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KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZIN BAŞARISI

Kız voleybol takımımız 14 Aralık Çarşamba günü 75. Yıl L�ses� �le
yaptığı maçı 2-0 kazandı. Takımımızı tebr�k ed�yor, başarılarının
devamını d�l�yoruz.

THIS WEEK ON MYP / MYP DE BU HAFTA MYP
5 - 10. SINIFLAR KİMYA
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10. sınıf öğrenc�ler�m�z �le b�rl�kte b�r�nc� ün�tem�z kapsamında K�myasal
Tepk�me Türler�n�n �ncelenmes�n�n ardından tüm ün�te boyunca
öğrend�kler� b�lg�ler� b�r bütün olarak uygulayacakları ve aktaracakları
b�r deney tasarlamışlardır. Özell�kle çözelt� hazırlama, k�myasalların
b�rb�rler� �le etk�leş�mler�n� yorumlama ve açığa çıkan ürünler� derste
öğrend�kler� b�lg�ler �le ortaya çıkarab�lmeler� açısından MYP
kapsamında B ve C kr�terler�n� �çeren b�r değerlend�rme uygulanmıştır.

10.SINIF BİYOLOJİ PERFORMANS ÇALIŞMASI

10. sınıflar MYP B�yoloj� ders�nde bu hafta performans çalışması olarak
poster hazırladılar. Öğrenc�ler kromozom, tetrad, kardeş kromat�t,
kromat�n, �ğ �pl�kler� g�b� hücren�n farklı yapılarını göstermek �ç�n değ�ş�k
malzemeler get�r�p mayoz bölünmen�n aşamalarında gerçekleşen
olayları posterler�nde açıkladılar. Bu şek�lde mayoz bölünme konusu �le
�lg�l� öğrend�kler� temel kavram ve ter�mler� pek�şt�rd�ler.

KİMYA HER YERDE KULÜBÜ



K�mya Her Yerde Kulübü olarak sene başından ber� �çer�ğ� tem�z
ürünler�n üret�m�ne planlara uygun şek�lde devam etmekted�r.
Öğrenc�ler�m�z�n ürett�kler� ürünler�n serg�lenmes� ve satışı �le �lg�l�
geçen hafta okulumuzda b�r etk�nl�k düzenlenm�şt�r. Kâr amacı
gütmeyen bu satışta elde ed�len bu gel�r Fatma Kaya tarafından
yönet�lmekte olan “B�rl�kte Atan Kalpler” projes�ne destek olması
amacıyla bağışlanmıştır. Kulüp öğrenc�ler�m�ze ve satışta b�ze yardımcı
olan tüm öğrenc�ler�m�ze �lg�ler�nden ve katkılarından dolayı teşekkür
eder�z.

EUDAİMONİA - FELSEFE DERGİMİZ ÇIKTI

Okulumuz öğrenc�ler�n�n çıkardığı felsefe derg�m�z 'Euda�mon�a'ya web
sayfamız / Derg�ler bölümünden ulaşab�l�rs�n�z.  Bunun yanı sıra,
felsef� heyecanı h�ç b�tmeyenler �ç�n felsefe web s�tem�ze
https://euda�mon�aweb2022.w�xs�te.com/euda�mon�a göz atmayı
unutmayın. Hem derg� hem de web s�tem�zdek� amacımız, felsefe
severler �le kend� yazılarımızı buluşturarak düşünceler�m�z� paylaşmak.
Umarız s�z de b�z�m yazmaktan aldığımız kadar okumaktan da zevk
alırsınız. Cansu Aşkın
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PELİNSU AYDOĞAN’IN “ÖZGÜR KIZ” ADLI
MASALI

Ankara Çayyolu Rotary Kulübü’nün “Masalın K�tap Olsun” toplumsal
projes� kapsamında düzenlenen çevr�m �ç� masal eğ�t�m�n� alıp “Özgür
Kız” adlı masalı yazan 12 IB E sınıfı öğrenc�m�z Pel�nsu AYDOĞAN’ın
masalı “Çocuklardan Masallar” adlı k�tapta yayınlanma başarısını
kazanmıştır. Öğrenc�m�z Pel�nsu AYDOĞAN’ı bu güzel başarısı �ç�n
tebr�k ed�yor, yazma çalışmalarının devamını d�l�yoruz.  Yazılan
masalların değerlend�rmes�n� yapan Türk D�l� ve Edeb�yatı
Öğretmen�m�z D�dem BARUT’a, masalların pedagoj�k �ncelemes�n�
yapan Pedagog N�lgün PEKÇAĞLIYAN’a ve Çayyolu Rotary Kulübü’ne
bu proje �ç�n teşekkür ed�yoruz.

Çocuklardan Masallar k�tabına ulaşmak �ç�n tıklayınız. 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER UZMANI DİDEM
KOBAL'I OKULUMUZDA AĞIRLADIK
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Japonya Büyükelç�l�ğ�nde anal�st olarak görev yapan, uluslararası
�l�şk�ler uzmanı Sayın D�dem KOBAL, 8.sınıf ve 10. Sınıf
öğrenc�ler�m�zle Uluslararası �l�şk�ler bölümünü ve çalışma olanaklarını
tanıtırken aynı zamanda kend� kar�yer h�kayes�n� de paylaşmıştır. S�bel
KOBAL'a katılımları �ç�n teşekkür eder�z.  ÖBL PDR

GELECEKTE MESLEK TERCİHİ

12. Sınıf ulusal program öğrenc�ler�m�ze, İstanbul B�lg� Ün�vers�tes�
Kurumsal İl�şk�ler müdürü Savaş ÇETİNKAYA tarafından gelecekte
meslek terc�h�, ün�vers�te terc�h�, ün�vers�te hayatında ün�vers�ten�n
sağlamış olduğu olanakların önem� ve terc�h edecekler� ün�vers�teler�n



yabancı d�l eğ�t�m olanaklarının önem� �le �lg�l� "L�se Sıralarından
Kar�yer�n� Yönet" sem�ner� ver�ld�. Konuğumuza teşekkür eder�z.

DENİZLERİMİZİN EKONOMİK VE STRATEJİK
ÖNEMİ

10 A sınıfından Defne Karakaya, Emre Gül ve Ozan Aydın  coğrafya
ders� MYP çalışmaları kapsamında  den�zler�m�z�n ekonom�k ve
stratej�k açıdan önem�ne vurgu yapan sunumlarını başarıyla
gerçekleşt�rm�şlerd�r.

HAFTANIN SANATÇISI



BARAN YARDIM 11D MF

TITLE : V�ctory of Power

SIZE: 35X50cm

MEDIA: AQUARELLE PENCILS

KAFKA’NIN MAYMUNU

28 Aralık Çarşamba günü, okulumuz �ç�n özel sahnelenecek “Kafka’nın
Maymunu” adlı tek k�ş�l�k oyuna tüm öğrenc�, öğretmen ve vel�ler�m�z
davetl�d�r.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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