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DUYURULAR

SERVİS TALEBİ                   
Değerl� Vel�ler,                         
Bazı öğrenc� vel�ler�m�zden
gelen akşam serv�s değ�ş�kl�ğ�
taleb�, pandem� şartları
neden�yle kabul
ed�lemeyeceğ�nden d�lekçe
gönder�lmemes� önemle r�ca
olunur.

OKUL AİLE BİRLİĞİ       
Okul A�le B�rl�ğ� olağan genel
kurulu, 09 Ek�m Cumartes�
günü 12.00-13.00 saatler� arasında zoom üzer�nden
gerçekleşt�r�lecekt�r. Katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.               
                                                                             Okul Yönet�m�

TYT DENEME SINAVI                                                                       
  27 Eylül 2021 Pazartes� günü kursa kayıtlı 11. ve 12. Sınıf
öğrenc�ler�m�z �c�n saat 16.30 -18.45 arası TYT deneme sınavı
uygulanacaktır. Kursa kayıtlı tüm öğrenc�ler�m�z�n katılımını bekler�z.

DERİN BİR NEFES ALDIK

Bu haftak� Beden Eğ�t�m� ve Spor dersler�m�ze trekk�ng �le
başladık.Kard�yovasküler s�stem (dolaşım s�stem�) �ç�n en uygun ve en
kuvvetlend�r�c� egzers�zerden olan yürüyüş,f�z�ksel akt�v�ten�n stres
azaltıcı, kas gel�ş�m� ve buna bağlı olarak vücut postürümüzün düzgün
ve d�k olmasına yardımcı olduğunu ve sağlığın yanı sıra yaşam
kal�tes�n� de �y�leşt�rd�ğ�n� göstermekted�r. Sağlığımızı �y�leşt�rmen�n ve
sağlıkla �lg�l� kaygılarımızı azaltmanın en �y� yolu �se dışarı çıkarak 
yürüyüş yapmaktır.

MYP BÜLTEN / MYP BULLETIN

9. ve 10 . Sınıf MPY Bültenler�

http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-e-awldtd-l-r/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-y
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-awldtd-l-j/


MYP 4 / 9. Sınıf  Müz�k MYP 5 / 10. Sınıf  Müz�k

MYP 4 / 9. Sınıf  Görsel
Sanatlar 
Görsel Sanatlar Ders�nde bu
hafta 9. Sınıf öğrenc�ler�m�zle
b�rl�kte,  portfolyolarında b�lme
anlama amaçlı sanat akımları
araştırmaları yapacaklar.
Araştırdıkları sanat akımları
doğrultusunda, anahtar
kavramımızı d�kkate alarak kend�
k�ml�kler�n�n en çok uyum
sağladığı sanat akımını
bel�rleyecekler. Buradan yola
çıkarak öz k�ml�kler�n�n, yaşam
tarzlarının ve sanat anlayışlarının
etk�leş�mler� doğrultusunda,
toplumların yaşadığı dönemdek�
olaylar, ( Doğal Afet, pandem�
v.b.) k�ml�kler�n�, yaşam tarzlarını 
sanat anlayışlarını etk�ler
sorgulama cümlem�zle farkındalık
yaratan b�r kompoz�syon
araştırması yapacaklar. 26-31
Ek�m haftasında B�lme ve Anlama
kr�ter� değerlend�rmes� bu yapılan
araştırmalar doğrultusunda
gerçekleşecekt�r.

MYP 5 / 10. Sınıf  Görsel
Sanatlar

MYP Görsel Sanatlar 10. Sınıf
öğrenc�ler�m�zle, ün�te planımızda
yer alan Sorgulama cümlem�z"
Farklı tarz kavramlar, doğal
afetler sırasında empat� ve
farkındalık yaratmada sanatçılar
tarafından gerçekl�ğe çeş�tl� bakış
açıları sunar” başlığı
çerçeves�nde, aynı sanat akımına
a�t �k� sanatçı bel�rlemey�
hedefled�k. Seç�len bu
sanatçılardan en çok �lg�ler�n� 
çeken 2 eser� ele alacaklar. Bu
eserler� portfolyolarında bel�rtmek
üzere : 
1- Formal anal�z (Nokta ç�zg�,
b�ç�m hac�m, renk, kompoz�syon,
perspekt�f, ölçü oran v.b.) 
2- Amaç ve fonks�yonell�k (
Sanatçının eser� ne açıdan ele
aldığı, amacı v.b.) olarak
�nceleyecekler.

MAKER KULÜBÜ "MARSHMALLOW
CHALLENGE"



Maker B�lkent Kulübü öğrenc�ler� sadece çubuk makarna ve
marsmallow �le yapılması beklenen "Marshmallow Challenge"
etk�nl�ğ�n�n �lk aşamasını tamamladılar . Etk�nl�k süres� boyunca
özell�kle matemat�k ve f�z�k b�lg�ler�n� sorgulayan kulüp öğrenc�ler�,
oldukça zorlu geçen mücadele sonucu takım olarak kend� tasarımlarına
özel kr�terler �le değerlend�r�ld�ler.

Takım ruhu �le yapılan örnek
çalışmalar

Challenge sonucu elde ed�len
tasarımlar

DİL BAYRAMI

"D�l�m�z k�ml�ğ�m�zd�r." düşünces�nden hareketle 24 Eylül 2021 Cuma
günü, 18.30-19.15 saatler� arasında tüm 9. sınıf öğrenc�ler�m�z�n



katılımıyla Zoom'da Türk D�l Bayramını kutlayacağız.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-awldtd-l-d/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-awldtd-l-h/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-t
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-awldtd-l-i/

