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Okulumuzun 3.haftası da çok hareketli ve verimliydi yine… Geçtiğimiz 
cumartesi günü ortaokul öğrencilerimiz için genel bir deneme sınavı uy-

gulandı. Eksikler belirlendi. Özellikle matematik dersinde küçük gruplar-
la çalışmalar yapmamız gerektiğini gördük. Planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 7. ve 
8. sınıf öğrencilerimiz önümüzdeki cumartesi günü dört saatlik bir sınav maratonu için kolla-
rı sıvıyor. Onları lise giriş sınavlarına hazırlamak da okulumuzun olmazsa olmazların arasın-
da. 

Sonbaharın ılık ve temiz havasını doyasıya yaşıyoruz okulumuzda. Etkinliklerimiz çok 
keyifli geçiyor. Okul otobüsüyle yaptığımız ve yapay zekâ konusunu işlediğimiz gezimiz için 
Marmara Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz.  
Ve tabi ki bizim gibi hayvan severler için bu haftanın önemli diğer bir konusu da 4 Ekim Hay-
vanları Koruma Günüydü. Sadece tek bir günü değil, her günü hayvanları koruma ve sahip-
lenme günü olarak kabul etmemiz gerektiğini konuştuk öğrencilerimizle. Sosyal medyada da 
çevremize bu mesajı verdik, örnek oluşturduk. Bu vesileyle yakınımızdaki hayvan dostlarımı-
zın ilk bakım ve aşılarını gerçekleştiren sevgili Beykoz sahildeki sevgili veteriner kliniğimiz 
PET’S INN’e sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz... 
Okulun ilk evresinde en önemli amacımız okula aidiyet duygusunu kazandırmaktı. Şimdi sıra-
da, “yaşamda önemli bulduğumuz değerleri kazanmak” var. 

Başlıyoruz… 

Haftalık Bülten—Cilt 1 Sayı 3—5 Ekim 2018 

Bu Hafta Neler Oldu? 

Dağların Zirvesinden Bir Konuk: Nasuh Mahruki 

İlk Gezimiz: Marmara Üniversitesi Robot Kulübü 

 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 

    Kulüp Tanıtım 

Yaratıcı Drama ile Hikâye Tasarımı 

  Derslerde Neler Yapıyoruz? 

   Sanata Açılan Bir Pencere 

 Hak ve Sorumluluklarımız 
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 Okulumuz öğrencileriyle bir araya gelen ve keyifli bir sohbet gerçekleştiren Ali Na-

suh Mahruki, kendi yaşam hikâyesinden yola çıkarak gerçeğe dönüştürdüğü hayallerini 

öğrencilerimizle paylaştı. Her yeni yaşının anısına hazırladığı fotoğraf ve belgeseller ile 

macera dolu yaşamını gözler önüne seren Nasuh Mahruki, etkinlik sonrasında şu mesajı 

verdi: Hayallerinizden vaz geçmeyin! 

Dağların Zirvesinden Bir Misafir: Ali Nasuh Mahruki 
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Ali Nasuh Mahruki Kimdir? 

  21 Mayıs 1968’de İstanbul’da doğdu, ilk ve orta öğrenimi-

ni Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Bilkent 

Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden, 2004 yılında Milli Güvenlik Aka-

demisi’nden mezun oldu. Milli Sporcu, profesyonel dağcı, yazar 

ve fotoğrafçı olan Mahruki dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşü-

tü, aletli dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet sporları yapmakta-

dır. 

 Sovyet Asya’nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını da 

tamamlayarak, Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından, hala Tür-

kiye’de tekrarı yapılmayan KAR LEOPARI unvanı verilen Mahruki, 

Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk müslüman 

dağcı ve YEDİ ZİRVELER projesini tamamlayan dünyanın en genç 

dağcısı oldu. 8000 metreden yüksek Cho Oyu – (Türkiye’nin en 

yüksek solo tırmanışı), Lhotse ve K2 – (Türkiye’nin en yüksek oksijen 

desteksiz tırmanışı) dağlarına oksijen desteksiz olarak tırmandı. 15 

yıl aradan sonra Everest Dağı’na bir kez daha tırmandı. Türkiye, 

İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sıkkım, Tibet, Bhutan, Moğolistan 

ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde motosiklet yolculukları yaptı. 

 Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, he-

def odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda moti-

vasyon konuşmaları yapmakta ve seminerler vermektedir ve bir 

üniversitede “Takım Çalışması ve Liderlik” dersi vermiştir. 8-15 yaş 

arası çocuklara ve yetişkinlere Doğada Liderlik kampları düzenle-

mektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır ve çeşitli televizyon kanalların-

da belgesel programları hazırlamıştır, halen Sözcü gazetesinde yazmaktadır. 

 Kurtarma çalışmalarındaki öncü sosyal girişimciliği nedeniyle Amerika’dan ASHOKA 

Vakfı’na Fellow olarak seçilmiştir – (2004). Filipinler’den ULUSLARARASI GUSİ BARIŞ ÖDÜLÜ’ne – 

(2009), Bilkent Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler alanında FAHRİ DOKTORA’ya – (2012) layık gö-

rülmüştür. Moğolistan Kültür, Spor, Turizm Bakanlığı tarafından JUUKH BICHIG takdirnamesiyle 

ödüllendirilmiştir – (2014). 

AKUT – Arama Kurtarma Derneği Kurucu Üyesidir ve 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır, 

AKUT Derneği Onursal Başkanıdır. AKUT Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanıdır, 

AKUT Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıdır. UGSAD – Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar 

Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, SAD – Sualtı Araştırmaları Derneği, Gezginler Kulübü 

Derneği üyesidir. Ortak İdealler Derneği’nin ve Türkiye’de kurulan ASHOKA Vakfı’nın Kurucu 

Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Eserleri: Bir Dağcının Güncesi – Everest’te ilk Türk – Bir Hayalin Peşinde – Asya yolları, Himala-

yalar ve Ötesi – Yeryüzü Güncesi – Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir, Kendi Everest’inize Tırma-

nın. 

Nasuh Mahruki, 2009 yılında, Himalayalarda Bhutan Krallığı’na yaptıkları bir motosiklet yolcu-

luğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenmiştir ve 2013 yılında oğul-

ları Barlas, 2015 yılında kızları Bilge dünyaya gelmiştir. 
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İlk Gezimiz: Marmara Üniversitesi Robot Kulübü 

 Pakkan Okulları öğrencileri ilk gezilerini Marmara Üniversitesi Robot Kulü-

bü’ne gerçekleştirdi. Nostaljik sarı otobüsleriyle geziye giden öğrenciler robot 

nedir, nasıl çalışır, sensörler ne işe yarar gibi soruların cevaplandığı kısa bir bilgi-

lendirmenin ardından, Marmara Üniverisitesi Robot Kulübü’nün katıldığı yarış-

maların belgesellerini izledi. Robotların yapıldığı laboratuvarı da ziyaret eden 

öğrenciler, okullarında kurulacak olan robot kulübü etkinlikleriyle ilgili de bilgiler 

edindiler. 
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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 

 Pakkan Okulları 1.sınıf öğrenci-

leri hayat bilgisi dersinde yaratıcı 

drama etkinlikleriyle 4 Ekim Dünya 

Hayvanları Koruma Günü için çeşitli 

hayvanları canlandırarak yuvaları, 

yaşam alanları, benzerlikler ve farklı-

lıklar hakkında çeşitli bilgi ve beceri 

edindiler.  

  

4 Ekim Hayvanları Ko-

ruma Günü ile ilgili ak-

rostiş şiir yazma çalış-

maları yapan 4.sınıf 

öğrencilerimiz, hay-

vanların neden korun-

ması gerektiğini tartıştı. 

Bazı öğrencilerimiz de 

besledikleri hayvanları 

sınıfa getirerek, hayat-

larında nelerin değişti-

ğini ve ne gibi sorumlu-

lukları olduklarını arka-

daşlarıyla paylaştı. 
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 This week our Grade 6 students learned common English proverbs and their 

origins. They also learned that proverbs reflect a culture and their way of living. 

Then, they drew a cartoon strip for one of the proverbs and presented it to their 

classmates. 

 This week in Grade 1 English class, our students learned “c” and “s” sounds. While 

Mr. Michael was reading a fun story, they went along and helped Mr. Michael with the 

new sounds they’ve learnt. They enjoyed shouting out the new sounds in the story. 
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   MÜZİK 

 Kulüp tanıtım etkinliklerinde klasik gitar ve koro çalışmaları hakkında bilgi edinen 

öğrencilerimiz  ilk müzik etkinliklerine başladı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı oratoryo ve koro çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 
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Dersimiz: Matematik 

 3.sınıf öğrencilerimiz bu 

hafta üç basamaklı sayıların 

özelliklerini öğrenmeye devam 

etti.  Verilen rakamlarla yeni sayı-

lar elde etme ve bu sayıları karşılaştırma çalış-

maları yapan öğrencilerimiz ayrıca paylaşımcı 

okumalar yaparak okuduklarını anlamlandır-

maya çalıştılar.  

 

Hikâye Tasarımı 

 4.sınıf öğrencilerimiz çem-

ber saati etkinliklerinde kullandık-

ları “Haydi Anlat” hikâye küple-

riyle yaratıcı hikayeler oluşturdu. 
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Dersimiz: İngilizce 

 

 This week our Grade 5 students learned about story terms, such as author, char-

acter, setting, plot, genre, etc., and then, they designed and created their own book 

covers in the English lessons. 

Dersimiz: Sosyal Bilgiler 

 5.sınıf öğrencilerimiz sosyal bilgiler dersinde doğduğumuz günden itibaren çeşitli kurum ve grup-

ların içinde yer aldığımızı, içinde bulunduğumuz grup ve kurumlara ait çeşitli rollerle ilişkili hakları-

mız olduğunu kavrar. Bu haklarımızı kullanırken de yerine getirmemiz gereken bir kısım sorumluluklarımız 

vardır. Hak ve sorumluluklar birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Öğrencilerimiz hak ve sorumluluklarımızın neler 

olduğunu tartışıp sınıfta grup çalışması yaptı ve tablolar oluşturup sınıflarına astı. 

 

 6.sınıf öğrencilerimiz kültürümüze ait unsurları tanıyarak sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal 

birlikteliği oluşturmasındaki yerini ve rolünü kavrar. Geleneksel Türk çocuk oyunlarını öğretmek, bu kültü-

rün devamı için önemlidir.  Öğrencilerimiz de hem eğlenerek hem de öğrenerek "Yağ satarım Bal sata-

rım "oyununu oynayıp keyifli dakikalar geçirdi. 



 10 

Dersimiz: Görsel Sanatlar 

 Öğrencilerimizin hem eğlenip hem de sanatsal olarak kendilerini ifade edebildik-

leri Görsel Sanatlar dersinde1.sınıflarımız, Taş Devri konusu işlenirken gördükleri duvar re-

simlerini kürdan ile kile yaptılar. Onlar kurumaya bırakılırken 4 Ekim Dünya Hayvanları Ko-

ruma Günü için kuş resimlerine başladılar. 2 ve 3.sınıflar mondrianlarını bitirirken 4.sınıf öğ-

rencilerimiz de böcek heykelleri için çizimlerini tamamladılar. 
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Dersimiz: Beden Eğitimi ve Spor 

 Beden Eğitimi ve Spor derslerinde eğitsel oyunlar ile yer değiştirme, 

çabukluk ve yardımlaşma, takım oyunu becerilerini geliştirmeyi hedefle-

yen öğrencilerimiz seçmeli etkinlik derslerine de masa tenisi ile başlaya-

rak top kontrolü ve denge çalışmaları yaptılar. 



 13 

 Seçmeli etkinlik derslerinde futbol çalışmaları öğretmenimiz Arnaldo ile 

eğlenceli bir şekilde devam ediyor. 
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Mini Mini Birler 

 Türkçe dersinde “e” ve “l” sesini hissederek öğrenen 1.sınıf öğrencileri-

miz, matematik dersinde sayma çalışmaları ile yazılış yönüne uygun olarak 

rakamları yazma çalışmaları yaptılar. Sınıf kararları alarak sınıf sözleşmesi oluş-

turdu ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili afişler hazırladılar.  
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Renkleri Tanımak 

5.sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersinde,  sıcak ve soğuk renkleri ele alarak 

özgün tasarımlar yaptılar.  
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Sanatsal Saatler: Kulüp Dersleri 
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    Sonbahar geliyor serçe 

    Yuvanı nereye yapacaksın? 

    Ayva çiçek açmadan önce. 

    Meyvelerin içi geçecek 

    Rüzgâr başka çeşit esecek 

    Yağmurlarla ıslanacaksın. 

 

    Halbuki ne kadar sıcaksın! 

            Cahit Külebi 



 19 

İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

 

444 75 60 

 

info@pakkan.com.tr 

 

www.pakkan.com.tr 


