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GURURLUYUZ

Bozkırdan Başkente Ankara. Ulu Önder Mustafa Kemal'�n b�r ulus �ç�n
ç�zd�ğ� gelecek v�zyonunun �lk ve öneml� m�henk taşı. Gururluyuz...
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlu olsun.

4. GELENEKSEL MAKARNA GÜNÜ

http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-e-zlhgil-l-r/
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Okulumuzun  4. Geleneksel İDV Özel B�lkent Okulları Mezunları
Makarna Günü’nde s�zlerle b�rl�kte olmak b�zler� çok mutlu ett�.
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 kurmaktı.  
Etk�nl�ğ�m�z 9 Ek�m 2022 Pazar 13.00-18.00 saatler� arası, İDV Özel
B�lkent L�ses� bahçes�nde tüm B�lkent Okulları öğrenc�, öğretmen ve
vel�ler�n�n gen�ş katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğ�m�zde okul
orkestramız da  yer aldı.  Geçen sene mezun olan öğrenc�m�z G�zem
Öztek  mezun�yet�n ardından etk�nl�ğe destek vermek �ç�n �k� eser
seslend�rd�.  Okul Orkestramızın üyeler�nden  Ahmet Kerem Atalan,
Arda Songün , Dora Işıldar,  Duru Ege Şapçı, Ecem Gürsel, Ege
Gülmez,  Gülce Şakar ve  G�zem Öztek'� tebr�k ederken sayın Yıldıray
Öztürk'ün saksafon performansı �ç�n de ayrıca teşekkürler�m�z� sunarız. 
Etk�nl�k süres�nce makarna başta olmak üzere çeş�tl� y�yecek ve  �çecek
standları açıldı, eğlencel� oyunlar düzenlend�, dans ed�ld� ve etk�nl�ğ�n
gel�r� Gamb�ya'da açılacak olan su kuyusuna bağışlandı. Etk�nl�ğ�m�ze
sponsorluk desteğ� veren ana sponsorumuz Nuh’un Ankara Makarnası
ve Okul Sepet�, IHMG Uluslararası Proje Yönet�m, İmza Matbaa,
Kajun, Radyo B�lkent, Sports İnternat�onal, Hydas Sel�m�ye Otel, Role
House, Flow Otel, Hand Love f�rmalarına ayrı ayrı teşekkür eder�z.

Makarna günümüzden kareler �zlemek �ç�n tıklayınız.

BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ
KAZANDIRMAYA YÖNELİK KÜTÜPHANE
DERSLERİ

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-zlhgil-l-d/


Dokuzuncu sınıf öğrenc�ler�m�ze, l�se ve ün�vers�te yaşamlarında
gerekl� olan yaşam boyu kullanab�lecekler� araştırma yöntem ve
tekn�kler�n� �le �lg�l� becer�ler�n kazandırılması �ç�n Uzman Kütüphanec�
Ayşegül YAZAR tarafından, 1 Eylül- 3 Ek�m 2022  tar�hler� arasında her
b�r sınıfa 5 saat b�lg� okuryazarlığı ders� ver�ld�. Bu dersler�n amacı,
öğrenc�ler�n kütüphane ve kaynaklarını etk�l� şek�lde kullanma, proje
konularını seçeb�lme, gereks�n�m duydukları b�lg�n�n farkına varab�lme,
konuları �le �lg�l� farklı türdek� kaynaklara er�şeb�lme, kaynaklardan
aldıkları b�lg�ler� proje başlıkları çerçeves�nde sentezleyeb�lme,
değerlend�reb�lme ve projeler�n� uluslararası standartlardan MLA 9
formatında akadem�k d�lle yazab�lme becer�ler�ne sah�p olmalarını
sağlamaktır.

BEDEN VE SPOR EĞİTİMİ - RUGBY
TEKNİKLERİ



Bu haftak� Beden Eğ�t�m� ve Spor dersler�nde 9. ve 10.sınıflarda Rugby
branşında Tackle (Topu taşıyan rak�p takım oyuncusunu düşürerek ele
geç�rme yöntem�) poz�syonunu çalıştık.

Haftanın hareket� adlı bölümümüzde plank egzers�z�n� yaptık. 
Plank hedef�ne karın kaslarını alan, b�r yandan da akt�f b�r şek�lde
bacak, göğüs ve kol kaslarının çalışmasına yardımcı olan b�r
egzers�zd�r.

FELSEFE FESTİVALİ PHILFEST

Özel B�lkent L�ses� Felsefe Derg�m�z (Euda�mon�a) �le bu sene b�r�nc�s�
düzenlenen İD B�lkent Ün�vers�tes�’n�n Ph�lFest etk�nl�ğ�ne katılım
gösterd�k. Burada, söyleş�ler� d�nley�p felsef� toplulukların neler
gerçekleşt�rd�ğ�n� öğrend�k ve felsefe yarışmalarına katılarak felsefe
dolu b�r gün geç�rd�k.



ALİ AKTÜRK ÖZEL ÖĞRENCİLER PROJEMİZ

12 Ek�m Çarşamba günü Özel Çocuklar Kulübü olarak Al� Aktürk Özel
Eğ�t�m Okulundan gelen ve özel �ht�yaçları olan 8 arkadaşımızla key�fl�
saat geç�rd�k. Özel Çocuklar Kulübü olarak son b�rkaç haftadır bu
etk�nl�ğ� planlamaktaydık ve hep b�rl�kte hem onlar �ç�n hem de
kend�m�z �ç�n key�fl� b�r etk�nl�k düzenled�k. Arkadaşlarımızı hep b�rl�kte
karşıladıktan sonra onlarla b�rl�kte b�r parkur yaptık, bu parkuru b�z�mle
yardımlaşarak tamamlamayı başardılar. Ardından onlara kulüp
arkadaşlarımızın kend� eller�yle hazırladıkları yemekler� serv�s ett�k ve
onlarla sohbet ederek onları daha �y� tanıma fırsatı ed�nd�k. Etk�nl�ğ�m�z�
müz�k ve dansla noktalanırdık. Arkadaşlarımızın yüzler�ndek� neşe
başarılı olduğumuzu anlamamıza yett�.  Bora Tarcan

Etk�nl�ğ�m�zden kareler �zlemek �ç�n tıklayınız. 

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU

Geçen Haftanın Çözümü

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


İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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