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Merhaba Sevgili Okurlar,

 Taze bir toprağa pırıl pırıl bir tohum atmak gibi yeni bir sayının 
heyecanını yaşıyoruz.

  Gökyüzü’nün yıldızları ve öğretmenleri olarak dopdolu geçen bir
öğretim yılını geride bırakmak üzereyiz. Dergimizin 7. sayısını sizlere 
sunmaktan gururluyuz ve mutluyuz.

 Dersler ve sosyal etkinlikle yoğun geçen 2017-2018 öğretim yılının 
sonunda düşündüklerimizi, hissettiklerimizi ilkokuldan ortaokula kadar her 
yaştan kıymetli yıldız yüreklerimizin amatör ruhla ve heyecanla kaleme 
aldıkları satırları, o güzel hikâyeleri, anıları, denemeleri, makaleleri ve 
şiirleri çok da müdahale etmeden okumanıza sunduk.  Düşündük ki bu 
çalışmalar geleceğin şair ve yazarlarının habercisidir. Bu coşkuyla
öğrencilerimize destek olduk. Dile gelen satırların her biri için sevgi ve emek 
verdik. Yeni bir şey ortaya koymanın öğrencilerimizi nasıl mutlu ettiğini 
gördük. Onları yeniyi daha iyiyi bulmaya yönlendirmeyi amaç 
edindik.

 Bu gurur verici tabloda emeği geçen öğrencilerimize,
öğretmenlerimize; bizlerden desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize ve 
genel müdürlüğümüze teşekkür ederiz.

 Şimdi sıra sizin. Gözleriniz sayfalarımızda dolaşırken yüreğiniz de 
hoşgörüyle kucaklasın Gökyüzü’nü.

 Unutmayın, okunmayan her yazı eksiktir.

 Bir başka sayımızda buluşmak üzere…

Fatma ÇELİKPENÇE
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 Uzun ve zorlu bir süreç olan eğitim, sonuçları uzun sürede alınan bir hizmettir. Bu hizmeti 

en iyi şekilde verebilmek adına büyük bir istek ve özveri ile geçirmekte olduğumuz bir yılı daha 

geride bırakıyoruz. Sevgili çocuklarımız, sizleri yarınlara hazırlarken gelişiminize her yönden 

katkıda bulunabilmek için yaptığımız çalışmalarda göstermiş olduğunuz çaba ve gayret en büyük 

desteğimiz oldu. Çalışmalarınız ve başarılarınızla gurur duyuyor, geleceğe daha umutlu 

bakıyoruz. Bizler size güveniyoruz,siz de kendinize inanın ve güvenin. Yaşam serüveninizde 

karşınıza çıkabilecek engel ve güçlüklere azim ve sabırla yaklaşarak ideallerinize doğru

ilerlemeye devam edin. Hayatı sevin, unutmayın ki severek yaptığınız her şey sizin için

kolaylaşacaktır.

 Bugün GÖKYÜZÜNÜN yarın VATANIMIZIN parlayan yıldızları, sevgi rehberiniz, başarı 

hedefiniz, mutluluk parolanız olsun. Sizleri başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini dilediğimiz yeni 

bir yıla doğru uğurlarken  hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 

Aynur DOĞAN
İlkokul-Ortaokul Müdürü

Eğitim Koordinatörü
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Saygıyla
Sevgiyle
Umutla
Bir Dönem Daha Bitti…

Sene
Biterken

 Belirlenmiş güzel hedeflere ulaşmak için en güzel, en masum yol çocuk kalbidir. Bir amaçtır, bir idealdir, 
yürüdüğümüz hayat caddesinin en güzel, en mis kokulu çiçekleridir. Her şeyden önce geleceğimizdir. 
 Bu yıl da geleceğimizin mimarları olan çocuklarımız karnelerini aldılar. Çocuklarımızı, bu güne ulaştırmak için 
bizler siz değerli velilerimizin de desteğiyle elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu çocuklar 
hepimizin… Onların hayalleri hayallerimiz, umutları umutlarımız,sevinçleri sevinçlerimiz…
 Öğrencilerimizin hayatında bir pencere açıp, temellerine bir kaç damla su, ufuklarına bir tutam ışık olduysak 
ne mutlu bize.  
 Çiçek kokulu biricik öğrencilerimiz,                           
 Bir ülkenin geleceği olduğunuzu ve sizden çok şey beklendiğini bilerek çok çalışın. Bu konuda hiç şüpheniz 
olmasın ki biz öğretmenleriniz ve sevgili aileleriniz ihtiyacınız olduğunda yanı başınızda olacaktır. Dinimizin
evrensel eşsiz değerleri ışığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine ilim, 
bilim ve sanat yolunda tuttuğu meşaleyle sizlerin her zaman haktan, doğrudan ve çağdaşlıktan yana olacağınıza 
yürekten inanıyorum. 
 Güzel geleceğiniz aydınlık, ümitleriniz her zaman yemyeşil olsun!

Nurhayat GÖZÜKÜÇÜK
İlkokul Müdür Yardımcısı

 Gökyüzünde  yoğun geçen bir ders yılını daha tamamlarken, bir kısmınız yeni eğitim-öğretim yuvalarına 
yelken açacak, bir kısmınız “ GÖKYÜZÜ”nde parlamaya devam edecek. Bir dönemi daha bitirmenin mutluluğunu, 
heyecanını ve sizlerden ayrılmanın hüznünü aynı anda yaşıyoruz. Biliniz ki, ülkenizi ve milletinizi ancak eğitimle 
yükseltebilirsiniz. Gelişmiş toplumlar çağdaş uygarlık düzeyine ancak ve ancak bilim, sanat ve sporla ulaşabilirler. 
Yaşamınızın hiçbir döneminde bilimden, sanattan, spordan ve güzel ahlaktan uzaklaşmayın. Sağlıklı, saygılı, mutlu, 
devletine ve milletine bağlı bireyler olmanız en büyük temennimdir. 

 Gönlünüzce bir tatil geçirmeniz dileğiyle sevgi ve saygılarımla…

Mehmet DEMİRCİ
Ortaokul Müdür Yardımcısı
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8. Gökyüzü Anaokulları Resim Şenliğinde
Dereceye Giren Eserler

1. Olan Eser: Ayşe Melek KÖSE - Mektebim Koleji

3. Olan Eser: Makbule Efnan YILMAZ
Özel Gökyüzü Adatepe Anaokulu

2. Olan Eser: Doğa ACILIOĞLU - Deniz İş İlkokulu

Özel Gökyüzü İlkokulu
3-C sınıfı öğrencimiz

Duru Buğlem DEMİR,
Cumhuriyet Konulu

Resim Yarışmasında
Maltepe İlçe 3.sü

olmuştur.



Her sabah üstümü giyinir, saçımı tararım.
Okul servisini bekler, okula giderim.
Okula gidince arkadaşlarımı görünce;
Mutlu olurum; çünkü ben okulumu çok severim!

OKULUM

Canım annem,
Sen lale gibi kokarsın.
Aynı laleler gibi,
Beni sevgiyle sararsın.

Sanki gökyüzünde bir yıldız gibi,
Parlıyorsun sen annem,
Kalbimde bir gülsün sen,
Seni ne çok severim annem.

Yüzün her güldüğünde,
Gözümde bir gökkuşağı canlanır,
Sen benim rengârenk gözbebeğim,
Canımın canı annemsin.

CANIM ANNEM

Yeni yeni bilgiler öğrenirim,
Bilmediğim her şeyi okulumda öğrenirim.
Öğretmenlerim ne iyiler,
Hem ödev verirler hem bizimle eğlenirler.

Yeni yeni bilgiler,
Çeşitli faaliyetler,
Gücümüze güç katar, 
Benim neşe kaynağım sevgili okulum.

Canım okulum benim,
Seni çok çok severim,
Her sabah neşeyle yine,
Sevgiyle sana gelirim.

OKULUM
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ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI

Beyza KILAVUZ  1 / A

Sabahleyin en erken 
Yataktan kalkan benim 
Okuluma koşarken 
Günaydın öğretmenim. 

Bizi her zaman seversin. 
Çok bilgiler verirsin. 
Hep nasihat verirsin 
Canım öğretmenim 
 
Benim öğretmenim 
Bir tanedir. 
Kalem ile silgi ile, 
Gelir canım öğretmenim.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Ben annemi çok severim 
Melek gibisin canım annem. 
Sen üzülme sakın 
Melek gibisin canım annem. 
 
Ninnilerinle uyudum 
Görmeyince ağladım. 
Her an yanımdasın. 
Melek gibisin canım annem 

ANNEM

Tatlı dilli, 
Pek sevgili, 
Çok bilgili, 
Canım annem.
  
Bir bilsen seni benim
Ne kadar sevdiğimi.  
Bir gün görmesem bile dayanamam 
Canım annem,canım annem.

ANNEM

Zeynep İrem ÇAĞLAR  1 / C

Zeynep Duru AYDIN  1 / C

Tüsem ÜNAL  1 / C

Ela Su ÖZÇELİK  1 / B

Duru AKÇİN  1 / B



ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI

Ayak sesimden tanır. 
Oyun başladı sanır. 
Dokunsam huylanır 
Boncuk gözlü kedim.

Sevildiğini bilir. 
Sesi yükselir. 
Koşar yanıma gelir 
Boncuk gözlü kedim.

KEDİM

Mehmet Mustafa DİNÇEL  1 / C

Şahmelek KINIK  2 / B

Güler yüzlü kardeşim 
Sen olmadan oynayamam 
Bir bilsen seni çok 
Seviyorum kardeşim. 
 
Kardeş demek 
Can demek 
Ben de senin canın 
Güler yüzlü kardeşim.

KARDEŞİM

Feraye DARCAN  1 / C

O uzun kulağıyla,
Hemen duyar her yeri.

O havucu olmadan,
Gitmez hiçbir yere.
O sevimli mi sevimli tavşan,
Bahçemize girdikçe
Bırakmaz bize sebze, meyve!

TAVŞAN

Diyar ADIGÖZEL  1 / C

9“Yıldızlar Gökyüzünde Parlar”

ÖĞRETMENİM

 Ben Gökyüzü Koleji 2.sınıf öğrencisiyim.
Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Okul benim 
ikinci evimdir.

 Okulda en çok kimi seviyorum biliyor 
musunuz? Tabii ki öğretmenimi. Öğretmenimin sapsarı 
saçları yumuşacık sevgi dolu bir kalbi var, tıpkı annem 
gibi... O çok bilgili, her şeyi biliyor ve bize öğretmek için 
uğraşıyor ayrıca da beni çok seviyor.

 Canım öğretmenim, seni çok seviyor ve senden 
hiç ayrılmak istemiyorum. Hep seninle olmak 
istiyorum. Sana sımsıkı sarılmak ve öpmek istiyorum.

 Seni çok seven minik kızın Şahmelek.

Bugün annemin yüzü,
Her zamankinden güzel.
Sebebini sorunca,
Sebebi sensin dedi.

Benim annem bir melek.
Yüzü her zaman güler.
Üzüldüğü zamanlar,
İçimi acı kaplar.

Benim sevincim için,
Günümü hep gün eder.
Bende hep gülümserim,
Annem hep gülsün diye.

BENİM ANNEM

Poyraz Ali ÇİFT  2 / A
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DRAMA

TİYATRO
 Tiyatronun en güzel tanımını rahmetli tiyatro sanatçısı Tevfik Gelenbe yapmıştır. Tiyatro; insanı, insana, 
insanla anlatma sanatıdır sözü tiyatro camiasının hep dilinde ve hafızasındadır.

 Tiyatro, dramayla bağımlı değil, ama özerk bir sanat biçimidir. Tiyatro, süreçsel bir sanat olarak aynı 
zamanda sanatsal etkinliktir; sanat yapıtı ve etkinliği olarak özdeştir, onun içinde başlıca bileşken bir ögesi izleyicidir.

 Tiyatro; ses, mimik, kostüm, makyaj, maske, ışık, müzik vb.  kendi ögelerinin gösterge özellikleriyle
belirlenmiş bir gösterge sistemini oluşturur.

 Tiyatro, çeşitli ölçütlere göre tanım tanım sınıflandırılabilir.

 1- Türüne göre: Örneğin; kukla tiyatrosu, gölge tiyatrosu, kabare, müzikal, varyete 
 2- Yazara, dönemlere göre: Örneğin; Shakespeare tiyatrosu
 3- Katılanlara göre: Örneğin; Amatör tiyatro, Profesyonel tiyatro
 4- Sınıflara göre: Örneğin; Burjuva tiyatrosu, Saray tiyatrosu, Halk tiyatrosu, İşçi tiyatrosu 
 5- İzleyiciye göre: Örneğin; Çocuk tiyatrosu, Köy tiyatrosu
 6- Etkinlik biçimine göre: Örneğin; Gezici tiyatro, Yerleşik tiyatro, Sokak tiyatrosu vb.

 Drama öğretmeni olarak çocuklarınızla oynadığım skeçleri, konferans salonumuzda "TİYATRO" edasında 
sahnelemek keza oynamak harika sevgili veliler.

 William Shakespeare sözünün muhteşem derinliğinde " Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu "

 Sevgi ve Saygılarımla,

Levent SANCAR
Drama Öğretmeni
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Koşarak gittim okuluma,
Heyecanla çıktım sınıfıma.
Başta çekingendim ama,
Arkadaş edindim sonuçta.

Öğretmenimi çok sevdim,
Sınıfımı çok sevdim,
Okulumu çok sevdim,
Günüm hiç bitmesin dedim.

Günüm bitiyordu neredeyse.
Hoşça kal dedim herkese.
Eve gittim neşeyle.
Yaşadıklarımı paylaştım sevinçle.

OKULUN İLK GÜNÜ

Azra DEDE  3 / A

Okuma yazma öğrendim.
Kitapların dünyasına geldim.

Bu güzel dünyada. 
Okudum, okudum, büyüdüm.

Okudukça yenisi geldi.
Bana bilgi getirdi.
Aldığım bilgiler,

Bana neşe verdiler.

En iyi dost odur.
Her zaman yanındadır.

Yolunu aydınlatır,
Bilgi onda saklıdır.

KİTAP

Ali Muhsin KÖKSAL  3 / A

Okullar kapanmak üzere,
Yani tatil gelmek üzere
Ben bu yaz gezeceğim, dolaşacağım.
Öğretmenim ödev verme!

Teşekkür ederim öğretmenim
Ben bu yaz gezeceğim, dolaşacağım.
Sınavlar bitti,
Geziler geldi.

Ödev yok gezmek var,
Ama  yine de çalışacağız.
Teşekkürler öğretmenim!
Sizi çok seviyorum.

YAZ TATİLİ GELMEK ÜZERE

Elif Defne GÜVEN  2 / C

Okul bitmek üzere
Öğrendik bir sene.
Arkadaşlarınla vedalaş
Çünkü tatil başlıyor.

Haziran, temmuz, ağustos
Yaz aylarıdır unutma.
Şehir şehir dolaş
Yeter ki sen eğlen.

Ama ödev yapmayı unutma,
Derslerine de çalış.
Derslerinden geri kalma,
Tatil bitsin artık okul başlasın.

OKUL BİTMEK ÜZERE

Hayat Sude YÜCELEN  2 / C

ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI
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Annem, babam, ağabeyim.
Sizi çok hem de çok severim.
Bana çok emek verdiniz.
Hepinize çok teşekkür ederim.

Anneciğim sen bana hep arkadaş oldun.
Babacığım ne istersem hemen yapıyorsun.
Ağabeyciğim bana hep sürprizler yapıyorsun.
Ailem size çok teşekkürler.

AİLE

Öğrettin sen bize 
Ğ ‘yi bile.
Rastladık senin sevgine,
Emek verdin sen bize,
Teşekkür ederiz biz size.
Merhametle karşılarsın sen bizi,
Emek verdin sen bize.
Ne zaman yanımızdan ayrılsan özleriz
biz senin kokunu bile…

ÖĞRETMEN

Tuğçe Şükran TONGÜN  3 / B

Şevval TUNCAY  3 / C

Zehra SİPAHİOĞLU  3 / C

Bize her şeyi öğreten 
Sensin öğretmenim.
Matematik, Türkçe, Fen
Hepsini sen öğrettin.
Canım benim öğretmenim,
Seni her zaman sevdim.
Her şeyi sen öğrettin.

ÖĞRETMENİM

Dilek ÖZCAN  3 / C

ÖĞRETMENİMİZ

 Öğretmenim, siz bizim ailemizden sonra gelen 
kişisiniz. Siz bizim için çok değerlisiniz.

 Siz bize matematiği, fen bilgisini, hayat bilgisini, 
Türkçeyi her şeyi öğreten kişisiniz. Siz bizim için çok 
kıymetlisiniz. Siz benim gözümde bir meleksiniz
öğretmenim. Biz siz olduğunuz için günlerimizin
kıymetini bilmeliyiz. İyi ki varsınız öğretmenim.

Öğretmenim tatlıdır, 
Öğretmenim güzeldir,
Öğretmenim hep güler,
O her zaman özeldir.

Çiçekler güzel kokar.
Niye bizi sulamıyorsunuz diye sorar.
Ağaçlar bize meyve verir, gölge yapar.
Bizi kesmeyin diye söylenir.

Doğa bizim yaşam alanımızdır.
Her zaman yanımızdadır.
Doğamızı koruyalım.
Canlıları sevelim.

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar.
Hepsi doğada yaşar.
Doğaya en çok zararı, yine insanlar verir.
Doğamızı sevelim, koruyalım.

DOĞA

Elifnaz SAYICI  3 / B

ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI
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MÜZİĞİN BAŞLANGICI

 Bazı araştırmacılara göre, insanın doğa ve hayvan seslerini taklit etme yeteneğiyle müziği geliştirdiğini, 
dilbilimcilere göre ise müziğin şiirden döndüğünü öne sürmüşlerdir. Bu iki düşünce de, ilk müziğin insan sesi olduğu 
açıklar. İlk çağda insanlar kendilerini savunmak ve doğadan korunmak için kullandıkları araç gereçleri kullanarak 
doğanın seslerini taklit etmeye başlamışlar ve yaratmış oldukları müzikleri, yırtıcı hayvanlardan korunmak ve 
kendilerini savunmak için kullanmışlar. Bu durumda insanların ilk müzik aleti olarak taşları ve kemik parçalarını 
kullandıklarını, bunları birbirine vurarak değişik ritimlerle ses çıkarttıklarını söylemek doğrudur. O zamanlardaki 
müziği, bir bebeğin  belli ritimsel kalıplar ve hecelerle sesler çıkartmalarına benzetebiliriz. Kısacası, ilk çağ
insanlarının konuşma ve hayatta kalma güdüleri ile çıkarttıkları çeşitli sesler bugünkü müziğin başlangıcıdır.  

 İlk çağda dil becerisi yavaş yavaş gelişmeye başladıkça daha din fikri oluşmadığı için insanlar bu
oluşturdukları müziği, ayinsel törenlerde kullanmaya başlamışlardır. Bu araştırmalara göre ilk kaynakların son 
400-500 seneye ait olduğunu, son zamanlarda da kullandığımız tam ve gelişkin nota yazısının ise 150-200 senelik 
bir geçmişi aydınlattığını görürüz.

 Eski Yunan’da müziksel gelişimi etkileyen filozofların başında Sisamlı Pythagoras (Pisagor) gelmektedir. 
Müziksel uyumu matematiksel formüllerle dile getirmiş ve günümüzde tüm bir müzik sisteminin doğru
tonlanmasını sağlayan " Entonasyon" a ulaşılmıştır. Müzik araştırmacıları Antik Yunan’ın müziğin gerçek başlangıç 
noktası ve sonrasında ise zamanla Batı'da gelişen dini müziğin esas gelişiminde başlangıç noktası olarak kabul
etmektedirler.

 Çalınan ve söylenen müzik yapıtlarını yazılabilir hale getirmeyi ilk düşünen ve bunu kısmen de olsa başaran 
kişi Boethius (M.S 480-524)’tur. Alman ve İngilizlerin son zamanlarda dahi kullandıkları notalara harf isimi verilen 
(La) sesiyle başlayan gam bulmuştur.

 A(LA)- B(Sİ)-C(DO)- D(RE)- E(Mİ)- F(FA)- G(SOL)

 Ancak bu harfler ve sonrasında bulunan neuma denilen işaretler eserlerin kusursuz çalınması ve ezginin 
hatırlanması için yetersiz kalmış bunun sonucunda ise çizgiler önceleri iki ve üç iken beşe kadar çıkartılmıştır ve 
günümüzde ki PORTE (notaların yazılmasına yarayan çizgi ve aralıklar) ortaya çıkmıştır. Bu çizgilerin ve aralıkların 
notaya isim vermesi sonucunda ise sesler tam anlamı ile okunabilir hal gelmiştir.

Begüm KAYGUSUZ
Müzik Öğretmeni
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Okulum okulum güzel okulum.
Seni çok seviyorum okulum.
Okulum bilgi yuvasısın.
Bilgiler senin içinde saklıdır.

Kitaplarınla okulu bir güzel süslersin.
Bahçendeki çocukları öper, koklar, seversin.
Okulda öğretmenler annelerimiz gibidir.
Okumayı, yazmayı onlar öğretenlerdir.

GÜZEL OKULUM

Nehir ARAS  3 / B

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

 Furkan ve Ali adında iki arkadaş varmış.
Çocuklukları birlikte geçmiş. Furkan iyi ve anlayışlı bir 
arkadaşmış. Ali ise her konuda Furkan’ı çok kıskanırmış 
ama Furkan arkadaşının bu hallerine hiç kızmazmış. Bir 
gün onun da iyi biri olacağına inanırmış. Furkan ile Ali 
büyümüşler, arkadaşlıkları hep devam etmiş. Bir gün 
ikisi de koşu yarışına katılmışlar. Ali çok hırslı olduğu 
için sadece kendisinin kazanmasını istiyormuş. Yarışma 
başlamış, herkes koşmaya başlamış. Furkan öne 
geçtikçe Ali çok hırslanıyormuş. Bitiş çizgisine az bir 
zaman kala, Ali’nin ayağına kramp girmiş. Durumu fark 
eden Furkan, arkadaşını o halde bırakmamış. Ona 
yardımcı olmuş. İkisi de yarışmayı kazanamamış ama 
Ali çok iyi kalpli bir arkadaşı olduğu için çok mutlu 
olmuş. O günden sonra Ali hırslarına bir son vermiş. 
Ömür boyu dost olmuşlar.

Kaan TEMEL  3 / D

Okul tüm bilgileri öğrenmek için gittiğimiz yerdir.
Kurallar da vardır okullarda,
Uslu durmalıyız sınıfta,
Lâzımdır ders bize,
Umut kapısısın sen bize,
Minnet borçluyuz sana,
Umut dolu yarınlarımız olsun,
Zevkle çıkaralım okulumuzun tadını.

OKULUMUZ

Nasya İPEK  3 / D

Benim annem öyle bir kek yapar ki,
Herkes çok güzel, eline sağlık der.
Annem hep bizi çok güzel besler.
Yemeklere sevgisini de ekler.

Annem bizim hasta olmamamız için,
Elinden geleni yapar.
Kişisel temizliğimize özen gösterir.
Sevgiyle bizi kucaklar.

ANNE

Cemil Bertuğ YAŞAR  3 / B
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BOMBOM İLE ARKADAŞLARININ DOĞA SEVGİSİ

 Bombom  bir gün arkadaşları ile parka gitti ve etraf çok güzeldi. Bombom ile arkadaşları parka gidip
salıncağa bindiler. İkinci gün tekrar parka gittiler. Park her zamanki gibi çok güzeldi. Bombom ile arkadaşlarının 
günleri çok güzel geçti. Diğer gün onlar için kötü bir gündü. Çünkü Bombom ve arkadaşlarından başka parka gelenler 
de vardı ve gelen herkes parkı kirletmişti. Bombom ile arkadaşları, doğayı çok sevdiği için yerdeki çöplerin hepsini 
toplayıp çöp kutusuna atmıştı.
 Bir gün beraber pikniğe gittiler. Top ve ip atlamaca oynamak istediler ancak burası da kirliydi, yerlerde çöpler 
vardı. Yine her yeri topladılar. Bombon’un aklına bir fikir geldi. Bu fikir; ormana ağaç dikmek, çiçek dikmekti.
Bombon’un arkadaşları da bu fikri çok beğendiler ve Zıp Zıp isimli arkadaşı dedi ki: 
 - Hadi hemen işe koyuyalım, çiçekçiye koşalım.
 Hemen bitkileri aldılar ve ormana gidip diktiler.
 Yıllar sonra beraber aynı piknik yaptıkları yere gittiklerinde, diktikleri ağaçların kocaman olduklarını, 
dallarında kuşların uçuştuğunu gördüler. Dikmiş oldukları ağaçlara hamak asıp sallandılar ve şen  çocuklar gibi 
eğlendiler. 

Sude YEĞEN  3 / D

Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim anne.
Sensin bana kan veren.
Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum.
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler?

Beni büyüttün ana.
Beni yürüttün ana.
Görmeyince seni, 
Kucaklarım gölgeni.

ANNELER GÜNÜ

Ömer Hamza METE  3 / B

Hayvanları sevelim, onları koruyalım.
Arkadaşlarımız gibi davranalım.
Yaşayacak alan bırakalım.
Vardır onların bize sevgisi.
Anlamaya çalışalım.
Nerede yaşayacak onlar?
Lütfen yuvalar kuralım.
Arkadaş olduklarını unutmayalım.
Rahat ettirelim onları.

HAYVANLAR

Muhammed Mustafa AKDERE  3 / B
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BEDEN EĞİTİMİ

BADMİNTON

OYUN VE SAHA ÖLÇÜLERİ

 Badminton ya da tüytop karşılıklı iki kişinin veya iki kişiden oluşan
takımların, 1.55 boyundaki filenin sahayı tam ortadan böldüğü 13.40 metre
uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde sahada oynadığı bir raket sporudur.
Bu oyunun amacı  topu raketle karşı takımın sahasına düşürüp sayı kazanmaktır.  Ön tarafı yuvarlak   ve arkası açık 
bir tüy sistemi olan toplarla oynanır. Topların tüyleri, gerçek tüy veya plastik olmak üzere değişiklik gösterebilir. 
Amatör olarak oynandığında her ne kadar kolay olsa da   profesyonel olarak yapıldığında  zor ve yorucu gerektiren 
bir spordur. Eğer eğlence amaçlı yapılacaksa çok zevkli ve kolay bir spordur. Profesyonel olarak yapıldığında ise 
zordur ayrıca profesyonel olarak oynanabilmesi için 7 yaşından itibaren düzenli olarak çalışılması gerekmektedir.

 Badminton tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık olmak üzere beş grupta oynanır. 
Anlaşıldığı üzere hem grup hem de kişisel olarak oynanabilen bir spordur. Bu sporu oynarken en önemli ayrıntı sağ 
ayağın her zaman önde olmasıdır (sağ ayağını kullananlar için). Topu beklerken sağ ayak önde olmalıdır. Topu 
kurtarırken sağ ayak hareketlidir. Çünkü sağ ayak ile alınan toplar daha kolay kurtarılır. Sol ayak öndeyken topa 
yaklaşırken bir buçuk adımda giderken, sağ ayakta bir adım yeterli olacaktır. Bu durum sol ayaklarını kullananlar için 
sol ayak şeklinde uygulanır.

Özlem TÜRKYILMAZ
Beden Eğitimi Öğretmeni



Okuduk biz burda
Kardeş kardeşe.
Uğultular duyuyorum
Onlar bile güzeldir
Benim okulumda.
Laleler açtı
Onlar bile söylüyor 
Haydi git okuluna!

OKUL

Berra Liva KILIÇ  3 / C

Hümeyra AŞUROĞLU  3 / D

KURBAĞA İLE İNEK

 Kurbağa bir inek görmüş çayırda, o kadar
hoşlanmış ki bayılmış. İneğe benzemek istemiş. İnek 
bakmış bakmış kabarmış, kabardıkça şişmiş. Sıkılmış, 
gerilmiş. Bir görseniz gerginlikten nefes alamayacak 
hale gelmiş. Eşine sormuş:

- Nasıl inek kadar oldum mu?
Hanımı şöyle bir bakmış.
- Nerdee? demiş.
Kurbağa hırslanmış.
- Al öyleyse demiş. Şimdi nasılım? Bunu söyleyince 
iyice şişmiş.
Hanım gülmüş:
- Vazgeç bu sevdadan demiş.

 Bizimki iyice hiddetlenip şişmiş, biraz daha, 
biraz daha ve derken pat diye patlamış. O olmasaydı nasıl öğrenirdik?

Okumayı, yazmayı, çarpmayı, bölmeyi.
O bizim güzel öğretmenimiz.

O olmasaydı nasıl öğrenirdik?
Sevgiyi, saygıyı, sevmeyi.
Kuran-ı Kerim okumayı,
O bizim güzel öğretmenimiz.

O olmasaydı nasıl öğrenirdik?
Özel günlerimizi, bayramlarımızı.

ÖĞRETMEN SEVGİSİ

Nisa Nur ERKELEŞ  3 / B

Atam bize armağan etti,
Bu cennet vatanı.
Korumamızı istedi, 
Sadece onu.

Kanımızda, canımızda
Olsun istedi 23 Nisanı.
Diğer ülkelerde değil,
Bizim ülkemizde var.

Çünkü Atatürk
Davet etti 
Bütün dünya çocuklarını.

Bizden tek istenen şey
Bu vatanı korumak.
Yaşatmak
Ve hep neşeyle doldurmak.

23 NİSAN

İrem TAMGÜNEY  3 / C

ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI
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Rana YEĞEN  3 / D

Uyusun da büyüsün
Derdin büyüdüm anne.
Bana o ak sütünden
Verdin büyüdüm anne.

Uykumda yıldızları
Serdin büyüdüm anne.
Anne güzelliğine 
Erdin, büyüdüm anne.

ANNE

Utku KILIÇ  4 / A

olarak ne istersin?

Utku’ da:
 - Bana bir kuş alır mısın, babacığım? dedi.

 Hafta sonu Utku ile babası alışveriş merkezine 
gittiler. Pet shoptan mor bir muhabbet kuşu aldılar. Kuş 
için kafes ve yem de aldılar.

Eve dönerken; Utku:
 - Babacığım kuşumuzun adı “Paşa” olsun dedi. 
   Bu isim ona çok yakışacak…

 Paşa, yeni evinde, kafesinde mutluydu. Zaman 
zaman kafesinden çıkıyor, uçarak eğleniyordu. 

 Bir gün kafesinden dışarıda uçan Paşa, açık 
pencereyi görünce, doğruca dışarı kaçtı. Utku ve 
kardeşi Arda peşinden bakakaldılar. Neyse ki, Paşa üst 
kattaki teyzenin balkonundan içeri giriverdi. Utku ve 
Arda hızla üst kattaki teyzeye çıkarak, zile bastılar. 
Teyze de kuşu fark etmiş ve misafirlerin bu sebeple 
geldiğini anlamıştı. 

 Paşa, maceralı gün sonunda eve dönmüştü. 
Aynı gece Utkuların evine hırsız girdi. Karanlık odadan 
giren hırsızı görünce, Paşa ötmeye başladı. Utku ve 
kardeşi Arda, sesleri duyunca uyandılar ve hemen 
babalarının yanına koştular. Utku’nun babası durumu 
fark etmiş, hızlıca odaya koşmuştu. Yakalanacağını 
anlayan hırsız, koşarak uzaklaşmıştı.

Utku: 
 - Babacığım, Paşa bizi uyandırdı, hırsızı kaçırdı. 
   Aferin ona dedi. 

 Maceralı gün sonunda, herkes çok mutluydu. 
Artık Paşa’ da aileden olmuştu.

PAŞA

 Utku, ilkokul 4. sınıfa 
gidiyordu. Derslerinde de 
başarılıydı. Birinci dönem 
sonunda karnesinde hiç zayıf 
yoktu. Bu yüzden babası 
Utku’ ya hediye almak
istiyordu. 

Babası:
 - Karnen iyi olduğu 
için sana hediye almak 
istiyorum, dedi. Hediye

Yaz geldi,
Hoş geldi,
Onunla birlikte,
Tatil geldi.

Çilek geldi,
Kiraz geldi,
Yünlüler gitti,
Pamuk geldi.

Ağaçların çiçekleri,
Meyve oldu.
Yaz gelince,
Her yer neşe doldu.

Çocuklar sevdi yazı,
Çünkü her şey var.
Say say bitmez bunlar,
Dondurma, karpuz daha bir sürü şey var.

YAZ GELDİ

Elif ALTAY  3 / D
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GÖRSEL SANATLAR

mimarlığını sürdürmüştür. Mimarlık hizmetinde birçok cami, han, hamam, medrese kervansaray, köprü ve çeşme 
inşa etmiştir. Özellikle İstanbul’da ve civarında, balkanlarda hala yaşayan eserleri vardır. 1588 yılında vefat etmiştir. 
Çıraklık eseri Şehzade Camii, kalfalık eseri Süleymaniye Camii, ustalık eseri de Selimiye Camii şeklindedir.

 Mimar Sinan’ın Eserleri

 Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa
(hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser 
yapmıştır. [16] Ayrıca, Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir.

 Başyapıtı Ustalık Eseri Selimiye Camisi

 Caminin yerinin nasıl seçildiğinin ilginç bir hikâyesi var. II. Selim tarafından caminin yapımı için görevlendirilen 
Mimar Sinan en uygun yer olarak şehre hâkim bir tepe olan Sarıbayır’ı seçmiş. O yıllarda çiçekçilik Edirne’nin en 
önemli geçim kaynağıymış ve Sarıbayır; çiçek, özellikle de lale bahçeleri ile kaplıymış. Rivayete göre cami yeri için 
bahçeler sahiplerinden satın alınırken bir kadın bahçesini satmak istememiş. Sonunda onu Mimar Sinan’ın huzuruna 
çıkarmışlar ve kadın ancak bir şartla bahçesini satmayı kabul etmiş. O da caminin herhangi bir yerine, bahçesinin ve 
kendisinin hatırlanması için bir lale motifinin işlenmesiymiş. Mimar Sinan da yapı bittiğinde bahçe sahibinin bu dileğini 
yerine getirip lale motifini yapmış, ancak inadıyla caminin yapımını geciktiren bu kadının tersliğini anlatmak için motifi 
ters işlemiş.

 Selimiye’yi anlatan söylencelerden biri de 999 penceresiyle ilgilidir. Mimar Sinan’a sorarlar: “Neden bin değil 
de 999 pencere?” diye. Büyük ustanın cevabı anlamlıdır: “Bin diyerek geçivermek kolay, 999 demeli ki işin büyüklüğü 
anlaşılabilsin.” Yapımına 1568’de başlanan ve yedi yılda tamamlanan Selimiye’nin etkileyici mimari özellikleri 
saymakla bitmez. Caminin dört minaresinden ikisinin şerefelerine üç ayrı merdivenden çıkılır. Bu merdivenlerden 
aynı anda çıkmaya başlayan üç kişi şerefelere varıncaya kadar birbirini göremez ama seslerini duyabilir. Bu özelliğin 
sözlü olarak anlatılması dahi zorken nasıl yapıldığı merak edilecek bir durumdur. Aynı özellik şehrimizdeki bir başka

Türkan DENİZ
Görsel Sanatlar Öğretmeni

MİMAR SİNAN
 Mimar Sinan, Kayseri’nin Peçenek Türkleri’nden 
biri olarak devşirme yoluyla Acemi Oğlanlar Ocağı’na 
girmiştir. 1489 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Mimar 
Sinan, Osmanlı ordusuna girince Türk ve Müslüman bir 
ailenin yanında yetişmiş, Müslüman olarak askerlik 
yapmaya başlamış. Birçok sefere katılarak önemli 
başarılar elde edip hasekilik unvanına kadar ulaşmıştır.

 Prut Nehri’nin aşılması gerektiği bir sefer 
sırasında yaptığı köprüyle dikkat çekmiştir. Elli
yaşındayken mimarlığa başlamıştır. Kırk dokuz yıl

mimarlık şaheseri olan Üç Şerefeli 
Cami’de de görülür. II. Murat tarafından 
yaptırılan ve 1447’de tamamlanan bu 
caminin dört minaresi vardır.

 Camiye ismini veren üç şerefeli 
minarenin her şerefesinin ayrı bir yolu 
vardır. Evliya Çelebi bu minare için 
şöyle demiştir: “Seyre değer bir
minaredir ki mimarisine Aristo’nun aklı 
bile ermez.”
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* Güneş buluta ne demiş?
Cevap: Gölge etme başka birşey istemem demiş.

* Hızlı giden otobüsü tek hareketle durduran kimdir?
Cevap: Trafik polisi

* Paylaştıkça çoğalan nedir?
Cevap: Sevgidir.

* Bale yapanın yanından neden kedi ayrılmaz?
Cevap: Ayağında pisi pisi olduğu için.

BİLMECE - BULMACA

Emir KIRKINCIOĞLU  4 / A

Yeşil dünyanın içindeki
En güzel çocuk palmiye ağaçları.
Gülüp koşuyorlar sanki
Yemyeşil yaprakları.

Yeşil dünyanın içindeki
Annedir çam ağaçları.
Ormanların neşesi
Sevindikleri yerlerdir okulların bahçesi.

Yeşil dünyanın içindeki
Çok tatlıdır incir ağaçları.
Çok ballıdır inciri
Yapışkandır yaprağı.

Yeşil dünya güzelliklerle doludur
Güzel ağaçları görmek huzur, mutluluktur.
Ağaç kesimleri en büyük sorunumuzdur
Ağaçsız bir dünya yalnızlıktır, boşluktur.

YEŞİL DÜNYA

Ömer TOPCU  3 / D

Her 23 Nisan'da 
Büyük bir sevinç kaplar 
Okulum Gökyüzü’nü
Gelin çocuklar gelin.

Koşup oynamak var 
Bugün bizim günümüz
Okulum Gökyüzü’nde 
Çocukların bayramı var.

Mutlu Gökyüzü’nde
Bayram yapar tüm çocuklar
Gülerek Gökyüzü’nde.

23 NİSAN

Duru Buğlem DEMİR  3 / C

Rana YEĞEN  3 / D

Günler geçiyor,
Mevsimler değişiyor,
Her yer canlanıyor,
Yine geldi ilkbahar.

Ağaçlar yeşeriyor,
Kuşlar ötüşüyor,
Çiçekler açıyor,
Yine geldi ilkbahar.

İnsanlar coşuyor,
Kırlara gidip koşmak istiyor,
Çiçekleri koklamak istiyor,
Yine geldi ilkbahar.

İLKBAHAR
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Gökyüzünde ben de bir yıldızım,
Önemli olan her şeyi burada  öğrendim ,
Kendimi tanıdım Gökyüzü Koleji sayesinde,
Yaptığım onca hataları düzelttim,
Üzüntülü anlarımda bana yardım eden arkadaşlarımla, 
Zihnimdeki soruların cevabını buldum.
Ümit kaynağım oldu benim okulum,
Kalbini açtın bize Gökyüzü Kolejim.
Okulum ikinci evim benim,
Lokum gibi tatlı benim kolejim.
En iyi, en kutsal benim okulum,
Jimnastikten yüzmeye, yüzmeden basketbola, müziğe…
İzinde kalacağız, izinden geleceğiz Gökyüzü Kolejim.
Mutluyum, umutluyum, huzur doluyum.

GÖKYÜZÜ KOLEJİM

Elif UÇAR  4 / A

Çiçeklerle donandı, 
Etraf yeşile boyandı.
Ağılda doğdular,
Güzel tüylü kuzular.
Tabiat canlandı,
Kuşlar bile uyandı.
Bütün doğa canlandı,
Geldi yine ilkbahar.
Soğuklar korktu kaçtı,
Denizler doldu taştı.
Herkes canlandı coştu,
Geldi yine ilkbahar.

İLKBAHAR

Belinay AKARÇAY  4 / A

Yağmur BALÇIKARAN  4 / A

EĞLENCE DÜNYASI 

 Gece olmuştu ama ben hala yatmamıştım... İlla 
ki annem beni uyarana kadar. Annemin gözlerinin altı 
şişmiş, yorgun argın beni uyarmıştı. Ben de annemi 
kırmak istemedim ve yatağıma yattım. Yatağıma 
yattığım anda kendimi çok iyi hissettim, hemen uykuya 
daldım. Rüyamda çiçekli, böcekli bir oyun alanı gördüm. 
Bu alan çok büyüktü ve dilediğin her şey oluyordu. Ben 
koşarak oyun alanına gittim. Kaydıraktan kaydım,
salıncakta sallandım, arkadaşlar edindim ve eğlendim.  
Çok yoruldum. Arkadaşlarla yemek yedik. Arkadaşım 
Esma Pizza, Eren poğaça, ve lale çorba yedi. Bugün çok 
güzel geçti. Annem;

-  Kızım kalkma vakti sabah oldu, dedi.
-  Lütfen anne, beş dakika daha, dedim.

        Beş dakika sonra uyandım gözümü açtığımda 
hepsinin rüya olduğunu fark ettim. Yemek yedim, 
formamı giydim, dışarı çıktım ve servisi beklemeye 
başladım. Servis on dakika sonra geldi. Servise binip 
okula gittim.                                                                                         

 Ama ben hala gördüğüm rüyanın
etkisindeydim. Kendi kendime söz verdim, akşam eve 
gider gitmez ödevlerimi bitireceğim ve erkenden
yatacağım diye. Kimbilir  belki rüyamın devamını da bu 
akşam görürüm… 
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Ece BAKİ  4 / A

YAZ TATİLİ

 Mevsimlerden bahar gelmişti. Okulların
kapanmasına az bir süre kalmıştı. Selin ve Pelin okulun 
kapanmasına çok üzülüyordu. Selin okular kapandığına  
üzülse de yazlık arkadaşlarını göreceği için
heyecanlıydı. Selin teyzesine gidecekti. Pelin ise bir 
tanecik ananesine. Yazlıkta  arkadaşlarını görecekleri 
için çok heyecanlıydılar.                                                                                                       

 Selin erkenden kalktı, sabah okul için hazırlık 
yaptı. Bu gün diğer günlerden farklıydı çünkü okullar 
kapanıyordu.                                                                                                                                                          

 Pelin ise biraz buruk selinden ayrılacağı için 
sıkılıyordu. İkisinin de duygusal özellikleri farklıydı. Pelin 
okula geldiğinde öğretmenini  gördü. Selin ile buluştular 
ve karnesini aldılar artık tatil başlamıştı.

 Tatilin ilk günü Selin ve Pelin yola
koyulmuşlardı. İkisi de yolculukta birbirlerini 
düşünüyorlardı. Annelerinden telefon etmelerini  
istediler. Özlemlerini gidermek için telefonla konuşup 
dertleştiler. İkisi de yazlıkta yeni arkadaş bulsalar da 
birbirlerine söz verdiler ve günlük tutmaya karar
verdiler.
  
 Öğretmenleri bu günlüğü boşuna almış 
olamazdı, hediyenin anlam kazanması gerekliydi. Bu 
konuda birbirlerine sözleştiler ve karar verdiler. Şimdi 
birbirlerini özlemek daha heyecanlı olmuştu.

 Tatilin son günlerine kadar hikayeler anılar 
yazdılar ve birbirlerine okuyacak günü beklediler. O gün 
geldiğinde gülüp birbirlerinden ayrı kaldıkları her anı 
paylaşmış oldular. Bu tatil onlar için unutulmaz bir yaz 
tatili olmuştu. 

Arkadaşlarımla öğretmenlerimle,
Dört seneyi geride bıraktık.
Oyunlar oynadık, şakalar yaptık,
Öğretmenlerimle dersler çalıştık.

Birlikte başladığımız bu zorlu yolu,
Adım adım birlikte aştık.
Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık,
Ama ne olursa olsun birbirimizi sevdik, kaynaştık.

Şimdi ayrılık zamanı artık,
Yeni arkadaşlıklara yelken açtık,
Anılardan destek aldık,
Güçlü ve emin adımlarla ileriye adım attık…

VEDA ŞİİRİ

Zeynep Dila KULOĞLU  4 / A

Her şeyin başı
Bilginin aşı
Ailedir çocuğum.

Annendir yapan
Bize bakan
Ailedir çocuğum.

Babadır çalışan
Bizim için para kazanan
Ailendir çocuğum.

Kardeştir seninle oynayan
Seninle paylaşan
Ailendir çocuğum.

AİLE

Elif Gökçe YILDIZ  4 / C



KARAKTER EĞİTİMİNDE ANNE-BABANIN ROLÜ
 Değerlerimiz karar verirken, seçim yaparken ya da belli bir şekilde davranırken bize rehberlik eden temel 
ilke ve inançlardır. Değerlerimiz tutumlarımızı belirlerken, davranışlarımızı güdüleyerek karakterimizi belirler.
Karakter eğitimi öğrencilerin içsel motivasyonlarını geliştirmelidir. Disiplin anlayışı, öğrencilerin çekirdek erdemlere 
içsel bir şekilde bağlanmalarını amaçlamaktadır. Karakter ve Değerler eğitiminde doğup büyüdüğümüz toplumda 
üzerimizde etki sahibi olan anne, baba, öğretmen, arkadaş vb. bireyler vardır. Kavramların adlarının, tanımlarını ve 
diğer kavramlarla olan ilişkilerini, etki sahibi bireylerin rehberliği ile öğreniriz. Okul ulaşmaya çalıştığımız toplumun 
küçük ölçekli bir modeli olması gerektiği gibi aile de bu sorumluluğun önemli bir parçasıdır. Ebeveyn tavırları; ahlaki 
kazanımlar ve kişilik gelişimi açısından ilk eğitim yeri olması hasebiyle büyük önem taşır. Ailede en önemli ve özel 
prensipler; sevgi, saygı, ilgi, güven, şefkat, merhamet ve örnekliktir. Buna mukabil olarak, insanlığın hedefi; iyi insan, 
insan-ı kamil, dürüst insan olmaktır. Bazı kazanımların elde edilmesindeki temel unsurlardan bahsedecek
olduğumuzda;

 Sevgi

 Aileye düşen en önemli sorumluluklardan birisi çocukların duygusal (sevgi) ihtiyaçlarını karşılamaktır. 
Çocuk doğduğundan itibaren sevgi ikliminde yetişmeli ve sevgi ihtiyacı ebeveyni tarafından karşılanmalıdır.

 Sorumluluk 
 Çocuğa sorumluluk duygusu tattırılmalı ve bu yönde teşvik edilmelidir. Küçük sorumluluklar verilmeli ve bu 
sorumluluktan çocuğun farkında olması sağlanmalı, davranışından ötürü onore edilmeli,azarlanmamalıdır. Zira bir 
eğitimci olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav), Rafii isminde bir çocuk izinsiz hurma ağacını taşlayarak hurma 
yediği için bahçenin sahibi tarafından Peygamberimiz’ e şikayet edildiğinde, Hz. Muhammed (sav) önce sebebini 
sorarak çözüm üretmiş ve onu azarlamamış, doğru olanı anlatmış, konuşmasını da ona dua cümleleri İle sona 
erdirmiştir.

 Öğüt vermek

 Çocuğa iyiliğe ve güzelliğe dair öğüt verilmelidir. Çocuklarımıza karşı hassas davranmalı, iyiliğe
yöneltilmelidir. Kur’an-ı Kerim  bize bu konuda da ışık tutmaktadır. Kur’an- ı Kerim’de örnek olarak Hz. Lokman’ın 
oğluna olan öğütleri yer almaktadır.

 -“Yavrucuğum!  Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk büyük bir zulümdür kendine. Yavrucuğum! Yaptığın iş 
(iyilik veya kötülük) bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa da Allah her şeyden haberdardır. Yavrucuğum! Namaz kıl, 
iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret,doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.” 
Buyurulmuştur.

 Rol model olmak

 Kişilik anne, karakter babanın tutumlarıyla ilgili olduğu bazı psikologlarca söylenmektedir. Genel olarak anne 
baba tutumları kişilik ve karakteri yakından etkilemektedir. Erdemlerin çocuğun yaşamına yerleştirilmesi önce ailede 
yaşanmış olma, birebir anne babadan görüyor olma büyük önem taşır. İbadet ile ilgili konularda da ailede uygulanan 
ibadetlerin kazanımı daha kolaydır ve kalıcıdır. İbadet konusunda rol model olmalı ve uygulamalıdır. Yanı sıra
gerekliliğinin ve öneminin tatlı bir dille ve hal diliyle de anlatılması gerekir. Ayrıca ibadetin huzurunu çocuk bizzat 
anne babasında deneyimlemelidir. Örneğin; anne baba, namaz kılarken namazdan sonra mutlu olduğunu belli 
ederek çocukla iletişime geçilmeli, çocuğunu sevmelidir. Bu çocuğun aklında ibadet ile ilgili güzel duyguların 
oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

 Takdir etmeli

 Çocuklarımızın günlük hayatta yaptıkları olumlu davranışları sözel dönütlerle geri bildirim yapılmalıdır.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

YAZ TATİLİ

 Mevsimlerden bahar gelmişti. Okulların
kapanmasına az bir süre kalmıştı. Selin ve Pelin okulun 
kapanmasına çok üzülüyordu. Selin okular kapandığına  
üzülse de yazlık arkadaşlarını göreceği için
heyecanlıydı. Selin teyzesine gidecekti. Pelin ise bir 
tanecik ananesine. Yazlıkta  arkadaşlarını görecekleri 
için çok heyecanlıydılar.                                                                                                       

 Selin erkenden kalktı, sabah okul için hazırlık 
yaptı. Bu gün diğer günlerden farklıydı çünkü okullar 
kapanıyordu.                                                                                                                                                          

 Pelin ise biraz buruk selinden ayrılacağı için 
sıkılıyordu. İkisinin de duygusal özellikleri farklıydı. Pelin 
okula geldiğinde öğretmenini  gördü. Selin ile buluştular 
ve karnesini aldılar artık tatil başlamıştı.

 Tatilin ilk günü Selin ve Pelin yola
koyulmuşlardı. İkisi de yolculukta birbirlerini 
düşünüyorlardı. Annelerinden telefon etmelerini  
istediler. Özlemlerini gidermek için telefonla konuşup 
dertleştiler. İkisi de yazlıkta yeni arkadaş bulsalar da 
birbirlerine söz verdiler ve günlük tutmaya karar
verdiler.
  
 Öğretmenleri bu günlüğü boşuna almış 
olamazdı, hediyenin anlam kazanması gerekliydi. Bu 
konuda birbirlerine sözleştiler ve karar verdiler. Şimdi 
birbirlerini özlemek daha heyecanlı olmuştu.

 Tatilin son günlerine kadar hikayeler anılar 
yazdılar ve birbirlerine okuyacak günü beklediler. O gün 
geldiğinde gülüp birbirlerinden ayrı kaldıkları her anı 
paylaşmış oldular. Bu tatil onlar için unutulmaz bir yaz 
tatili olmuştu. 



Doğru ve yanlışlar net bir şekilde ebeveyn tarafından ifade edilerek, güzel davranışlara pekiştireç verilmelidir.

 Sevdirmek

 Ailede birçok davranış, istendik davranış olması hasebiyle yerine getirilir. Erdemlerin de ibadetlerin de 
benimsenmesi ve ileri dönemde de tekrar edilmesi de sevgi ile ve idrak edilmesiyle alakalıdır. Bunun için hem
erdemlerin hem toplumsal değerlerimizin hem de manevi değerlerimizin güzelliklerini çocuklarımıza göstermeli, 
anlatmalı ve birebir yaşayarak deneyimlemesi sağlanmalıdır.

 Telkin etmek

 Çocukluk dönemi ileriki yaşamlarına temel arz eder. Bu dönemde iyiyi, güzeli, doğruyu telkin etmeli, teşvik, 
etmeli ve sevdirmeliyiz. Oyunlaştırma yöntemi ile bazı temel düsturlar öğretilmelidir. Hz. Muhammed (sav)
“Çocuğu olan onunla çocuklaşsın” buyurmaktadır. Bu sebeple de onların seviyesine göre hoşlarına gidecek şekilde 
yaklaşarak telkin yapılmalıdır.

 Manevi inanç temelleri atmak

 Bu konuda okul öncesi dönemlerden başlayarak bazı zorluklar yaşanmaktadır. Allah’ın bir olduğu
küçüklükten telkin edilir fakat çocuk Allah ile ilgili sorular sorduğunda cevapsız kalabilmektedir. Soyut olan
konumuz somutlaştırılarak örneklendirme yöntemiyle anlatılmalıdır. Her şeyi Allah’ın yarattığı, O’nun bizim gibi bir 
bedeni olmadığını, O nu yarattıklarının güzelliğinden hareketle bilebileceğimizi  anlatmak gerekir. 

 Son söz olarak 0-14 yaş uzmanlara göre İslam eğitim metoduna göre de büyük önem taşır. Hassas
davranmalı akademik ve okul eğitiminde önem verilirken ahlaki eğitim göz ardı edilmemeli, her bir ilimde de
değerlerimizin mevcut ve alâkalı olduğu bilinmelidir. Okul ile aile ahlaki eğitim konusunda da işbirliği içerisinde 
olmalıdır. Bu şekilde hem ilim sahibi hem de ahlaklı bireylerin yetişmesi sağlanmalıdır. Şairimizin de dediği gibi ilim, 
edep ve kendini bilmek esastır, özdür. Hem ilim de hem de ahlakın yansıması olan edepte ileri nesiller yetişmesi 
temennisiyle…

 Yunus Emre der ki;

 Girdim ilim meclisine 
 Ettim ilmi talep 
 Dediler ilim çok geride
 İlla edep, illa edep…                                       

 İlim ilim bilmektir 
 İlim kendin bikmektir
 Sen kendin bilmesen 
 Ya nice okumaktır… 

Merve KARANFİL
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
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ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI

Doğa olmasa hayat olmaz.
Ağaçlar ve çiçekler bize oksijen verir.
Biz de onlara iyi bakalım
Onlar da bize oksijen versin.
Onları yok edersek 
Biz de yok oluruz
Doğa bizim hayatımız.

DOĞA SEVGİSİ

Güzel çiçekler,
Güzel ağaçlar,
O güzel hayvanlar,
Can veriyor doğaya.

Yemyeşil ormanlar neşeleniyor,
Küçük ağaçların büyüyesi geliyor,
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor.
Rüzgarlar hışır hışır esiyor.

Çiçekler büyüyüp,
Bir lale bir, gül olup,
O güzel kokularını bırakıyor.
Ve işte güzellikler.

Doğadaki ağaçlar, çiçekler,
Böcekler, kelebekler,
Her canlıya hayat verir,
O güzelim bereketli doğa.

DOĞA SEVGİSİ

Kaan ŞAHİN  4 / B

Annem benim, canım annem
Melek annem, güzel annem
Üzülmesin sakın.
Melek annem güzel annem

İyi doğru sözler
Şefkat dolu gözler,
Sevgi ışık var yolunda,
Melek annem,  güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalbli,
Ağırbaşlı, tatlı dilli
Meleklerin bir tanesi,
Sensin benim canım annem.

Evimizin mutluluğu,
Ömrünü bize veren
Her an bizi düşünen
Canım annem, melek annem.

ANNEM

Tuana  BEKİ  4 / B

Yiğit SANCAK  4 / C

Çiçeklerle ağaçlarla
Kuşlarla, kelebeklerle
Göllerle, nehirlerle
Kaplı güzel orman.

Severiz biz seni,
Koruruz biz seni
İzin vermeyiz kesmelerine
Güzel orman.

Ne güzelsin
Her yerinde yeni bir dünya
Adeta yeşil bir cennet
Güzel orman.

Bizi seviyorsun biliyoruz
Biz de seni seviyoruz
Koruyoruz, nefesini içimize çekiyoruz
Güzel orman.

GÜZEL ORMAN

Elif Naz KEMALOĞLU  4 / C
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ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI

Okuduğum bir kitap var,
Kaplan takımı diye
Kolay kılıyorlar, en zoru bile

Benim bir sınıfım var,
4 C sınıfı diye,
Onlarda bir takım gibi,
Kolay kılıyor en zoru.

Sınıftaki arkadaşlarımla
Aynı şeyi yapmış olmasak da
Kolay kılmışız en zoru.

4/C SINIFI

İhsan Kerem MEDE  4 / C
AHMET AMCA VE ÇOCUKLAR

 Ahmet amca, 70 yaşında yukarı mahallede 
yaşayan bir ihtiyardı. Herkes ona saygı duyardı. Çünkü 
Ahmet amca iyi huylu bir ihtiyardı. Çok bilgiliydi ve 
herkes ona akıl sorardı.
 Mahallede yaşayan Emrah, Can, Hülya 
kardeştiler. Sık sık Ahmet amcanın yanına gider, halini 
hatırını sorardı. Ahmet amca oldukça varlıklı bir 
adamdı. Çok da yardımseverdi. Sık sık yetim yurduna 
gider, oradaki çocuklara hediyeler götürürdü.
 Günlerden pazardı. Ahmet amca, fırından 
ekmek aldı, marketten alış-verişini yaptı eve
dönüyordu. Yolda aniden durakladı, başı döndü, olduğu 
yere çöktü. Tesadüfen Emrah, Can ve Hülya oradan 
geçiyorlardı. Ahmet amcayı gürünce yanına koştular. 
Biri paketleri aldı, diğer ikisi de koluna girip onu evine 
götürüp yatırdılar. Durumu annelerine bildirdiler.
Anneleri sıcak bir çorba yapıp getirdi. Elleriyle
yedirdiler. Biraz sonra Ahmet amca kendine geldi. 
Çocuklara ve annelerine teşekkür etti. Onlar da
yardımcı olmanın gururu ile mutlu oldular.

Belinay AKARÇAY  4 / A

23 Nisan çocuklara armağan.
Ne güzel bayram bu bayram.
Atatürk’ten tüm dünya çocuklarına armağan.
TBMM açıldı 23 Nisan’da.

Herkes, mutlu bu gün.
Bugün 23 Nisan.
Çocuklar sevinir, eğlenir, bayram boyunca.
Ne mutlu bayram bu bayram.
23 Nisan sevinçle kutlanır.
Herkes mutlu olur bu bayramda.
Sen çok yaşa 23 Nisan

23 NİSAN

Mete BIYIKLIOĞLU  4 / D

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma saygıyı,
Kalbimize sen korursun.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Mina Selen LADİKLİ  4 / D
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Berkay AKARÇAY  4 / D

AHMET İLE MARS’A YOLCULUK

 Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerde 
Ahmet adında bir çocuk varmış. Ahmet, bir gün 
rüyasında uzay gemisine binip Mars’a doğru yolculuk 
yapmış. Mars’ta çok garip canlılar görmüş. Sanki bu 
canlılar ona “yanımıza gel, yanımıza gel” diye
sesleniyormuş. Ahmet çok korkmuş. Sonra o 
canlılar Ahmet’in uzay gemisine taş atmaya 
başlamışlar. Ahmet’in uzay gemisi çok hasar 
gördüğü için yere düşmüş. Ahmet ise yaralanmış 
hemen başka bir canlı Ahmet’in yanına gitmiş ve ona 
yardım etmiş diğerleri de sonradan yardıma gitmiş 
ve özür dileriz demişler.

Ahmet Yiğit KURNAZ  4 / D

Annem benim, yaşamım benim.
Nasıl baktı gördü beni,
Nasıl sevdi okşadı beni,
En teşekkür ettiğim şu kısa hayatta annemdir.
Melek sansan az gelir annenin borcu ödenmez.

Beni kendisinden çok sever, benim bir kılıma dokundurtmaz.
En saygın benim annem benim canım benim
Ne kadar sorsam cevaplanmaz kim ödedi annesine borcunu
İnsanlığı kim hayata getirir sen mi baban mı hayır annemiz
Menekşe gördüm anne bu gece

ANNEM BENİM

Ecrin YILDIRIM  4 / D

Doğruyu gösteren,
Yanlışlarımı düzelten,
Beni benden çok seven,
Benim canım öğretmenim.

Üzüntümde, sevincimde,
Sen hep benim yanımdaydın.
Kucak açtın dört yıl bana ,
Sevgim, saygım daim olsun.
Benim canım öğretmenim

ÖĞRETMEN

Melih BÜYÜK  4 / D

Cumhuriyet özgürlük demek.
29 Ekim 1923’ te,
Atatürk’ en armağan bize. 

Al bayrağımız göklerde ,
Sevinçle dalgalansın.
Cumhuriyet bayramı
Herkese kutlu olsun.

29 Ekim en güzel günümüzdür,
Gülsün hep yüzümüz. 
Dalgalansın bayrağımız.
Cumhuriyet KUTLU OLSUN…

CUMHURİYET



YABANCI DİL EĞİTİMİ

THE IMPORTANCE OF ENGLISH IN OUR LIVES
 Today, the advantages of learning and speaking a foreign language is an indisputable fact. English, which 
exists in all areas of our life and has become one of the languages that make the greatest contribution to
communication, is very important in every field all over the world. Knowing English is one of the most widely used 
foreign languages in the world, with many useful reasons such as keeping abreast of all the latest developments 
closely and communicating with foreign people in the best possible way. Understanding a language other than your 
mother tongue automatically brings along other perspectives and other lifestyles. Apart from that, there are many 
benefits that it provides, many doors it opens.

 Through language, we can understand how people think and perceive life. The idioms, wisdom quotes and 
words used in English are the biggest clue to understanding how people who make that culture express
themselves and how they perceive life.

 Your thoughts and ideas don't depend solely on a culture. Thus, your decision-making skills develop, the 
way you handle a discussion changes, and it becomes easier for you to adapt to changes. 

 There are a lot of people who are really experts in their fields but can't get to where they want to be 
because they just don't know a foreign language. Knowing English gives you a career opportunity.

 Knowing more than one language helps to understand the structure of other languages. You may consider 
learning English as the first step in learning other languages. However, you should be aware of the similarities and 
differences between languages.

 By learning English, you can communicate with many people and have the opportunity to tell them about 
yourself. By making trips overseas, you get a better understanding of world history, science and technology.

 According to a study conducted in Canada, children who can speak more than one language have turned 
out to have a lower risk of developing Alzheimer's and other neurological diseases in the future. 

 As you can see, learning a foreign language has more benefits than we thought. We must move forward in 
consideration of these benefits, and support our children in learning foreign languages.

 We are the stars at Gökyüzü

 We were small when we came to this school. We 
were shy. We found  our classroom, teachers and our 
friends. We are together since 4 years.We were happy 
together, we were sad together. We had fun  together, we 
played together. We had exams together. We grew up 
together. We went to the cinema together. We went to the 
theatre together. We did homeworks, projects. We  studied 
together. We played football, basketball together.
Sometimes we were angry and we didn’t talk to each other. 
We were like a family, we learned new things, new songs, 
English, Spanish, Maths, friendship and more. 

 We are the stars at Gökyüzü. I love my school,  my 
teachers and my friends.

 Aysu AYDOĞDU
Head of English Department

Kaan ŞAHİN  4 / B

Mina Selen LADİKLİ  4 / D

 HAPPY MOTHERS’ DAY

MY MUM IS GENEROUS AND KIND

PRETTY AND BEAUTIFUL 

SHE HAS GOT LOVELY YELLOW AND STRAIGHT HAIR

SHE IS THE MOST BEAUTIFUL MUM IN THE WORLD

SHE LOOKS LIKE HAPPY FLOWERS

I LOVE MY MUM
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Across

5- The mass of thin thread-like structures on the head 
 of a person
6- A large area o f land co vered with trees and plants
7- A large, black and white mammal that lives in 
 forest in China
9- Not thick
10- A type o f aircraft witho ut wings
11- A very large see mammal
12- low temperature
15- An area of seats at an upper level in a theatre
16- An outer piece of clothing
17- Making very little noise

Down

1- Fying object
2- An animal of the cat family
3- A truck
4-  A pain you feel inside your head
7-  A tropical bird
8-  A large reptile with a hard skin that lives in and 
 near rivers and lakes iin the ho t, wet parts o f Am 
 erica and China
9- Needing rest
13- To move something from a lower to a higher 
 position 14. smaller than a town

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator
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I H I F Z B Q Q C X V K G V B L V N F U

L X O Y P O T N L J T G Z M G Q I E I U

P M H Q F D W Y K S T I S Q R N N O Z Z

Q C L T S G O R I L L A B I N S E C T J

D Z B R I D G E D P F D N Q R L W S L C

Q N P U B H T S H Q G F Y Q H R S S C C

T Y Z C R C R V F O E W Q G Z E W M Z F

M H R K Y B U N R Z P K N R U O C K F Y

O K G S Q R E P Q B X W N K G D W Y O V

A X T A I L F T F D V Q Z V O N V W X I

J X P C F F O Z C X Q L O C I E R G H C

L O C K E N B S F N A A A Q W K I T E H

B X P Z O I H E R J K Y T L P X M H J E

I L P W S Y F Z J J R T X N W W O O D M

E N Y Y P Y H A W P R S Q F U N R Y R I
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A F D V P S U M M E R U Z G T U I N M T

H Q U A X U P I D H D I U F W E U E P P

E I H R L R T K T Z L Y Y E L E K K S H

H O U U F F W C F Y A K B F V N J G X J

Created with TheTeachersCorner.net Word Search Maker

YABANCI DİL EĞİTİMİ

CROSSWORD
Find the words in the puzzle.

Name:

GORILLA
QUEEN
LOCK
NEWS
AX
CHEMIST

RUCKSACK
SUMMER
TRUE
DRUM
FOX

WOOD
INSECT
KITE
OX
BRIDGE
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REHBERLİK

BAĞLANMA STİLLERİ VE ÖĞRETMEN
 Bağlanma, “Çocuk ile bakım veren kişi arasında 
gelişen ilişkide, çocuğun bakım veren kişiyle yakınlık 
arayışı ile kendini gösteren, özellikle stres
durumlarında belirginleşen, tutarlılığı ve sürekliliği 
olan duygusal bir bağ.” olarak tanımlanmaktadır. 
Yaşamın erken dönemlerinde ebeveyn ile çocuk
arasında oluşan bağlanma, kişinin yetişkinlik döneminde 
diğer insanlarla kurduğu bağı etkilemektedir. Her bireyin 
bağlanma kaynağı birbirinden farklı olduğu için
bağlanma stili de farklılıklar gösterir. Yeterli miktarda 
emzirilip emzirilmediğinden ebeveynler ile geçirilen 
kaliteli vakte kadar her şey bireyin bağlanma stillerinin 
oluşmasında etkilidir. Bağlanma stilleri birbirinden farklı 
olsa da literatürde kısaca dört ana grubu ayrılır:

 1- Güvenli bağlanmada çocuk bağlandığı kişiden 
ayrıldığında huzursuzluk gösterir, o kişi döndüğünde ise 
neşelenir, olumlu davranışlar ile yetişkini karşılar. 
Güvenli bağlanmış olan çocuklar, bağlandıkları bireylere 
itimat ederler bu sebep ile de kendilerini güvende 
hissederler. Güvenli bağlanmış çocuklar korktuklarında, 
endişelendiklerinde bağlandıkları yetişkinden teselli 
ararlar. Bu çocuklar bağlandıkları yetişkinin onları 
rahatlatmak, korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için 
her zaman uygun-orada olduklarını bilirler.

 2- Kaygılı / ikircikli bağlanmış çocuklar, 
bağlandıkları kişiden ayrıldıklarında çok huzursuzlaşır, 
stres olur. Bağlandıkları kişi odaya geri döndüğünde
ise bu olumsuz duyguları hafiflemez, sakinleşmede 
güçlük yaşarlar. Kaygılı-Kararsız bağlanmış çocuklar 
yabancılara karşı büyük şüphe içindedirler.
Kaygılı-Karasız Bağlanmış çocukların, birincil bakım 
veren kişisi istikrarsız bir şekilde çocuğun ihtiyaçlarını 
karşılar. Çocuk zaman zaman yetişkine ulaşabilirken 
bazı zamanlarda kişi meşgul olur ve çocuk ile
ilgilenmez. Kaygılı-Kararsız Bağlanmış çocuklar 
bağlandıkları kişi ile hem çok yakın ilişki kurmak ister 
hem de temasa-ilişkiye karşı dirençlilerdir.

 3- Kaçıngan bağlanmış çocuklar, bakım veren 
kişiyi yok sayma eğilimindedirler. Bakım veren kişi ile 
yabancı birini seçme şansı sunulduğunda hiç bir tercih 
belirtmezler. Kaçıngan Bağlanmış çocuğun, bakım veren 
kişiyi yok sayması özellikle, yetişkinin odadan çıkıp geri 
döndüğünde gerçekleşir. Çocuk, bağlandığı kişiden bir 
telkin, temas ihtiyacı hissetmez. Reddedilmek yerine 
yakın ilişkiden kaçınır.

 4- Karışık Bağlanma: Bu gruptaki çocuklar 
genellikle kafası karışmış, sersemlemiş davranışlar 
sergiler. Hareketleri tepkileri karışıktır. Hem kaçınır hem 
de direnç gösterir. Araştırmacılar belirli bir bağlanma 
türüne sahip olmayan çocukların, bakım veren kişilerin 
hem huzur hem de korku duygusunu karışık olarak 
ilettiğinden bahseder. Buna bağlı olarak çocuğun hem 
bakım veren kişiden korkması ama aynı zamanda onu 
sakinleştirmesi karışık bağlanmaya neden olabilir.

 Ebeveyn ile kurulan bu bağlanma çeşitleri 
bireyin sosyal ilişkilerini, karakterini büyük oranda 
etkiler. Özellikle sosyal ilişkilerin arttığı okul ortamında 
ise öğrenciler ebeveyn ile kurduğu bağı öğretmene de 
transfer etmek ister. Hayattaki en büyük şanslardan biri 
hiç şüphesiz ilkokul ve okul öncesinde iyi birer
öğretmene denk gelebilmektir. Çünkü bu yaşlar salt 
entelektüel bilgiden ziyade bireyin karakter yapı 
taşlarının oturduğu yaşlardır. İlkokul öğretmeni ile
kurulan bağ bireyin duygusal gelişimine önemli bir katkı 
sağlar. Öğretmenin çocuğa karşı tutumu bu bağlanma 
stillerinin inşasında önemli bir rol oynar. Yapılan
araştırmalar, özellikle ilköğretim dönemindeki
öğretmen - öğrenci ilişkinin kalitesinin çocukların
gelişiminde daha da önemli bir faktör olduğu belirtiliyor. 
Bu ilişkinin lise dönemindeki öğrenciler için ise okula 
devam etme istekleri üzerinde büyük etkisi olduğu 
bulunuyor. Araştırmalar, olumlu öğretmen-öğrenci 
ilişkisinin kurulduğu sınıflarda öğrencilerin daha aktif 
olduğu ve sınıf içerisinde daha uyumlu davrandıkları da 
ortaya koyuyor. Ayrıca bu öğrencilerin motivasyonunun 
diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve
öğrenmeye daha istekli oldukları, daha iyi performans 
göstermeye çalıştıkları da görülüyor. Özetle ebeveyn ile 
kurulan bağ bireyde bağlanma stillerinin oluşmasına 
sebebiyet verir ve öğretmen bu bağlanma stilini
etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bağlanma 
stilleri ise bireyin ilişkilerini yönlendirmesi sebebiyle 
önemlidir.

Ahmet GÖKKAYA
Rehberlik Öğretmeni



ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI

Bu bayrak onlarca şehidin kanıdır
Bu vatan onlarca askerin zaferidir.
Bu toprak onlarca ananın gözyaşıdır.
Bizlere atalarımızın en güzel armağanıdır.

Bu bayrak, bu vatan bağımsızlığın sembolüdür.
Bu toprak; canımız, kanımız, en önemli varlığımızdır.
Milli marşa ve değerlere sahip çıkmamızdır.
Özgürlüğümüzü korumak en gerçek borcumuzdur.

BOYNUMUZUN BORCU

Zehra Sıla YÜKSEL   6 / A

Bu vatan bize emanet,
Bayrağımız, bağımsızlığımız.
Biz koruyacağız vatanımızı,
Sen hiç merak etme Ata’m.

Bin bir zaferler kazandık,
Bayrağımızı gururla salladık.
Gerekirse yine yaparız,
Gözün arkada kalmasın Ata’m.

Bu topraklar bizim,
Bu yiğit askerler bizim,
Bu al bayrak bizim,
Gözün arkada kalmasın Ata’m.

Sevinçlerle coştuk,
Zaferlerle haykırdık.
Bu vatan gururla durdukça
Sönmez bu bağımsızlık Ata’m.

ATA’M

Nermin Şevval PİR  6 / A

Dizilsin tek sırayla vatan, millet, hürriyet,
Sorulmasın kimseye ana, baba, kardeş,
Sonsuza kadar yaşasın bu güzel cumhuriyet,
Türk doğduk, Türk öleceğiz bu bayrağın altında.

Dedem Seyit Onbaşı, dağı sırtına aldı,
Toprağımıza göz diken, Çanakkale’de kaldı,
Bir kuru ekmekle bu vatan kurtarıldı,
Her doğan ruh sahiptir kahramanlık ruhuna.

Bu vatanda hiç biter mi nöbetim?
Vatanımı savunmak en büyük görevim.
Var mı Türk ile savaşan?
Türk doğduk, Türk öleceğiz bu bayrağın altında.

VATAN MİLLET HÜRRİYET

Bugün büyük gün,
Hepimiz çok heyecanlıyız.
Coşkuyla kutlayacağız,
Bu güzel bayramımızı.

Herkes toplandı,
Bu büyük gün için.
El ele verdik,
Bu millet için.

Kahraman Atatürk’ten,
Armağandır bu bayram.
Emanettir bizlere,
Yaşasın Cumhuriyet!

BÜYÜK GÜN

Şeyma İBAR  6 / B

Duru SÜMER  5 / A
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Zeynep AK  6 / C

GELECEKTEN MEKTUBUNUZ VAR!

 Sevgili Çağ İnsanları,
 Yıl 2118… Bundan tam yüzyıl sonrasından 
gönderiyorum bu mektubu size. Yaşadığımız yıldan tam 
bir asır sonrasından… Bir koca asırda neler mi değişti? 
Ooo, neler değişmedi ki! Hepsinin cevabı size yazdığım 
bu mektupta, hazır mısınız?
 Geleceğe dair herkesin kafasında soru işaretleri 
vardır. Biz şuan sizin geleceğinizi yaşamaktayız. Fakat 
bizim de geleceğe dair meraklarımız var. İnsanoğlu 
meraksız, amaçsız yaşayamaz, doğamızda var. 
Merakımız olmasa şu an zaman makinesiyle çağlar 
arası yolculuklar yapamazdık değil mi?  Bir zamanlar 
kitaplara, sinema filmlerine konu olan zaman makinesi 
gerçek oldu. Meraklıları için cevap veriyorum, arabalar 
da uçuyor artık. Sizin hayalinizi biz eskittik, çünkü artık 
ışınlanabiliyoruz.
 Bilim insanları iki binli yılların başından itibaren 
artan dünya nüfusuna, azalan enerji kaynaklarına, 
insanlığa illet olmuş tedavisi zor hastalıklara, ulaşım 
çilesine çare aramaktaydılar. Bu arada NASA da 
“Mars’ta hayat var mı”  sorusunun yanıtını arıyordu. 
Şimdi ne mi oldu? Bugün dünya nüfusunun yarısı 
Mars’ta yaşıyor. Sizin çağınızın sorunlarını çözdüğümüz 
gibi Mars’ı da yaşama elverişli hale getirdik. Artık enerji 
kaynaklarının yetersizliği, küresel ısınma gibi endişeler 
yok. Ayrıca insan beynine yerleştirilen mikroçipler 
sayesinde hastalıkların da önüne geçmiş
bulunmaktayız. Çağımızda sadece savaşların önüne 
geçemedik fakat bu savaşlar sizde olduğu gibi devletler 
arası toprak, enerji, güç savaşları değil. Bizim savaşımız 
yapay zeka ve insanlar arasında gerçekleşiyor. Sonucu 
merakla bekliyoruz.
 Yıl 2118… Aklımdan geçenleri direkt olarak 
ekrana yansıtarak yazdığım bu mektup umarım sizlerin 
merakını gidermeye yardımcı olur, geleceğe umutla 
bakmanızı sağlar. Gelecek heyecan verici, yaşamaya 
değer ama siz yine de anın değerini bilin ve hakkını 
vererek yaşayın. Hoşça kalın…



ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI

ÇOCUKLARIN  RÜYASINDA

Berke  SABIR  5 / B-1

Sümeyye ÖZKAN  7 / C

Bugün Cumhuriyet Bayramı,
Ata’mın bana armağanı,
Asla vermem vatanı,
Boğazdan geçirmem düşmanı.

Zaman geldi, çattı,
Kurtuluş Savaşı başladı,
Mehmetçik dayandı,
Milletim kazandı.

Şehitler, gaziler oldu,
Siperler kanla doldu,
Mermiler yağmur oldu,
Ufkum aydınlıkla doldu.

Atatürk rahatlattı yurdumu,
Cumhuriyetimizi kurdu,
Düşmanı kovdu,
Cumhuriyet böyle oldu.

YAŞASIN CUMHURİYET

Ömer Cemil İZGİ  5 / A

Çocukların rüyasında,
Masmavi gökyüzü, yemyeşil ağaçlarla,
Işıldayan güneş ile                             
Rengarenk bir dünya.                                              

Çocukların rüyasında,
Yeniliğe koşan, cahilliğe düşman,
Barış ,huzur taşan
Güven veren bir dünya.

Çocukların rüyasında,
23 Nisan coşkusuyla,
ATATÜRK’ün armağanlarıyla         
Dolup taşan bir dünya.

Çocukların rüyasında,
Açılan sıcacık kucakla, 
Cıvıl cıvıl doğayla 
Bir beste gibi dünya.

MİLLET UĞRUNA
Tarihler boyunca bu millet,
Nice destanlar yazdı.
Vatan, millet uğruna
Ölüme kucak açtı.

Daima kendinden önce geldi
Bayrak, vatan sevgisi.
Ulusun bütünlüğü, bağımsızlığı
Her şeyin önüne geçti.

15 Temmuz akşamı
Ne güneşler doğdu.
Türk’ün büyük gücünü,
Tüm dünya duydu.

Kendilerinin değil, milletin yaşaması
Tek hedefleri oldu.
Canlar siper edildi,
Her şey vatan, millet içindi.

Sanmayın ölüdür şehitlerimiz,
Daima kalplerimizde yerleri.
Bu millet unutur mu hiç
O koca yürekleri.

“23 Nisan” konulu şiir yarışmasında
Maltepe ilçe üçüncüsü olmuştur.

TASARRUF

 Günlerden bir gün Ali adlı çocuk hep suyu boşa 
harcarmış. Dişini fırçalarken ellerini yıkarken abdest 
alırken suyu hep açık bırakırmış. Su içerken bardağını 
tam doldururmuş fakat suyun yarısını içip kalanı
dökermiş. Bütün sular israf oluyormuş. Bu duruma 
annesi ve babası çok üzülüyormuş. Günler, aylar, yıllar 
böyle geçmiş. Bir gün Ali evlenmiş, çocuğu olmuş. Bu 
çocuk aynı babası gibi suyu boşa harcıyormuş, elektriği 
boşuna harcıyormuş. Her gün bütün odanın ışıklarını 
açıp bahçeye gidiyormuş. Ali bu duruma çok
üzülüyormuş. Ali bir gün düşünmüş: ”Ben de eskiden 
böyleydim. Şimdi annemle babamı daha iyi anlıyorum.” 
Utanarak babasının yanına gitmiş ve olanları tek tek 
anlatmış. Babası Ali’yi affetmiş. Ali’nin çocuğu ise artık 
hiçbir şeyi israf etmemeyi öğrenmiş.

Emin BALABAN  6 / D
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BİR BİLİM ADAMININ HAYATI

 Merhaba ben Mehmet , 9 yaşındayım. Annemle Çamlıca’da tek katlı bir evde yaşıyoruz. Babam Türkiye’nin 

farklı bölgelerinde baraj yapımında çalışan bir işçiydi. Kazandığı paraların  bir kısmını her ay bize gönderiyor. Annem 

çalışamıyor, çünkü kalp hastası ayağa kalktığında tıkanıyor, heyecanlandığı zaman bazen nefes alamıyor. Bazen 

babamın gönderdiği para ile annemin ilaçlarını alıyoruz. Evimizde su yok. Taşıma su ile ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. 

Elektrik de bazen kesiliyor. Çünkü faturalarımızı ödeyemiyoruz. Elimden geldiğince okuldan sonra Kunduracı Fikri 

Usta’nın yanında çalışıyorum. Biraz para kazansam bana yetiyor. Geçen gün yine Fikri Usta’nın yanında çalışıyordum. 

Aniden gelen bir su sesiyle irkiliverdim. Koşa koşa dışarı çıkınca su borularından birinin patladığını gördüm. Hemen 

müdahale etmek istedim çünkü susuzluğun ne demek olduğunu yaşadığım evden biliyordum, ama insanlar çok 

tepkisizdi. Saatler geçmesine rağmen kimse yetkili birine haber vermemişti. Fikri Usta’ya insanların susuzluğun nasıl 

bir şey olduğunu bilmediklerini söyledim. Fikri Usta önce söylediğime bir anlam veremedi. Sonradan su ile ilgili

yapılması gerekenleri söyledi. Giderek çölleşen bir dünyada insanların su kaynaklarımızı nasıl kullanması gerektiğini 

anlattı. Fikri Usta’ya babamın suyumuzu rahat kullanmak için nasıl çalıştıklarını anlattım ve bu insanların

yaptıklarına çok üzüldüğümü belirttim.

 Ertesi gün her zaman olduğu gibi öncelikle kalkıp okula gittim. İkinci dersin ortasında nöbetçi öğretmen gelip 

sınıf öğretmenimizin kulağına bir şey söyledi. Her zaman gülücük dağıtan öğretmenimizin yüzü birden asılmış, 

morali bozulmuştur. Hep birlikte öğretmenimize ne olduğunu merak etmiştik. Zil çaldığında öğretmenimiz 

arkadaşlarımın dışarı çıkmasını istedi. Benimle yalnız konuşmak istiyordu. Beni yanına çağırdı, annemin okula 

geldiğini ve beni almak istediğini söyledi. Babam bir kaza geçirmişti ve durumu ağırdı. O an kendimi hemen okul 

bahçesine attım ve gözyaşlarımı kimse görmesin diye bir ağacın altında oturdum. Annem yanıma geldi ve beni

sakinleştirmeye çalıştı. Babamı görmeyeli çok uzun bir zaman olmuştu ve ben onu çok özlemiştim. Çalıştığı firma 

babamı apar topar İstanbul’da bir hastaneye göndermişti. Koşa koşa hastaneye gittik. Babam ameliyattaydı ve 

ameliyatı çok uzun sürmüştü. Sabırla bekledik babamın çıkmasını. Ameliyat bitip babamı odaya aldıklarında annemin 

ve benim yüzümde bir mutluluk belirtisi oluşmuştu. Doktorlar ile konuştuktan sonra babamın artık

yürüyemeyeceğini öğrendik. Bu durumda bile babamın neşesi hiç gitmemişti, çünkü ülkesi için faydalı işler

yapmaktaydı. Gelecekte şu an yaptıkları barajlar bizim su ihtiyacımızı karşılayacaktı. Babam hasta yatağında bana 

hep şunu söylüyordu: “Benim yapamadığımı sen yap oğul!”

 Aradan yıllar geçti, babamın o sözü hala kulaklarımda. Bugün 29 yaşındayım ve bu konuşmayı İsviçre’de 

Nobel bilim ödülünü alırken yapıyorum. Sudan zararlı maddeleri ayrıştırarak suyu enerjiye çevirip ışık, ses ürettiğim

makineyi dünyaya tanıtıyorum. Size sadece şunu söylemek istiyorum: İnsan ömrü su gibi akıp geçer, yeter ki 

sevdiklerinizin ve hayatın kıymetini bilin.

Rana YÖNTEM  8 / A

HİKAYE
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Türk milleti, Türk milleti 
Kalbi vatan aşkı ile dolan,
Vatanını düşmanlardan koruyan,
Vatan uğruna can veren Türk milleti

15 Temmuz gecesi
Darbe girişimi olmuş.
Tüm halk sokaklarda
Vatanını korumuş.

Darbe girişimini engelledik.
Vatanı hainlerden temizledik.
Vatan uğruna çok şehit verdik.
Ama toprağımızı hainlere bırakmadık.

TÜRK MİLLETİ

ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ VE YAZILARI

Yusuf Taha YELEKOĞLU  8 / B2

NASIL BİR DÜNYA

 Uyandım, üstümü giydim ve aşağı indim. Yemeğimi yedikten sonra aklıma geldi, neden çatı katımıza 

bakmıyordum? Koşarak çatı katına çıktım. Baya  etrafa baktım ve sonunda bir makine buldum. Acaba bu neydi? 

Hemen makinenin içine girdim. Bu bir zaman makinesiydi. Gelecekte neler olduğunu merak ettim ve hemen geleceğe 

gitme düğmesine bastım. Geleceğe gittiğimde beni çok kötü bir manzara karşıladı. Yerler çer çöp dolu, hava gri bir 

renk, her yer fabrika, eskiden masmavi olan dereler şimdi balçık gibi, hayvanlar ölmüş ve insanlar robot gibi. 

Geçmişe geri dönmek istedim ama sanki burada tıkılı kalmıştım. Her şey üstüme üstüme gelmeye başladı, burası 

dünya olamazdı. Bir anda uyandım. Meğer bu bir rüyaymış. Hemen giyindim, yemeğimi yedim ve servise bindim. 

Okula gidince öğretmenimle bu konu hakkında konuştum ve bir gezi ayarladık. Bir hafta sonra bir araziye geldik. 

Herkese birer adet fidan verildi. Kendi fidanlarımızı ektikten sonra onları bir güzel suladık. Arkasından birbirimize söz 

verdik. Her zaman doğayı koruyacaktık ve doğayı kirletenleri uyaracaktık. Böylece yeşil bir gelecek için küçük bir 

adım attık. Kirli bir gelecek değil, yeşil bir gelecek istiyorum!

Ayşenur SONBİLEN  6 / D

HAYAL DÜNYASI İLE ÇOCUK
 Dünyadaki en masum birey çocuklardır. Dili, 
ırkı, dini ne olursa olsun çocuk her yerde çocuktur. 
 Her çocuğun kendi dünyasında umutları,
hayalleri ve beklentileri vardır. Bu hayaller onların 
geleceklerini şekillendiren yapı taşlarıdır. Çocuklar 
hayal kurarken içinde bulundukları dünyanın dışına 
çıkmak isterler. İçinde bulundurdukları sevinçleri 
başkaları ile paylaşmak isterler ama günümüzde 
hayaller ile yaşamaktan çok her şeyin hemen olmasını 
isteyen bir çocukluk geçiriyoruz. Teknolojinin getirmiş 
olduğu kolaylıkla istediklerimizin hemen olabileceğini 
düşünüyoruz. Bütün imkanlar verildiği halde
mutluluğu, sevgiyi tatmamış, bu kavramların içeriğini 
benimsememiş bir çocuk için en önemli duyguları 
kazanamamış oluyoruz bence. Sevgi açlığını doyuracak 
en önemli güç ailedir. Aileler ne kadar mutlu ise
çocuklar da o kadar mutludur. Mutlu bir aile içinde 
büyüyen çocuklar geleceğe umutla bakanlardır. Aile 
açlığını doyuracak başka bir güç yoktur. Bugün 
dünyamızın pek çok yerinde savaşlar ve açlık en yüksek 
seviyeye ulaşmıştır. Ama o çocukların soracak olsak 
isteyecekleri tek şey sıcacık bir aile yuvasıdır. 
 Biz çocuklar ülkelerin gelecekteki umutlarıyız. 
Bu umutlarımız hiçbir zaman yok edilmemelidir. Daima 
hayallerimizin gerçekleşmesine olanak sağlamak 
bizlerin umutlarını yeşertmektedir.

Sümeyye ÖZKAN  7 / C

Vatan millet uğruna
Şehit oldu Ata’m. 
Vatan millet uğruna
Ailesinden vazgeçmiş Ata’m.

Vatan millet uğruna
Göğüs göğüse çarpışmış Ata’m. 
Vatan millet uğruna
Aç susuz çarpışmış Ata’m.

Vatan millet uğruna
Ölüme koşan Ata’m.
Vatan millet uğruna
Savaşa koşan Ata’m.

ATA’M

Ali Efe ÇELİK   8 / B2



Kardeşten öte arkadaş.
Zor günlerimde yoldaş.
İyi gün kara gün demeden
Ayrılmayız gün bitmeden.

Asla çıkmaz aklımızdan anılar.
Önemli değil beraberken zamanlar.
Bu dünyadaki en büyük hazinedir,
Ölene kadar arkadalar.

ARKADAŞ
Canım annem sevgin başka,
Annem daima arkamda.
Ninniler söyleyerek 
Işık oldu küçükken bana.
Mutluyum seninle bu dünyada.

Annelerin hakkı kolay ödenmez.
Ne zaman üzülsem ilgin bitmez.
Nice emeklerin var üzerimde
Ellerinden öperim anne.
Mutluyum bu dünyada seninle.

CANIM ANNEM

M. Ömer TAMBAĞ  6 / B Arda AY  6 / B

ARKADAŞ

 İnsanlar birbirlerine muhtaç yaratılmıştır. İnsanların pek çok ihtiyaçları vardır. Sevmek, sevilmek,

onaylanmak gibi ihtiyaçları vardır. Bunun için de “ Dostum en iyi arkadaşım” dedikleri arkadaşlara ihtiyaç duyarlar. 

Arkadaş kötü günde, iyi günde yanında ve destek olan çok değerli bir insandır.

 Arkadaşlarımıza belli dönemlerde daha çok ihtiyaç duyarız. Onlara güvenip sırlarımızı, üzüntümüzü 

paylaşırız. Onlar bazen sıcak bir yuva gibi bizi kucaklar. Bizi yarı yolda bırakmaz, kötülüğümüzü istemezler. Bizim 

iyiliğimiz için kendilerini feda bile edebilirler. Onlar için uzaklıklar hiç önemli değildir. Nerede olursa olsun birbirlerine 

hep yakınlardır. Birbirlerine küsmez, ihanet etmezler. Tabi bu birbirleriyle tartışıp kavga etmeyecekleri anlamına 

gelmez. Böyle bir durumda ise yaşadıklarını adeta bir kuma yazmış gibi rüzgarla uçup gitmesini isterler. Çünkü 

kavgaları yel gibi akmaya, dostlukları ise kalp gibi atmaya devam eder.

 Arkadaş sevdiğimiz, sevildiğimiz çok özel insandır. Çok ya da az olması önemli değildir. Önemli olan birbirini 

ne derece anladığın, ne kadar kıymet bildiğindir.
Ayşe ÇAVUŞOĞLU  6 / B
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SEVGİNİN GÜCÜ
 “Sevgi nedir?” sorusuna  kimileri kalpten gelen bir duygudur der, kimileri sıcaklık ve şefkat der, kimileri 
hayatın anlamı der. Bu tanımlar doğru olmakla birlikte sevgi aynı zamanda emek isteyen, enerji isteyen ve karşılık 
beklenmeyen bir duygudur. 

 Günümüzde teknoloji çağıyla birlikte manevi kültürün yerini (sevgi, saygı, akrabalık, komşuluk, dostluk) 
maddi kültür (telefon, tablet, tv ...vb) almaya başlamıştır. Bu durum beraberinde birçok sorunu getirmiştir.
İnsanların elinde telefon ve tabletle sürekli vakit geçirmeleri çocuklarımızda ilgisizlik, değer görmeme, takdir 
edilmeme ve yanlış model alma gibi durumlara sebep olmaktadır. Bu durumun sonucunda başarısızlık artmıştır.
 
 İnsanlar tabiî ki çağın şartlarına uymalıdır. Ama bunu bağımlılık derecesinde değil, gereklilik derecesinde 
yapmalıdır. Anne babalar çocuklarına sürekli olarak.” Bilgisayarı telefonu bırak ders çalış, kitap oku “derken
kendilerinin onlara model olmaları gerektiğini unutmamalıdır. En önemlisi de onlara sonsuz sevgilerini vermeyi  ve 
onlarla kaliteli zaman geçirmeyi hem kendileri hem de çocuk için ihtiyaç olarak görmelidirler. Sevgi öyle güçlü bir 
duygu ki bütün canlıların sevgi karşısında canlandığı tepki verdiği görülmüştür. Örneğin; benim bir çiçeğim vardı. 
Başlarda bir kenarda duran sadece su vermemin gerekli olduğu canlı diye düşünürdüm. Çiçek kurumaya başlardı. 
Fakat zamanla çiçeği sevip, onunla konuştukça onun büyüdüğünü ve canlandığını gördüm. İşte insanlar da sevgi ve 
ilgi gördükçe kabuklarından çıkarak gerçek benliklerini ortaya koyarlar. Ne diyordu “Selvi Boylum Al Yazmalım”
eserinde  yazar: “ Sevgi emek ister.” 

 Hayatımızda daima sevmek ve sevilmek dileğiyle………………….

Fatma ZORBA
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
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MACERACI ÇOCUKLAR
 Küçük deniz kasabası o gün korkunç bir haber 
ile uyandı. Çocuklar kayıptı.
 Üç arkadaş ve yanlarındaki köpek (Miço)  ile 
oyun oynamak için saklandıkları geminin ipi kopmuş ve 
denizde sürüklenmeye başlamıştı. Çocuklar 
saklandıkları yerden çıktıklarında artık çok geç 
kalmışlardı. Kıyıdan uzaklaşmışlar ve denizin ortasında 
nereye savrulduklarını bilmeden gidiyorlardı. Fırtına 
olması yüzünden denizciler de o gün denize 
açılmamışlardı. Gemi kullanmayı bilmeyen çocuklar 
tuşları karıştırarak gemiyi bulundukları noktadan 
hareket ettirmek isteseler de dalgalar ile mücadele 
edebilecek güçte değillerdi. Bu sırada hava kararmış ve 
sürüklenmeye devam ediyorlardı. Birden gemi su 
almaya başladı ve akıntıyla gemi kayaya oturdu.
Gemideki sarsıntıyla çocuklar kendilerini bilmedikleri bir 
adada buldular. Üstlerindeki şoku atlattıktan sonra bir 
araya gelip neler yapacaklarını düşündüler. Sonra
içlerinden birinin aklına okulda okudukları bir kitap geldi. 
Geçen sene İki Yıl Okul Tatil kitabını okumuşlardı ve çok 
beğenmişlerdi. Şuan içinde bulundukları durumun 
aynısını yaşamışlardı kitaptaki kahramanlar. Hep
beraber düşündüler ve öncelikle bir ateş yaktılar.
Etraftan odun kuru dal topladılar. Hayatta kalmaları 
için gereken yiyecek ihtiyaçlarını düşündüler. Üç 
arkadaş öncelikle sabah olduğunda avlanıp yemek 
ihtiyaçlarını gidermek istediler. Hep birlikte gemiden 
buldukları oltayla balık tutmaya çalıştılar. Buldukları 
tek balığı pişirip yedikten sonra adada bir gezintiye 
çıktılar. Adada konaklayacakları yer aradılar. İçlerinden 
biri deniz kenarından ayrılmamalarını gerektiği
konusunda ısrar etti ama diğerleri buna razı olmadılar. 
Bunu kabul etmediği için arkadaşlarına küstü ve sahilde 
tek başına kalmayı istedi. İstemeye istemeye arkadaşını 
sahilde tek başına bırakan kahramanlarımız adanın 
diğer tarafına gittiler ve bir daha dönmediler. Belki 
adadan kurtulmuş belki de yolu kaybetmişlerdi. Sahilde 
tek başına kalan kahramanımız ise burada daha ne 
kadar kalacağını bilemediği için kendine bir baraka 
yapmaya ve  Miço ile birlikte yaşamaya devam etti. Her 
geçen gün daha da umudunu kaybediyordu ki uzaktaki 
bir gemiden kendine el sallayan arkadaşlarını görünce 
sevinçten gözyaşlarını tutamadı.  Gemiye binip adadan 
uzaklaşırken birbirlerine sarılıp bu dostluğu bozmaya 
hiçbir şeyin engel olmayacağını konuştular.

Merve YİĞİT  6 / B

ENERJİ TASARRUFU
 Enerji günlük insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu derece önemli bir ihtiyacımızın bilinçsizce
tüketilmesi belki de gelecekte bizlerce çok büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Günlük hayatta kullandığımız birçok şey 
enerji ile çalışmaktadır. Evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi otomobillerimizin 
çalışması için kullanılan benzin ısınmak için kullandığımız  doğalgaz gibi enerji kaynakları tükenebilir enerji
kaynaklarıdır. Bunları bilinçsizce kullandığımız takdirde geleceğimizi tehlike altına atabiliriz. Bu yüzden bu tür
kaynakların kullanımında son derece bilinçli ve dikkatli olmak zorundayız.
 Enerji yetersizliği üretimin düşmesini ve günlük yaşantımızı etkilemektedir. Enerjide tutum, sınırlı enerji 
kaynağının en verimli biçimde kullanımıdır. Gereksiz enerji tüketiminin azaltılmadır. Enerjide tutum ise daha az enerji 
ile daha çok iş yapmaktır. Evimizde boşa yanan lambaları söndürmeyi unutmayalım. Suyun boşa akmasının
önleyelim. İzlediğimiz program süresince televizyonu ve radyoyu kapatalım. Şarjda telefon kablolarımızı
bırakmayalım. Enerji tasarrufu konusunda öğrendiklerimizi ve dinlediklerimizi ömür boyu uygulayalım.

Haktan SÖNMEZ  6 / B

10 Kasım 1938,
Bugün yastayız hepimiz.
Ulu önderimizi toprağa değil,
Kalbimize gömeceğiz.

Koca Dolmabahçe
Çöktü dokuzu beş geçe.
Güneş Ata’m ile doğmuştu,
Ama yalnız battı o gece.

Aydınlattığı bir ülke,
Karanlığa gömüldü.
Toprağa verilen Ata’m
İlkeleriyle dirildi.

Öksüz kaldık hepimiz,
Fakat yalnız değiliz.
Altmış yedi parça toprak  ile
Bir mozole gibiyiz.
“10 Kasım Atatürk’ü Anma” konulu şiir yarışmasında
Maltepe ilçe üçüncüsü olmuştur.

ATA’MIN ARDINDAN

Berke  SABIR  5 / B-1

Vatandır herkesin gözdesi 
Kimse unutmayacak Ömer Halis DEMİR'i.
Herkes korumalı bu milleti 
Artık güldürmemeliyiz o hainleri .
 
Sela sesleri susmadı o gece  
Sokaklara döküldük beraberce.
Herkeste ne olacak merakı 
Asla vazgeçmeyeceğiz bu güzel vatanı 
 
Bu vatan bizim bunu bilsinler 
Kötü planları varsa hemen silsinler.  
Bayrağımızdan ellerini çeksinler 
Asla vermeyeceğiz bu güzel vatanı.

VATAN

Nida DOĞAN  8 / B2
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YABANCI DİL EĞİTİMİ

Aytaç ASLAN

What Makes Students Happy?

 What can make us happy? Are we happy with 
our conditions? Do we really need to be happy to make 
a living? Happiness is a crucial point of living. Having 
hundreds of questions about happiness, we primarily  
need to know the answer to a question: What is
happiness?
 The term of happiness has been defined in 
many different ways during the history: 
 The ancient Greeks defined happiness as:
 "Happiness is the joy that we feel when we’re 
striving after our potential."
 Shirley MacLaine, Academy Award winner, said:
 "To be happy, you have to be willing to be
compliant with not knowing."
 Michael J. Fox said:
 “My happiness grows in direct proportion to my 
acceptance, and in inverse proportion to my
expectations.”

 Aristotle said:
 "Happiness is a state of activity."
 Philosophers, actors, politicians, and many 
others have all put their own view of happiness 
forward. Regardless of where you are on the happiness 
spectrum, each person has his or her own way of
defining happiness. 
 What can make us happy? Let’s check the list 
below. 
 - Relaxing - Survival
 - Religion – Survival
 - Eating - Survival
 - Cooking - Survival
 - Exercise – Survival
 - Marriage and having children - Survival
 - Socializing - Acceptance
 - Conversation - Acceptance
 As it is seen on the list, our requirements to be 
happy are either related to survival needs or the
necessity of acceptance. A human needs to have
primary survival conditions to develop himself/herself. 
When you have survival conditions such as the ones on 
the list; then, you need to fulfil your need for
acceptance to be happy. 
 In Gökyüzü College, our primary endeavour is 
to make students feel accepted. When the students 
have the feeling of acceptance, the level of happiness 
with the course increases; and then, the comprehension 
level increases. Having the feeling that they can achieve 
success during the courses, students gain the feeling of
acceptance.

With colorful flowers,
With fragrant hyacinths,
With shining sun,
Spring is coming people, spring is coming!

With deep blue skys,
With restful philomels voices,
With free ladybirds of liberty’s symbol,
Spring is coming people, spring is coming!

With playing games in the street,
With rocking trees like a ballet in the wind,
With clouds like cotton in the sky,
Spring is coming people, spring is coming!

SPRING IS COMING

Berke SABIR   5 / B-1
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Summary Works

SWALLOW AND SPARROW
 Swallow and sparrow became close friends. 
They started walking around in together. Other
swallows said nothing at the beginning about this 
circumstance. However, the things changed when the 
swallow started bringing the sparrow to its nest. Nest 
of the swallow was under the eaves of an empty 
wooden house and there were many nests of swallow 
next to it. Going there from and thereto made swallows 
disturbed. Swallows held a meeting and they appointed 
a spokesman. This spokesman told about this
circumstance with it in a suitable time and said it not to 
bring this sparrow to its nest.Although the swallow 
showed some obstinacy, it finally was obliged to obey 
by this requirement. One night the sparrow suddenly 
wakened while it was sleeping. Tree on which it built up 
its nest among its branches was swinging. It flied away 
and had a look-see round the environment. Thereupon, 
it recognised that it was an earthquake.Its close friend, 
the swallow, came to its mind. It arrived at its nest and 
it weakened its close friend. It said the swallow to 
weaken other swallows and the wooden house may be 
fallen onto the ground. The swallow fulfilled what it 
said. Once the last swallow flied away there, the 
wooden house was fallen onto the ground. Later,
swallows set up new nests under eaves of another 
house and they did make no rejection for the sparrow 
to go from and to the nest of the swallow for the 
reason that they were owed their life to it.

Efe ADAK   6 / A

ALICE'S ADVENTURES IN 
WONDERLAND

 The book name is "Alice's Adventures in
Wonderland" and the book's author is "Lewis Carrol". 
The story is set in Wonderland. And this story is about 
Alice's adventures. The story's charachtears are "Alice, 
White Rabbit, Hatter, March Hare and more.  One day a 
little girl who is Alice saw a white rabbit and she 
followed it. And her adventure began. She went to the 
rabbit hole and search for the White Rabbit. And she 
saw a drink on the table and she drank it. Then she grew 
up. And she saw a cake and ate this cake and she got 
smaller. And she went to the door. She saw a White 
Rabbit and she went to rabbit's house. Then she saw a 
drink again and she drank it. She went to the forest 
because she was so short. Then she saw a house. And 
two footman and cat in house. The cad said go Hatter or 
March Hare. Alice chose March Hare and she went his 
home. She saw a Hatter, March Hare and a mouse. They 
were having tea party. And Alice sat there table and 
talked with them. And a mouse told his story but Alice 
got bored and went to forest. She walked in forest and 
she found herself in a hall suddenly. Then she opened 
dor and saw three man who painted rose. And Alice 
asked "Why do you painting to rose?" He said "The quin 
wanted a red rose but they are white" and Quin saw 
Alice and they played croquet. But Alice got bored and 
went to the turtle. And listened his story. Then Alice 
went the coret. Alice was a witness. Finally Alice woke 
up and actualy this was a dream. Alice was so happy.

Ece Elçin AKARSU   7 / A

YABANCI DİL EĞİTİMİ
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REHBERLİK

ÇOCUK VE OYUN
 Oyun; çocuğun dış dünyayı keşfetmesini, aktif ve doğal bir şekilde eğlenerek öğrenmesini sağlayan, taklit 
becerilerini geliştiren, günlük yaşantısı, anne baba ve çevresi ile ilişkileri hakkında bilgi veren bir araçtır. Çocuk için 
oyun en önemli iştir. Hangi çocuğa sorarsanız sorun en çok yapmayı istediği şeyin oyun oynamak olduğunu size 
söyleyecektir.

 Oyunun çocuklar üzerinde birçok etkileri vardır. Oyun başkalarının haklarına saygılı olmayı, bekleyebilmeyi, 
sabretme gibi duyguları kazandırır. Oyun çocuklarda düşünmeyi, kendi başlarına karar vermeyi ve risk alabilmeyi 
sağlar. Yine oyun oynarken sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenirler bunların yanı sıra oyun 
çocuklarda araştırma yapmayı, nesneleri tanıyıp problem çözebilme yetilerini kolaylaştıracaktır daha da önemli 
olan ise dikkatlerini bir noktaya toplama ve becerilerini organize etmeye yardımcı olacaktır oyun oynamak.

 Montaigne göre oyun; “ Çocukların en gerçek uğraşlarıdır.”

 Çocuk için oyun bir gelişim kaynağıdır, çocuklarımızın zihinsel, dilsel, sosyal gelişimine katkısı kadar zekâ, 
öğrenme ve sosyalleşmenin temellerinin ilk atıldığı alandır.

 “Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür. İnsanın en güzel ve olumlu 
yetenekleri orada gelişir.” Friedrich Fröbel

 Özellikle anne ve babayla oyun oynayan çocuklar için daha büyük mutluluk yoktur. Sizce de çocuğunuz bu 
mutluluğa değmez mi ? 

 UNUTMAYIN DÜNYADA ÇOK DEĞERLİ BİR ÇOCUK VAR, O DA SİZİN EVİNİZDE YAŞIYOR ... 

Kudret KARAYILAN
Ortaokul Rehber Öğretmeni
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