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YAŞASIN CUMHURİYET

Ulu Önder�m�z Mustafa Kemal Atatürk'ün b�zlere en büyük armağanı ve
emanet� olan Cumhur�yet�m�z�n 98.yılını, İDV Özel B�lkent Ortaokulu
öğretmen ve öğrenc�ler� tarafından hazırlanan b�r törenle kutladık.
Cumhur�yet coşkusunu tüm İDV okullarıyla b�rl�kte yaşadığımız bu
güzel ve anlamlı törende emeğ� geçen öğrenc� ve öğretmenler�m�ze
teşekkür eder�z.

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


Bayramınız Kutlu Olsun...

CUMHURİYET NEDİR?

Sadece toplumun değ�l, b�rey�n de bağımsızlaşması ve



özgürleşmes�d�r,

Ulusal b�l�nç ve ruhtur,

B�r ülken�n tar�h�n�n akışını değ�şt�rmekt�r,

Saygın b�r toplumdur,

Toplumsal, s�yasal, ekonom�k, kültürel dönüşümdür,

Kadının özgürleşmes�d�r,

Akıldır, b�l�md�r, çağdaşlıktır,

Eş�tl�kt�r, barıştır, adalett�r...

Bu kazanımların b�l�nc�yle Ulu önder Gaz� Mustafa Kemal Atatürk'ün
sözler�ne kulak ver�yor "Ey yükselen yen� nes�l! İst�kbal s�z�nd�r.
Cumhur�yet� b�z kurduk, onu devam ett�recek s�zlers�n�z." hedef�n�n
tak�pç�s� olacağımıza söz ver�yoruz...

Bayramımız kutlu olsun...

HAPPY HALLOWEN



Okulumuzda 27.10.2021 tar�h�nde Cadılar Bayramı etk�nl�ğ� düzenled�k.
Etk�nl�k kapsamında kostüm yarışması, haz�ne avı, korku ev�, tarot falı
bakma, kermes, sandalye kapma ve mumya sarma g�b� oyunlar
oynadık. Ek�nl�ğe yönel�k fotoğrafları aşağıdak� l�nke tıklayarak
bulab�l�rs�n�z. 

We held a Halloween event at our school on 10/27/2021. W�th�n the
scope of the event, we played games such as costume contest,
treasure hunt, horror house, tarot read�ng, bake sale, mus�cal cha�r and
mummy wrapp�ng. You can f�nd the photos of the event by left cl�ck�ng
below.

Fotoğraf galer�s� �ç�n tıklayınız. 

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-atynit-l-d/


CADILAR BAYRAMI TEMALI TARİFLER



“ Dünya Mutfakları Masterchef B�lkent  ” kulübü öğrenc�ler� olarak bu
hafta  Cadılar Bayramı temalı tar�fler dened�k. Cake pops, punch,
pudd�ng g�b� b�rb�r�nden farklı tar�fler� çeş�tl� süslemelerle Cadılar
Bayramı temasına uygun olarak hazırladık. Tüm kulüp öğrenc�ler�n�n
çok key�f aldığı bu çalışma �le okulumuzdak� eğlenceye güzel b�r katkı
sağlamış olduk.                  
                                                                 Begüm Korukluoğlu  10 F



MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK MYP : BEN
EFSANEYİM



Beden ve Sağlık Eğ�t�m� ders�m�zde "Dünya Spor Tar�h�nde Başarılı
Olmuş Sporcuları Tanıması (BEN EFSANEYİM ) " adlı ün�tem�zde
,geçm�şten günümüze öne çıkan   hem toplumsal hem de b�reysel
yaşamda değ�ş�m ve dönüşüm yaratab�l�r, sorgulama cümles�yle yola
çıkan öğrenc�ler�m�z , araştırma ,özyönet�m, düşünme ATL becer�ler�n�
kullanarak seçm�ş olduğu spor branşı ve sporcu �le �lg�l� kapsamlı b�r
araştırma yazısı yazdılar. A kr�ter� sonuç değerlend�rmeler� tamamlanıp,
B kr�ter�ne geç�ş yapıldı ve ürün planlama sürec�ne geç�ld�. Sağlık
b�lg�s� dersler�nde �se sporcu sakatlıkları �le �lg�l� araştırmalar yapıldı.
IDU bağlantımızda �se Türk�ye ve dünyada ön plana çıkmış sporcuları
yakından tanıyıp hayran oldukları sporcuyu bel�rled�kten sonra Tar�h
ders�ndek� araştırma basamaklarını kullanarak sporcu hakkında b�lg�



ed�n�p ve Türk D�l� ve Edeb�yatı ders�nde öğrend�kler� türlerle de �lg�l�
yazılarını tamamladılar.

DÜNYA GIDA GÜNÜ - KURAKLIK VE AÇLIK!

Uzmanlara göre önümüzdek� 50 yıl �çer�s�nde küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�
neden�yle �nsanlık büyük b�r kıtlık ve açlık r�sk�yle yüz yüze. Doğal
kaynakların kontrollü kullanımına d�kkat çekmek  üzere coğrafya
dersler�m�zde küresel �kl�m değ�ş�m�n�n gözlenen ve öngörülen etk�ler�
ne yönel�k b�r tartışma ortamı oluşturduk.  2021 yılında Dünya Gıda
Günü �ç�n bel�rlenen "Attığımız adımlar, geleceğ�m�zd�r" temasını göz
önüne alarak uygulanab�l�r çevre pol�t�kaları üretmeye çalıştık. Kuraklık



ve kıtlığın öne çıktığı b�r de poster hazırladık.                                         
                                                  Azra Sarıkaya ve Zeynep Yıldız 12-A

EZBER BOZAN UYGULAMALARLA AYT
EDEBİYAT DERSLERİMİZ

Türk Halk Edeb�yatı’nın ünlü şa�rler� ün�vers�te hazırlık ders�m�ze konuk
oldu. Her b�r öğrenc�m�z b�r şa�r�n k�ml�ğ�ne bürünüp kend�ler�n�



tanıttılar. Ç�z�mler ve canlandırmalarla kahkahalar eşl�ğ�nde şa�rler,
eserler� ve edeb�yatımıza katkılarını değerlend�rd�k. Edeb�yat
Öğretmen� D�dem Barut, ayt çalışmalarında öğrenc�ler�n kend�
h�kayeler�n� yaratmalarının ve uygulamalarının akılda kalıcılığı ve sınav
başarısını artırmada etk�l� olduğunu �fade ett�. 
                                     12 AYT Edeb�yat Ün�vers�te Hazırlık Grubu

THE SAPLING PLANTING FESTIVAL

As volunteer students from 11DP, we part�c�pated �n the sapl�ng
plant�ng fest�val organ�zed by The Gokyuzu Sanatsal İy�l�k Foundat�on.
F�rst, we went to the foundat�on and learned what we need to do �n the



f�eld of plant�ng. Then we went to the plant�ng area and learned how to
plant a sapl�ng. We �mproved our commun�cat�on and cooperat�on sk�lls
by help�ng people we just met there. We planted a lot of sapl�ngs, we
watered them and I th�nk we ra�sed awareness about afforestat�on and
the �mportance of plant�ng by do�ng th�s very useful and enjoyable
act�v�ty. N�l Ural

OKUL KIYAFETLERİNİ GETİR, PLASTİĞİ AZALT



İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-atynit-l-h/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-atynit-l-p/
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