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#OkulumPakkan
Merhaba,
İkinci yarıyılı sevinçle, özlemle karşıladık. Tatilde 
ekibimiz okulu ilk günkü haline getirip, bize pırıl 
pırıl hazırlamış. 
Bu dönem sosyal aktivite ve beceri atölyelerimizi 
daha da derinleştirmek istiyoruz. Gerek okul 
saati içinde gerekse okul sonrası için sürprizler 
hazırladık. Keyifli anlar yaşarken bedene 
ve zihne dinçlik verecek, ruhu besleyecek 
programlar için hazır olsun çocuklarımız. Yeni 
döneme “mindfullnes" ile başladık. Anı yaşama, 
dikkati, odaklanmayı kolaylaştırıcı egzersizlerle 
bedenimizin farkına varma çalışmaları çok 
rahatlatıcı… 
Kış bitmek üzere. Bahar yola çıktı. Bahçelerimiz 
bir cennet. Her boş anımızda temiz havanın, 
deniz kokusunun, orman esintisinin sarıp 
sarmaladığı okulumuzun bahçesinde 
gezinmenin tadına doyamıyoruz.

Baş Yazı

Sekizinci sınıflar için geri sayım başladı. 1 
Haziran Lise Giriş Sınavı (LGS) için daha 
programlı bir çalışma içine giriyoruz artık. Hafta 
sonu değerlendirme çalışmaları bize ışık tutacak. 
Salı, perşembe ve cumartesileri yapacağımız 
test ve tamamlayıcı çalışmalar öğrencilerimize 
istedikleri liselerin kapılarını açacak. Konuları 
nisan sonuna kadar bitirip mayısı tamamen 
tekrar, bol deneme ve zamanı iyi kullanma 
çalışmalarıyla değerlendireceğiz. Akademik 
çalışmaların önem kazandığı bir döneme 
girerken becerilerimizin de öne çıkarılacağı bir 
zamanı kucaklamaya hazırlanıyoruz.
Güzelliklerle geçsin günlerimiz...


Kış bitmek üzere. Bahar yola 
çıktı. Bahçelerimiz cennet.

YASEMİN PAKKAN 
KURUCU

 Merkez Mh, Şahinkaya Cd. 
No: 86/3

 34820 Beykoz/İstanbul
Tel 444 75 60 

info@pakkan.k12.tr
www.pakkan.k12.tr

P A K KAN  O K U L L A R I

Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü, 
yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve 
her tür fikri mülkiyet hakkı , Paktan Okul-
ları’na aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve 
sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif 
hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir 
şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde 
değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç 
verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. 

T Ü M  H A K L A R I  S A K L I D I R
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PAKKAN OKULLARINDA
PLASTİK 
BARDAK YOK

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak için Pakkan öğrencileri olarak plastik 
bardak kullanımını ortadan kaldırmaya yönelik bir kampanya başlattık. Bu nedenle tüm 
velilerimizden kampanyamıza destek olmaları için çocuklarının çantalarına 
su matarası koymalarını istiyoruz. Çünkü gelecekte Dünyamız ne 
kadar temiz olursa çocuklar da bir o kadar sağlıklı ve mutlu 
olur. 

Dünya genelinde her yıl 300 milyon ton plastik 
üretiliyor. Bu rakamın önemli bir kısmı da 
denize atılıyor.

Plastik son derece kullanışlı bir madde olsa 
da genellikle tek kullanımlık tüketim amaçlı 
üretildiği için neredeyse üretilen plastiğin yarısı 
çöp sınıfına giriyor.

Plastik yalnızca doğaya ve denizlere zarar 
vermiyor ayrıca canlı yaşamını da tehdit ediyor. 
Plastik sebebiyle olumsuz etkilenen canlı türü 
sayısının 400 olduğu düşünülüyor. Bu türlerden 
birisi de biziz.

Ocean Conservancy tarafından paylaşılan 
rakamlara göre deniz kuşlarının yüzde 60'ı ve 
deniz kaplumbağalarının tamamı plastik yiyor.

Plastik ayrıca beğenerek tükettiğimiz balıklarda 
da bulunuyor. Balıklar denizdeki atık plastiği 
yiyecek sanıyor.

Üretilen plastiğin önemli bir miktarı bir yıldan 
kısa bir sürede çöp oluyor. 

Denizlerdeki plastik 
atığın oranını belirlemek 
son derece zor olsa da 
bilim insanlarının birçoğu her 
yıl denizlere 8 milyon ton plastik 
atığın atıldığını belirtiyor. Denizlerdeki 
güncel plastik atık miktarının 150 milyon 
ton olduğu düşünülüyor.

Bu rakamlara göre denizlere her saniye bir 
çöp arabasının taşıyacağı kadar plastik atık 
bırakılıyor.

Daha da kötü olan şey bu rakamın plastik 
kullanımı arttıkça daha da artacak olması.

Ocean Conservancy örgütünün tahminlerine 
10 yıl içinde denizlerdeki plastik atık miktarı 
250 milyon tona ulaşacak ve 2050 yılı itibariyle 
denizlerde balıktan çok plastik olacak.

Eğer önlem alınmazsa 
2025 yılına kadar 
denizlerde bir ton plastik 
çöpe karşılık 3 ton balık 
olacak, 2050’den itibaren 
ise çöp miktarı balık 
miktarını geçecek. 

Plastik atık neden bu kadar zararlı?
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GÖRSEL 
SANATLAR



Bu hafta 
Görsel Sanatlar 
dersimizde 1. 
sınıflar olarak 
“Pop Art” akımını 
öğrendik ve
bu akımın 
özelliklerine 
uygun çalışmalar 
yaptık.

Pop art İngiltere’de 1954-1957 
yılları arasında ortaya çıkan, 
1959’a doğru da ABD’de yaygınlık 
kazanan bir sanat hareketini 
belirtmek için kullanılan terimdir. 
İngilizce Popular Art’ın (halk 
sanatı, popüler sanat) kısaltılmış 
biçiminden türetilmiştir.
İngiliz ve Amerikan kökenli olan 
Pop Art hareketi, gerçek anlamda 
birkaç sanatçının çalışmasından 
doğmuştur.

5

Pop Art Sanat Akımı Nedir?
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2 ve 3. sınıflar olarak bizler de 
“fovizm” sanat akımını öğrendik 
ve bu akımın temsilcilerinden 
biri olan Henri Matisse’yi 
inceledik.

Fovizm Akımı Nedir?
Fovizm, yirminci yüzyılın başlarında Les Fauves adındaki bir grup modern sanatçının 
vurgulu ve güçlü renk kullanımı etrafında şekillenen çalışmaları ile ortaya çıkmış sanat 
akımıdır. 1904’te başlayıp 1910 sonrasına kadar etkisini sürdüren akımının öncüleri André 
Derain ve Henri Matisse, bir araç olarak yoğun renk kullanımı üzerine şekillenen eserler 
ortaya koydular.



Perspektif ve kompozisyon

4. sınıf öğrencileri olarak bizler de Görsel Sanatlar 
dersimizde zıt renk, perspektif ve kompozisyon gibi
konuları aynı anda işledik.
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Bu hafta okulumuza Yaratıcı Anaokulundan gelen minik öğrencilerimizle 
keyifli vakit geçirdik. Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Yaratıcı 
Drama derslerinde birbirinden renkli etkinliklere katılan misafir 
öğrencilerimiz hem eğlendi hem de okulumuzu yakından tanıdı. Hep 
birlikte ilkokulun heyecan dolu doğasını keşfetmiş olduk.

Pakkan Okullarında ilkokula 
uyum günleri devam ediyor
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YARATICI
DRAMA



Yaratıcı Drama dersimizde bu hafta 
1.sınıflar olarak küçük sarı otomobilin 
arkadaş bulma macerası konulu 
dramatizayonu yaptık. Hepimiz istediğimiz 
rollere girerek bazen küçük sarı otomobil 
bazen de beyaz gemi, turuncu yelkenli, 
kırmızı otobüs ve yeşil bisiklet olduk. 
Böylece Hayat Bilgisi dersimizin de konusu 
olan trafik ve taşıtlarla ilgili bilgilerimizi 
pekiştirdik.

KÜÇÜK SARI OTOMOBİLİN
 ARKADAŞ BULMA MACERASI
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MÜZİK
DERSİ
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Bu hafta tatilden dönüp okulumuza kavuştuğumuz için çok 
mutluyuz. 1. sınıflar olarak müzik dersimizde “Savaşlar 
Olmasın” şarkısını söyledik ve dramatizasyonunu yaptık. 
“Avcı ve Tavşan” şarkısını da canlandırırken çok eğlendik.

2 ve 3. sınıflar olarak bizler de “Elele 
Verelim” şarkısını öğrendik ve dans ettik.

8. sınıflar olarak kendi perküsyon grubumuzun 
şefi olup kendi kendimizi yönettik. Farklı 
ritimleri birleştirip hem çoksesliliği duymaya 
çalıştık hem de ritimleri hatırlamaya çalışıp 
hafızamızı güçlendirdik.
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M indfulness (bilinçli 
farkındalık), şimdiki an 
içerisinde gerçekleşenlere 
dikkat etmeyi, bu dikkatin 
niteliğini fark etmeyi ve tüm 

bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın 
kabul etmeyi içerir.

Bilinçli farkındalık sadece şimdiki anda 
yaşamak ve şimdiki anı fark etmek değildir 
ve anlaşılması gereken iki boyutu vardır. İlk 
boyut mevcut an içinde olanları fark etmek, 
ikinci boyut ise tüm bu fark ettiklerimizi 
karşılama biçimimiz. O yüzden bilinçli 
farkındalığa, algılama ve algılananı kabul 
etmenin karışımından oluşan bir yaklaşım 
diyebiliriz çünkü sadece algılamak, 
dikkatten ibarettir; bilinçli farkındalık ise 
mevcut anı bilinçli bir akıl açık, sevgi ve 

şefkat dolu bir kalple algılamaktır.

 Mindfulness’ın kavramsal değil, 
deneyimsel olduğunu söylemek 
çok da yanlış olmayacaktır. 
Aşağı yukarı hepimiz yaşamda 
ne yapmamız gerektiğini 
biliyoruz fakat uygulamaya 
gelince sınıfta kaldığımızı 
söyleyebiliriz. Mindfulness 
bu anlamda bize kavramsal 
olarak ne yapmamız gerektiğini 
öğretmenin yanı sıra bunları 
hayata geçirmeyi sağlayacak bir 
dizi beceriyi kazandırır.

Farkındalık aynı zamanda 
hatırlamayı da içerir, fakat bu 
anılarla yaşamak değildir. Bu 
dikkatimizi ve farkındalığımızı 
tüm kalbimizle ve kabullenici 
bir şekilde şu andaki 
deneyimlerimize yönlendirmektir 

ve bu da anı tam anlamıyla yaşamaya niyet 
etmeyi gerektirir.

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

M
IN

D
FU

LN
ES

S
 E

Ğ
İT

İM
İPakkan Okulları öğretmenleri olarak yeni döneme Mindfulness (Farkındalık) eğitimi 

ile başladık. Hem öğrencilerimize hem de bize iki ay boyunca Mindfulness eğitimi 

verecek olan stres azaltma ve zorluklarla baş etme uzmanı İlksen Utlu, salı ve 

perşembe günleri öğrencilerimizle, cuma günleri de bizlerle olacak.

Mindfulness eğitimlerimiz iki ay 
boyunca hem öğrencilerimiz hem de 
öğretmenlerimiz için devam edecek.
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Çocuk, ilk günlerde okuldan yorgun gelebilir, 
dinlenmesine dikkat edilmeli. İsteksizlik duyabilir, 
sabırlı olunmalı, motive edici kısa ve net konuşmalar 
yapılmalı.

Ö
ncelikle, çocuklarımızın 
uyku düzenine dikkat 
edilmeli ve okul yaşamı 
düzenlemesi başlamış 

olmalı. Çanta hazırlıkları, arada 
tatil olduğu için biraz daha uzun 
sürebilir, bu durum da dikkate 
alınmalı. 

Bilgisayar oyunlarına verilen süre 
okulun başlaması ile net şekilde 
yeni düzene göre planlanmalı 
ve ilk günden uygulamaya 
konulmalı. 

Çocuk, ilk günlerde okuldan 
yorgun gelebilir, dinlenmesine 
dikkat edilmeli. İsteksizlik 
duyabilir, sabırlı olunmalı, motive 
edici kısa ve net konuşmalar 
yapılmalı, sohbet ortamı 
yaratılmalı ve çocuğun kendisini 
anlatması ve gününü nasıl 

geçirdiği konusunda dinlemeye 
açık olunmalı. İşimizin arasında 
dinleyici olsak da onu etkin bir 
şekilde dinleyebileceğimiz özel 
bir zaman ayırmalıyız.

İletişiminizin hep güzelliklerle 
dolu olduğu, başarılı ve sevgiyle 
geçen bir ikinci dönem olmasını 
dileriz.

Bir gülünce bin gülen bal 
suratlarınızı, koridorun bir 
başından koşarak gelip tüm 
kalbinizle bizlere sarılmalarınızı, 
“Ama hafta sonu neden var ki?” 
diyerek bizi gülümsetmelerinizi 
çok özledik...
İkinci dönem bahar demek ve 
malum #OkulumPakkan'da bahar 
yemyeşil bahçesiyle bir başka 
güzel. Hepinizi bahar tadında ve 
anlamında kucaklıyorum sevgili 
öğrencilerim. Bakın, duyuyor 
musunuz? İkinci dönemin ilk zili 
yine mutluluğumuz için çalıyor... 

Çok özledik...

Tatil bitti, 
şimdi ne yapmalıyız?

 REHBERLİK BÖLÜMÜ


