
O K U L U M A
M E K T U B U M  V A R !  

HAZ İ RAN  2 0 2 0

2 / A  .  3 / A  ,  4 / A  

Sevgili anneler, babalar ve çook değerli çocuklar; Farkındayız
,okullarınızda, oyun olanlarında, parklarda oyun oynamak, hareket etmek
istiyorsunuz. Kapalı ortamlardan sıkıldınız.. Korona virüs salgının tüm dünyayı
etkisi altına aldığı şu zorlu süreçte sizler de bizler de ailemizle birlikte
evlerinizde kalarak salgınla olan mücadelede sağlık çalışanlarımıza yardımcı
oluyoruz. İnşallah çocuklarımız severek kitap okumaya ve eğlenerek öğrenmeye
,arkadaşları ile doyasıya oyunlar oynamaya devam edecek. Bu sıkıntılı süreçte canlı derslere
katılımınız, arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz ile etkileşim halinde kalmanız
hepimizi çok mutlu ediyor.. Bu özlemi bir an önce bitirmek için bir müddet daha
evde kalmamız gerekiyor. İnanıyoruz ki bu süreç bittikten sonra hep beraber
parklara, sokaklara çıkacağız. Top oynamaya devam edeceğiz ve uçurtmaları hep
birlikte uçuracağız. Bu sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek, yüzlerinde
küçük de olsa bir gülümsemeye vesile olmak için böyle bir e dergi düzenledik .Şimdi
dergimizin içerisinde sizlerin korona günlerinden ve geçmişe dönük
fotoğraflarınızdan oluşan dergiye beraber göz atalım ..Kimler neler üretmiş, kimler
hangi güzel anlarını bizimle paylaşmış, kimler zor zamanlarda kendisine mutlu
olabilecek şeyler yapabilmiş haydi birlikte bakalım..



RÜZGAR KARAOĞLU 2/A



AZRA BERİKA KÜÇÜK 2/A



SENA AÇIK 2/A



ZEYNEP ÇAKMAK  2/A



DENİZ UĞUR ÖZET 2/A



ÇINAR İMDAT DERE 2/A



ÖZÜM BİÇER 2/A



DEFNE ŞENGİL 2/A

ÇOCUKLARIN
ELEŞTİRMENDEN
ÇOK DOĞRU ROL
MODELLERİNE
İHTİYACI VARDIR.”
 
JOSEPH JOUBERT



KENAN KUZEY DURMAZ 2/A



KAYRA KÖKSAL 2/A



ELİF YILDIRIM 2/A

“ÇOCUKLAR TAKLİT
KONUSUNDA ÇOK
BAŞARILIDIR.
ÖYLEYSE TAKLİT
EDECEKLERİ GÜZEL
YETİŞKİNLER
OLALIM.” –ANONİM



ZEYNEP NİSA ERDEMİR 2/A



CAN YILMAZ 2/A

HER ZAMAN
ÇOCUKLARINIZA İYİ
GECELER ÖPÜCÜĞÜ
VERİN, ÇOKTAN
UYUMUŞ OLSALAR
BİLE.” – H. JACKSON
BROWN, JR. YAZAR.



3 /A
Sevgili 3/A öğrencilerim ;

 

Ceyda,Ahmet
Hafız,Kemalcan,Ecrin,Hüseyin,

Melek
Sima,Hatice Yaren,Affan
Umut,Beyza,Abrek,

Ata Kıvanç,Berrin Miray,

Beste Ecrin
Dağ,Emir,Melis,Pelin ve Utku

‘ÇOCUĞA VERİLECEK EN GÜZEL
ŞEY ZAMANDIR  ‘demişler.
Korona günlerinde en

olumlu şeylerden biri de  aileniz
ile

doyasıya zaman geçirebilmeniz
öyle değil mi ? 



HATİCE YAREN DURUSU 3/A



CEYDA OĞUZ 3/A



BERRİN MİRAY

HOŞGÖREN 3/A



UTKU SARIKURT 3/A



EMİR GENÇOĞLU 3/A



ABREK DEMİR 3/A



HAYATINIZDA
Kİ İLK UZAKTAN
EĞİTİM
DENEYİMİNİ BU YIL
YAŞADINIZ DEĞİL
Mİ ?

ECRİN DAĞ 3/A



SABIR İLE
İLGİLİ KISA BİR HİKAYEYE DE YER VERELİM ; 

Kavak ile Kabak
Kavağın yanında bir kabak filizi boy göstermiş
Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak
yükselmeye başlamış Yağmurların ve güneşin etkisi
ile müthiş hızla büyümüş ve neredeyse, kavak
agacıyla aynı boya gelmiş Birgün dayanamayıp
sormuş
kavağa:

- Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?

- On yılda demiş kavak
- On yılda mı? diye gülmüş ve çiçeklerini
sallamış kabak
- Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya
geldim bak
- Doğru! demiş ağaç ''Doğru!''

Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk
rüzgarları başladığında kabak, önce üşümeye
başlamış sonra yapraklarını
düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru
inmeye başlamış
Sormuş endişeyle kavağa:

- Neler oluyor bana ağaç?

- Ölüyorsundemiş, kavak
- Niçin? diyerek devam ettirmiş sorusunu,

Ağaç:

- Benim on yılda geldiğim yere sen iki ayda
gelmeye çalıştığın için



MELİS BEREN

BÜYÜCEK 3/A



AHMET HAFIZ

KART 3/A



PELİN ÇELİK 3/A



ELİF ESMA BAĞCI 3/A



KEMAL CAN KATİPOĞLU 3/A



HAYDİ ŞİMDİ ARKADAŞLIKLA İLGİLİ BİR HİKAYE
PAYLAŞALIM ;

 

 

Arkadaşlık
 

    Kötü huylu bir genç varmış. Bir gün babası onun bu
haline dayanamayıp ona çivilerle dolu bir poşet vermiş.

“Arkadaşlarınla tartışıp, kavga ettiğin onları incittiğin her zaman
unutma ve  bu tahtaya bir çivi çak” demiş. Genç, ilk gün tahtaya 30
tane çivi çakmış. İlerleyen zamanlarda kendini kontrol etmeye
çalışmış, nefsine hakim olmaya çalışmış  ve her  geçen gün tahtaya
daha az çivi çakmaya başlamış. Gel zaman git zaman derken gün
gelmiş ki genç tahtaya hiç çivi çakmamış. Heyecanla babasına gidip
durumu izah etmiş. Babası
onu yeniden tahtanın önüne götürmüş. Gence dönüp şöyle demiş:

“Bugünden itibaren tartışmayıp kavga etmediğin her gün için
tahtadan bir çivi çıkar sök” demiş.

     

   Günler günleri kovalamış derken bir gün
gelmiş ki tahtadaki her çivi çıkarılmış. Babası onu tebrik edip “Aferin
ne güzel yaptın ama bu tahtaya çok dikkatli bak. Ne kadar da iz var
değil mi.
 

    Artık geçmişteki gibi güzel olmayacak” demiş.

Arkadaşlarla tartışılıp kavga edildiği zaman insan
istemese de kötü kelimeler söylenilir. Her kötü kelime gönülde
maalesef bir yara (delik) bırakır. Arkadaşına defalarca kendisini
affettiğini söyleyebilirsin, lakin bu delik aynen kalacak ve
kapanmayacaktır. Bir arkadaş çok zor  bulunan değerli taş gibidir.
Seni güldürür, cesaretlendirir, ihtiyaç duyduğunda sana yardımcı
olur, seni dinler ve sana yüreğini açar” demiş.



AFFAN UMUT ÇAKIR 3/A



BEYZA ZAYİM 3/A



ATA KIVANÇ BİNGÖL 3/A



HÜSEYİN KAYRA CEYLAN 3/A



BESTE YAĞMUR ÜNAL 3/A



ECE SEVİNÇ 3/A



     OKULU ÇOK ÖZLEYEN BİR SINIFTA DAHA
VARMIŞ SEVGİLİ ÇOCUKLAR EN SON MEZUNİYET
BALONUZ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI
KONUŞUYOR , DOĞUM GÜNÜ OLACAK OLAN
ARKADAŞLARINIZIN PARTİ HAZIRLIĞINI DİNLEYİP
, SINAVLARDAN SONRA DIŞ ETKİNLİK İÇİN
HEVESLENİYORDUK DEĞİL Mİİİ ?  ASMAYIN O
GÜZEL YÜZÜNÜZÜ ,DAHA GÜZEL
İMKANLARDA,DAHA SAĞLIKLI BİR DÖNEMDE
NİCE MEZUNİYETLER,PARTİLER YAPACAKSINIZ..

SİZDEN GELENLER BİR GÖZ ATMAYA NE
DERSİNİZ ?BAKALIM KİMLER BİZMLE NELER
PAYLAŞMIŞ ?

SEVGİLİ 4A
ÖĞRENCİLERİMİZ ;

NİSAN BEREN
,RÜZGAR,EYMEN,ELİF,EMİRALP,EMİRHAN,

MÜCAHİT,İBRAHİM
ARDA,FATİH,EGE,ALPEREN,ALPER,ZEYNEP

ELİF,İNCİ,SİRAÇ,KAYRAHAN,ZEYNEP,EYLÜL,
ELİF ALEYNA,EDANUR,AKİFCAN

VE SUDE



NİSAN BEREN YILMAZ 4/A



EYMEN KİŞİ 4/A



"Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle
ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir.
Çocuklar geleceği yapacak adamlardır.
Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları
yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi
şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki,
yetiştirecekleri çocukları bu millet ve
memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve
faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç
olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar!
Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler
köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır.
Bizim köylümüz ne gazete ne dergi
okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp,

okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir
vazife bilmelidir."
 

                                                                                 

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

RÜZGAR

BAYRAKTAR 4/A



ELİF BUĞDAYCI 4/A



EMİR ALP ÖZKAN

4/A



EMİRHAN AK 4/A



ÇOCUKLAR
GELECEĞİMİZİN
GÜVENCESİ, YAŞAMA
SEVİNCİMİZDİR.
BUGÜNÜN
ÇOCUĞUNU, YARININ
BÜYÜĞÜ OLARAK
YETİŞTİRMEK
HEPİMİZİN İNSANLIK
GÖREVİDİR."

MÜCAHİT KANIK 4/A



İBRAHİM ARDA ÇERÇİ 4/A



FATİH YÖRÜK 4/A



YUSUF EREN POLAT 4/A



EGE ÇAVDAR 4/A



Kediler Ve Fareler Kısa Masalı
 

      İki katlı villanın iyi kalpli ama uykucu bir kedisi varmış.

Villanın sahibi olan adam ve karısı sabah erkenden bürolarına
gidince bütün gün yan gelip yatarmış.

 

      Bir gün buraya anne fare ile dört yavrusu gelmiş. Salonun
köşesine yuvalarını hazırlayıp, mutfaktan
yiyecek aşırmaya başlamışlar. Günler geçip gittikçe fareler
burasını çok sevmişler ama kediye bir türlü ısınamamışlar.
Kendilerine nazik davranan, yiyeceklerin yerini gösteren
kediyi sonunda kovmuşlar. Villa sahibi, bakmış kedi
gitmiş, yerine Canavar adında bir kedi satın almış. Canavar,
bırak farelerin mutfağa gitmesine, burunlarını yuvadan
çıkarmasına izin vermemiş.

 

      Yavrularıyla birlikte aç kalan anne fare bir fırsatını bulup
villadan kaçmış ve iyi kalpli ama uykucu
kediyi ormandaki bir kulübede bulmuş. Ona durumu
anlatmış, af dilemiş ama kedi kesinlikle geri dönmemiş.

Daha sonra yavrularını yanına alan anne fare, gözyaşları
içinde, villadan ayrılmış. İyi kalpli ama uykucu kediyi ne kadar
sevdiğini hep yavrularına anlatmış.



ALPEREN UYGUN 4/A



ALPER TUNGA YILMAZ 4/A



ZEYNEP ELİF KARABULUT -4A



İNCİ ASIL 4/A



SİRAÇ  KARAKUYU-4A



KAYRAHAN KARAKUYU – 4A



Aslanla Yunus Balığı Kısa Masalı

 

Aslanın biri deniz kıyısında

geziyormuş, bakmış ki yunus balığı başını sudan çıkarıyor:

Onu gördüğüne pek sevinmiş:

"Biz birbirimizle dost

olmalıyız, birleşmeliyiz: Sen denizlerdeki hayvanların

kralısın, ben de

karalardaki hayvanların kralıyım, birbirimize yabancı

durmak yakışır mı?"

demiş.

Yunus balığı hemen kabul etmiş.

Aslanın meğer çoktan beri bir

yaban boğasıyla kavgası varmış, yunus balığını yardıma

çağırmış.

Yunus balığı sudan çıkmaya

uğraşmış, ama bir türlü becerememiş.

Aslan kızmış: "Biz seninle böyle mi sözleştikti? Sen

sözünde durmuyorsun!" diye söylenince yunus balığı:

"Bana ne suç buluyorsun? Suç doğada:

Benim sudan çıkıp karada yürümeme bırakmıyor" demiş...

 

Bir kimseyle dost

olacağız, onunla birleşeceğiz dedik mi, tehlike zamanında

bize bir yardımı

olabilir mi, olamaz mı, onu bir düşünmeliyiz.



ZEYNEP BAYINDIR 4/A



ELİF ALEYNA BABAYİĞİT 4/A



EYLÜL BAŞAK ZORLUTUNA 4/A



EDANUR ERDEMLİ -4A



AKİFCAN ESKİ 4/A



EMİNE SUDE ÖZTÜRK 4/A



ŞEFİKA ÖĞRETMENDEN ÖĞRENCİLERİNE
MESAJ VAR !

2 /A  S IN IF  ÖĞRETMENİ  ŞEF İKA  ÖZTAŞ

Sevgili Yavrularım,
Geçecek elbet bu zorlu süreç.
Kavuşacağız en kısa sürede
sağlıkla birbirimize.
Güzel günler göreceğiz yeniden.
Aydınlık,güneşli günler.
Okulumuz yine cıvıl cıvıl
seslerimizle dolacak.
Yankılanacak kahkahalarımız
koridorlarda.Şenlenecek sınıflar bilimle bizle.
Uçurtmalarımızı uçuracağız sonsuz
maviliklerde.Neşemize neşe katarak.
Sevgi ve özlemle Şefika Öztaş



METİN ÖĞRETMENDEN
ÖĞRENCİLERİNE MESAJ VAR !
3 /A  S IN IF  ÖĞRETMENİ  METİN  CEYLAN  

Değerli Öğrencilerim,

Sizlerle bir arada olamamanın vermiş
olduğu bir özlemin en kısa zamanda bitip,

tekrar eski sınıf ortamına dönmek
dileklerimle. Her şey gönlünüzce olsun.



METİN ÖĞRETMENDEN
ÖĞRENCİLERİNE MESAJ VAR !
4 /A  S IN IF  ÖĞRETMENİ  METİN  TUNCER

 

ZİL ÇALACAK
 

Zil çalacak kuzucuklarım gelecek
Çiçek çiçek gülücükler verecek 

Aylar geçecek yıllar sürecek
Bu kalp sizleri her zaman sevecek




