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Bu Hafta Neler Oldu? 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Kasım ayının coşkusu bambaşka… Bedenlerimiz ve ruhlarımız kışa ha-
zırlanırken, bir yandan da öğretmenler günü heyecanını yaşıyoruz. 
Hep söylerim, öğretmenlik bir değer sembolü aslında. Değer görmesi, 
değer vermesi, sonuç olarak da değer üretmesi gerekiyor. Bu hâliyle 
tabi ki koskoca bir sistemin en kıymetli parçası onlar… 
 Kendi öğretmenlik yolculuğumu düşünürüm zaman zaman. İlk iş gü-

nüm daha dün gibi aklımda. Öğrencilerimizle müthiş bir bağ vardı ara-
mızda. Sevgilerini gösterebilecekleri türlü türlü yollar ararlardı. Bir 
öğretmenin öğrencisinden gördüğü kıymetin verdiği haz bambaşka-
dır. Bir keresinde, sanırım 89 yılıydı, okulumuzdan birinci olarak me-
zun olan bir öğrencim ödülünü alırken yaptığı konuşma-

da “Öğretmenime teşekkür etmiyorum.” demişti. Bir anda tüm salon 
dondu kaldı adeta, çıt çıkmadı. Ben de şoktaydım açıkçası. Öğrencim 
şöyle devam etti: “Çünkü bugünkü başarımda büyük payınız var Yase-
min öğretmenim, evet. Sizin öğrenciniz olmanın ayrıcalığını ve gururu-

nu her an, hep yaşadım. Hayatı sizden öğrendik biz, sizin gibi öğren-
dik; iyi niyetli, şefkatli, sabırlı… Disipline ihtiyaç duymadan, bize birey 

olmayı siz öğrettiniz. Oysaki duyuyoruz, hayat hep böyle değil. Biz 
sizden sonra ne yapacağız? Kötülük, yalan, dolan çıksa karşımıza nasıl 

baş edeceğiz?” Bembeyaz uçuşan elbisesi içinde öğrencimi izlerken 
gözyaşlarımı tutamadığımı hatırlıyorum. Oysaki can kuzum o anda 
telaşlıydı belki ama asıl olanın iyilik olduğunu ve iyiliği bulaştırabilece-

ğini çok iyi öğrenmişti. Kötülüğün karşısında dimdik, ancak bunu bi-
lenler durabilir ki zaten. Şimdi 30’lu yaşlarda, en güzel okulları başa-

rıyla bitirdi, iyiliğin ve doğrunun peşinden hiç ayrılmadı ve çok başarılı 
bir yönetici oldu o öğrencim. Yetiştirdiğim tüm öğrencilerime bu vesi-

leyle binlerce selam olsun. 
  
Evet, iyilik bulaşıcı… Bunu gazeteci Ayşe Arman da çok iyi biliyor. Belli 
ki nitelikli öğretmenlerin ellerinde şekillenmiş kişiliği, ne güzel… Nere-
de olursa olsun hep iyilik istiyor, iyilik bulaştırıyor. Önceleri bir hobi 
olarak başladığı, sonradan büyük bir iyilik hareketine dönüşen 
“Sakajewa Kolyeleri Projesi” ile binlerce insana dokunuyor. Ve işte bu 
sefer bizdeydi sıra… Pakkan Okulları olarak bu kolyeleri 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü adına öğretmenlerimizle paylaşma fırsatını yakala-
dık. Bir iyiliğe ortak olduk, mutlu olduk…  
Sevgili Ayşe Arman okulumuza geldi, öğretmenlerimize tek tek taktı 
kolyeleri. Tabii ki okulumuzun vazgeçilmez parçası, barınaktan sahip-
lendiğimiz Memo da kaptı bir kolyeyi. Hayran kaldı Ayşe Arman, hem 
köpeğimize ve hem de bu köpeği hayatlarına büyük içtenlikle alan 
öğrenci ve öğretmenlerimize… Dedik ya iyilik bulaşıcı, he-
men HAYTAP'la (Hayvan Hakları Federasyonu) iletişime geçtik ve yeni 
bir hedef belirledik biz de kendimize. Hazırladık afişlerimizi ve Ataşe-
hir’deki Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağına gidip “Satın alma, sa-
hiplen” dedik tüm gücümüzle. 
  
Ezcümle, 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun.  
İyilik hep içimizde olsun… 
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İYİLİK KONUĞUMUZ AYŞE ARMAN 

Yaptığı kolyelerle iyilik hareketinin başla-

tan gazeteci Ayşe Arman,  okulumuzu 

ziyaret ederek  bizleri de iyilik hareketine 

dahil etti.  

İyilik Kolyelerinin Doğuşu 

“Bu kolyelerin ismi Sakajewa olsun” 

dedi Alya. Hatta o da benimle kolye 

yaptı. Adı konmuştu, elimde 40 kolye 

vardı ama ben ne yapacağımı bilmiyor-

dum. İşte o zaman arkadaşım Faris Se-

ven devreye girdi. Dünya şahanesi bir 

adam. Çok net, çok dürüst, yamuğu 

olmayan biri. Benimle de hiçbir zaman 

iş ilişkisi kurmadı ama akıl fikir ver-

di. “Sen kolyeci değilsin, 40 kolyeyi de 

kim ne yapsın? Ama sen Ayşe Ar-

man’sın, iyi kalpli bir kadınsın, sen bu 

kolyelerle bir iyilik hareketi başlatabi-

lirsin” dedi. “Nasıl yani” dedim. “Sosyal 

medyada çok aktifsin... İnsanlara ilan 

et, de ki, ‘Kızımla ellerimizle tasarladı-

ğımız bu 40 kolyeyi, bir şirket, kurum 

alsın ve kendi kadın çalışanlarına hedi-

ye etsin ve bir sivil toplum örgütüne 

bağışta bulunsun.” “Niye yapsınlar ki 

bunu” dedim, “Çünkü bir iyilik hareke-

tine destekte bulunacaklar. Ayrıca se-

nin bir milyon takipçin var, onların da 

her şeyden haberi olacak...”  dedi.  

Aslında... 
Kolye bahane, iyilik şahane!!! 

   Ayşe ARMAN 

 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-

arman/kolye-bahane-iyilik-sahane- 



 3 

                 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI 

“Dünya Çocuk Kitapları 

Haftası” nı çeşitli etkin-

liklerle okulumuzda 

kutlayarak kitapların 

büyülü dünyasında gez-

dik. Çeşitli yayınevleri-

nin kitap satış stantla-

rından kitaplar aldık, 

yazar buluşmasına ka-

tıldık ve en sevdiğimiz 

kitapların kahramanla-

rını canlandırıp arka-

daşlarımıza sunumlar 

yaptık. 

 

“Çıtı Pıtı Bir Kedi Olmak İstemiyo-

rum” adlı kitabın yazarı Renan 

Özdemir ile söyleşimiz. 

Okuduğumuz kitapların kahramanlarının canlandırılması 

Masal kahramanlarının başından 

geçen bir olayın anlatıldığı drama 

Kütüphanemize kitap 

bağışlayan öğrencile-

rimize teşekkür bel-

gesi verilmesi 
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                               KİTAPLIK 

“M. Kemal”, Yılmaz Özdil, Kırmızı Kedi Yayınevi 

Yılmaz Özdil yeni kitabında, Mustafa Kemal’in Osmanlı ordusunda görevli bir askerken -bilhassa 1.Dünya 
Savaşı’nda görev aldığı Çanakkale cephesinde- çeşitli cephelerde ve daha sonra Türk Kurtuluş Savaşı’nda 
emperyalist güçlere karşı kazandığı başarıları, kurduğu yeni cumhuriyetle gerçekleştirdiği “çağdaş” de-
mokratik cumhuriyet idealini, kadın hakları başta olmak üzere sosyal hayatta gerçekleştirdiği reformları, 
eğitim-kültür-sanat-ekonomi-tarım-sanayi-gündelik yaşam ve diğer başka alanda hayata geçirdiği, dönemi 
için emsalsiz denebilecek başarıları kaleme alırken, gündelik hayatından da kesitler sunuyor.  

Ayrıca Mustafa Kemal’in, sanatsever ve entelektüel kimliğini, hayvanseverliğini, doğa bilincini, çocuk sev-
gisini, kadın hakları konusunda sergilediği vizyonerliğini ve diğer sıra dışı özelliklerini sebep sonuç ilişkisi içinde ele alı-
yor.       

Onun, ailesiyle, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla ve çocuklarla, hayatına giren kadınlarla olan ilişkisini; cephede askeri veya dip-

lomatik temasta bulunduğu kişilere karşı “insan sevgisi” etrafında şekillenen barışçı tutumunu; ülkede gerçekleştirdiği kül-

tür reformunun önemini; tüm dünyada “ezilen toplumlar” tarafından örnek alınan askeri ve siyasi başarılarını; bunların 

yanında en sevdiği yemekten en çok dinlediği şarkılara, giyim tarzından sevdiği hayvanlara, hatta Türkiye’nin “çağdaş” ül-

keler seviyesine geçebilmesi için gündelik yaşamda yaptığı ve yapılmasını arzuladığı davranışlara kadar eksiksiz ve insani 

yönleriyle bütüncül bir Mustafa Kemal portresi ortaya koyuyor.  

Çok Satanlar 

“Son”,  Ayşe Kulin, Everest Yayınları 

“Ben seni hiç unutmayacağım, sen beni hiç hatırlamayacaksın…” 

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından biri SON! 

Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren hikâyeleri... 

SON, içinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, memleketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son gördüğü 
haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanların, üstüne gidildiğinde gözü hiçbir şeyi gör-
meyenlerin, aşk yerine umutla yetinmek zorunda kalanların hikâyesi. 

Denize doğru akarken birbirine karışan nehirlerin, tesadüflerin, denk gelişlerin, kesişmelerin, hiç unutmayanların, kördü-
ğümleri çözmeyi dileyenlerin romanı 

SON! 

Fahrenheit451, Ray Bradbury, İthaki Yayınları 

Ray Bradbury sadece bilimkurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustala-

rından biri. Bilimkurgunun iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda 

klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl 

başyapıtı. 

Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi 

zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag'ın işi ise yasadışı olanların en 

tehlikelisini yakmaktı: Kitapları. 

Montag yaptığı işi tek bir gün dahi sorgulamamıştı ve tüm gününü televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi Mildred'la bera-

ber yaşıyordu. Ancak yeni komşusu Clarisse'le tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların değerini kavramaya başlayan 

Montag artık tüm bildiklerini sorgulayacaktı. 

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu 

karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi? 

Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.  
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1A-B 

Bu hafta Türkçe dersimizde “ö, r” ve “ı” seslerini öğrendik.  

Matematik dersimizde sayıların onluk ve birliklerden oluştuğunu öğrenip 

modellemeler yaparak sayıları gösterdik.  

2A 

Bu hafta  Türkçe dersinde Bremen Çalgıcıları hikâyesiyle ilgili çalışma-

lar yaptık, dinlediğimiz bu hikâyeyi akışına uyarak anlattık ve hikâye 

haritası hazırladık.  

Hayat bilgisi dersimizin Sağlıklı Hayat ünitesini işlerken sağlıklı yaşam 

ile temizlik arasındaki ilişkiyi keşfettik. Öğrenciler ile mikropları çizip 

beden temizliğine dikkat ederek mikropları yok ettik. 
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3A 

 

Biz bu hafta matematik dersinde toplamada verilmeyen terimi bulma, onluk bozarak çı-

karma, bir, iki ve üç bilinmeyenli problem çözme çalışmaları yaptık.  

Fen bilimleri dersinde “MADDE” ünitesine Aylin Aslım’ın rock sınıfı “Madde Madde Mad-

dele” şarkısını dinleyerek maddeleri ve özelliklerini listelemeye çalıştık.  

“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” için okulumuza gelen yayınevlerinden kitaplarımızı seçtik.  

Perşembe günü de bizimle birlikte olan Renan Özdemir’ in “Çıtı Pıtı Bir Kedi Olmak İstiyo-

rum” kitabını okuduk ve kitap incelemesi yaptık. Kitap incelememizi yazara imzalattık ve 

kitabı ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. 
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4A 

Sosyal Bilgiler dersimizde “kültür” sözcüğünün anlamını araştırdık. Kültür öge-
lerini öğrendik. Kültürel ögelerin insanların yaşam biçimlerini değiştirip değiş-
tirmediği konusu ile ilgili tartışmalar yaptık. Bir bölgenin kültürel ögeleri o böl-
gede yaşayan insanları nasıl etkilediği, farklı bir kültürden gelen bireyleri nasıl 
etkilediği ile ilgili fikirlerimizi paylaştık. 

Fen Bilimleri dersimizde Besin ve beslenme şekillerini işledik. “Çocuk yetişkin 
ve yaşlıların beslenme şekilleri aynı mıdır?” sorusuna cevap aradık. Kendi yaş 
grubumuza ait bir ihtiyaçlarımızı da düşünerek bir günlük menü oluşturduk. 

Türkçe dersimizde “Çocuk Hakları” konusunu işledik. Çocukların sahip olduğu 
hakları öğrendik. Öğrendiklerimizle ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Ayrıca is-
min hâl ekleri ile ilgili etkinlikler yaptık. 

Matematik dersimizde de çarpma işlemine giriş yaptık.  “Çarpma” deyince ak-

lımıza gelen üç kelimeyi yazdık.  İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı 

bir doğal sayının çarpma işlemi ile ilgili etkinlikler yaptık. Çarpım tablosu üze-

rinde durduk. 
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                 BARINAKTAKİ DOSTLARA ZİYARET 

Bu hafta barınaktaki dostlarımızı “Satın alma, sahiplen!” sloganımızla ziyaret ettik. 
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Grade 6 Haiku Activity: 

In our English lessons this month, we have studied different forms of poetry and Haiku was one of them. 

Haiku is a Japanese poetry form about nature and made up of 3 lines. Each line has a specific syllable 

count. After learning and discussing about Haiku, our students wrote their own Haiku poems and we dis-

played them on the bulletin boards. 

6. sınıflar Haiku Aktivitesi: 

Geçtiğimiz ay boyunca İngilizce derslerimizde değişik şiir türlerini işledik ve Haiku da bu şiirlerden biriydi. 

Haiku genellikle doğa hakkında yazılan, 3 satırdan oluşan ve her satırda belirli bir hece sayısı barındıran 

geleneksel bir Japon şiir türüdür. Haiku’yu öğrenip tartıştıktan sonra öğrencilerimiz kendi Haiku örnekleri-

ni yazdılar ve bunları panolarımızda sergiledik. 

Haiku 

Türkçede “eğlenceli mısra” anla-
mına gelen Haiku Japon Edebiya-
tı şiir türüdür. Dünyadaki en kısa 
şiir biçimi özelliğine sahiptir. Hai-
ku birçok farklı kültürden şairi et-
kilemiştir. 

Biçimsel olarak; on yedi heceden 
oluşan Haiku, 5-7-5 hece ölçüsü-
ne uygun olarak üç dizeden olu-
şur. 
Biçimsel açıdan öğrencilere; ma-
tematiksel düşünme, matematik-
sel planlama ve planlı ve kurallı 
çalışmalar yapma fırsatı sunabilir. 

Haiku sıradan hayatın akışında 
bir anı yakalayıp ona odaklanma-
yı amaçlar. Böylece hayatı, doğa-
yı fark ettirir, anı resmeden bir 
mevsim şiiridir temelde. Farkında-
lık oluşturur. Bir duyguyu, bir göz-
lemi, bir sezgiyi, manevi bir algıyı 
ya da durumu dile getirir. Az sözle 
özü anlatmanın yoludur. 
Öğrencilere bireysel farkındalık, 
çevresini, doğayı keşfetme, durup 
düşünme, inceleme, gözlem yap-
ma duygularını keşfetme fırsatı 
sunabilir. 

Sonuç olarak, insan Haiku aracılı-
ğıyla doğa ile arasında bağı his-
seder. Haiku, doğa ile bütünleş-
me sağlar, doğayı sevme doğa-
dan keyif alma fırsatı sunar. 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Bu hafta Görsel Sanatlar dersimizde 7 ve 8. sınıflar olarak linol baskıya başladık, 5 ve 6. sınıftaki arkadaşla-

rımızla da okulumuzun duvarlarını boyadık. 

   MÜZİK 

 

 

Bu hafta 1. sınıflarımızla “ Sen Varsın Öğretmenim” şarkısını öğrendik. Öğretmenimize de öğrendiğimiz 

şarkıyı söyledik. Şarkıyı hareketlerle beraber canlandırdık.  



 11 

   24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

“Yeşil Okul Projesi” ni tanıtmak için Beykoz Belediyesinden gelen çevre mühendisini dinledik, geri dö-

nüşüm ve çevre farkındalığı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

 YEŞİL OKUL PROJESİ 


