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Sevg�l� Vel�ler�m,

B�r 10 Kasım'ı daha Ulu Önder�m�z Gaz� Mustafa Kemal Atatürk'ü
saygı, özlem ve m�nnetle anarak ger�de bıraktık. Her yıl yen�den ve
yen�den kıymet�n� anladığımız, yokluğunu daha der�nden h�ssett�ğ�m�z
bu günlerde çocuklarımın nasıl hüzünlend�kler�n� görüyorum. Onlara
böyle öneml� b�r �nsanı hakkıyla anlatmış, �z�n� gösterm�ş, yokluğunu
h�ssett�rm�ş b�r öğretmen olmanın gururunu yaşasam da onlara hep
aynı şey� söylüyorum; ağlamayın evlatlarım, anlayın...

Ve tab�� k� 24 Kasım Öğretmenler günü heyecanımız da vardı bu ay.
Yaşımız, görev yılımız ne olursa olsun hep�m�z �ç�n en güzel günlerden.
S�z değerl� vel�ler�m�z�n kutlamaları, çocuklarımızın heyecanları,
canım öğretmenler�m�n güler yüzler�yle hayaller�m�n ötes�nde b�r gün
geç�rd�m y�ne. Hep�n�z �y� k� varsınız. İy� k� öğretmen�m.

Salgın neden�yle bütün kademelerde çocuklarımızın sosyal ve
duygusal gel�ş�mler�nde gördüğümüz sorunları hızla çözüyoruz. Ancak
kabul etmel�y�z k� b�r buçuk yıla varan ayrılık çocuklarımızda pek çok
şeye mâl oldu. Bu anlamda okulların her şartta açık kalacağına da�r
yapılan açıklamaları eğ�t�m cam�ası olarak sev�nçle tak�p ed�yor,
okul olarak gereken önlemler� alarak üzer�m�ze düşen� yapıyoruz.

LGS sürec�m�z hızlanıyor. Aralık ayından �t�baren ara ara
yapacağımız Onl�ne Değerlend�rme Sınavlarımıza başlıyoruz.
Duyurularını Instagram sayfamızdan tak�p edeb�l�rs�n�z. Türk�ye'n�n
her yer�nden b�nlerce öğrenc�n�n katılacağı bu sınavlara mutlaka
öğrenc�n�z� sokun der�m. Z�ra böyle sınavlarda yapılan hatalar çok
kıymetl�d�r. Hep�m�ze yol ışığı olur unutmayın. 

Maskelerle geçen b�r sonbahar yer�n� zorlu b�r kışa bırakıyor bell� k�.
Çocuklarımızın böyles� b�r dönem� en kazançlı b�ç�mde atlatması �ç�n
el�m�zden gelen� yapmaya devam...

Sevg�ler�mle...
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Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü,
yazı �çeren b�lg� ve belge, t�car� marka ve
her tür f�kr� mülk�yet hakkı Pakkan
Okulları’na a�tt�r. Yalnızca sah�pler�
tarafından ve sah�pler�n�n �zn�yle
kullanılab�l�r ve tel�f hakları
kapsamındadır. İçer�k herhang� b�r şek�lde
asla �z�ns�z kopyalanamaz, üzerler�nde
değ�ş�kl�k yapılamaz, k�ralanamaz, ödünç
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.
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10 Kasım

"Bugün O’nu anmak �ç�n sıradan b�r gün değ�l. Bugün karalar bağlama günü h�ç değ�l. Bugün O’nu daha �y� anlama,
O’nu tak�p edeb�lme, O’nun g�b� �ler� görüşlü ve vatansever olab�lme günü." Böyle seslend�k bu 10 Kasım'da da y�ne
çocuklarımıza...

“Ben�m naç�z vücudum elbet b�r gün toprak olacak fakat Türk�ye Cumhur�yet� �lelebet pay�dar kalacaktır.” d�yen
Mustafa Kemal Atatürk'ü  f�k�rler�, hayal ve özlemler�, �lke ve gayret�, hedef ve arzularıyla anlattık heps�ne. Kurduğu
Cumhur�yet ve elde ett�ğ� bağımsızlık O’nun bu vatana en büyük hed�yes�d�r, ded�k. Bu yüzden Atatürk asla
ölmeyecek; kalpler�m�zde, f�k�rler�m�zde sonsuza dek yaşamaya devam edecek d�ye sözleşt�k.

B�zler de Pakkan Okulları olarak aramızdan ayrılışının 83. Yılında Atamızı rahmetle anıyoruz. Onun açtığı yolda
gösterd�ğ� hedefe durmadan yürüyeceğ�n�ze ANT �ç�yoruz.



Öğretmenler Günü

Fen zümrem�z ve
öğrenc�ler�m�z�n �ş b�rl�ğ�yle

hazırlanan panomuz
24 Kasım’da okulumuzun ses�
oldu adeta. Öğrenc�ler�m�z
öğretmenler� �ç�n yazdığı

b�rb�r�nden değerl� mektupları
panoya asarken

öğretmenler�m�z�n her b�r�
mektuplarını okumak �ç�n
heyecanla bekled�rler.

 
Günümüz kutlu olsun!



Öğretmenler Günü

Ülkem�zde Öğretmenler Günü'nün 
24 Kasım olarak seç�lmes� elbette k�

tesadüf değ�l. Bugün Atatürk'ün
başöğretmenl�ğ� kabul ett�ğ� tar�h.

Başöğretmen Atatürk'ün aydınlattığı bu
yolda Pakkan Okulları öğretmenler�

olarak �nançla yürüyoruz.



Ana Sınıfımızdan

Ana sınıfı, 5 yaş grubu öğrenc�ler�m�zle B�l�ş�m
Teknoloj�ler� ders�nde devre yapımı mantığını
öğrend�k. SteamBox proje kutularımızdan bugün
“Robot Fırça” etk�nl�ğ� �le öğrend�ğ�m�z b�lg�ler�
uygulamaya geç�rd�k. Tüketen değ�l üreten
gençler �ç�n...



İlkokulumuzdan

BİLİM SAATİ 

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarımızda Kabarık Şamata
�s�ml� deney�m�z� yaparken hem ölçme, çözelt�
hazırlama ve gözlemleme g�b� becer�ler�
gel�şt�rd�k hem de çok eğlend�k. 

1, 2, 3 ve 4. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle Almanca deprem
v�deoları �zley�p deprem önces�nde, sırasında ve

sonrasında neler yapılması gerekt�ğ� hakkında konuştuk.
Eller�ndek� depremle �lg�l� boyama kağıtlarını uygun olan
cümlelerle b�rleşt�rd�ler. Bunları boyadılar ve panolarına

astılar. Ayrıca ortaokul Almanca panolarını da bu
b�lg�lerle süsled�k.



İlkokulumuzdan

Çocuklarımız kor�dorlarda gez�n�rken panomuza d�kkat kes�l�p
küçük konuşmalar yapmaya başladı b�le. Doğru b�ld�kler�
yanlışların üzer�nden geçerek �lerl�yoruz.



Eko Okul PAKKAN

Eko Okul kapsamında Sosyal B�lg�ler ders�nde
öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte “Orman Yangınlarının
Neden Çıktığı” Konusunda af�ş çalışması yapıldı. 
Orman yangınlarının dünya üzer�ndek� etk�ler�
hakkında konuşuldu. Yanan ormanlardak� ağaç
çeş�tl�l�ğ�, yanan ağaçların kaç yılda yen�lend�ğ�
hakkında öğrenc�ler�m�ze b�lg�ler ver�ld�.

Görsel Sanatlar ders�nde öğrenc�ler�m�zle
Dünya'dak� ortak atıkları konuştuk ve ortak

atıkların neler olab�leceğ�ne karar verd�k. Bu
atıklarla �lg�l� poster çalışması yaptık ve

panolarımızda serg�led�k.

Görsel Sanatlar

3. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle #PopArt akımını �şl�yorduk
bu karelerde. Renkler� konuşup, çağdaş sanatı tartıştık.

Andy Warhol �le tanıştı çocuklarımız. Fotoğraf
mak�nes�n�n hayatımızda olmasıyla olmaması

arasındak� farkı ve sanata kattığı durumları �rdeled�k
bol bol. Sanat hayata anlam katar!



Kulüpler�m�zden

Dünyada sadece üç tane bulunan 'Uzay Kampı'nın
Türk�ye İzm�r’dek� merkez� �le Özel Pakkan Okulları
arasında yapılan Partner School Sc�ence Program -
PSSP (Kardeş Okullarla B�l�m Programı - KOBP)
kapsamındak� kulüp etk�nl�kler�m�z� tüm heyecanıyla
sürdürüyoruz.

PSSP kulübünün amacı dünyanın dört b�r yanından
uzay b�l�mler�ne �lg� duyan öğrenc�ler� b�r araya
get�rmek ve NASA temell� öğrenme materyaller�,
STEAM ve proje temell� öğret�m yöntemler�
kullanılarak b�l�msel çalışmalar yapmak. Bu ves�leyle
kasım ayında, program kapsamında bel�rlenen ve
kardeş okulumuz olan Polonya Varşova’dak� Human
to Human Schools �le �lk v�deo konferansımızı
gerçekleşt�rerek tanıştık. İng�l�zce olarak yürütülen
bu program b�l�m alanında olduğu kadar yabancı
d�l gel�ş�m�ne de katkı sağlıyor.

Bundan sonra her ay �k� kardeş okulun karar verd�ğ�
proje seç�lerek �lg�l� materyaller hazırlanacak. İlk
projem�z olan “M�ss�on Patch” sunumunu v�deo
konferans yöntem� kullanarak kardeş okulumuzla
b�rl�kte gerçekleşt�rd�k b�le.

PARTNER SCHOOL SCIENCE PROGRAM (PSSP)PARTNER SCHOOL SCIENCE PROGRAM (PSSP)

Müz�k

Okulumuzda müz�k ders�m�z� b�r hafta “Müz�k
Kültürü” b�r hafta "Müz�k Teor�s�” b�ç�m�nde
�şl�yoruz.

Bu ay “Müz�k Teor�s�” dersler�nde ses�n oluşumu,
�nsan sesler� ve d�yafram nefes� �le �lg�l�
çalışmalar yaptık. Doğru nefes almanın �nsan
hayatındak� önem� ve bu konuda b�l�nmeyenler�
�şled�ğ�m�z dersler�m�zde salgın koşullarını
önemseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Ortaokulumuzdan

6. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle Matemat�k
ders�nde yen� öğrend�ğ�m�z konu olan “Tam
Sayılar” �le �lg�l� anlık ger� b�ld�r�m vereb�lmek
ve öğrenc�ler�n durumunu gözlemleyeb�lmek
adına b�r etk�nl�k yaptık. Öğrenc�ler�m�z,
tahtaya yansıtılan sorulara dağıttığımız QR
kodları �le doğru olduğunu düşündükler�
cevapları �şaret ett�ler. QR okuyucu �le bunları
okutup anlık olarak sınıfta doğru yapılma
yüzdeler�n� ve k�mler�n doğru veya yanlış
cevap verd�ğ�n� görüp hemen üzer�ne
konuşma fırsatı bulduk. Varsa gözlenen
eks�kler�n üzer�nden hemen geçerek key�fl� b�r
ders yaptık. Öğrenc�ler �ç�n de farklı b�r
etk�nl�k olup standart soru çözüm r�tm�nden
dışarıya çıkarak hareketl� ve eğlencel� anlar
yaşadık.

5. sınıftak�
öğrenc�ler�m�zle,
d�s�pl�nler arası �l�şk�ye
dayalı çalışmalar
yapıyoruz. 

Fen B�l�mler� ve B�l�ş�m
Teknoloj�ler� ders�n�
�l�şk�lend�rd�ğ�m�z bu
çalışmada öğrenmede
kolaylık sağlama, günlük
hayatla �l�şk�lend�rme,
derse katılımı arttırma,
konuyu somut hale
get�rme, konunun
pek�şt�r�lmes�n� sağlama,
kalıcılığı sağlama,
derslere karşı olumlu tutum
gel�şt�rme, başarıyı
arttırma, b�l�şsel, duyuşsal
ve sosyal gel�ş�me katkı
sağlama ve araştırma
becer�s�n� gel�şt�rme
hedefler�m�z arasında.



Ortaokulumuzdan

5. sınıftak� öğrenc�ler�m�z Fen
B�l�mler� ders�nde ekmek, kahve,

yoğurt, peyn�r g�b� bes�n maddeler�n�
uygun sıcaklık ve neml� ortamda
bekleterek küflenmes�n� �zled�ler.
Küflenen bes�n maddeler�n�n nasıl
göründüğünü önce çıplak gözle

�nceled�ler.

Sonra küf mantarlarını m�kroskop
altında �nceleyerek aralarındak�
farkı deney raporlarına not ett�ler.

Böylece farklı
bes�n
maddeler�ndek�
küfü �ncelerken
küf mantarları �le
�lg�l� b�lmed�kler�
özell�kler�
öğrenme fırsatı
yakaladılar.



Ortaokulumuzdan

6. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle �lk ün�tem�z olan 'Güneş
S�stem� ve Tutulmalar’da önce laboratuvar
ortamında Güneş S�stem�, Güneş Tutulması ve Ay
Tutulması modelleme çalışmalarını yaptık. 

Sonra Güneş S�stem�’ndek� gezegenler�n kend�
etrafında dönme ve Güneş etrafındak� dolanım
hareket�n� bahçem�zde deneyerek öğrend�k.

Son konumuz olan S�nd�r�m S�stem�’nde �se s�nd�r�m
s�stem� organlarından m�de ve �nce bağırsak yapısını

laboratuvarımızda �nceleyerek b�lg�n�n teor�de
kalmamasını sağladık.

6. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle Destek ve Hareket
S�stem� konumuzda laboratuvarımızda kem�k
çeş�tler�n� ve bölümler�n� hayvan kem�kler�
üzer�nde �nceled�k.



Ortaokulumuzdan

Sosyal B�lg�ler ders�ndey�z bu sefer...

Ülkem�z�n doğal ve tar�h� güzell�kler�
üzer�ne çalışıyoruz. O kadar çok
değer�m�z var k�... Anlata anlata, yaza
ç�ze b�t�rem�yoruz.



Ortaokulumuzdan

5 ve 6. sınıftak� öğrenc�ler�m�z
Stratej� ve Akıl Oyunları Kulübünde
b�r�nc� çeyrekte “Mangala” ve
“Revers�” oyunlarını öğrend�.
Öğrenc�ler�n �ç�ndek� yaratıcılığı
ortaya çıkarmak, gel�şt�rmek,
anal�t�k düşünme becer�ler�n�
arttırmak, eleşt�rel düşünme, takım
�ç�nde çalışab�lme, zamanı en �y�
şek�lde kullanma ve problem çözme
becer�ler�n� kazandırmak
kulübümüzün temel amaçları
arasında. Öğrenc�ler�m�z bu ayk�
çalışmalarında kend� stratej�ler�n�
gel�şt�rd�ler ve kend� aralarında
turnuvalar yaptılar. Şu an
öğrend�kler� ve gel�şt�rd�kler�
stratej�ler� aralarına yen� katılan
arkadaşlarına öğret�yorlar. 

8. sınıftak� öğrenc�ler�m�z LGS
çalışmalarına hızla devam ed�yor.
Bu sefer öğrenc�ler�m�z Eko-
Okullar Sıfır Atık Projes�’ne d�kkat
çekmek amacıyla hazırlanan ve
“sıfır atık” konusunu kapsayan
becer� temell� sorular üzer�nde
çalışıyorlar.



Ortaokulumuzdan

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
kapsamında Sosyal B�lg�ler ders�nde
öğrenc�ler�m�z haklarını anlatan res�mler
ç�zd�ler. D�lekçe hakkını kullanarak
düşünceler�n� ve �stekler�n� okul �dares� ve
öğretmenler�yle paylaştılar.

We have watched a v�deo as an �ntroduct�on to
natural d�sasters. We learned all about the
d�fferent types of natural d�sasters. We a made
a poster of natural d�sasters.



Kasımda çevr�m �ç� eğ�t�m başkadır!

Kasım ayının son günler� İstanbul �ç�n çok fırtınalı günler oldu. Val�l�ğ�n
açıklamasıyla yüz yüze eğ�t�me b�r gün ara ver�ld�. Ancak Pakkan
Okullarında eğ�t�me çevr�m �ç� olarak, kes�nt�s�z devam ed�ld�.

4. sınıftak�
öğrenc�ler�m�zle hızlı
soru çözme tekn�kler�n�
kullanarak ve zaman
yönet�m�ne d�kkat
ederek soru çözüyoruz
ara ara. İşte onlardan
b�r� daha...

Dışarıda yağmur fırtına olab�l�r. Pakkan
öğrenc�ler� ve öğretmenler� okulda

olmayab�l�r. Ancak y�ne de aynı �stek ve
heyecanla çevr�m �ç� buluşur herkes ve
kaldığı yerden devam eder aşk; eğ�t�m

aşkı... Ne de olsa okul sadece çatısı olan b�r
b�na değ�ld�r b�z�m �ç�n.

7. sınıftak�
öğrenc�ler�m�zle

Osmanlı Devlet�’n�n
fet�h pol�t�kası

konusuyla �lg�l� tekrar
testler� çözdük.

7A �le Sunay Akın metn�
üzer�ne sohbet ett�k.

6A'nın gülümseyen
yüzler� tam kadro

ekran başındaydı...
Kameralar da açık

tab��. :)

İk�ler�m�ze bakmaya
doyamazsınız k�...

B�r Türkçe ders� �ç�n
ekran başına

k�tlenenlerde bu ay...



Ortaokulumuzdan

7. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle de Kabarık
Şamata deney�n� yaptık. Öğrenc�ler�m�z
hem key�fl� ve renkl� vak�t geç�rd� hem de
as�t-baz tepk�meler� hakkında f�k�r sah�b�
oldu.

5. sınıftak� öğrenc�ler�m�z "Mayalanma"
�le �lg�l� çalışmaları �ç�n turşu yapmak
�sted�. Turşu yapımı sırasında
mayalanmanın nasıl olduğu hakkında
araştırdıkları b�lg�ler� b�rb�rler�yle
paylaştılar.



Rehberl�k

Tüm ortaokul sınıflarımızda d�kkat gel�şt�rme
etk�nl�kler�nden b�r� olan sağ-sol bey�n

egzers�zler�n� yaptık. Sağ-sol bey�n egzers�zler�
beyn�m�z� hem mantıksal hem de duygusal yönden

gel�şt�rmeye yardımcı olur. Bahçede yaptığımız
çapraz hareket egzers�zler� ve ç�ft el�m�z�

kullanarak yaptığımız çalışmalar odaklanma ve
d�kkat becer�s�n� gel�şt�ren eğlencel�, b�raz da
zorlayıcı etk�nl�klerd�. Beyn�m�z� gel�şt�rmek �ç�n
yaptığımız ç�ft el egzers�zler�n� aşamalı olarak

zorlaştırmamız gerek�r. S�zler de evde
çocuklarınızla bu tarz egzers�zler� deneyerek

eğleneb�l�rs�n�z 

Bu ayk� b�r d�ğer konumuz ‘’İlet�ş�m Becer�ler�’’ �d�. Çocuklarımızın
�let�ş�m becer�ler�n�n gel�şmes�nde en öneml� etmen etk�n
d�nlemed�r. D�nleme ve konuşma becer�ler�n� desteklemek adına
sınıflarımızda �k�şerl� gruplar hal�nde key�fl� b�r oyun oynadık.
Oyuncunun b�r� kağıda ç�z�l� nesneler�, nesnen�n adını söylemeden
ve hareket kullanmadan anlattı, d�ğer� de anlatılan şekl� ç�zmeye
çalıştı. Acaba �k� kağıtta da aynı şek�l ç�z�lm�ş m�d�r? 



Bu Ay Ne Okuduk?

Her hafta Türkçe dersler�m�z�n b�r saat�nde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıftak�
öğrenc�ler�m�z, sınıflarıyla b�rl�kte eş zamanlı, aynı k�tabı okuyor ve k�tabı okuduktan
sonra k�tapla �lg�l� çeş�tl� etk�nl�kler yapıyor. Bu ay 5. sınıftak� öğrenc�ler�m�z Ege
Kıyılarından Esk� Zaman Masalları'nı, 6. sınıftak� öğrenc�ler�m�z Sadako ve B�n Turna
Kuşu'nu, 7. sınıftak� kuzularımız Konuk Değ�l Baş Belası'nı, 8. sınıftak� çocuklarımızsa
Beyaz Zambaklar Ülkes�nde k�tabını okudu.
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VENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN

NEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE KARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKAN

MKUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAK

EN BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAAR

DE KARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKO

ER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN BELMATUĞRUL BA

MİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE KARAARSLAN AYTE

EBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CE

HARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRU

ENZARA CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN Ö

TARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN B

YNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE K

EMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNER

ENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YAS

ALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE KARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKANLI A

UTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKR

N BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARS

E KARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKOY

ER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN BELMATUĞRUL BA

MİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE KARAARSLAN AYTEN

İLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYDA

R CEMSEYMEN BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEP

LİDE KARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKU

URBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYME

ZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİD

UAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNE

BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNP

A CEMBALÇIKANLI AYŞEBİL

GÜRÖNER 

Bu ay yaptığımız canlı yayında y�ne eğ�t�m
gündem�ne a�t bazı başlıkları ekrana taşıdık ve
sorularınızı cevapladık. Son günler�n öneml�
markası hal�ne gelen #PakkanL�ve'lar kasım
ayında da y�ne dopdoluydu. 

#PakkanL�ve

Ortaokul öğrenc�ler�m�z Eko Okullar projes� kapsamında Türkçe ders�nde “Orman” konulu sloganlar hazırladılar.
Sloganlarını hazırlamadan önce “Slogan ned�r?”, “Slogan nasıl yazılır?” sorularını araştırıp sınıfta b�rb�rler�ne
sundular. Daha sonrasında �se kend� sloganlarını oluşturup bu sloganları res�mled�ler.

Ortaokulumuzdan



@PakkanOkullar� pakkanokullar�.k12.tr �nfo@pakkanokullar�.k12.tr

ÖĞ R E NM E Y E  O D A K L A N I Y O R ,  Ç A B A Y I  A L K I Ş L I Y O R U Z .


