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4. GELENEKSEL MAKARNA GÜNÜ

Değerl� B�lkent A�les�, 
Okulumuzun  4. Geleneksel İDV Özel B�lkent L�ses� Mezunları Makarna
Günü’nde s�zler�n de yanımızda olmasını �ster�z. Etk�nl�ğ�n amacı, 2000
yılından bu yana verm�ş olduğumuz mezunları temat�k b�r gün adı
altında b�r araya get�rerek  b�z İDV Özel B�lkent okulları öğrenc�ler� �le
tanıştırmak ve yen� bağlar kurmaktır.  
Etk�nl�k, 9 EKİM 2022 PAZAR 13.00-18.00 saatler� arası, İDV Özel
B�lkent L�ses� bahçes�nde gerçekleşt�r�lecekt�r. 
Etk�nl�k süres�nce makarna başta olmak üzere çeş�tl� y�yecek ve  �çecek
standları açılacak, eğlencel� oyunlar düzenlenecek , dans ed�lecek ve
etk�nl�ğ�n gel�r� Gamb�ya'da açılacak olan su kuyusuna bağışlanacaktır.

Oyunlar :Canlı Langırt, Gladyatör, Tırmanma duvarı, Halat çekme,
okul orkestrası
Sport �nternat�onal Zumba
Y�yecekler :Makarna, İçecek, Tatlı, Kurab�ye, Patlamış Mısır
Çek�l�ş:Otel konaklama, Rollhouse oyun b�let�, yemek hed�ye çekler�
vb Radyo B�lkent Dj performansı

http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-e-zlidkdd-iijhlljtkj-r/
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B�let 100 tl (Sınırsız makarna, 1 �çecek ve çek�l�ş dah�l)

S�zler� aramızda görmek b�zler� çok mutlu edecekt�r.

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4 / 9. SINIFLAR BİLGİSAYAR BİLİMİ -
DİJİTAL DÜNYAMIN ALGORİTMALARI

9. sınıf öğrenc�ler�m�z "D�j�tal Dünyamın Algor�tmaları" ün�tes�
kapsamında  Algor�tm�k düşünme becer�s� kazandırma ve gel�şt�rme,
fonks�yonel düşünmey� öngören, b�r problem�n farklı boyutlarını
göreb�lme, ters�ne düşünme becer�ler�n� gel�şt�ren çalışmalar �le
başladıkları öğrenme sürec�n� , "S�ber Dünyada Et�k" etk�nl�kler� �le
tamamladılar.

MYP 5 / 10. SINIFLAR BİLGİSAYAR BİLİMİ -
ROBOTİK DÜNYAM



B�lg�sayar B�l�m� Kur 2 Öğrenc�ler� "Robot�k Dünyam" ün�tes� �le �lk
robotlarını yapmaya başladılar. Robot türler�n� öğren�rken varolan temel
robot yapılarını �nceled�ler. Eğ�tsel robotlarda b�leşenler, bas�t elektr�k
devres� kurma ve ç�zg� �zleyen robot mekan�zmaları �le tanıştılar. 

YAŞAM İÇİN SPOR - BEDEN EĞİTİMİ VE
SAĞLIK



Bu haftak� Sağlık B�lg�s� ders�m�zde 9/C sınıfı öğrenc�m�z Beren Bağış
tüm 9.sınıf öğrenc�ler�m�ze ağız ve d�ş sağlığının korunması ,d�şler�n
önem�, sağlıklı d�şler �ç�n kurallar, ağız ve d�ş sağlığı �ç�n neler yapmalı,
d�şler nasıl fırçalanmalı konu başlıklarını ele aldığı sunumunu
gerçekleşt�rd�. Sunum �ç�n öğrenc�m�ze teşekkür eder�z.

Beden Eğ�t�m� ve Spor ders�m�zde �se haftanın hareket� adlı bölümde
Lunge hareket�n� öğrend�k. Lunge hareket� ned�r? Ne �şe yarar? Hang�
kas gruplarını çalıştırır? Yapılan hatalar nelerd�r ve nasıl düzelt�l�r?
Hareket başlıklarını ele aldık.

9. SINIFLAR BİYOLOJİ VE KİMYA IDU
ÇALIŞMASI

9. sınıf öğrenc�ler�m�z MYP D�s�pl�nler arası çalışması �ç�nde B�yoloj� ve
K�mya dersler�nde  "Küresel ısınmanın buharlaşma ve terleme hızı
üzer�ndek� etk�ler� nelerd�r? Bu durumun gelecekte ekos�stem
üretkenl�ğ� üzer�ne olası etk�ler� neler olab�l�r ve alınab�lecek somut
önlemler nelerd�r?" konusunda araştırma ve makale çalışması yaptılar. 
Kaynakça kullanımı, b�l�msel araştırma yapma, ver�ler� kullanıp b�r
makale yazma becer�ler�n� gel�şt�r�p küresel sorunlar ve çözümler� �ç�n
farkındalıklarını artırdılar. 

Fen Zümres�

EDEBİYATA FELSEFİ VE PSİKOLOJİK
YAKLAŞIMLAR



Türk D�l� ve Edeb�yatı ders�nde ayrıntılı olarak �nceled�ğ�m�z “Kuyucaklı
Yusuf” ve “Kırmızı Pazartes�” adlı eserlere b�r de felsef� ve ps�koloj�k
açıdan yaklaştık. 
Eserler hakkında yorumlar yaptığımız ders, bu k�tapların karakterler�yle
ve olay örgüler�yle aslında ne anlatmak �sted�kler�n� daha detaylı
görmem�z� sağladı. Toplumsal yapı ve karakterler konusunda çok
benzeyen bu �k� roman, b�zlere yaşadıkları toplumdak� sorunları
aktardı. Bu nedenle bu ders sayes�nde k�tabı okurken fark
edemed�ğ�m�z b�rçok �lg�nç ayrıntıyı fark ett�k.  Bu etk�nl�k �ç�n
öğretmenler�m�z Uğur Yağlıkçı ve Buğra Şener’ e teşekkür eder�z. 

Neh�r Çağlar, Azra Gürbüz 11A

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU



22 - 29 Eylül Çözümü

1X5 -> 2
2X4 -> 6
3X3 -> 4
2+6+4 = 12

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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