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DUYURULAR

Sınav Takv�mler�:

1. dönem 1. yazılı
sınavlarımız 18-23 Ek�m
tar�hler� arasında yapılacak
şek�lde planlanmış ve web
sayfamızda açıklama metn�yle
b�rl�kte yayınlanmıştır. Tüm
öğrenc�ler�m�ze başarılar
d�ler�z.

Okul Yönet�m�

 

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK MYP

MYP 4 / 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI :
KAHRAMANIN KİM

9. sınıf öğrenc�ler�m�zle Türk d�l� ve edeb�yatı ders�m�zde “Kahramanın
K�m?” (öğret�c� met�nler) ün�tes�ne g�r�ş yaptık. Ün�tem�z�n “Geçm�şten
günümüze, öne çıkan �nsanlar  hem toplumsal hem de b�reysel
yaşamda değ�ş�m ve dönüşüm yaratab�l�r.” sorgulama cümles�nden
hareketle tüm öğrenc�ler�m�z, onlara b�r veya b�rkaç yönüyle �lham
veren, hayran oldukları b�r k�ş�y� seçerek k�ş�n�n kend�ler� �ç�n öne çıkan
yönler�n� sundu. Bu süreç etk�nl�ğ�nde öğrenc�ler�m�z öncel�kle seçt�kler�
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k�ş�y� araştırdılar. Araştırmaları sonucu ed�nd�kler� b�lg�lerle hayran
oldukları k�ş�y� tanıtırken k�ş�n�n b�lmed�kler� yönler�n� de sunumlarına
ekled�ler. Bu k�ş�y� neden seçt�kler�ne da�r de ayrıntılı b�lg�ler verd�ler.
Etk�nl�ğ�m�z sayes�nde öğrenc�ler�m�z kend�ler� �ç�n önem arz eden b�r�n�
arkadaşlarına tanıtma �mkânını yakalarken araştırma yapmanın
önem�n� b�r kez daha anladılar çünkü araştırmalarının sonucunda �lg�yle
tak�p ett�kler� k�ş�lere da�r b�le b�lmed�kler� b�rçok nokta olduğunu fark
ett�ler. Bu etk�nl�kle b�yograf� ve otob�yograf� türler�n�n önem�n� de
kavradılar.

MYP 5 / 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI :
HİKAYENİN YOLCULUĞU

10. sınıf Türk D�l� ve Edeb�yatı dersler�nde MYP ün�tem�z olan
“H�kayen�n Yolculuğu” konusunu �şled�k. Ün�tem�z� �şlerken sorgulama
cümlem�z : “Edeb� met�nler, toplumların z�hn�yet�ne (yaşam b�ç�m�,
sosyal hayat, eğ�t�m, d�n, yönet�m b�ç�m�, değerler, duygular, kültür vs..) 
ışık tutar.” �d� . Bu hedef doğrultusunda dersler�m�zde Dede Korkut
H�kayeler� aracılığıyla, edeb� met�nler�n toplumlar üzer�ndek� etk�ler�n�
öğrenc� sunumlarıyla �nceled�k. Ün�te kapsamında “İlet�ş�m Becer�ler�” 
ve  “Eleşt�rel Düşünme” g�b� ATL becer�ler�m�z� gel�şt�rme fırsatı bulduk.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİYLE BAŞA ÇIKMAK



Bu hafta coğrafya dersler�m�zde küresel �kl�m değ�ş�m�n�n gözlenen ve
öngörülen etk�ler� üzer�nde durduk.  Tüm dünyada meteoroloj�k
felaketler�n b�rb�r�n� tak�p etmes� konuya olan �lg�m�z� artırdı.   B�rleşm�ş
M�lletler 26. İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Konferansı (COP26) Kasım ayında
İskoçya'da gerçekleşecek. İkl�m konusunda atılacak adımların
tartışılacağı konferansı merakla bekl�yoruz.

Lara İda İslamoğlu 12 A

BİLKENT MAKER "ORİGAMİ LED"

V�deo �zle

Or�gam� etk�nl�kler�, z�hn�n farklı noktalarını çalıştırır. Geometr�k
yetenekler� ve üç boyutlu düşüneb�lme becer�s�n� gel�şt�r�r. Şek�ller
arasında bağlantı kurmayı, algor�tm�k düşüneb�lmey� kazandıran ve
d�kkat� artıran b�r etk�nl�kt�r. Üç aşamalı olan etk�nl�ğ�m�z�n �lk aşaması
olan Or�gam� etk�nl�ğ�n� tamamladık. Sırada Or�gam� LED var…

TYT DENEME SINAVI

11 ve 12. Sınıf kurs öğrenc�ler�m�z TYT deneme sınavlarını okul
bahçem�zde yaptılar.

KURABİYE GÜNÜ
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V�deo İzle

Dünya Mutfakları Masterchef B�lkent Kulübü öğrenc�ler� tarafından
KURABİYE - KAHVE etk�nl�ğ� düzenlem�şt�r. Öğrenc�ler�m�z , etk�nl�k
kapsamında ç�kolatalı, kahvel� ve elmalı kurab�yeler yaparak h�jyen
koşulları altında poşetlem�şler. Sonrasında 12.sınıf öğrenc�ler�ne
sınava mot�vasyon amacıyla dağıtmışlardır. Bunun yanı sıra “kahve ve
çeş�tler�ne” yönenel�k poster hazırlayarak hem Türk Kahves� kültürünü
hem de dünyada kahven�n yer� ve kullanımı üzer�ne b�lg� paylaşımında
bulunmuşlardır.

KENDİNİ ÖZGÜR BIRAK, KOŞARAK
YÜKSELMEYE BAK

Bu haftak� dersler�m�ze koşu �le başladık. Koşu sporu , vücuttak� tüm
kasları aynı anda çalıştıran sağlıklı b�r spor türüdür.Koşu sırasında
büyüme hormonu salgılanır. Bu sebeple de koşmanın boy uzaması
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üzer�ne doğrudan etk�s� vardır. Özell�kle büyüme çağında çocukların
koşması gel�ş�mler�ne büyük fayda sağlamaktadır.Har�ka b�r kond�syon
sağlar.Yapılan araştırmalar düzenl� koşmaya başlayan �nsanların
d�kkat�n�n artığını göstermekted�r.

BİLKENT’TE DİL BAYRAMI

       Okulumuz  hem 26 Eylül D�l Bayramı’nı kutlamak hem de ana
d�l�m�z�n önem�n� b�r kez daha hatırlatmak amacıyla 24 Eylül Cuma
günü tüm 9. sınıfların katıldığı b�r etk�nl�k gerçekleşt�rd�. Okulumuz 11
ve 12. sınıf öğrenc�ler�n�n hazırladığı ve sunduğu etk�nl�k yarışma
tarzındaydı.  Yarışmanın �lk kısmında b�ze normalde Türkçe olmayan
ancak günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız yabancı kökenl�
sözcükler ver�ld� ve b�zden bu sözcükler�n Türkçe karşılığını bulmamız
�stend�. B�z 9. sınıf öğrenc�ler� olarak bu etk�nl�kte d�l�m�zde var olan
yabancı kökenl� sözcükler� fark ett�k. Yarışmanın �k�nc� kısmında
parçalanmış ve ekrana dağılmış  atasözler�n� süre eşl�ğ�nde b�rleşt�rd�k.
Bu bölümü bazılarımız 40 san�yede bazılarımız 13 san�yede b�t�rd�.
Zamana karşı yarışmak b�z� hem heyecanlandırdı hem de atasözler�n�
tekrar etmem�z� sağladı. Yarışmanın üçüncü bölümünde �se b�ze
ver�lm�ş görseller� yorumlayarak görselde g�zl� olan dey�mler� bulmaya
çalıştık. Bazılarını kolaylıkla bulab�l�rken bazılarını bulmakta zorlandık.
Son olarak da tekerleme okuduk. Çoğu k�ş� doğal olarak zorlandı fakat
bazılarımız h�ç takılmadan tekerlemeler� okudu.

         Bu etk�nl�k sayes�nde eğlen�rken d�l�m�ze da�r yen� şeyler
öğrend�k. Türkçey� doğru kullanmanın önem�n� b�r kez daha fark ett�k.
Düsünceler�m�z�n aynası, k�ml�ğ�m�z olan d�l�m�ze her zaman sah�p
çıkacağız.



D�l Bayramı kutlu olsun!

                     Der�n Şah�n 9-C, Ceren Eser 9-E, Ek�n Yeş�lbağ 9-B

SPOR YAŞAMDIR

11 IB öğrenc�ler� olarak “Spor Yaşamdır” kampüsler arası yürüyüş
etk�nl�ğ�ne katıldık. Tüm B�lkent öğrenc�ler�n�n, personel üyeler�n�n,
mezunların ve a�leler�n yer aldığı bu etk�nl�k �le sağlıklı yaşam
konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Doğu Kampüs Spor
Salonundan başlayarak, Açık Hava Spor Tes�sler�ne kadar
yürüyüşümüzü gerçekleşt�rd�k. Etk�nl�k �le �lg�l� 11 IB öğrenc�ler�n�n
duygu ve düşünceler� aşağıda yer alıyor;

Sağlıklı, eğlencel� ve güzel b�r akt�v�teyd�. (Mete Erdeng�)

Sporun önem� konusunda farkındalık yaratmaya çalıştığımız eğlencel�
b�r etk�nl�kt�. Bu yürüyüş etk�nl�ğ� sayes�nde spor yapmış ve
kampüsümüzün farklı noktalarını tanımış olduk. (Pel�nsu Aydoğan)   

Bu yürüyüş kafamızı dağıtab�ld�ğ�m�z, arkadaşlarla b�rl�kte çok
rahatlatıcı ve key�fl� b�r tecrübe oldu :)) (Defne Kızıltan)

İlk CAS akt�v�tem unutulmayacak b�r deney�md�. (N�l Ural)

Yürüyüş bekled�ğ�mden çok daha key�fl�yd�, çok zevk aldım :) (Naz
Emel Erkman)

Grup hal�nde yürümek çok eğlencel�yd� ve çok key�fl� vak�t geç�rd�k.
B�rb�r�m�z� daha sağlıklı yaşamaya ve yürümeye teşv�k ett�ğ�m�ze
em�n�m. (Ece Gökçe)

Canlı ve hedefe odaklı b�r ortam. (Ömer Can Baykara)

Yürüyüş sırasında düşündüğümden çok daha az yoruldum ve ayrıca
çok eğlend�m. (İpek Özf�dan)

EKİM AYI KİTAP ÖNERİLERİMİZ



İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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