınıflar olarak 

Görsel Sanatlar dersimizde 

renkli kalemlerle  tonlama 

yapmayı öğrendik. 

Paul Klee, Alman kökenli İsviçreli ressam. İlk olarak oryanta-

lizmi öğrenen Klee, kendisine özgü tarzı ile dışavurumcu-

luk, kübizm, gerçeküstücülük gibi pek çok akımda etkili 

oldu. Sanatçı renk teorisi hakkında çok fazla tecrübe sa-

hibiydi ve bunları yazdı.  

 

Kaynak: http://www.paulklee.net/ 
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi No: 86/3 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

 

 
Merhaba Değerli Velilerimiz, 
Öğrencilerimizin bu hafta rehberlik ders saatinde paylaştığı yeni yıl dilekleri bizleri hem 

çok duygulandırdı hem de gülümsetti. Aynı duyguları sizlerin de yaşaması için bu güzel dilek-
leri sizlerle de paylaşmak istedik. 
İşte o dilekler: 
  
  
“Yeni yılda, her yarışta birinci olmayı diliyorum.” 
“Yeni yıl dileğim, hep mutlu yaşamak!” 
“Yeni yılda dileğim, sınıfa yeni bir balon gelmesi çünkü bugün çok güzel oynuyorduk ama patladı.” 
“2019’da boyumun uzamasını istiyorum.” 
“Ben yeni yılda 7. sınıftan canlı çıkıp uzamak istiyorum.” 
“Ben yeni yılda bütün hayallerimin gerçek olmasını istiyorum.” 
‘’Ben yeni yılda akvaryumuma daha çok balık alınmasını istiyorum.’’ 
‘’Yeni yılda mucit olmak istiyorum.’’ 
“Yeni yılda bir kutu dolusu oyuncak istiyorum.’’ 
‘’Yeni yılda çok iyi keman çalmak istiyorum.’’ 
“Yeni yılda hayvanlar aç kalsın istemiyorum.” 
  
Yeni yılda çocuklarımızın gelişimine tanık olmanın keyfini doyasıya yaşayabilmek dileğiyle... 
 
         Pakkan Okulları Rehberlik Bölümü 

Rehberlik Köşesi 


