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Haftalık Bülten 

Cilt 1—Sayı 9 

16 Kasım 2018 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Malum dershanelerin kapanmasından sonra öğrencilerin nitelikli bir okula geçebilmek adına gösterdikleri 

çabalara okullar da ortak oldu. Sadece dershaneler kapanmadı bu süreçte, sınavların niteliği de değişti, 

kamuoyunun daha çok ”PISA sınavı soruları gibi” diye tanımladığı anlama odaklı sorular sınavlara damgası-

nı vurdu. Artık “Çok iyi oku çünkü bilgi okuduğun yerde gizli, onu bul, yorumunu yap ve soruyu çöz” diye 

sıralayabileceğimiz bir sistem var ortada. 

  
Bu süreçte başarıyı, ev cephesine bırakılan ödev yüküyle elde etmek  tabi ki mümkün değil... Çocuğun za-
ten az olan ev zamanını, sadece velilerin yapabileceği nitelikte, pek çok materyal ve donanım gerektiren 
hamal ödevlerle doldurmayı uygun bulmuyorum… 

  
Şüphesiz gencimiz çalışacak, gelişecek, okulun deneme sınavlarına girecek, sorularını çözecek, hatalarını 
öğrenecek, hafta sonu okulun kurslarına gelecek… Şüphesiz tatlı bir rekabetin içinde olacak… Zira rekabet 
sadece birini geçmek, birine rağmen kazanmak demek değil. Benim istediğim, hırslarına yenilmeyen ama 
kendisiyle rekabet edebilen azimli çocuklar yetiştirmek. Onlara uygun olmayan, gerçek dışı hedefler verir-
sek havlu atan çocuklar ordusu yaratırız. Ya da tam tersi, küçültülmüş hedeflerle onların kendilerini ger-
çekleştirmelerine engel oluruz. Aslında her geçen gün geliştiklerini, kendilerini geçebildiklerini onlara gös-
termek ve hedeflerini yükseltmek bizim en önemli görevimiz… 

  
İşte Pakkan Okullarında tam olarak bunu yapıyoruz. Her çocuğumuzun biricik ve kendine özgü bir yol hari-
tası var. Bizler eğitim kadromuzla bu yolu keşfede-
rek çocuklarımızla ilerliyoruz. Zaman zaman önlerine geçip yo-
lu açıyoruz, zaman zaman arkalarından itip destek oluyoruz, za-
man zaman da yanlarında eşlik ediyoruz. 
  
Kasım ayını yarıladık. Sıkı bir çalışma temposu içine çoktan girdi 
sekizinci sınıflarımız. Hedefimiz önce kendimizi geçmek, sonra da 
elde ettiğimiz başarıların keyfini çıkarıp mutlu olmak. 
  
Sevgilerimle… 
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Okulumuzun İlk Misafiri: Ali Nasuh Mahruki 

Ali Nasuh Mahruki, kendi yaşam hikâyesinden yola çıkarak gerçeğe dönüştürdüğü hayallerini bizlerle pay-

laşan ilk misafirimiz oldu. 

İlk Veli Toplantımız 

Oldukça keyifli geçen ilk veli toplantımızı gerçekleştirdik, katılan tüm velilerimize teşekkür ederiz. 

4-10 EKİM UZAY HAFTASI 

Uzay haftasında Güneş ve Ay Tutulması maketlerimizi sunduk ve uzayda ya-

pılan çalışmalar hakkında bilgi edindik. 
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CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA! 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. 

EĞİTİM DÜNYASININ ÇAĞDAŞ SESİ: DR. ÖZGÜR BOLAT 

Okulumuz öğretmenlerine akademik çalışmalar konusunda yardımcı olan Dr. Özgür Bolat, eğitimlerine yıl 

boyunca devam edecek. 

ÇOK EĞLENCELİ BİR GEZİ: İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ 

İstanbul Oyuncak Müzesini ziyaret ettik ve eski zamanlardan kalma oyuncaklar 

gördük. 
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Öğrenci Başkanlığı Seçim Sonuçları 

İlkokul Öğrenci Başkanı 

DEFNE SELÇUK —4A 

Pakkan İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Başkanları ve Başkan Yardımcıları 

Ortaokul Öğrenci Başkanı  

LEYLA KÖPRÜLÜ —7A 

Ortaokul Öğrenci Başkanı Yardımcısı 

EKİN DERİNDERE —5A 

İlkokul Öğrenci Başkanı Yardımcısı 

RÜZGAR KARAOĞLAN—4A 

Kostüm Partimiz 
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ÖZLEMLE ANIYORUZ 
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Sağlıklı Büyüyen Çocuklar Ekşi Ekmek Yapıyor 

İpek Hanım Çiftliği Yemek Atölyesi’nde hem kendimiz hem de 

ailemiz için ekşi maya ekmek yapımını öğrendik. Aynı zamanda 

sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildik. 
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1A-B 

Türkçe derslerimizde güzel dilimizin seslerini ve harflerin yazılışları-

nı, harfleri birleştirerek heceler oluşturmayı; matematik dersleri-

mizde de rakamları yazdık ve sayıları öğrendik.  

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için afişler tasarladık. İstanbul 

oyuncak Müzesi’ni hem gezdik hem de eskiden hangi oyuncaklarla 

oynarmış çocuklar, yerinde inceledik.  

Seçimlere katılarak sınıf temsilcimizi ve okul başkanımızı belirledik. 

Ekşi ekmeğin nasıl yapıldığını ve sağlığımıza faydasını öğrendik. 



 8 

2A 

Türkçe derinde görsel okuma, sesli okuma ve yazı 

çalışmaları yaparak okuduğumuz metinleri yorum-

ladık, anlamaya çalıştık. Hikâye yazdık ve bunu ki-

tap hâline getirdik. Yazdığımız bu hikâyeleri 1. sı-

nıftaki arkadaşlarımıza da okuduk. Noktalama işa-

retlerini de öğrenerek okurken vurgularımıza dikkat 

ettik. Okuduğumuz kitapların kapaklarını yeniden 

tasarladık.  

Matematik derslerinde iki basamaklı sayılar üzerin-

den işlemler yapmaya başladık.   

Hayat bilgisi dersimizde de ailemizi ve evimizi tanıt-

mak için mektuplar yazdık.  
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3A 
Türkçe dersinde noktalama işaretlerinin kullanıldığı yer-

leri öğrenerek bu işaretlere uygun okumalar yaptık. 

Yazdıklarımızı yeniden nasıl düzenleyebileceğimizi öğ-

rendik ve yazma kurallarımızı oluşturduk.  

Matematik dersinde sayılar arasındaki ilişkileri keşfede-

rek ritmik saymayı öğrendik. Maya, Mısır ve Roma uy-

garlıklarının sayı sembolleri örüntüsünü keşfettik ve 

kendi sayı sembollerimizi oluşturduk. Üç basamaklı sa-

yılarla işlemler yapmayı ve zihinden problem çözmeyi 

öğrendik.  

Seçimlere katılarak hem sınıf temsilcimizi hem de okul 

başkanımızı belirledik. 



 10 

4A Türkçe dersinde bir metni giriş, gelişme ve so-

nuç bölümlerine ayırmayı öğrendik. Kütüphane-

de dergi incelemesi yaptık.  

Fen Bilgisi dersinde Dünya, Güneş ve Ay maket-

leri yaptık ve hareketleri sonucunda oluşan olay-

ları anlattık.  

Matematik dersinde yarım bırakılmış örüntüleri 

tamamlayarak kendi örüntü kurallarımızı oluş-

turduk.  

Cumhuriyet’in getirdiği yenilikler üzerinde tar-

tıştık ve en değerli kazanımımız olan seçme ve 

seçilme hakkımızı, okul başkanlık seçimlerinde 

oy kullanarak hayata geçirdik. 
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Dersimiz: Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitsel oyunlar ile yer değiştirme, çabukluk, yardımlaşma ve takım oyunu becerilerimizi geliştirdik. Masa tenisin-

de top kontrolü ve denge çalışmaları yaptık. Bireysel yeteneklerimizi geliştirip oynadığımız oyunlarda sürat ve 

motivasyonumuzu ilerlettik. 

 

 

Dersimiz: Sosyal Bilgiler 

Çocuk haklarını, geleneksel Türk çocuk oyunlarını ve nasıl oynandığını öğrendik. Bir zamanlar fidanken şimdi 

kocaman bir çınar ağacı olan Cumhuriyet’i okul koridorumuza çizdik ve ağacımızın yapraklarına “Cumhuriyet 

nedir?” sorusunun cevaplarını yazdık. Dilekçe yazmayı öğrendik ve örnek dilekçeler yazarak bunları sergiledik. 
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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde afişler hazırlayıp sınıflarımıza ve 

okul koridorlarımıza astık, drama derslerimizde canlandırmalar yaptık. 

 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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                                     Robot Kulübü 

Robot Kulübü öğrencileri olarak Marmara Üniversitesi’nden aldığımız destekle başlayan çalışmalarımızda 

robotik kodlamayı ve robot yapmayı öğrendik. Yıl boyunca robot yapım çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Sıcak ve soğuk renkleri ele alarak özgün tasarımlar yaptık. Taş Devri konusunu işlerken gördüğümüz duvar 

resimlerini kürdan ile kile uyguladık. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için kuş resimlerine başladık. 

Cumhuriyet bayramımızda kullanmak için marakas yaptık ve törenimize renk kattık.  

Kes-yapıştır ve nokta- çizgi çalışmaları ile üç boyutlu mekânlar tasarladık. Aborjinler, Mısır ve Maya uygarlık-

larının sanat eserlerini inceleyerek örnek figürler tasarladık.  
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Yaratıcı Drama  

Yaratıcı Drama derslerimizde “Haydi Anlat” küpleriyle hikâyeler tasarladık ve canlandırdık. 4 Ekim Dünya 

Hayvanları Koruma günü için çeşitli hayvanların kostümlerini giyerek canlandırmalar yaptık, böylece  em-

pati kurduğumuz hayvanların neler yaşadığını, neler hissettiklerini anlatmaya çalıştık. Kostüm partimiz için 

küçük bir skeç hazırlayıp arkadaşlarımıza sunduk.  Okulumuzda düzenlediğimiz törenler için oratoryo ha-

zırladık ve törenlerimizde okul koromuzla sunumlar yaptık. 
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   MÜZİK 

Müzik derslerimizde klasik gitar ve koro çalışmaları yaptık. Kendi kültürümüzde yer alan şarkılarımızı 

ve marşları öğrendik. Oratoryo ve koro çalışmalarımızla törenlerimizde yer alıp sunumlar yaptık.  

Kitap Okumanın Dayanılmaz Hafifliği 

Kitap okumak, kitapların büyülü dünyasında kaybol-

maktır bizim için. Sadece sınıfımızda değil, bazen kü-

tüphanede, bazen de havaların güzel olduğu zaman-

larda bahçemizde kitap okuyoruz. 
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Değerli Velilerimiz, 

Pakkan Okulları olarak sizlerle her geçen gün daha da büyümekte ve bundan gurur duy-

maktayız. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve siz değerli 

velilerimizin de faydalanabileceği; okuma etkinliklerini eğlenceli bir zamana dönüştürecek; Türk ve 

Dünya edebiyatının yazarları ile öğrencilerimizin buluştuğu bir kütüphanemiz çok yakında kapılarını 

açacaktır. Kitaplıkta tozlanmaya mahkûm olmuş kitaplar, kaybedilmiş dünyalardır. Bu nedenle uzun 

zamandır okumadığınız kitaplarınızın daha nice dünyalara kapılar açması için kütüphanemize bağışla-

manızı dileriz. 

                    Kitap Bağış Kampanyamız Devam Ediyor 

İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI 

Pakkan Okulları olarak, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı 19-23 Kasım arasında çeşitli etkinliklerle 

kutlayarak kitapların büyülü dünyasında gezeceğiz. Yayınevlerinin kitap satış stantlarının olacağı 

tüm hafta boyunca yazar söyleşileri ve kitap kahramanlarının da öğrenciler tarafından canlandı-

rılması yapılacak. Hem kitap okuyacak hem de bir kitabın vereceği en büyük mutluluğu birlikte 

yaşayacağız. 

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez.  

        Victor Hugo  


