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Rehberlik Bölümünden 

Mesajınız Var 

Bu Hafta Neler Oldu? 

Haftalık Bülten - Cilt 1—Sayı 18 - 18 Ocak 2019 

#OkulumPakkan’dan Merhaba... 

 Tatil Başladı 

Adı üzerinde, “tatil”. İçimize sevinç dolardı ço-

cukluğumuzda. İple çekerdik tatilin gelmesini. Prog-

ram yapılmazdı bizim için. Çok ödev verirdi öğret-

menlerimiz. Günlerce bitmezdi bu ödevler. Zehir olur-

du ödevini bitiremeyenlere tatil. Yorgun ve moralsiz 

olarak başlardık ikinci döneme. “Mola” bu. Lütfen öz-

gür kaldığımız, gezip eğlendiğimiz bir zaman olsun 

yavrularımıza, bize. 4 ay sonra sınava girecek olan-

lara da bir çift sözüm var: “Yüzlerce, binlerce soru 

yerine kaliteli soru çöz, tekrar oku MEB kitaplarını. 

Eski sınavlar yok artık. İç içe geçmiş soru modelleriy-

le karşılaşacaksın. Okuduğunu hemen anlayıp, yo-

rumlaman lazım. O hâlde haydi okumaya devam. 

Gazete, köşe yazısı, güncel olaylar, dergi, kitap...” 

Yeri gelmişken bir konuya daha dokunmak istiyorum: 

Çocuklarımıza yaptırdığınız testler yani zekâ testleri. 

Adları farklı da olabilir. “Benim çocuğum üstün zekâ 

çıktı.” veya “Çocuğumda dikkat eksikliği var.” ifadele-

rini çok sık duymaya başladık. Bu testler farklı za-

manlarda, farklı sonuçlar da verebiliyor. Çocuklarımı-

zı sınıflandırmayalım lütfen. Hayatı birlikte paylaşa-

caklar. Yaşam boyu ayrı bölümlerde olmayacaklar. 

Otoritelerin ortak kararıyla konulan teşhislere bir di-

yeceğim yok ama lütfen “zekâ” konusunu bir kez da-

ha düşünelim. “Çocuğumuza üstün zekâlıları kabul 

eden okul arıyoruz.” demeyin. Zekânın pek çok çeşit-

leri var. Mozaik oluştursunlar. 

Güzel bir tatil diliyorum; yani ödevsiz, bol din-

lenme, eğlenme, gezme, okuma... 

Yasemin Pakkan 
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POTANIN SULTANLARI: KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZ 

Bu hafta oynadığımız maçlarla turnuvaya veda ettik, bizim için zor ama geleceğe dair umut dolu bir de-

neyim oldu. Tüm maçlarımızdan önce bizleri yüreklendiren ve daima varlıklarıyla bizlere güç veren öğ-

retmenlerimize ve  ailelerimize teşekkür ederiz. 

BİR İYİLİK, BİN UMUT 

Bu hafta 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşturduğumuz destek ve yardım grubu olarak, iki hafta süren bir 

çalışma sonunda projemizi tamamladık. Tergan markasının sahibinden 31 adet bot ve Defacto mağazala-

rından 50 adet bere desteği almayı da başardık. Tüm malzemeleri işbirliği içinde paketledik ve kermesten 

elde ettiğimiz gelir ile de kırtasiye ihtiyaç malzemelerini temin ettik. Ağrı'daki çocuklara iletilmesi için de 

güzel dileklerimizi içeren bir video hazırladık ve gönderdik. Bu projemize katkıda bulunan, bizleri motive 

eden tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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Ortaokul öğrencilerimiz bu hafta, “A’dan Z’ye Öykü” yarışmasına katıldı. İlk kelimesinin A, ikinci kelimesi-

nin B, üçüncü kelimesinin C ve diğer kelimelerin de alfabemize uygun olarak diğer harflerle başladığı ve Z 

harfinde tamamlandığı öyküler ile şiir kategorisinde mansiyon alan eser çok beğenildi. Öğrencilerimizi 

tebrik ediyor ve yazın hayatındaki başarılarının devamını diliyoruz. 

   AVRUPA 

Arkamızda bir ceset çukura düştü. Emperyalist filo-

zoflardandı galiba. Herkes ırkçılık istiyor. Jenerasyo-

numuz kabalaşmakta. Layık mıyız neşelenmeye, oy-

namaya, ödüllendirilmeye? Pislik, rekabetçi, sorgula-

mayan, şapşal toplumları; uğraşmayan, üç kağıtçı 

vezirler yönetiyorlar zekice. 

     

           Emil KURA / 8A 

                                    ÖZEL PASTA 

Artık babam cuma, çarşamba dahil eve fazla gitmiyor. Hep 

ıslak, ilginç jelleri karıştırarak limonlu, mandalinalı, narlı o 

özel pastasının reyhan sosunu şekilli tabaklara usulca üzüm 

ve yemişle zerk ediyor. 

       

                      Defne YILDIRIM / 5A 

        ELEKTRİK GİTTİ 

Adamın biri caz çalgıcısıymış. Dün Eyfel Forum’da 

gösteriye hazırlanırken ışıksız, insansız, jeneratörsüz 

kalmış. Lakin merkezdeki Neon Okulu’nun önünde 

polise rastlayınca sapasağlam şikayet tutanağını uza-

tıp üzerine vazifesini yapmayanları zedelemiş. 

       

                  Ali Burak SEVİNÇ / 5A 

                 CAKARTA 

Annemle ben Cakarta’daki çocuklara Dostoyevs-

ki’nin eserlerinin fotoğraflarını gönderdik. Hayatlarını, ılık ik-

limde jaguarları katlederek lakin maalesef ne olduğunu önem-

semeyen paragöz ruhları seyrederek şeytanca tavırlarla uzun, 

üzüntülü vakalar yaşayarak zorlaştırıyorlardı. 

        Yiğit Onur YÜCER / 6B 

                  

   A’DAN Z’YE ŞİİR 

Aslında bilinçaltı,  

Cesaret, çaba demektir. 

Elit fikirler gerekir hep. 

Ilımlıdır içi, 

Jön kahramanlarla listelenir mısralara. 

Nakil olmaz, 

Örtülemez parayla. 

Rahat sığmaz şartlara. 

Tarifi uygulanamaz, 

Üretir ve yaratır zamanla. 

     

                  Defne GÜRBÜZ / 8A 

Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü 

Üçüncülük Ödülü 

Dördüncülük  

Ödülü 

Mansiyon Ödülü 
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DERSİMİZ: SOSYAL BİLGİLER 

Ortaokul öğrencileri olarak Sosyal Bilgiler dersinde bu hafta “Kültür Köprüleri” adını verdiğimiz bir proje gerçek-

leştirdik. Ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin farkındalığına varmak için ne kadar zengin bir coğraf-

yada yaşadığımızı ve bu kültürel değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğinin önemini vurguladık. Kıyafetlerden 

yemeklere, el sanatlarından türkülere, manilere kadar birçok kültürel değerlerimizi hem tanıttık hem de keyifli 

dakikalar yaşadık.  
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Dersimiz: Yaratıcı Drama 

Bu hafta Drama Kulübü öğrencileri olarak  ev doğaçlama çalışmaları için  hangi aksesuarları kullanabile-

ceğimizi belirledik.  

Haftanın son günü de drama sınıfımızda karaoke etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Bu hafta Görsel Sanatlar dersimizde 1. sınıflar olarak kolay bir çizim ile perspektif ve açıları öğrenmeye başladık. 

4. sınıflar olarak bizler de detay çizimlerimize devam ederken diğer yandan da tonlamayı öğren-

dik ve enerji tasarrufu haftasıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. 

2 ve 3. sınıflar olarak 20x20 ölçülerindeki kağıt üzerine İznik çini motifi çalışmalarımızı yaptık. 

İznik çinisi ilk olarak 15. yüzyılda ortaya çıkmıştır. O dönemde yapılan Bursa Yeşil Camii ve Türbesinde 

ve Bursa Muradiye Camii'nde ilk örneklerine rastlanır. 16. yüzyıldaysa Osmanlı Devleti'nin 

de güçlenmesi ve yeni yapıların ortaya çıkmasıyla İznik çinisi en ihtişamlı günlerini yaşa-

mıştır.  
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BİR BAŞARI DAHA:  BİNİCİLİK 

PLASTİK BARDAKLARI BİTİRDİK! 

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen “Mazda Jinba İttai Cup” yarışlarında, Binicilik Kulübü üye-

si olan öğrencilerimizden Azra Kayra Küçükçalık 110 cm’de birinci, Can Yaran ise 120 cm’de 

dördüncü olmuştur. Binicilik spor takımımıza tüm yarışlarında başarılar diliyoruz. 

5. sınıf öğrencileri olarak bir çevre hareketi başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemden itibaren su içmek için plastik

bardak kullanımına son vereceğiz ve yanımızda getirdiğimiz mataraları kullanacağız. Her yıl 12 milyon tona ya-

kın plastik atığın denizlere boşaltıldığı dünyamızı bu çevre felaketinden kurtarmak, kendimize ve gelecek nesil-

lere daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak için bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi No: 86/3 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

 SÖMESTİR TATİLİ ÖNERİLERİ 

Sömestir tatiliyle birlikte çocukların uyku saatleri değişimi, oyun saatlerinin uzaması gibi 

günlük rutinlerinde küçük esnekliklere tolerans gösterebilmek olumlu etkiler sağlayabilir. Ancak kurallar 

tamamen kaldırılmamalıdır.  

Oyun saatlerinde çocuklara sunulabilecek yeni hobiler, spor ve sanat etkinlikleri çocuğun farklı alanları 

tanımasına ve kendi yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.  

Çocuklara onların ilgi alanlarına uygun ev dışı etkinlikler sunulabilir. Sinema, gösteri, tiyatro gibi etkinlik-

lere gidilebilir. Böylece ev dışında da aileyle birlikte kaliteli vakit geçirebilen çocuk, paylaşım ve iletişim 

açısından keyifli bir tatil geçirmiş olacaktır. 

Tüm öğrenci ve velilerimize eğlenceli, mutlu anılar biriktirebilecekleri bir sömestir tatili diliyoruz. 

     İyi Dileklerimizle... 
Pakkan Okulları Rehberlik Bölümü 

Rehberlik Köşesi 

Veda değil bu, kısa bir mola.  

4 Şubat’ta tekrar görüşmek üzere… 

 İyi dileklerimizle... 


