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Yıllığı

Geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımızın, 

kendi başına karar verebilen, 
hayatın güçlükleri ile 
baş edebilecek ölçüde 

donanımlı ve yetenekli 
gençler olarak yetiştirilmeleri 

ortak hedefimizdir.



Yakın Doğuluyuz
İzindeyiz...

ANDIMIZ

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, 

Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,

Durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ne Mutlu Türk'üm diyene!
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Mütevelli Heyeti Başkanımız

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in

Mesajı
Sevgili Yakın Doğulular,

Geleceğe doğru bir adım daha atarak eğitim hayatınızın bir yılını 

daha tamamladınız. Yılın büyük bir bölümünü, pandemi süreci 

nedeniyle uzaktan eğitim ile geçirdik. Uzaktan eğitim uygulamaları 

ile eğitim hayatınızın bir sonraki yılına tam olarak hazır bir şekilde 

başlayabilmeniz için çalıştık. Bizim sizleri özlediğimiz gibi sizlerin de 

okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı çok özlediğini 

biliyoruz. Eylül ayında başlayacak olan gelecek eğitim döneminde bu 

süreci tamamen geride bırakarak sizlerle, ait olduğunuz 

sınıflarınızda yeniden buluşmak için gün sayıyoruz. 

Yakın Doğu Ailesi olarak eğitimi; bireyi, toplumu, ülkeyi ve dünyayı geliştirmek ve iyi bir geleceğe 

erişmek için bir anahtar olarak görüyoruz. İyi bir eğitim demek sadece kitaplarda yazan bilgileri 

öğrenmek demek değildir! Bu yüzden Yakın Doğu kurumlarının eğitim felsefesi, sadece bilgi öğretmeye 

dayanmaz. Elde ettiği bilgiyi nasıl kullanacağını bilen, düşünen, sorgulayan, kendisini dünyaya karşı 

sorumlu hisseden ve bu sorumlulukların gereğini yapan, yabancı dile hakim, özgüveni yüksek, 

haklarını bilen ve savunabilen, evrensel değerlere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş bireyler 

yetiştirmenin önemine inanıyoruz. 

Bu vizyonu ve eğitim felsefesini açılışını yaptığımız Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel 

Girne Koleji kampüslerimizle ülke çapında yaygınlaştırmış olduk.

Her biriniz, bu eğitim felsefesi temelinde, sizler için özel ve özveri ile hazırlanmış, sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler ile zenginleştirilmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gireceğiniz her yarışta zirveye 

taşıyacak, geleceğin liderleri olarak yetiştirecek ve halkımızın köklerini daha da sağlamlaştıracak 

eğitim hayatınızda bir yılı daha geride bıraktınız.

Her yıl üzerine biraz daha koyarak, büyüyerek, öğrenerek, eğlenerek sürdürdürdüğünüz eğitim 

hayatınızda basamakları tırmandıkça Yakın Doğu Ailesi olarak, her zaman yanınızda durmaya, 

yolculuğunuza eşlik etmeye ve yolunuzdaki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam 

edeceğiz. Kreşten, ilkokula, ortaokuldan, liseye ve üniversite hayatına adım attığınızda dünya 

standartlarında olanaklarla kendinizi geliştirmeniz ve geleceğe hazırlanmanızda siizlere rehberlik 

etmek bizim en değerli gururumuz ve amacımızdır.

Çevremize, toplumumuza, ülkemize ve nihayetinde dünyamıza değer katmak için sahip olduğunuz en 

önemli aracın, aldığınız eğitim olduğunu unutmayın. Bu eğitimle dünyayı değiştirebileceğinizi, fikri ve 

vicdanı hür insanlar olarak topluma çok faydalı bireyler olabileceğinizi hep hatırlayın.

Gelecek eğitim yılında yeniden bir araya gelecek, omuz omuza sürdürdüğümüz yolculuğumuza devam 

edeceğiz. Toplumuzun ve ülkemizin değerlerini, bilimin ve bilginin ışığında evrensel değerlerle 

birleştirirerek kurulacak yeni geleceğin mimarları sizler olacaksınız. Bizlerse Yakın Doğu Ailesi olarak, 

sizlere inanmaya, güvenmeye ve sizinle gurur duymaya devam edeceğiz. 

Yakın Doğulu olmanın ayrıcalığı ve özgüveni ile başarabileceklerinizin farkında olarak geleceğe 

yürürken yolunuz açık, başarınız daim olsun…

Prof. Dr. İrfan Suat GÜNSEL

Mütevelli Heyeti Başkanı
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Müdür Muavinlerimizin Mesajları

Sn. İzzet Yılmaz'ın Mesajı

Sevgili öğrenciler,
Yakın Doğu bu ülkede çok değerli bir eğitim markası olarak, 
25 yıldan beridir toplumumuza sayısız başarılı bireyler 
kazandırmış ve eğitimde birçok başarılara, ilklere imza 
koymuş en köklü özel okuldur. 
Okul öncesi dönemden itibaren çift dilli eğitim ayrıcalığı yanı 
sıra öğrencilere sunulan imkanlar, birçok aile projeleri  ve 
sağlamış olduğu kaliteli eğitimle  birçok alanda elde edilen 
başarılarına her yıl  yenilerini ekleyerek ülke eğitiminin 
gelişimine de katkı koymaktadır. Yakın Doğu Okulları, 2021 - 
2022 eğitim öğretim yılında Lefkoşa , Girne ve 
Yeniboğaziçi'nde olmak üzere üç bölgede yeni nesil 
öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde modern 
tekoloji ile donatılmış sınıfları ile bilim ufku geniş, kültürel ve 
teknolojik birikimi zengin aydın bireyler yetiştirmeye devam 
edecek. 2020-2021 Ders Yılında, eğitim faaliyetlerimizi hem

Sn. Şaziye Katipoğlu’nun Mesajı

Mesajı

İlköğretim Eğitim Başkanımız

Ertan Aligüllü'nün

yüz yüze eğitim programlarımızla, tüm okul öncesi ve ilkokullarımızda yer alan  öğrencilerimizle çok 

verimli bir dönem geçirmiştik. Pandemi için verilen aradan sonra, 2. Dönemde okul öncesi 

bölümlerimizde yüz yüze eğitim uygulaması  devam ederken, ilkokullarımızda  uzaktan eğitim 

programları uygulanmaya başlanmıştı.

Gerek yüz yüze, gerekse online olarak uyguladığımız programlarımızda ders yılı sonunda kadar her yaş 

grubunun, her sınıfın müfredatlarını eksiksiz olarak tamamlayabilmenin gayreti içinde olduk. Bunu 

büyük oranda başarmanın  mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki süreç içerisinde  tüm öğretmen 

arkadaşlarım velileri ile güzel bir işbirliği içinde büyük çaba sarfederek, çocuklarımızın akademik ve 

etkinlik programlarında öngörülen azami  kazanımları elde etmelerini sağladılar.  

Pandemi şartlarında yüz yüze ve online eğitim faaliyetlerimizdeki yoğunluklar yaşanırken,  Yakın Doğu 

Okulları olarak eğitim alanındaki gelişimlerimiz ve projelerimiz de devam ediyordu. 2020 – 2021 ders 

yılında  Yeniboğaziçi kampüsümüzün eğitim faaliyetlerine başlaması ve Suat Günsel Girne 

kampüsümüzün açılışının yapılması hiç şüphesiz  kurumumuzda olduğu kadar ülke  eğitimimizin 

gelişiminde de çok önemli taşlar olarak yerlerini almış bulunmaktadır. 

2021-2022 ders yılında Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi bölgelerinde yer alan okullarımızdaki tüm  

öğrencilerimizin eğitimsel  kazanımlarının en üst düzeyde olması bizlerin en önemli  hedefidir. 

Çocuklarımızın  çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı eğitim modelleri ile gelişimlerine destek olmak, onları 

İngilizce ve Fransızca dillerinde etkin kılmak, sosyal , sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda başarılıve 

dünyalı bireyler olma yolunda desteklemek vazgeçilmez ilkelerimizdir.

Bu hedeflere ulaşabilmek adına okul öncesi ve ilkokul akademik ve etkinlik programlarımızı revize etmiş 

ve uygulama şansı bulacağımıza inandığımız birçok yeni projeyi de şimdiden hazırlamış bulunuyoruz. 

Okul açılışından önce yapacağımız veli toplantılarımızda bunları siz değerli velilerimizle paylaşacağız.

Kıymetli velilerim,  değerli öğretmen arkadaşlarım ve saygıdeğer Yönetim Kurulum;

Geleceğimizin birer yıldızları olan çocuklarımızın parlaması için çıktığımız bu yolda, tüm ders yılı 

boyunca öğrencilerimize ve okulumuza kattığınız tüm değerlere, kaliteli işbirliğinize ve katkılarınıza, 

öğrencilerim ve şahsım adına içtenlikle teşekkür ederim.

Sevgili çocuklarım, 

umarım ve dilerim ki, tatil dönüşünden sonra kesintisiz yüz yüze birlikte geçireceğimiz ve  birçok 

başarıları birlikte yaşayacağımız bir eğitim yılı bizi bekler olsun. Birlikte gerçekleştireceğimiz birbirinden 

güzel ve değerli etkinliklerde buluşmak üzere, hepinize iyi tatiller dilerim. 

“Biliniz ki; Hayatta en değerli yatırımın eğitim olduğunu biliyorum…     

Saygılarımla                                              

Sevgili çocuklarım, kıymetli ailelerim ve değerli meslektaşlarım,

Son iki yıldır içinde bulunduğumuz pandemi süreci, hepimizin 

günlük yaşam alışkanlıklarını olumsuz etkilediği gibi, yıllardan 

beridir uygulanan geleneksel  yüz yüze eğitim modelinin belirli 

dönemlerde duraksamasına ve tüm dünyada eğitimin online 

olarak sürdürülmesine neden olmuştur. 

Sağlığımızın, güvenliğimizin ön planda olduğu bu ders yılımızda,  

pandemiye rağmen aldığımız tedbirlerle,  sevgili çocuklarımızın  

gelişimi ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi bizler için  çok 

önemliydi. Aralık ayı  sonuna kadar uygulama şansı bulduğumuz

yüz yüze, hem de uzaktan eğitim modelleri gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Akademik ve etkinlik 
programlarda yaşadığımız tüm başarılar için sizleri ve öğretmenlerinizi kutluyorum. İnanırım ki, 
gelecek yıl eğitim yüz yüze devam edecek ve sizlerin gelişimlerine daha çok katkı koyabileceğiz. Sizlere 
sağlıklı ve mutlu geçireceğiniz bir tatil süreci diliyorum.

                                                                               Saygılarımla

Sevgili öğrencilerim, kıymetli ailelerim ve değerli meslektaşlarım,
Hepimiz de biliyoruz ki, eğitimin temelinde paylaşımı öğrenmek, 
katılımcı olmayı sağlamak, arkadaşlık bağlarının gelişmesini teşvik 
etmek çok önemli kavramlardır. Biz sizleri eğitirken bu çok önemli 
kıldığımız değerleri kazanmanıza büyük özen göstermekteyiz. Ancak 
iki yıldır tüm dünyanın yaşamakta olduğu korona nedeniyle bu 
önemli kavramların tersine araya mesafe koyduk. Çok 
yakınlaşmamayı, birbirimize temas etmemeyi, herhangi birşeyi 
paylaşmamayı söyledik. Bunların gerçeğe ne kadar ters olduğunu 
eminim sizler de anlıyor ve biliyorsunuz. Elbette bunları, sizleri 
güvende tutabilmek adına geçici süreliğine yapıyoruz.
Umarım gelecek ders yılında herşey normale dönecek ve gerçek 
duygularımızı dışa vurarak, birbirimizle sıkı bir iletişim içinde 
olacağız. Arkadaşlarınızla Sarı l ıp oynayabileceksiniz. 
Yakınlaşabilecek, paylaşım içinde olabileceksiniz.
Yaşadıklarımıza rağmen 2020 – 2021 ders yılılı içerisinde okul öncesi 
bölümünde eğitim hemen hemen kesintisiz devam ederken, İlkokul 
bölümümüzde 1.Dönem yüz yüze, 2.Dönem online eğitim olarak 
gerçekleşti. Bu süreç boyunca birbirinden değerli ve anlamlı 
etkinliklere beraberce imza koyduk.

Tüm uğraşlarında sizlere özveriyle emek veren sevgili öğretmen arkadaşlarıma ve işbirliği yapan çok değerli 
ailelerimize içtenlikle teşekkür eder, hepinize en içten dileklerimle iyi tatiller dilerim.

                                             Sevgilerimle
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ailelerimize içtenlikle teşekkür eder, hepinize en içten dileklerimle iyi tatiller dilerim.

                                             Sevgilerimle



Ertan ALİGÜLLÜ
İlköğretim Eğitim Başkanı

2020 - 2021
Eğitim 

Kadromuz

Öğrendiğim 
her şey

yaptıklarımdır.

İzzet YILMAZ
Müdür Muavini

Şaziye KATİPOĞLU
Müdür Muavini

Helen BEYZADE
Müdür Muavini

Deniz ÖZKAN
Müdür Muavini

Layka AHMET
(Miss Kelly)

(Anaokul ve İlkokul 
İngilizce Bölüm Başkanı)

Berna BAYAR 
(Miss Grace)

İngilizce Öğretmeni 
(3/C-4/H)

Dalga DERAT
(Miss Wave)

İngilizce Öğretmeni
(3/G-4/E)

Derya ESEV 
(Miss Debbie)

İngilizce Öğretmeni
(4/A-5/E)

Esra Ö. MELEK
(Miss Angel)

İngilizce Öğretmeni
(4/G-5/F)

Filiz ÜNLER DENYALI
 (Miss Crystal)

İngilizce Öğretmeni
(1/L-2/D)

Güliz HÜDAOĞLU
 (Miss Liz)

İngilizce Öğretmeni
(4/C-5/B)

Figen ÜNLER GÜL
(Miss Rose)

İngilizce Öğretmeni
 (2/E-3/F)
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A Message from Mrs Helen Beyzade

Dear Students, 

Thank you for all your hard work throughout the school year. 

We know that you have all done your best with the situation 

you found yourselves in so please be proud of yourselves and 

your ability to having had to rise to the challenges of new 

ways of learning.

It is with sincere gratitude and appreciation that I thank your 

teachers and families for the tremendous work that has been 

done over the past few months. We overcame obstacles 

together and worked to do what is best for you. 

Finally, to all our students who are leaving us this year, we are 

extremely proud of you and wish you the greatest success for 

the future.

I wish you all a healthy and relaxing summer and look 

forward to seeing you in September.

Sn. Deniz Özkan'ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Eğitimde öncü Yakın Doğu kurumunda, yetenekli ve çocuk 

sevgisi dolu bir kadro ile işbirliği içerisinde, sizlerin istikbaline 

yön vermek üzere çalışmaktan, büyük mutluluk 

duymaktayım. Okulumuzda siz sevgili öğrencilerimizin hem 

eğlenip hem de öğrenebileceği, sosyal aktivitelelerle 

donatılmış, yaratıcılığı geliştiren bir anlayışla sizlerin 

müfredatlarını uygulamaktayız.  

Her biriniz biricik ve özelsiniz ve Yakın Doğu İlkokulu olarak 

aldığımız tüm kararların merkezinde siz güzel öğrencilerimiz 

varsınız. Sizleri “kendi karakter ve becerilerinizle bağdaşan 

en iyiyi” başarmak üzere destekleyip, yüreklendirmek biz 

eğitimciler için büyük bir ayrıcalık ve keyiftir.  

Müdür Muavinlerimizin Mesajları

ilköğretimde veli-okul işbirliği son derece değerlidir. Bu yıl pandemi dolayısıyla bir bölümünü 

uzaktan devam ettirmiş olduğumuz eğitimimiz sırasında; veli-okul işbirliği ve dayanışmasının en 

güzel örneğini hep birlikte deneyimledik.Bu  sürece katkı koyan; öğrenci, öğretmen veli ve 

idarecilerimizin tamamına  teşekkür ederim.  

Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek ve eğitim yolculuğu dilerim!
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Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey, öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır.
16 7

Hazal GALİP
Fransızca 

Sofia Thessaloniki KOUTSOFTA
Fransızca 

Tanya UMUT
Fransızca 

Selda ERCAN
Fransızca 

Nebile UFUK
(Miss Nelly)

İngilizce Matematik

Jonathan ESQUERRE
 Fransızca (Bölüm Başkanı)

Asya KÖSE
 Fransızca 

Dila BÜYÜKEL
Fransızca 

Burcu ÜNLER
(Miss Valerie)
İngilizce Fen

Ebru ÇELİK
(Miss Rue)

 İngilizce Fen

İpek Alemdar AKÇA
(Miss Vicky)

 İngilizce Matematik

Nazar ERTÜNGÜ
(Miss Anne)

 İngilizce Matematik

Ayten MULLA
(Miss Alison)

İngilizce Fen Lab

Bilin DAVUT
(Miss Violet)
 İngilizce Fen

Ülviye ERTEPINAR
(Miss Julie)

İngilizce Öğretmeni
(1/D-2/G)

Zühal ÇAKMAK
(Miss Karen)

İngilizce Öğretmeni
(1/K-3/K)
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İlknur ÖMÜRLÜ
(Miss Iris)

İngilizce Öğretmeni
(4/F-5/E)

Hıfsiye SELÇUKLU
 (Miss Linda)

İngilizce Öğretmeni
(1/H-2/K)

Huriye CAMBAZOĞLU
(Miss Holly)

İngilizce Öğretmeni
(2/A-3/D)

İlkim SONDER
(Miss Pam)

İngilizce Öğretmeni

Mine ULAŞ
(Miss Millie)

İngilizce Öğretmeni
(4/D-5/C)

Natalya Özdel AVKAN
(Miss Natalie)

İngilizce Öğretmeni 
(1/A-2/L)

Pervin AKTEKİN TAŞÇI
 (Miss Perry)

İngilizce Öğretmeni
(4/B-5/G)

Melis SAÇAR 
(Miss Daisy)

İngilizce Öğretmeni
(1/F-3/A)

Rüstam HAIDOV
(Mr Robert)

İngilizce Öğretmeni
1C / 2H

Petül ARAL
 (Miss Jade)

İngilizce Öğretmeni
 (3/E-5/D)

Serap ÖZAKAN
(Miss Sarah)

İngilizce Öğretmeni
 (2/B-3/H)

Suna TUĞBERK
(Miss Susan)

İngilizce Öğretmeni
(1/B-3/B)

Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. 

Lale MEDİ CANDANAL
(Miss Leah)

İngilizce Öğretmeni
(1/G-2/C)

Lerzan E. PELİT
(Miss Ellen)

İngilizce Öğretmeni
(1/G-2/F)

İpek DENİZCİ
 (Miss Lucy)

İngilizce Öğretmeni

Melehat AYRANCIOĞLU
(Miss Mel)

İngilizce Öğretmeni
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Gelecek  gençlerin gençler ise öğretmenlerin eseridir. 

Gülhan BENGİHAN
 Bilgisayar

Zeliş SOR
Bilgisayar

Havva AKTÜL
 1/A

Melike MAVİOĞLU
1/B

Duran G. ERDEN
 Bilgisayar

Selda TEZER
(Bilgisayar Bölüm Sorumlusu)

Dr. Fatih SOYKAN
Bilgisayar

Hülya ESKİCİ
Görsel Sanatlar

Laden EKER
Görsel Sanatlar

Ülviye KARABAŞAK
Görsel Sanatlar

Vildan DALYAN
B.E. ve Spor

Seral YANIKER
B.E. ve Spor

Arzu ŞAFAKOĞULLARI
Görsel Sanatlar

Ayça AKARCAN
Görsel Sanatlar

Öğretmen taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır ülkeler değil 
gönüller fetheder.

Duygu AKPOLAT
PDR

Çiğdem A.ALASYA
PDR (Bölüm Sorumlusu)

Emine KUMSER
Özel Eğitim

Ayten DİNÇ
PDR

Yağmur SARPER
PDR

Mehmet SAKARYA
Müzik (Bölüm Sorumlusu)

Refika ANDAY
Müzik

Reyhan YALOVALI
Müzik

Seniha ÖZYAŞA
Müzik

Aytekin ZEKAİ
B.E. ve Spor 

(Bölüm Sorumlusu)

Denizhan GÜNHAN
B.E. ve Spor

Gönül ÇELİKER
B.E. ve Spor

Emre PERÇİNCİ
B.E. ve Spor

İmren ÇETİNKAYA
B.E. ve Spor
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Toplumun ve dünyamızın mimarları öğretmenlerdir.

Ayşegül ACAR
2/L

Simge TANKURT
2/G

Algen YENGİN
2/H

Ayşe BAYRAKTAR
2/K

Narin BALCI
3/A

Havva KARŞILI
3/C

Emine DİNÇ
 3/B

Melisa HAVALI
3/D

Fatoş TATLISULU
3/F

Bühem HASTUNÇ
3/E

Asya BAŞ
3/G

Ayşe Ü.Güvenler
3/K

Elmaz MURATLAR
4/A

Aylin HÜSEYİN
3/H

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve 
saygıdeğer unsurlarıdır.
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110 11

Sedef AŞIKZADELER
1/G

Sevgi KARAYEL
1/H

Neşe BAĞBAL
1/K

Sonuç KIZMAZOĞLU
1/L

Şule GÜNBAY
2/B

Duygu YENİGELEN
 2/A

Özen PARSEL
 2/D

Çelen ÖZSOY
2/C

Milhan GÖKTEPE
2/E

Sevim İNCE
2/F

Emine AVCI ÇAKIR
1/C

Mürüde ENİNANÇ
1/D

Ayça KANARA
1/E

Özlem AKÇAL
1/F
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Cemile KAİDE

Gülay TAŞKAN 

Ayşe N.NİZAMOĞLU
Hatice ERTANIN, Kadriye Buket Akkunt, Güliz AYDOĞANLI

Sekreterimiz Kıyafet Satış Sorumlumuz Muhasebe Görevlilerimiz

Teksir Görevlilerimiz Hemşirelerimiz

Nazan EFENDİ, Sermin AYRANCIOĞLU

Diyetisyenimiz Yemekhane Görevlilerimiz

Temizlik Görevlilerimiz Güvenlik Görevlilerimiz

Mehmet KASABALI
5/D

Hüseyin RAKIBET
5/G

Zülâl TOSUN
5/F

Vedia USLU
5/E

Özlem  KATRİN
4/F

Heran AKARTÜRK
4/G

Gülin YÜKSEL
4/H

Veli HASOĞLU
5/B

Hüseyin KOZOK
5/C

Müjde ALDAĞ
5/A

Zühre BLADANLI
4/E

Fatma COŞAR
4/D

Nedime ÖZGÜL
4/B

Ahmet İMRALI
4/C

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir. ...
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Alya 
KÖPRÜLÜ

Aras DURALAden ÖZEL Alin BALBAZ Arda  
ÖZBERKAN

Arya Mia LAY

Çınar 
DAĞKUŞ

Destan
HALİMOĞLU

Azade 
OSMANOĞLU 

Belis 
ASİLZADE

Doruk 
YAPICIOĞLU 

Ece AKAÇALI

Mehmet 
GEZER

Mürüde Derin
AKSOY

Emirzade 
ESENGİN

Erman Doruk
USLU

Naz EMİNÖZ Nejdet
HAVUZSALİM

Pera KÜRŞAD Rüzgar 
MANNAŞ

Ödül ÖZTÜRK Pars OZAN Tuğra
CÖMERTEL

Zeki KUYU

Sevgili Çocuklarım,

    Hayata her zaman sevgiyle 

bakınız. Doğayı, insanları ve 

hayvanları seviniz. Kalpleriniz her 

zaman sevgiyle dolu olsun. 

    Hayaller kurup, hayallerinizin 

peşinden gidiniz. Önünüze çıkacak 

engellerden korkmayınız. 

Kendinize güveniniz ve isteyiniz. 

Başarmak sizin elinizdedir.

    Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 

 I'm so happy to have been 
your teacher. I've watched 
you grow and learn. We had a 
successful and rewarding 
academic year. I wish you all 
health, happiness and all the 
best for the future. 

Havva AKTÜL Miss Natalie 

SINIF 1A

1 15

Çok Eksenli Simülatör

DAĞ  MACERASI
Bir varmış bir yokmuş. Bir köyde bir çocuk yaşarmış. Arkadaşı ve amcası ile dağa çıkmış. Dağda renkli taş 

bulmuşlar. Yürüye yürüye arı kovanı görmüşler. Çok güzel manzara görmüşler.

                                                   Arda ÖZBERKAN

PRENSES

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir prenses varmış. Prenses mutlu mutlu yaşarken bir gün denizden iki 

korsan gelmiş. Sonra prensesi alıp denizdeki gemiye kaçırmışlar. Korsanlar dalgalı denizde giderken karşılarına 

büyük bir ahtapot çıkmış. Gemiyi salladı ve prensesi kurtarıp ülkesine götürdü.

                                                                                  Aras DURAL 

AİLEM

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir anne ve baba varmış. Bir zaman sonra anne hamile olmuş. Dokuz 

ay sonra  Ali'nin bir kız kardeşi doğmuş. Adını Masal koymuşlar. Bu güzel aile çok mutlu olmuş.

                                                                     Mürüde Derin AKSOY  

ÇİFTÇİ

Bir varmış bir yokmuş. Bir tane çiftlik varmış. Orada çok güzel bir çiftçi varmış. O çiftçi hayvanları çok 

seviyormuş. Bir gün atıyla gezmeye çıkmışlar. Bu masal da burada bitmiş.

                                                             Çınar DAĞKUŞ

KEDİLER
Bir varmış bir yokmuş. Bir köy varmış. Anne kedi bir sürü yavru kedi doğurmuş. Bir tanesi sapsarıydı ve 

gözleri masmaviydi. Annesi yavru kedinin adını Limoncuk koymuş. Kedilerini çok seviyormuş.

          Ödül ÖZTÜRK

YEŞİL NİNJA
Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Yeşil Ninja varmış. Arkadaşları Alev Ninja, Buz Ninja, Su Ninja ve 

Elektrik Ninja ile dünyayı kurtarırlarmış. Garmadon onların en güçlü düşmanlarıymış. Ninjalar güçlerini birleştirip ve 
inanarak Garmadon'un zehirini etkisiz hale getirmişler. Dünyayı kurtarmışlar.

Doruk YAPICIOĞLU
ORMANDAKİ KIZ

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir kız ormanda dolaşırken çalıların arasında ses çıkaran bir kurt 
görmüş. Kurttan korkan kız, geri geri giderken bir çukura düşmüş. “İmdat” diye bağırmaya başlamış. Ormanda 
yaşayan yaşlı bir nine onun sesini duymuş ve yanına gelerek ona bir ip uzatmış. Sonra da kızın çukurdan çıkmasına 
yardım etmiş.

                                                                 Alin BALBAZ
ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLAR

Bir varmış bir yokmuş. Bir hayvan çiftliği varmış. İçinde tavuklar, inekler, atlar, kuzular, keçiler ve ördekler 
varmış. Samanlıkta yirmi tane fare varmış. Çiftlikte bir de kırmızı tavuk yaşarmış. Arkadaşları bir at, bir koyun, bir 
keçi, bir inek bir de fareymiş.      

Ece AKAÇALI
YALANCI ÇOCUK

Bir varmış bir yokmuş. Yaramaz bir çocuk varmış. Bu çocuk yalan söylemeyi çok severmiş. Bir gün çocuk 
kampa giderken bir hırsız görmüş. Sonra hırsız var hırsız var diye bağırınca hiç kimse ona inanmamış. O günden 
sonra hatasını anlayıp bir daha  hiç yalan söylememiş.

                                                                   Azade OSMANOĞLU

ZEKİ
Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Zeki adında bir çocuk varmış. Zeki asker oyuncaklarıyla oynamayı çok 

severmiş. Annesi Zeki'yi asker oyuncaklarıyla parka götürürmüş. Zeki çok mutlu olurmuş.
Zeki KUYU

DESTAN'IN SIRRI
Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Destan adında bir çocuk varmış. Destan'ın süper güçleri varmış. 

Destan süper güçlerini iyilik yapmak ve kötüleri yok etmek için kullanırmış. Okuldaki hiç kimse Destan'ın süper 
güçleri olduğunu bilmezmiş. Arkadaşlarının bazıları da Destan gibi süper kahramanmış. Birbirlerinin sırlarını 
öğrendiklerinde Süper Kahramanlar takımını oluşturup kötüleri yenmişler.

                                                                Destan HALİMOĞLU

KEDİ
Bir varmış bir yokmuş. Bir akşam bir çocuk evinin bahçesinde oynuyordu. Aniden bir ses duydu. Rüzgarın 

yaprakları uçurduğunu düşündü. Arkasına dönünce yavru bir kedi gördü. Çocuk kediyi kucağına aldı ve sevmeye 
başladı.

                                                             Erman Doruk USLU
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MY FAVOURITE TOY             1A

MY SQUISHY

My favourite toy is my squishy. It is a soft toy 

made of foam. No matter how hard 

you squeeze,  it returns to it's original shape. 

My favourite squishy looks like a spider.

                                                                                                  

MY BARBIE DOLL'S CARAVAN
My favourite toy is my Barbie doll's  caravan. 
It is pink and white. It is a big caravan. 
It has a living room and a bathroom. I play with it 
with my mummy 
and my cousin. I love my Barbie caravan  very 
much because it is beautiful.
                                                   Belis ASİLZADE 

                       MY CAR
My favourite toy is my car. 
My car is red.  
I like to play with my red car 
with my brother.  
                                        
Mehmet GEZER

      MY DOLL
My favourite toy is my doll Ela. 
My grandmother gave her to me on New Year's Day. 
She has got long, blonde hair and green eyes.
 I love to sleep with my doll.     
                                                   Alya KÖPRÜLÜ

    TEDDY BEAR
My favourite toy is my teddy bear.  
It’s name is Mr Skinny Legs.
He has got a green bow tie. 
I always sleep with him.
I love Mr Skinny Legs.
                     Pera KÜRŞAD                                   AQUA MAGIC MAT

My favourite toy is my aqua magic mat. It is a colouring mat that has 
no ink. The
pens  are filled with water. My drawings are very  colourful and they 
disappear in
five minutes, this is why the mat is magic. I have fun playing with my 
aqua magic mat.                                                                                                                    
Naz EMİNOZ

                     LEGO
My favourite toy is my lego. 
I like to build different things with my lego blocks. 
I love lego city. 
                                          Emirzade ESENGİN 

                     RALLY CAR
My favourite toy is my rally car because 
my grandfather is a racing car driver.
I like rally car designs, the sound and 
the power. 
I wish one day I could be a racing car 
driver like my grandfather.
                               Rüzgar MANNAŞ 

                       CASTLE
My favourite toy is my castle. It's majestic, 
multi-coloured  and magic. 
My toy bunny loves my castle.
                                                                     
Arya Mia LAY 

                CUBBY
My favourite toy is Cubby. 
Cubby is a cute, little, brown bear. 
Cubby is two years old. Cubby is my 
sleeping friend. I love Cubby.
                                      Aden ÖZEL 

             PJ MASKS
My favourite toys are PJ Masks. 
There are three types of PJ Masks, Catboy, 
Owlette and Gekko. Gekko is green,
Owlette is red and Catboy is dark blue 
with light blue stripes. I love Owlette. 
She is my favourite  because she can fly.
                          Nejdet HAVUZSALİM 

              HOVERBOARD
My favourite toy is my hoverboard. It is dark blue and black. 
It has two wheels. 
You stand on it to balance. If you move your body forward, 
it speeds up. If you move your body backwards, it slows down 
and stops. I like to ride my hoverboard. 
It was a gift from my grandparents.
                                              Pars OZAN 
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Quel est ton goûter préféré? 
Pars Ozan: Je préfère le sandwich. 
Naz Eminöz: Je préfère le yaourt.
Belis Asilzade: Je préfère le gâteau. 
Azade Osmanoğlu: Je préfère le yaourt. 
Destan Halimoğlu: Je préfère le gâteau.

Quelle est ta boisson préférée?
Pars Ozan: Je préfère la grenadine. 
Naz Eminöz: Je préfère la grenadine.
Belis Asilzade: Je préfère l'eau. 
Azade Osmanoğlu: Je préfère l'eau.
Destan Halimoğlu: Je préfère le jus d'orange.
 

Quels fruits aimes-tu?
Pars Ozan: J'aime la pomme.
Naz Eminöz: J'aime la banane.
Belis Asilzade: J'aime l'orange. 
Azade Osmanoğlu: J'aime la poire. 
Destan Halimoğlu: J'aime le raisin.

   1A - Français

Tuğra CÖMERTEL



MY FAVOURITE TOY             1A

MY SQUISHY

My favourite toy is my squishy. It is a soft toy 

made of foam. No matter how hard 

you squeeze,  it returns to it's original shape. 

My favourite squishy looks like a spider.

                                                                                                  

MY BARBIE DOLL'S CARAVAN
My favourite toy is my Barbie doll's  caravan. 
It is pink and white. It is a big caravan. 
It has a living room and a bathroom. I play with it 
with my mummy 
and my cousin. I love my Barbie caravan  very 
much because it is beautiful.
                                                   Belis ASİLZADE 

                       MY CAR
My favourite toy is my car. 
My car is red.  
I like to play with my red car 
with my brother.  
                                        
Mehmet GEZER

      MY DOLL
My favourite toy is my doll Ela. 
My grandmother gave her to me on New Year's Day. 
She has got long, blonde hair and green eyes.
 I love to sleep with my doll.     
                                                   Alya KÖPRÜLÜ

    TEDDY BEAR
My favourite toy is my teddy bear.  
It’s name is Mr Skinny Legs.
He has got a green bow tie. 
I always sleep with him.
I love Mr Skinny Legs.
                     Pera KÜRŞAD                                   AQUA MAGIC MAT

My favourite toy is my aqua magic mat. It is a colouring mat that has 
no ink. The
pens  are filled with water. My drawings are very  colourful and they 
disappear in
five minutes, this is why the mat is magic. I have fun playing with my 
aqua magic mat.                                                                                                                    
Naz EMİNOZ

                     LEGO
My favourite toy is my lego. 
I like to build different things with my lego blocks. 
I love lego city. 
                                          Emirzade ESENGİN 

                     RALLY CAR
My favourite toy is my rally car because 
my grandfather is a racing car driver.
I like rally car designs, the sound and 
the power. 
I wish one day I could be a racing car 
driver like my grandfather.
                               Rüzgar MANNAŞ 

                       CASTLE
My favourite toy is my castle. It's majestic, 
multi-coloured  and magic. 
My toy bunny loves my castle.
                                                                     
Arya Mia LAY 

                CUBBY
My favourite toy is Cubby. 
Cubby is a cute, little, brown bear. 
Cubby is two years old. Cubby is my 
sleeping friend. I love Cubby.
                                      Aden ÖZEL 

             PJ MASKS
My favourite toys are PJ Masks. 
There are three types of PJ Masks, Catboy, 
Owlette and Gekko. Gekko is green,
Owlette is red and Catboy is dark blue 
with light blue stripes. I love Owlette. 
She is my favourite  because she can fly.
                          Nejdet HAVUZSALİM 

              HOVERBOARD
My favourite toy is my hoverboard. It is dark blue and black. 
It has two wheels. 
You stand on it to balance. If you move your body forward, 
it speeds up. If you move your body backwards, it slows down 
and stops. I like to ride my hoverboard. 
It was a gift from my grandparents.
                                              Pars OZAN 

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

16 11 17

Quel est ton goûter préféré? 
Pars Ozan: Je préfère le sandwich. 
Naz Eminöz: Je préfère le yaourt.
Belis Asilzade: Je préfère le gâteau. 
Azade Osmanoğlu: Je préfère le yaourt. 
Destan Halimoğlu: Je préfère le gâteau.

Quelle est ta boisson préférée?
Pars Ozan: Je préfère la grenadine. 
Naz Eminöz: Je préfère la grenadine.
Belis Asilzade: Je préfère l'eau. 
Azade Osmanoğlu: Je préfère l'eau.
Destan Halimoğlu: Je préfère le jus d'orange.
 

Quels fruits aimes-tu?
Pars Ozan: J'aime la pomme.
Naz Eminöz: J'aime la banane.
Belis Asilzade: J'aime l'orange. 
Azade Osmanoğlu: J'aime la poire. 
Destan Halimoğlu: J'aime le raisin.

   1A - Français

Tuğra CÖMERTEL



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

1 19

1B

Melike MAVİOĞLU Miss Susan 

Benim güzel çocuklarım; 

sizinle bir araya geldiğim için 

çok şanslıyım. Sizlerden çok 

şey öğrendim. Her zaman 

sevgiye inanın. Kurduğunuz 

hayallerin peşinden gidin. Sizi 

çok seviyorum. Yolunuz hep 

aydınlık olsun.

My dear students; the unique 

time and togetherness that 

we have spent together were 

very beautiful and special. I 

wish you a very successful 

academic, happy and healthy 

life. I hope life always treats 

you generously. I love you all.

Beren 
BAŞARI

Burçe BULLİCİ Asmin EREN Atlas 
ŞERİFOĞLU

Çınar  
TÜZÜNKAN

Demir KOR

Elisa 
AKYÖN

Emine
YILMAZOĞULLARI

Deniz ERDAL Derin Su
CANATEŞ

Ertuğrul Cemal
ÜÇYİĞİT

Mehmet 
AMCAOĞLU

Neval Özdoymuş
CAM

Karen
YUMURTACIOĞLU

Lavin
SADIKLAR

Nil  
KOZANSOY

Osman DİKER

Pembe 
KILINÇ

Rüstem Ali
TUNÇTAŞLI

Osman ÇOLAK Özkan
YORGANCIOĞLU

Zehra  
YELTEKİN

Gönül
SAPSIZOĞLU

Deney: Deterjan ile Yüzen Balık

Malzemeler:

1) Karton / Kalın kağıt

2) Su

3) Geniş kap

4) Sıvı deterjan / sabun

5) Kürdan / kulak çöpü / pipet

6) Makas

7) Boya kalemi

Yöntem: 
1) Kartonuna şekil ver ve hazırladığın 

kartonun ortasına alt kısmına bir oyuk 

aç.

2) Kabını yarıya kadar su ile doldur.

3) Şekil verdiğin kartonu kabına yavaşça 

yerleştir.

4) Deterjanı balığının oyuk olduğu yere 

kürdan yardımı ile damlat.

5) Damlattığın bir damla deterjan 

balıklarının hareketini sağlar.

Deneyden çıkardığımız sonuçlar:

1) Nesneler, yüzey gerilimi az olan 

akışkandan yüksek olana doğru 

hareket etti. 

2) Bir damla sıvı sabun, balıkları 

çevreleyen suya doğru yani yüzey 

gerilimi yüksek olan ortama doğru 

çekildi.

3) Balıklar suda yüzdü.

1A-Mürüde Derin Aksoy 

1A -Alya Köprülü

1A SINIFI 
FEN LAB
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SINIF 1B

Sadece tek bir mevsimde yaşayacak olsaydın hangi mevsimi seçerdin?
Neden?

Lavin SADIKLAR: Tatile gitmeyi, göbek açık kıyafetler giymeyi, denizde yüzmeyi güneşi ve kumda saatlerce 

oynamayı, meyvelerden ise karpuzu çok seviyorum. Tek bir mevsimde yaşayacak olsam, dilediğimce dondurma 

yiyebileceğim Yaz mevsimini seçerdim.

Ertuğrul Cemal ÖVGÜ: Kış mevsimini seçerdim. Çünkü en güzel, en sevdiğim mevsimdir.

Karen YUMURTACIOĞLU: En sevdiğim mevsim yaz. Dışarıda daha fazla vakit geçirebilir, güneşin D vitamini 

olduğundan, deniz ve havuza gidebilirim. Çilekte yazda yenir.

Osman ÇOLAK: Sadece tek bir mevsimde yaşayacak olsaydım yaz mevsimini seçerdim. Çünkü yaz mevsiminde 

denize gidiyoruz, tatile gidiyoruz ve dondurma yiyiyoruz.

Çınar TÜZÜNKAN: Kış mevsiminde yaşardım. Çünkü doğum günüm kıştadır ve ailedeki çoğu kişinin doğum 

günü partileri kıştadır.

Elisa AKYÖN: Yazı seçerdim çünkü yaz daha eğlencelidir. Denize gidebiliriz, kısa kollu kıyafetleri giyebiliriz. 

Koronavirüs geçerse otele de gideceğiz.

Pembe KILIÇ: Mevsimlerden yazda yaşamak isterdim. Yaz mevsimini çok seviyorum. Yaz mevsiminde denize 

girmeyi, dondurma yemeyi, tatil yapmayı ve yaz meyvelerini çok seviyorum.

Neval Özdoymuş CAM: Yaz mevsiminde yaşamak isterim. Çünkü doğum günüm yaz mevsimindedir.

Deniz ERDAL: İlkbahar. Açık havada oynarız.

Beren BAŞARI: Yaz mevsimini seçerdim. Yaz mevsiminde otellere gidiyoruz ve yazın çıkan meyveleri çok 

seviyorum.

Emine YILMAZOĞULLARI: Yaz mevsimini seviyorum. Dışarıda daha çok vakit geçirebilir,güneşin D vitamini 

olduğundan , deniz ve havuza gidebiliriz. Çilek yazda yenildiği için seviyorum.

I am wearing a scarf, a red t-shirt and 
green torusers.                                                         
                                                                                                                              Demir KOR  

I am wearing a hat, jacket,
trousers and shoes.

      Atlas ŞERIFOĞLU 

My name is Asmin. In this picture,                
I am wearing a purple t-shirt, a blue                                               

skirt, a pink hat and pink shoes.

                                                                                                           Asmin EREN 

Look at me!
I am wearing a yellow t-shirt, 
green trousers and orange shoes.

Rüstem Ali TUNÇTAŞLI 

    

     I am wearing a yellow blouse,

      an orange skirt and red shoes.

                             Zehra YELTEKİN

I am wearing a red sweater and an orange hat. 
 My trousers are green and purple.
I have got green shoes.
                         Özkan YORGANCIOĞLU

I am wearing an orange t-shirt,                                                            
green trousers and red shoes
.
                                                               Osman DIKER    

I am wearing a t-shirt and a skirt.
 Nil KOZANSOY

I am wearing a red t-shirt,  

blue shorts, green shoes  

and a yellow hat.

             Mehmet AMCAOĞLU 

 I am wearing a t-shirt, a skirt

   and trainers 

                           Gönül SAPSIZOĞLU

I am wearing a colourful skirt,                                                                
an orange t-shirt and yellow socks.                                                         
                          Burçe BULLICI

My name is Derin. I am wearing
a pink t-shirt, a purple skirt,
yellow socks and black shoes.
               Derin Su CANATEŞ

  CLOTHES 1B
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 1B - Français

Quel est ton goûter préféré? 
Gönül Sapsızoğlu: Je préfère le sandwich. 
Asmin Eren: Je préfère le gâteau. 
Mehmet Amcaoğlu: Je préfère le sandwich. 
Zehra Yeltekin: Je préfère les biscuits. 
Ertuğrul Cemal Üçyiğit: Je préfère les biscuits.
 

Quelle est ta boisson préférée?
Gönül Sapsızoğlu: Je préfère l'eau. 
Asmin Eren: Je préfère l'eau.
Mehmet Amcaoğlu: Je préfère le chocolat.
Zehra Yeltekin: Je préfère le lait.
Ertuğrul Cemal Üçyiğit: Je préfère le soda.

Quels fruits aimes-tu?
Gönül Sapsızoğlu: J'aime la banane.
Asmin Eren: J'aime la banane.
Mehmet Amcaoğlu: J'aime le raisin. 
Zehra Yeltekin: J'aime l'orange. 
Ertuğrul Cemal Üçyiğit: J'aime la banane.

1B- Gönül Sapsızoğlu

1B SINIFI FEN LAB
Deney: Tuzun Sihri Buz Avı 

 Malzemeler:  

1. Soğuk su dolu bir kap  

2. Buz küpleri  

3. Tuz  

4. İp  

  

Deneyin Yapılışı:
1. Soğuk su dolu kaba buzları 

bırakıyoruz.
2. Bir buzun üstüne boyutuna kendimiz 

karar verdiğimiz ipimizi 
yerleştiriyoruz.

3. Buzun üzerine tuz döküyoruz.
4. Biraz bekledikten sonra ipi kaldırıp 

buzu yakalıyoruz.

Deneyden çıkardığımız sonuçlar :
1. Tuz, yüzeyine temas ettiği buzun 

küçük bir kısmının erimesine neden 

olur.

2. Ortaya çıkan soğuk su da kısa sürede 

yeniden donar.

3. Donarken ipin bir kısmını da buzun 

içine hapseder.

4. Böylece iple buzu yakalamış oluruz.

1B-Çınar Tüzünkan 
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1C

Emine Avcı ÇAKIR Mr. Robert 

Sevgili çocuklarım,

Hayatınızın her döneminde 
karşınıza zorlu yollar 
çıkacaktır. Bu durum asla 
sizleri hedefinize ulaşmanızdan 
vazgeçirmesin. İstemek 
başarmanın yarısıdır. Sizleri 
çok seviyorum.

Wishing you all good luck in 

whatever you do. May joy and 

happiness be with you. May 

peace, health and love fill your 

days. Wishing you all the best 

for the future. May you achieve 

everything that you want. 

Thank you.

Ahmet Emir 
KARUKO

Alya AKGÜN Ada EYĞİ Ahmet Efe  
DİNÇER

Arda
OĞURAL  

Beril Mira
DAĞLIOĞLU

Erdinç 
ÜNÜVAR

Hira 
AKARSULU 

Derin 
KARABIYIKLI

Ege KAŞOT Larin
BÜYÜKHÜSEYİN 

Masal 
SITKIOĞLU

Pars 
GÖNYELİ

Salih ÖZER Nuray ÖYKÜN Olgun 
NUMANSOY

Saral 
KÖROĞLU

Seren 
KASIMOĞLU

Su 
SÖNMEZ

Suay 
ALİGÜLLÜ 

Simay 
YALINKAYA

Dünyayı siz çocuklar yönetseydiniz ne gibi karalar alırdınız? Neden?

Salih ÖZER: Çocuklar okula gitsin, öğretmenleriyle ders yapsınlar. Corona hastalığı için aşı 
üretirdim. İnsanlar ölmesin. 

Saral KÖROĞLU: Daha çok oyun alanları yapar, her yere hayvanların beslenmesi için 
yiyecek ve su koyardım. Bir de tüm insanları iyi kalpli ve çalışkan yapardım. 

Ahmet Emir KARUKO: Dünyayı ben yönetseydim dünyayı daha temiz tutmayı sağlardım. 
Çünkü dünya temiz olursa küresel ısınma olmaz. Hayvanlara saygılı olunması için kurallar 
koyardım. Çünkü hayvanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. 

Larin BÜYÜKHÜSEYİN: Tüm dünyadaki insanların jimnastik yapmasını sağlardım. Çünkü 
jimnastik çok güzel bir spordur. 

Nuray ÖYKÜN: Ben dünyayı yönetseydim, kedilere, köpeklere ve kimsesiz çocuklara 
yardım ederdim. Hırsızları yakalar hapse atardım. Kimsesiz çocuklara okul yaptırırdım. 

Simay YALINKAYA: Ben dünyayı yönetseydim eğer Coronanın bitmesi için çok çalışırdım 
ve okulları açardım. 

Suay ALİGÜLLÜ: Dünyadaki teknolojiyi geliştirirdim. Akıllı evler yapardım. Kendi kendine 
açılan kapılar, ısıtıcılar. Robotlar yapardım. İnsanlar keyfine baksın diye. Uzayın sonunu 
araştırırdım ne kadar gezegen yıldız var. 

Su SÖNMEZ: Ben dünyayı yöneten kişi olsaydım, dünyada savaşların olmasına izin 
vermezdim. Herkesin barış içerisinde çocukların ölmediği bir dünya yaratırdım. Tüm 
çocuklar gülümseyerek oyunlar oynasınlar diye. 

Ahmet Efe DİNÇER: Dünyayı ben yönetseydim, dışarıdaki insanlara, fakirlere para 
verirdim. İhtiyaçlarını karşılamaları için. Aç olan hayvanlara yemek ve su koyardım.
 
Pars GÖNYEL: Dünyayı ben yönetseydim, insanların iyi olması ve hasta olmaması için 
uğraşırdım. Hayvanlara zarar verilmesini engellerdim. Çünkü onları çok severim. Her şeyin 
bedava olmasını sağlardım. 

Ada EYĞİ: Dünyayı ben yönetseydim, çocukları aç bırakmazdım. Çocukların okuması için 
elimden geleni yapardım. Çocukların dışarıda savunmasız kalmasına asla izin vermezdim. 

SINIF 1C
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1C - Français
Quel est ton goûter préféré ?
Larin Büyükhüseyin: Je préfère le sandwich.
Erdinç Ünüvar: Je préfère la barre de céréales.
Beril Mira Dağlıoğlu: Je préfère la carotte.
Olgun Numansoy: Je préfère le gâteau.
Seren Kasımoğlu: Je préfère les biscuits.

Quelle est ta boisson préfèree ?
Larin Büyükhüseyin: Je préfère le soda.
Erdinç Ünüvar: Je préfère le chocolat.
Beril Mira Dağlıoğlu: Je préfère le lait.
Olgun Numansoy: Je préfère le jus d'orange.
Seren Kasımoğlu: Je préfère le soda.

Quels fruits aimes-tu ?
Larin Büyükhüseyin: J'aime la poire.
Erdinç Ünüvar: J'aime l'orange.
Beril Mira Dağlıoğlu: J'aime l'orange.
Olgun Numansoy: J'aime la banane.
Seren Kasımoğlu: J'aime la pomme.

MY FAVOURITE SPORT   1C
I love sports because sports are fun. 

My favourite sport is swimming. 

I love the sea and summer.

                  Beril Mira DAĞLIOĞLU

My favourite sport is swimming. 

I joined my school's swimming course.

I feel healthy and happy when I am swimming.

                                       Masal SITKIOĞLU

There are many sports like;

football, basketball, tennis, 

swimming, golf and gymnastics. 

My favourite  sport is 

gymnastics.

                                                              

Hira AKARSULU
Hello! I am Alya. 
My favourite sport is 
swimming. I can swim.
                     Alya AKGÜN

There are so many sports in the world.
My favourite sport is horse riding. 
I love horses. They are beautiful.
                       Olgun NUMANSOY

My favourite sport is archery. 
I use a bow and arrow. I like shooting the targets.
                                                        Ege KAŞOT

Football is my favourite sport. 
It is a very popular sport in the world. 
I support the Galatasaray team. 
My brother and I play football in the playground. 
I play football very well. I run and kick the ball with my foot. 
I like playing football.
                                                               Erdinç ÜNÜVAR

My favourite sport is football. 
I play football with my friends in our big garden. 
I feel happy when I am playing football.
                                              Arda OĞURAL

My favourite sport is swimming. 

I swim in the summer. I love swimming.

                         Derin KARABIYIKLI

I began swimming when I was three years old. 
At the age of six, I stopped going to the pool. 
I still love swimming.           
                                    Seren KASIMOĞLU
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1C - Français
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1D

Mürüde ENİNANÇ Miss Julie 

     Sevgili Öğrencilerim,

     Yaşamınız boyunca, 
kurduğunuz tüm hayallere, 
yüreğinizin sesini dinleyerek 
koşun. O ses,  sizi en doğru 
yere ulaştıracaktır.

     Kalbinizde sevgi, gözünüzde 
yaşam ışığı hiç solmasın. 
Anahtarınız, her zaman  SEVGİ 
olsun. En güzel yarınlarda 
yaşamanız dileğiyle…

     Sizi çok seviyorum.

Dear Students,

It has been a pleasure 

teaching you this year. Each 

one of you are amazing and 

very special in your own way. 

You are each very precious to 

me and hold a very special 

place in my heart. 

Okyanus 
TUNÇÇAĞ

Taylan
UZUNKOŞAR 

Nalan 
KARAOKÇU

Nil  
DURAL

Timur
DENİZOL  

Beha 
KÖPRÜLÜ

Ecrin
KORUROĞLU  

Adel AKKOR Ali DİRİKLİ Ekin DİKMEN  

İrem SAYICI Irmak Nisanur
GÜNGÖR 

Ezel ALAS Güner HOCA İsmet
KÖRÜKÇÜ  

Melin AKÇIN Meryem
KALIÇLI

Jale TAŞKOL Kumsal 
ERZEYBEK

Mustafa Hüseyin
MALYALI  

 Deney: Karışmayan Sıvılar 

 Malzemeler: 
1. Bal 
2. Zeytinyağı 
3. Kolonya 
4. Nar ekşisi 
5. Gıda boyası katılmış su 

 Yöntem: 
1. Deney kabımıza önce bal 
2. Nar ekşisi 
3. Gıda boyası katılmış su 
4. Zeytinyağı 
5. Son olarak kolonya ekleniyor 

 Deneyden çıkardığımız 
sonuçlar: 
Yoğunluğuna göre 
1. Kolanya en üstte 
2. Zeytinyağı 
3. Renklendirilmiş su 
4. Nar ekşisi 
5. Bal 

1C-Erdinç Ünüvar

1C-Beril Mira Dağlıoğlu

1C SINIFI FEN LAB
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SENİ  EN ÇOK MUTLU EDEN ŞEY NEDİR ?  NEDEN ?

Adel AKKOR : Annemle ve babamla birlikte olmak, bisiklet sürerek gezmek, yürüyüş yapmak, yeni yerler 

görmek, beni en çok mutlu eden şeylerdir. Ayrıca , yeniden okula dönmek ve arkadaşlarımla oynamak harika 

olurdu. Bir de arabaların, dünyada uçarak hareket ettiğini görmek istiyorum. Böylece  istediğimiz yerlere daha 

hızlı gidip, daha çok yer gezmiş oluruz.

Ezel ALAS :  Annemle, babamla vakit geçirince çok mutlu oluyorum. Film izlemeyi çok seviyorum. 

Oyuncaklarımla oynarken çok mutlu oluyorum. Hayal kurmayı da çok seviyorum. Ben büyüyünce  savcı olmak 

istiyorum.

Güner HOCA  :  Ben oyun oynarken, kitap okurken , çok mutlu oluyorum. Kitap okurken, okumamın hızlandığını 

farkediyoruım. Köpeğimle oynamak da beni çok mutlu eder. Çünkü, köpeğimin beni çok sevdiğini hissederim.

Irmak Nisanur GÜNGÖR :  Arkadaşlarımla parkta oynamak, resim çizmek, ailemle vakit geçirmek, ovalarda 

çiçek toplamak, beni çok mutlu eder.

İrem SAYICI :  Beni en çok mutlu eden şey,  doğum günümü arkadaşlarımla birlikte kutlamaktır. Çünkü partimde 

her yeri süslemek, güzel kıyafetler giymek, eğlenmek ve pastama üfleyip, arkadaşlarımla birlikte yemek, beni çok 

mutlu eder.

İsmet KÖRÜKÇÜ :  Ben köpeklerimi çok seviyorum. Onları gezdirmek, beni hem çok mutlu ediyor, hem de çok 

eğlendiriyor.

Jale TAŞKOL :  Beni en çok mutlu eden şey, annemle vakit geçirmektir. Çünkü onunla çok güzel oyunlar oynarız. 

Bana sımsıkı sarılır ve çok güzel masallar anlatır. Annemi çok seviyorum.

Meryem KALIÇLI :  Beni en çok mutlu eden şey, okumak, yazmak ve öğretmenlerimi, arkadaşlarımı görmektir. 

Ben okumayı, yazmayı çok seviyorum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı da çok seviyorum ve onları çok 

özlüyorum.

Nalan KARAOKÇU :  Beni en çok mutlu eden şey, ÖNDER' e gitmektir. Çünkü oraya gidince, çok eğleniyorum.

Taylan UZUNKOŞAR : Beni en çok mutlu eden şey, ailemle vakit geçirmektir. Çünkü ailemi çok seviyorum.

SINIF 1D

1

MY FAVOURITE SEASON  & WEATHER  1D

My favourite season is summer. I like swimming.

                                    Beha KÖPRÜLÜ 

My favourite season is spring.
               Kumsal ERZEYBEK 

My favourite season is summer.
Ekin DİKMEN 

My favourite weather is sunny weather.
                    Okyanus TUNÇÇAĞ 

My favourite weather is snowy weather.
                  Melin AKÇIN

My favourite weather is sunny weather.
                                          Nil DURAL 

My favourite season is spring.

Mustafa Hüseyin MALYALI 

My favourite season is summer.

Ecrin KORUROĞLU

My favourite season is summer. 

                        Timur DENİZOL 

My favourite weather is sunny weather.

                                      Ali DİRİKLİ 
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1D - Français

Quel est ton goûter préféré?
Ezel Alas: Je préfère la carotte.
Melin Akçın: Je préfère le yaourt.
Güner Hoca: Je préfère les biscuits.
Nil Dural: Je préfère la carotte.
Okyanus Tunççağ: Je préfère le sandwich.

Quelle est ta boisson préfèree?
Ezel Alas: Je préfère le jus d'orange.
Melin Akçın: Je préfère le lait.
Güner Hoca: Je préfère la grenadine.
Nil Dural: Je préfère l'eau.
Okyanus Tunççağ: Je préfère le soda.

Quels fruits aimes-tu ?
Ezel Alas: J'aime l'orange.
Melin Akçın: J'aime la pomme.
Güner Hoca: J'aime la banane.
Nil Dural: J'aime les myrtilles.
Okyanus Tunççağ: J'aime la poire.

1D SINIFI FEN LAB

1D-Ali Dirikli 

    Deney: Kutup Hayvanları  

Malzemeler:
1 İçi su dolu şeffaf bir kap 

2 Buz 

3 Eldiven 

4 Margarin

Yöntem: 
1 Şeffaf kaba su koyulur

2 Kaba buz eklenir

3 Eldiven giyilir

4 Eldivenli parmak kaba sokulur

5 Eldivenli parmağa margarin 

sarılır ve tekrardan kaba sokulur

Deneyden çıkardığımız 
sonuçlar:
Ÿ Bizim derimiz kutup soğuğuna                        

dayanıklı değildir.

Ÿ Kutup hayvanlarını kürkleri ve 

kalın yağ tabakası soğuktan korur.

1D- Nil Dural 
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1E

Ayça Cesurer Miss Ellen 

Güzel çocuklarım,

Kalbinizdeki saf sevginiz hiçbir 

zaman eksilmesin. Kurduğunuz 

hayalleri gerçekleştirmek için 

azimle, sevgiyle ve çok çalışarak 

gerçekleştirmeniz dileğiyle. En 

güzel yarınlar sizlerin olsun. 

Sizleri çok seviyorum.

Dear Students,

I would like to express what an 

amazing year it has been for 

me to work with such a hard-

working and enthusiastic class. 

You have all in turn delighted 

me with your progress and 

achievements. I am so proud 

of you all.

I wish you all the best for the 

future.

Alev 
ÇAĞRI

Andaç 
AKBULUT 

Ada Masal
ŞENER

Adel KESKİN Ata Ali
GÜRBÜZ  

Buse Elif
BALKANLI

Elisa KANATLIAytekin Aras
DURSUN

Belis ÇAĞAY Eylül
TOSUN  

Kaan ARICI Marvin BENARHayat ALKAN Hira ENGİN Melinda 
GERÇEL  

Rüzgar Halil 
İNÖNÜ

Simay
KABABIYIK 

Mira 
CONKBAYIR

Zeynep 
ŞİMŞEK

20 yıl sonrasına mektup yazsan ne yazardın?

Zeynep ŞİMŞEK: Yirmi yıl sonra uçak evim olacak. Dünya ile ilgili bilimsel bir proje yapacağım. Sokak 

hayvanlarına barınak yapacağım. Hayatımı kolaylaştıracak icat bulacağım.

Aytekin Aras DURSUN: Merhaba 2041 ben Aras. 2021 de corona adında bir hastalık vardı. Ama artık o 

normal bir hastalık haline geldi çünkü aşısı bulundu ve Dünya normale döndü.

Simay KABABIYIK: 20 yıl sonra kendime mektup. Merhaba benim adım Simay soyadım Kababıyık. Ben altı 

yaşındayım. 20yıl sonra bu mektubu kendim okuyacağım. Ben 20 yıl sonra bu mektubu okuduğumda ressam 

olmuş olacağım. Sanatımın güzel olacağına inanıyorum. İnsanlara göstereceğim kocaman rengarenk bir 

atölyemde olmuş olacak.

Ata Ali GÜRBÜZ: Ben taşınıyorum. Ben Poyraz'a gidiyorum. Ben matematik öğrendim. Ben oyuncak 

dükkanına gidiyorum. Ben annemi seviyorum.

Hira ENGİN: Ben 20 yıl sonra çocuk doktoru olmak istiyorum. Çocuk doktoru olmak istememin sebebi kendi 

çocuklarımı tedavi etmek.

Alev ÇAĞRI: Benim adım Alev Soyadım Çağrı. En sevdiğim renk mavi. En sevdiğim hayvan kedi ve yavru 

köpektir. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Ben 6 yaşındayım 3 yaşında bir kardeşim var adı  da 

Mustafa'dır.

Andaç AKBULUT: Geleceğe mektup;

Sevgili gelecek senden istediklerim. Bütün Dünyada koronanın bitmesini istiyorum. Kaptan olmak istiyorum. 

Dron uçurtmak istiyorum. Galeri sahibi olmak istiyorum. Yeni güzel evler satın almak istiyorum. Tır şoförü 

olmak istiyorum. 

Adel KESKİN: İnşallah tüm kötülükler 2021'de kalmıştır.

Rüzgar Halil İNÖNÜ: Merhaba Rüzgar. Bu GÜN 7 Nisan 2021 Çarşamba. Bu mektubu sana 6 yaşındayken 

yazıyorum. Ben büyüyünce doktor olup insanlara yardım etmek istiyorum. Umarım başarabilirim. Kendine iyi 

bak. Sevgilerimle Rüzgar Halil İnönü.

Buse Elif BALKANLI: 20 yıl sonraki bana;

Umarım şu an hayallerimdeki gibi öğretmen olmuşumdur ve öğrencilerin seni çok seviyordur.

SINIF 1E
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SINIF 1E
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 1E - Français
Quel est ton goûter préféré ? 
Ada Masal Şener: Je préfère la carotte. 
Mira Conkbayır: Je préfère la tartine.
Simay Kababıyık: Je préfère la carotte. 
Hira Engin: Je préfère la carotte. 
Ata Ali Gürbüz: Je préfère les biscuits.

Quelle est ta boisson préférée ?
Ada Masal Şener: Je préfère le chocolat. 
Mira Conkbayır: Je préfère la grenadine.
Simay Kababıyık: Je préfère le chocolat. 
Hira Engin: Je préfère la grenadine. 
Ata Ali Gürbüz: Je préfère le chocolat.

Quels fruits aimes-tu ?
Ada Masal Şener: J'aime l'orange. 
Mira Conkbayır: J'aime le raisin.
Simay Kababıyık: J'aime la banane. 
Hira Engin: J'aime la pomme. 
Ata Ali Gürbüz: J'aime les myrtilles. 

My name is Marvin. I want to be an engineer.

                                               Marvin BENAR 

My name is Hayat. 

When I grow up, I want to be a teacher.

                                    Hayat ALKAN 

My name is Elisa Kanatlı. 

When I grow up, I want to be a tattoo artist.

I love drawing and painting.

                                   Elisa KANATLI 

My name is Melinda Gerçel. 

I am six years old. 

When I grow up, I want to be a teacher.

                         Melinda GERÇEL

            JOBS      1E

My name is Eylül. I am six years old. 

I like all colours.

When I grow up, I want to be an artist.

                                 Eylül TOSUN

My name is Ada Masal. 

When I grow up, I want to be a vet because 

I love animals so much.

                                Ada Masal ŞENER 

Hello, my name is Mira. 

I want to be a teacher when I grow up because 

I love teaching.

                                             Mira CONKBAYIR  

My name is Belis Çağay. 

When I grow up, I want to be a vet.

                                             Belis ÇAĞAY 

My name is Kaan. 

When I grow up, I want to be a doctor.

                                          Kaan ARICI 



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

36 1 37

 1E - Français
Quel est ton goûter préféré ? 
Ada Masal Şener: Je préfère la carotte. 
Mira Conkbayır: Je préfère la tartine.
Simay Kababıyık: Je préfère la carotte. 
Hira Engin: Je préfère la carotte. 
Ata Ali Gürbüz: Je préfère les biscuits.

Quelle est ta boisson préférée ?
Ada Masal Şener: Je préfère le chocolat. 
Mira Conkbayır: Je préfère la grenadine.
Simay Kababıyık: Je préfère le chocolat. 
Hira Engin: Je préfère la grenadine. 
Ata Ali Gürbüz: Je préfère le chocolat.

Quels fruits aimes-tu ?
Ada Masal Şener: J'aime l'orange. 
Mira Conkbayır: J'aime le raisin.
Simay Kababıyık: J'aime la banane. 
Hira Engin: J'aime la pomme. 
Ata Ali Gürbüz: J'aime les myrtilles. 

My name is Marvin. I want to be an engineer.

                                               Marvin BENAR 

My name is Hayat. 

When I grow up, I want to be a teacher.

                                    Hayat ALKAN 

My name is Elisa Kanatlı. 

When I grow up, I want to be a tattoo artist.

I love drawing and painting.

                                   Elisa KANATLI 

My name is Melinda Gerçel. 

I am six years old. 

When I grow up, I want to be a teacher.

                         Melinda GERÇEL

            JOBS      1E

My name is Eylül. I am six years old. 

I like all colours.

When I grow up, I want to be an artist.

                                 Eylül TOSUN

My name is Ada Masal. 

When I grow up, I want to be a vet because 

I love animals so much.

                                Ada Masal ŞENER 

Hello, my name is Mira. 

I want to be a teacher when I grow up because 

I love teaching.

                                             Mira CONKBAYIR  

My name is Belis Çağay. 

When I grow up, I want to be a vet.

                                             Belis ÇAĞAY 

My name is Kaan. 

When I grow up, I want to be a doctor.

                                          Kaan ARICI 



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

1 39

1F
Sevgili Öğrencilerim,

Sizlerle güzel bir yıl geçirdik. Sizlere 

sağlıklı, başarılı ve de mutlu günler 

di l iyorum .  Yaşam boyu tüm 

güzellikler sizinle olsun. Bundan 

sonraki hayatınızın da sağlıklı , 

mutlu ve başarılı olmasını en içten 

dileklerimle temenni ederim. Sizleri 

çok seviyorum canlarım. Kendinize 

güvenin, araştırıcı ve cesaretli olun. 

Hayatta her şeyi başarırsınız.

Dear Students, 
I would like to say that I am so 
glad I was your teacher this 
year. We have spent lovely 
times and made great 
memories together. We have 
learned so many things, played 
and laughed. I want you to 
know how special you are to 
me and always remember how 
I loved being your teacher. I 
wish you a bright future and I 
hope you will achieve your 
dreams.

Özlem AKÇAL Miss Daisy 

Bartu 
KUZOLUK

Can Yaman 
BAYBUĞ

Aren
ÇERKEZ

Aren ULAŞ Ceylin KAROVA 

Sahil 
BAYSALHAN

Sahra
YORGANCIOĞLU 

Perihan KILINÇ

Hasan GÜNSEL

Serpil
MUHTAROĞLU 

Mustafa 
ÖZBİNGÜL

Öykü Su 
ŞENTÜRK 

Leman GAYİ Melis BARKIN Özgü
ÖZGÜLLÜ  

Doğu IŞIK Esila Ada
LEYMUN 

Delal KAYA Doğa ÖZADA Gamze
MUHTAROĞLU  

Çınar 
ATLIHAN  

Su Tengül
AKKOYUN

FEN LAB

1E-Kaan Arıcı

Deney: KARIŞMAYAN SIVILAR

Malzemeler:
1 Bal

2 Nar Ekşisi                                                                                                                         

3 Zeytinyağı                                                                                                                                

4 Alkol                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5 Su                                                                                                   

    Yöntem: 
     1 İlk olarak balımızı döküyoruz 

     2 Nar ekşisi

     3 Su  

     4 Zeytinyağı

     5 Alkol

Deneyden çıkardığımız sonuçlar:                                                                        
Ÿ Deneyde kullandığımız 5 sıvı çeşidinin birbirine karışmadığını 

gözlemledik.   

Ÿ Bunun ana nedeni ise her sıvının farklı yoğunluğa sahip 

olmasıdır. 

1E- Hira Engin

38
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  TRANSPORT                              1F

I want to go to France by scooter.

                     Sahil BAYSALHAN

I want to go to Australia by ship.

                        Hasan GÜNSEL 
I want to go to Istanbul by bike.

           Gamze MUHTAROĞLU

I want to go to Paris by caravan.

                           Melis BARKIN

I want to go to Egypt by plane.

                      Çınar ALTIHAN

I want to go to Disneyland, Florida by aeroplane.

                                               Ceylin KAROVA

I want to go to England by plane.

                   Leman GAYI

I want to go to France by motorbike.

                    Aren ULAŞ

I want to go to Paris by bicycle.

                    Delal KAYA

I want to go to France by plane.

                Esila Ada LEYMUN 

I want to go to Egypt by motorbike.

                    Doğa ÖZADA 
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SINIF 1F

Annenle baban senin çocuğun olsa onlara neler söylerdin?

Bartu KUZOLUK: Sizi çok seviyorum. Akıllı çocuklar olun lütfen. Doğayı kirletmeyin. Hayvanları koruyup çok 

sevin ve onlara eziyet etmeyin.

Doğu IŞIK: Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Oyuncaklarla oynayın çok eğlencelidir. Beni bu kadar çok 

sevdiğiniz için sizlere teşekkür ederim.

Aren ÇERKEZ: Sizi çok seviyorum çocuklar. Bahçede çiçek sulayalım mı? Uyku vakti geldi çocuklar. Haydi okula 

gidiyoruz çocuklar.

Özgü ÖZGÜLLÜ: Sağlıklı beslenin, sizi yeğenlerinize götüreceğim. Ordan da parka gidip oyun oynayacaksınız.

Perihan KILIÇ: Çocuklar asla yalan söylemeyiniz. Büyüklerinize saygılı olmalısınız. Çocuklar çok çikolata 

yemeyiniz.

Mustafa ÖZBİNGÜL: Gel oğlum top oynayalım. Kızım istersen oyuncaklarınla oyna. Hadi gel size oyuncak 

alalım. Gel sarılalım canım benim. İyi ki benim çocuklarımsınız, sizi çok seviyorum.

Serpil MUHTAROĞLU: Sizi çok seviyorum. Siz çok tatlısınız. Hadi gelin kitap okuyalım. Hadi dondurma yiyelim. 

Çocuklar meyve saati geldi.

Can Yaman BAYBUĞ: Annemi çok gezdirir, onu çok çok severdim. Babamı da gezdirirdim ama ona kurallar 

koyardım. Babamı da severdim.

Su Tengül AKKOYUN: Yaramazlık yapma çocuğum. Ödevlerini yap lütfen. Yemeğini ye çocuğum. Yemiş yerine 

meyve yemelisin. Tablete çok bakma gözlerine zarar verebilir.

Öykü Su ŞENTÜRK: Kardeşinize vurmayın. Kitap okuyun, boyama yapın çocuklar. Evi dağıtmayın, koltuklarda 

zıplamayın çocuklar. Sağlıklı yiyecekler yemelisiniz.

Sahra YORGANCIOĞLU: Canlarım ballarım! Dünyadan çok sevdiklerim. Sizi çok severim cancıklarım. 

Yemeğinizi çok yiyin, hasta olmayasınız. Süt ve yumurta yemeyi unutmayınız.
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Quel est ton goûter préféré? 

Aren Çerkez: Je préfère le gâteau. 

Sahil Baysalhan: Je préfère la carotte.

Bartu Kuzoluk: Je préfère la carotte. 

Can Yaman Baybuğ: Je préfère le sandwich. 

Gamze Muhtaroğlu: Je préfère les fruits.

Quelle est ta boisson préférée?

Aren Çerkez: Je préfère l'eau. 

Sahil Baysalhan: Je préfère l'eau.

Bartu Kuzoluk: Je préfère le soda. 

Can Yaman Baybuğ: Je préfère le jus d'orange. 

Gamze Muhtaroğlu: Je préfère l'eau.

 1F - Français

Quels fruits aimes-tu?

Aren Çerkez: J'aime le raisin. 

Sahil Baysalhan: J'aime les myrtilles.

Bartu Kuzoluk: J'aime la banane. 

Can Yaman Baybuğ: J'aime la banane. 

Gamze Muhtaroğlu : J'aime le raisin.

1F SINIFI FEN LAB

1F-Aren Ulaş 

Deney: Deterjan ile Yüzen Gemi
            
Malzemeler:
1 Karton/kalın kağıt
2 Su
3 Geniş kap
4 Deterjan
5 Makas
6 Boya kalemi

Yöntem: 
Ÿ Kartonuna şekil ver.
Ÿ Kabını yarıya kadar su ile doldur.
Ÿ Şekil verdiğin kartonu kabına yavaşca 

yerleştir.
Ÿ Detejanı damlat.

 Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
Ÿ Akışkan ortamlarda nesneler gerilimi az 

olandan yüksek olana doğru hareket 
edilebilir.

Ÿ Deney  yaptığımız suya bir kere sabun 
damlatırsak 2. deney de yeniden temiz 
bir suya ihtiyaç olacaktır, yoğunluğunun 
anlaşılabilmesi için.

  1F-Serpil Muhtaroğlu
     
 

43



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

142

Quel est ton goûter préféré? 

Aren Çerkez: Je préfère le gâteau. 

Sahil Baysalhan: Je préfère la carotte.

Bartu Kuzoluk: Je préfère la carotte. 

Can Yaman Baybuğ: Je préfère le sandwich. 

Gamze Muhtaroğlu: Je préfère les fruits.

Quelle est ta boisson préférée?

Aren Çerkez: Je préfère l'eau. 

Sahil Baysalhan: Je préfère l'eau.

Bartu Kuzoluk: Je préfère le soda. 

Can Yaman Baybuğ: Je préfère le jus d'orange. 

Gamze Muhtaroğlu: Je préfère l'eau.

 1F - Français

Quels fruits aimes-tu?

Aren Çerkez: J'aime le raisin. 

Sahil Baysalhan: J'aime les myrtilles.

Bartu Kuzoluk: J'aime la banane. 

Can Yaman Baybuğ: J'aime la banane. 

Gamze Muhtaroğlu : J'aime le raisin.

1F SINIFI FEN LAB

1F-Aren Ulaş 

Deney: Deterjan ile Yüzen Gemi
            
Malzemeler:
1 Karton/kalın kağıt
2 Su
3 Geniş kap
4 Deterjan
5 Makas
6 Boya kalemi

Yöntem: 
Ÿ Kartonuna şekil ver.
Ÿ Kabını yarıya kadar su ile doldur.
Ÿ Şekil verdiğin kartonu kabına yavaşca 

yerleştir.
Ÿ Detejanı damlat.

 Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
Ÿ Akışkan ortamlarda nesneler gerilimi az 

olandan yüksek olana doğru hareket 
edilebilir.

Ÿ Deney  yaptığımız suya bir kere sabun 
damlatırsak 2. deney de yeniden temiz 
bir suya ihtiyaç olacaktır, yoğunluğunun 
anlaşılabilmesi için.

  1F-Serpil Muhtaroğlu
     
 

43



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

144 45

Wishing you all the best for the 

future. Good Luck for great 

beginnings. Blessing you all 

with health, happiness, peace 

and love. You are all a huge 

part of my heart. Thank you so 

much for a great year. 

Sedef AŞIKZADELER                                                                                                                                      Miss Leah 

Aren GÜRKAN Ayşe Masal 
HEPŞEN

Aybars 
GÜNEY

Ada Öykü 
EKER

Can ARIOL

Sema Zeynep
ÇILDIR

Jamal Olaide
BELLO

Miray ALKAN

Nisanur 
TOPTAL

Karen 
KAHVECİSOY

Loya Eylül
KARAHAN

Salih Nazif
DAYIOĞLU

Haktan Kemal
PEKGÖZ

Hasan 
KARABEY

Çınar AKŞİT Enes ASLAN

İrem Su
TURUNÇ 

Cemal BENT  

1G
Sevgili çocuklarım, 
Hayatınız boyunca, 
gireceğiniz tüm yollarda, 
gözlerinizdeki ışığın size 
başarılar, mutluluklar 
getirmesini dilerim. 
Sizi çok seviyorum.

BİR UÇAK OLSAYDIN, NEREYE UÇMAK İSTERDİN ?  NEDEN ?

Ayşe Masal HEPŞEN: Ben uçak olsaydım, her yere uçmak isterdim. Çünkü Dünya' mızın her yerini görmek 
istiyorum.  

Can ARIOL: Bir uçak olsaydım, Fransa' ya uçmak isterdim. Eyfel Kulesi'ne  drone uçurup, kulenin en tepesini 
görmek ve Disneyland' da çizgi film karakterlerine  “Merhaba” demek isterdim.   

Cemal BENT: Ben uçak olsaydım, Türkiye' ye uçmak isterdim. Çünkü orada arkadaşlarım var. Ali ve Çetin.  
Onlarla  görüşmek, konuşmak ve oyun  oynamak isterdim.   

Haktan Kemal PEKGÖZ: Ben bir uçak olsaydım, köpek balığı olan  ülkelere gitmek, orada köpek balıklarını 
görmek, incelemek isterdim.  

Hasan KARABEY: Ben bir uçak olsaydım, Atatürk Orman Çiftliği' ne gitmek isterdim. Daha önce gittiğimizde 
görememiştim. Bir de Kuğulu Park'a gitmek isterdim.  Çünkü orada,  siyah, beyaz, yirmiden fazla kuş türü var. 
Oraya  özgü oldukları için, onları gidip görmek isterdim.  

İrem Su TURUNÇ: Ben bir uçak olsaydım, Türkiye'ye uçmak isterdim.  Orada kuzenlerim var. Onları görüp, 
onlarla oyun oynamak isterdim.    

Loya Eylül KARAHAN: Ben bir uçak olsaydım, PARİS' e uçmak isterdim. Çünkü nasıl bir yer olduğunu çok 
merak ediyorum.   
     

Nisanur TOPTAL: Ben bir uçak olsaydım, Antalya'ya uçardım. Antalya, çok büyük ve çok güzel bir şehirdir.  
Orada her şey var.      
                              

Salih Nazif DAYIOĞLU: Eğer bir uçak olsaydım, Kuzey Kutbu'na uçmak isterdim. Çünkü orda yaşayan kutup 
ayılarını çok merak ediyorum. Nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar görmek istiyorum. Kutup ayılarıyla tanışmak ve 
onlarla arkadaş olmak isterdim. Hem birlikte kartopu da oynardık.  Ne güzel olurdu.  

SINIF 1G
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Wishing you all the best for the 

future. Good Luck for great 

beginnings. Blessing you all 

with health, happiness, peace 

and love. You are all a huge 

part of my heart. Thank you so 

much for a great year. 

Sedef AŞIKZADELER                                                                                                                                      Miss Leah 
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Quel est ton goûter préféré?

Aybars Güney: Je préfère les biscuits..

Çınar Akşit: Je préfère  la tartine. 

Salih Nazif Dayıoğlu: Je préfère  le sandwich.

Can Arıol: Je préfère  la barre de cereales. 

Loya Eylül Karahan: Je préfère  les fruits. 

Quelle est ta boisson préféré?

Loya E. Karahan: Je préfère  le lait et le chocolat. 

Salih Nazif Dayıoğlu: Je préfère  le soda. 

Aybars Güney:Je préfère l'eau.

Can Arıol: Je préfère  le soda.

Çınar Akşit: Je préfère  le chocolat.

 1G - Français

Quels fruits aimes-tu?

Can Arıol: J  ’aime  la banane et la pomme. 

 ’aime  la pomme.Aybars Güney: J  

 ’aime  la banane. Salih Nazif Dayıoğlu: J  

 ’aime  la pomme.Çınar Akşit: J  

 ’aime  la poire. Loya Eylül Karahan: J  
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ANIMALS                                   1G

A penguin is a bird that cannot fly. It lives in the sea. 

It eats fish. I love penguins.

                                        Sema ÇILDIR   

Crabs, fish, seals, sharks, seahorses, octopuses and dolphins are all sea animals. 

They all live in the ocean.     

                 Aren GÜRKAN

Pigs, horses, cows, sheep, roosters and chickens are some of the farm animals. 

They live on a farm. 

Sheep give us wool, lamb and milk. 

Chickens give us eggs. 

Roosters wake us up in the morning. 

I love farm animals because baby farm animals are cute.       

                                          Karen KAHVECISOY 

                       
Sea animals live in the sea. 
Whales, sharks, dolphins, penguins, 
octopuses and jellyfish. 
They are all sea animals. 
My favourite sea animal is a shark.
                             Çınar AKŞIT

My favourite pet is a cat. 

My cat's name is Oscar.

He is white and ginger. 
He has got lots of big teeth. 

I love my cat
     
                 Jamal Olaide BELLO

My favourite animal is a horse. 
Horses live on a farm. 
They are farm animals. 
They eat apples and carrots. 
You can ride a horse. 
A horse can be white, black or brown.
                                      Enes ASLAN 

My pet's name is Buddy Joe.
He feels happy and excited when I play with him. 
He is very friendly. 
I love my dog very much.                                                            
                       Aybars GÜNEY

My favourite pet is a rabbit. 
I have got a rabbit. 
Her name is Boncuk. 
She is white. 
She has got big, long ears and blue eyes.
 She has got two big teeth. I love my rabbit.
                                              Ada Öykü EKER

Hi, my name is Miray Alkan.
 I am six years old. 
I like pets very much. 
I have got a cat. 
His name is Boncuk. 
He is only seven months old. 
He is black and white. 
He has got green eyes. 
He likes to eat chicken. 
He plays in the garden with me. 
I love my cat.                  
                            Miray ALKAN 
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1H
Sevgili Çocuklarım;
Pandemi döneminde, büyük 
iş başardınız. Günlerce 
dışarıya çıkmadınız. 
Bilgisayardan ders takip 
ettiniz. Gösterdiğiniz sabır ve 
gayretten dolayı hepinizi 
kutlarım. Tüm hayalleriniz 
gerçek, yolunuz hep aydınlık 
olsun canlarım… Sizi çok 
seviyorum…

Wishing you all the best for the 

future. May you achieve 

everything that you want. Good 

luck and thank you for a 

perfect year.

Sevgi KARAYEL Miss Linda 

Çağ 
Refikoğlu

Defne ÇAĞIŞ Alya TOKER Ayaz KANAT Devin
MİRALAY  

Yusuf Selim
İNADA

Muharrem 
AKBALIKCI

Niyazi AKÇINLara BAYRAMLara 
AKALPLER

Peren 
ÖZGÜRLÜ

İbrahim 
COŞKUN

İlke Ülcay
YANAROĞLU

Elvin GÜLEÇ Güneş ÖZAKAN Kuzey AYKILIÇ

Werner Rüzgar
WENK 

Murat
POLAT

1G SINIFI FEN LAB

1G-Karen Kahvecisoy

Deney: Deterjan İle Yüzen Balıklar

Malzemeler:
1-Cam kap
2-Su
3-Deterjan
4-Karton kağıt 
5-Makas
6- Boya kalemi

Yöntem:  
Ÿ Karton kağıtlara balık şekli çizilir ve kesilip boyanır. 

Ÿ Üstlerinde   küçük oyuk açılır. 

Ÿ Bir kaba yarıya kadar saf su doldurulur. 

Ÿ Karton kağıttan yapılmış küçük balıklar saf su su dolu kabın içine 

konur. Hareket etmedikleri gözlemlenir.

Ÿ Balıkların üstünde açılan küçük deliğe birer damla deterjan damlatılır. 

Ve balık şeklinde cisimlerin hareket edip suyun üstünde yüzdükleri 

gözlemlenir. 

Deneyden çıkardığımız  sonuçlar:     
Ÿ Balıklar, yüzey tamamen saf suyla çevrili 

olduğunda yüzmedi. 

Ÿ Ortalarında açılan deliğe bir damla deterjan 

damlatılıp o bölgedeki yüzey gerilimi düşürülünce, 

yüzey gerilimi yüksek olan alana doğru çekilerek 

yüzdüler. 

Ÿ Bu da bize nesnelerin yüzey gerilimi az olan 

akışkandan, yüzey gerilimi yüksek olan akışkana 

doğru hareket eğilimleri olduğunu gösterdi. Buna 

“Marangoni Etkisi” denmektedir.  

1G-Salih Nazif Dayıoğlu
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Fotoğraf makinen olsaydı, neyi  çekmek isterdin? Neden?

İbrahim COŞKUN: Kardeşim ve oyuncak köpeğim Tony'nin resimlerini çekerdim. Çünkü onları çok 
seviyorum. Bir de hatıra kalmasını isterdim.

Muharrem AKBALIKCI: Ailemle geçirdiğimiz güzel anıları çekerdim. Daha sonra bakıp, unutmamak için.

Ayaz KANAT: İkiz kardeşlerimi çekmek isterdim. Her geçen gün ne kadar büyüdüklerini ve nasıl 
değiştiklerini görmek için. Çektiğim fotoğrafları anı olarak onlara saklamak.

Yusuf Selim İNADA: Arkadaşlarımı ve abilerimi çekerdim. Çünkü onları çok seviyorum.

Peren ÖZGÜRLÜ: Güneş'in batışını çekmek isterdim. Çok güzel bir görüntüsü vardır.  Bazen büyük ve 
turuncu oluyor. Bazen de bulutların arkasına saklanıyor. Bana huzur veriyor.

Defne ÇAĞIŞ: Fotoğraf makinem olsaydı, manzara resmi çekerdim. Çünkü ben doğayı çok severim.

Lara BAYRAM:  Bir fotoğraf makinem olsaydı, hayvanlarımızı çekerdim. Çünkü çok hızlı büyüdükleri için, 
her anlarını yakalamak isterdim.  Ölümsüzleştirmek için.

Devin MİRALAY: Elimde bir fotoğraf makinem olsaydı, doğayı çekmek isterdim. Çünkü ben doğayı çok 
severim. Doğanın en sevdiğim kısmı hayvanlardır. Doğa en büyük yaşam kaynağıdır. 

İlke Ülcay YANAROĞLU: Bahçemdeki tüm hayvanlarımı, en fazla da kedilerimi çekmek isterdim. Çünkü 
onları beslerken ve onlara seslendiğim zaman, nerede olursa olsunlar, hemen yanıma koşup gelirler. Bu 
da beni çok mutlu ediyor.

SINIF 1H
   ANIMALS                                   1H

My favourite zoo animal is a lion. 
I love lions because they are smart. 
I wish l could see one of them.
                                    Alya TOKER 

Lions are wild animals. 
They live in Africa. 
Lions have got sharp teeth, long tails and little ears. 
They are yellow and brown. 
They are strong and very clever animals.
                                                         Kuzey AYKILIÇ  

A lion is a wild animal. 
It has got a very strong body. 
Lions are also called the king of the jungle.          
                                              Elvin GÜLEÇ 

The blue whale is the largest animal on the planet. 
They live in the ocean. 
They can be as long as two school buses.
                                                   Çağ REFIKOĞLU 

Dolphins, sharks, jellyfish and starfish are sea animals. 
I like dolphins but I don't like sharks.
                                                            Lara AKALPLER 

We can see wild animals at the zoo. 
Lions eat meat and monkeys eat bananas.
                                             Niyazi AKÇIN 

This is my dolphin. 
It is blue. It is a sea animal. 
I love dolphins.
                 Werner rüzgar WENK My favourite sea animals are penguins. 

They are black and white. 
I love penguins.
                           Güneş ÖZAKAN 
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We can see wild animals at the zoo. 
Lions eat meat and monkeys eat bananas.
                                             Niyazi AKÇIN 

This is my dolphin. 
It is blue. It is a sea animal. 
I love dolphins.
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I love penguins.
                           Güneş ÖZAKAN 
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Quel est ton goûter préféré? 

Lara Bayram: Je préfère le gâteau.

Peren Özgürlü: Je préfère le sandwich.

Niyazi Akçın: Je préfère le gâteau.

Çağ Refikoğlu: Je préfère le gâteau. 

Defne Çağış: Je préfère les fruits. 

 1H - Français 1H SINIFI 

1H-Werner Rüzgar Wenk 

Deney: Karışmayan Sıvılar

Malzemeler:
1)Bal
2)Nar Ekşisi
3)Su
4)Zeytinyağı

Yöntem:
Ÿ Bardağımıza ilk önce balı döküyoruz.
Ÿ Balın üzerine nar ekşisini ekliyoruz.
Ÿ Sonrasında  bardağımıza suyu 

döküyoruz.
Ÿ En son ise, Zeytinyağını ilave ediyoruz.

Deneyden çıkardığımız 
sonuçlar:
Sıvıların yoğunluklarına göre;
Ÿ En yoğun bal
Ÿ Nar ekşisi
Ÿ Su   
Ÿ Yoğunluğu en az olan  

zeytinyağıdır.  

1H-Elvin Güleç 

53

Quelle est ta boisson préféré? 
Defne Çağış:  l'eau. Je préfère
Niyazi Akçın:  le chocolat.Je préfère
Çağ Refikoğlu:  le jus d'orange. Je préfère
Lara Bayram:  le jus d'orange.Je préfère
Peren Özgürlü:  le chocolat. Je préfère

Quels fruits aimes-tu?
Çağ Refikoğlu: ’aime le raisin. J
Niyazi Akçın: ’aime la banane. J
Peren Özgürlü: ’aime la poire. J
Lara Bayram: ’aime la pomme. J
Defne Çağış: ’aime la pomme. J
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Güzel Çocuklarım;

Kalbiniz kadar temiz, yüreğiniz 

kadar güzel ömrünüz olmasını 

dilerim. Gülüşünüz güneş 

olsun..elleriniz umut.. sizler 

benim için çok değerli ve 

özelsiniz. Gelecek yıllarda da 

başarı peşinizi bırakmasın. Her 

zaman öğrenmek için istekli ve 

az iml i  o lun.  S iz ler i  çok  

seviyorum. 

It has been an incredible 

journey and I am so proud of 

you. You have worked so hard 

and have made so much 

progress this year. We have 

started many wonderful 

memories and have also had 

fun learning. I will always 

remember all you shared with 

me this year.  I know you will 

do super next year.  I will miss 

you.
Neşe BAĞBAL Miss Karen 

Almira 
YALÇINAY

Anıl 
ALTINKAYA

Ada ÇETİN Ali Kerem
HÜSEYİNOĞLU

Ayda Deniz
KAŞDAŞ

Özay AHMAD Reşat 
TUNÇBİLEK

Mehmet Karel
NURİ

Meryem 
GÜMÜŞSOY

Kani 
KANİOĞLU

Kemal IŞIN

Nira 
GÜZELGÖZ

Erdal Süleyman
ILICAN

Ersev 
ALTINDAĞLI

Beren 
GÜRKAN

Elif
PİRİNÇÇİOĞLU 

Hira ÇELİKKOL

1K

Sarp DANA

Kayra Gül
TOPCUOĞLU

UÇAN HALIN OLSAYDI NEREYE GİTMEK İSTERDİN? NEDEN?

Anıl ALTINKAYA: Uçan halım olsa, İstanbul'a giderdim. Çünkü gezmeyi çok özledim.

Erdal Süleyman ILICAN: Uçan halım olsa, babamın yanına gitmek isterdim. Çünkü onu çok özledim.

Ada ÇETİN: Uçan halım olsa, Paris'e gitmek isterdim. Çünkü Paris'i çok merak ediyor ve çok seviyorum.

Kani KANİOĞLU: Uçan halım olsa, hemen bulutlara ve gökkuşağına uçardım. Çünkü orda özgürce koşar ve 

gökkuşağında rengarenk oyunlar oynardım.

Beren GÜRKAN: Uçan halım olsa, annemin karnına girmek isterdim. Çünkü bebek doğurmasını istiyorum.

Hira ÇELİKKOL: Uçan halım olsa, lunaparka ve hayvanat bahçesine gitmek isterdim. Çünkü lunaparkta dönme 

dolaplar var. Hayvanat bahçesinde ise çok şeker hayvanlar var.

Nira GÜZELGÖZ: Uçan halım olsa, Uzaya gitmek isterdim. Çünkü ay dede ve yıldızların ne kadar büyük ve parlak 

olduğunu görmek isterdim.

Almira YALÇINAY: Uçan halım olsa, Antalya'ya gitmek isterdim. Çünkü Antalya'yı çok beğeniyorum.

Ali Kerem HÜSEYİNOĞLU: Uçan halım olsa, Konya'ya gitmek isterdim. Çünkü dedemi ve anneannemi çok 

özledim.

Ayda Deniz KAŞTAŞ: Uçan halım olsa, Türkiye'ye gitmek isterim. Çünkü Türkiye çok büyük.

SINIF 1K
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 1K - Français

Quel est ton goûter préféré? 
Meryem Gümüşsoy: Je préfère les fruits. 
Hira Çelikkol: Je préfère le sandwich.
Özay Ahmad: Je préfère les fruits.
Nira Güzelgöz: Je préfère le gâteau. 
Kemal Işın: Je préfère les biscuits.

Quelle est ta boisson préférée?
Meryem Gümüşsoy: Je préfère le jus 
d'orange. 
Hira Çelikkol: Je préfère le chocolat.
Özay Ahmad: Je préfère le chocolat.
Nira Güzelgöz: Je préfère la grenadine. 
Kemal Işın: Je préfère le chocolat.

Quels fruits aimes-tu?
Meryem Gümüşsoy: J'aime la poire. 
Hira Çelikkol: J'aime la pomme.
Özay Ahmad: J'aime le raisin. 
Nira Güzelgöz: J'aime le raisin. 
Kemal Işın: J'aime la banane. 

   FOOD & DRINKS  1K

I like to eat spinach. 
It makes us strong. 
I drink a lot of water, it is very healthy.
                            Ersev ALTINDAĞLI 

An egg is a healthy food.
 We eat eggs for breakfast. 
An egg has vitamins and protein.
                             Özay AHMAD 

My favourite food is soup.
My favourite drink is juice. 
My favourite fruit are strawberries. 
My favourite vegetables are tomatoes. 
I like to eat sweets, chips and chocolate too.
                                 Meryem GÜMÜŞSOY 

I like to eat burgers and I like to drink orange juice. 
Burgers are unhealthy but orange juice is very healthy.
                                                     Elif PIRINÇÇIOĞLU 

My favourite food is fish and chips with barbeque sauce. 
My favourite drinks are milk and tea. 
Milk makes us strong. 
I eat fruit and vegetables every day. 
They make us healthy.
                                Kayra Gül TOPCUOĞLU 

My favourite food is chicken nuggets 
My favourite drink is ice tea.
                              Reşat TUNÇBILEK

My favourite food is pizza. I like to eat pizza with my family.
                                                                     Kemal IŞIN 

I like to eat chicken. 
It is very delicious. 
My favourite drink is orange juice. 
It is very healthy.
                       Sarp DANA 

My favourite food is meat. 
My favourite drink is lemonade.
                 Mehmet Karel NURI 
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Sevgili Öğrencilerim;

Sizler geleceğin yıldızı ve 

ışığısınız. Hayatınız boyunca 

gireceğiniz tüm yollarda başarı 

sizlerle olsun. Sizlerle birlikte 

olduğum için çok mutluyum. 

Hepinizi çok seviyorum. 

Dear fellow students, it has 

been lovely knowing you all, 

especially this year which has 

been an experience that no 

one will ever be able to forget. 

I wish you all the best in your 

next year and hope you 

achieve all your goals in life. 

Sonuç KIZMAZOĞLU Miss Crystal 

Atlas ÇİÇEKLİ Ayaz Kaan
ÇAĞLAYAN

Almina 
SERDENGEÇTİ 

Arın 
TEKİRDAĞLI 

Aytekin 
MARAŞLI

Rüzgar 
DEMİRSU

Tüner GAYİ

Nesil Karen
TUNA

Osman 
YORUCU

Mila ÖZDEMİR Nefes
 TAŞARKAN 

Özel
KIZILKAN

Hira Hatice
DEMİR

Kaan Mustafa
HOCA

Erem 
VEYSİOĞLU

Gaye Venüs
ÇAĞLIYAN 

Kemal Çınar
EVCAN

1L

Tuana ÖZSOY

Demir Nihat
CANATEŞ

Larin
GÜRSOY

Poyraz ŞAHSOY

Yaz ERGENE

1K SINIFI FEN LAB

1K-Karen Kahvecisoy

Deney: Tuzun Sihri Buz Avı

Malzemeler:
1-Tuz

2-Su

3-Buz

4-İp

Yöntem:
Ÿ Bir kap içerisine soğuk su eklenir.

Ÿ Buz küpleri suyun içerisine eklenir.

Ÿ İp buzun üzerine gelecek şekilde 

yerleştirilir

Ÿ Buzun üzerine ipi kaplayacak kadar 

tuz serpilir.

Ÿ İki – üç dakika bekledikten sonra ipin 

buza yapıştığı görülür.

Deneyden çıkardığımız sonuçlar:

1)Tuz ve buz tepkimesini fark eder

2)  Soğuk sıcak kavramını öğrenir.

3)  Neden sonuç ilişkisi kurulur.

1K-Mehmet Karel Nuri
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Bu gece nasıl bir rüya görmek istersin?

Yaz ERGENE: Bu gece rüyamda annemi ve kendimi görmek isterdim. Annem beni parka götürdü. Orada 

top havuzu, kaydırak ve salıncak vardı. Annemle çok güzel oynadık. Sonra da piknik yaptık.

Özel KIZILKAN: Bu gece rüyamda arkadaşlarımla birlikte, parkta oyun oynadığımı görmek isterdim.

Kemal Çınar EVCAN: Bu gece rüyamda müzisyen olup, org çaldığımı görmek isterdim.

Erem VEYSİOĞLU: Bu gece rüyamda King-Kong olduğumu, kötü canavarlarla savaştığımı sonra da 

onları yendiğimi görmek isterdim.

Tuana ÖZSOY: Bu gece rüyamda ailemle birlikte uçağa binip, yurt dışında tatil köyüne gitmeyi ve orada 

çok eğlenip, havuza girmeyi görmek isterdim.

Rüzgâr DEMİRSU: Bu gece rüyamda dağdan aşağıya paraşütle atlayıp, leyleklerle birlikte uçtuğumu 

görmek isterdim. Macera olurdu ve kendimi mutlu hissederdim. 

Demir Nihat CANATEŞ: Ben bu gece rüyamda Anıtkabir'e gittiğimi görmek isterdim. Atatürk'e çiçek 

bırakmak, askere selam vermek, orada hatıra fotoğrafı çekmek ve Aslanlı Yol'da yürüdüğümü görmek 

isterdim. 

Larin GÜRSOY: Bu gece rüyamda süper kız olduğumu ve Dünya'yı iyileştirip, çocuklara hediyeler 

dağıttığımı görmek isterim.

Aytekin MARAŞLI: Ben bu gece rüyamda uçmak, bulutlara dokunmak, yıldızları ve ayı görmek isterdim. 

Kaan Mustafa HOCA: Bu gece rüyamda en güzel şov bisikletini alıp, sürdüğümü görmek isterdim.

Arın TEKİRDAĞLI: Bu gece rüyamda tatile gittiğimi ve denize girdiğimi görmek isterdim.

SINIF 1L
    MY FAMILY           1L

My Grandpa Sami
This is my grandfather. 
His name is Sami. 
He is in the living room. 
       Nefes TAŞARKAN

My Cousin Yıldız
She is my cousin. 
Her name is Yıldız. 
She's one year old. 
Yıldız likes to play with blocks.
       Poyraz ŞAHSOY

My Daddy's Barbecue
This is my dad. 
His name is Cenk. 
We are having a barbecue party in the 
garden.
            Almina SERDENGECTİ

My Pet Dog Paris
This is my dog. 
My dog's name is Paris. 
My dog lives outside in the garden.
                        Mila ÖZDEMİR

My Brother Emin
This is my brother. 
His name is Emin. 
He loves animals. 
I love my brother so much. 
            Hira Hatice DEMİR

My Family 
My name is Osman. 
My mother's name is Gümrah. 
My father's name is Serhan.
I have a sister. 
My sister's name is İnci.
           Osman YORUCU

  Mum and Dad
  This is my mum and my dad. 
  I love them so much. 
  They are my souls.
     Gaye Venüs ÇAĞLIYAN

My Sister
This is my bedroom. 
It is big. I play with my sister. 
We play with Lego. I love my sister.
                 Tüner GAYİ

My Own Bedroom
I like my bedroom because it belongs to me. 
All my toys are in my room. 
I play with my toys in my room.
I sleep in my room. 
                                           Nesil Karen  TUNA

My Living Room of My House
One of my favourite rooms of the house
 is the living room. We play with toys in
 the living room. We cook chestnuts in the
 fireplace on winter nights.
 I like watching wood burning in the
 fireplace with my little brother. 
    Ayaz Kaan ÇAĞLAYAN 

My House 
This is the bedroom and the 
bathroom. 
This is the living room and the 
dining room.
       Atlas ÇİÇEKLİ
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Bu gece nasıl bir rüya görmek istersin?

Yaz ERGENE: Bu gece rüyamda annemi ve kendimi görmek isterdim. Annem beni parka götürdü. Orada 
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Kemal Çınar EVCAN: Bu gece rüyamda müzisyen olup, org çaldığımı görmek isterdim.
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Arın TEKİRDAĞLI: Bu gece rüyamda tatile gittiğimi ve denize girdiğimi görmek isterdim.

SINIF 1L
    MY FAMILY           1L

My Grandpa Sami
This is my grandfather. 
His name is Sami. 
He is in the living room. 
       Nefes TAŞARKAN
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       Poyraz ŞAHSOY

My Daddy's Barbecue
This is my dad. 
His name is Cenk. 
We are having a barbecue party in the 
garden.
            Almina SERDENGECTİ

My Pet Dog Paris
This is my dog. 
My dog's name is Paris. 
My dog lives outside in the garden.
                        Mila ÖZDEMİR

My Brother Emin
This is my brother. 
His name is Emin. 
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I love my brother so much. 
            Hira Hatice DEMİR

My Family 
My name is Osman. 
My mother's name is Gümrah. 
My father's name is Serhan.
I have a sister. 
My sister's name is İnci.
           Osman YORUCU

  Mum and Dad
  This is my mum and my dad. 
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     Gaye Venüs ÇAĞLIYAN
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    Ayaz Kaan ÇAĞLAYAN 

My House 
This is the bedroom and the 
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NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

62

Quel est ton goûter préféré? 

Ayaz Kaan Çağlayan: Je préfère le gâteau.

Larin Gürsoy: Je préfère la carotte.

Demir Nihat Canateş: Je préfère le gâteau.

Osman Yorucu: Je préfère le sandwich. 

Nesil Karen Tuna: Je préfère les biscuits.

Quelle est ta boisson préférée?

Ayaz Kaan Çağlayan: Je préfère le lait.

Larin Gürsoy: Je préfère la grenadine.

Demir Nihat Canateş: Je préfère le soda.

Osman Yorucu: Je préfère le jus d'orange. 

Nesil Karen Tuna: Je préfère le chocolat.

 1L - Français

Quels fruits aimes-tu?
Ayaz Kaan Çağlayan: J'aime la poire. 
Larin Gürsoy: J'aime la banane.
Demir Nihat Canateş: J'aime la poire. 
Osman Yorucu: J'aime l'orange. 
Nesil Karen Tuna:J'aime la pomme. 

1L SINIFI FEN LAB

1L-Ayaz Kaan Çağlayan

 Deney: Kutup Hayvanları 

Malzemeler:
1.Şeffaf bir kap
2.Eldiven
3.Buz
4.Margarin veya tereyağı
5.Su

 

Deneyden çıkarılan sonuç: 
Kutuplar karlar ve buzlarla kaplıdırlar. 
Orada yaşayan hayvanlar kürkleri ve 
kalın yağ tabakaları ile soğuğa 
dayanırlar. Eğer buzlarla kaplı suya 
çıplak el ile dokunursak üşüdüğümüzü 
hissederiz. Fakat elimize yağ tabakası 
sürüp suya batırdığımız zaman yağ bizi 
soğuk suyun etkisinden korur. Tıpkı 
kutup hayvanlarının yağları sayesinde 
soğuktan korunduğu gibi. 

Almina 
Serdengeçti

1L 

63
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Duygu YENİGELEN

2A

M�ss Holly

Asya Iraz 
HAYAT

Aren
 TEZER

Ayşe 
ERDEN

Azra 
İNANÇLI

Bade Alım 
ERDAL

Beren 
ALTUNKAYA

Denzel 
ERGÜÇLÜ

Dem�rkan
KARAKUŞ

Ek�n Hal�l
GÖZENLER

Ela 
ŞABANOĞLU

Mustafa Rüzgar
İLERİ

Mustafa 
ARPALIKLI

Nefes 
BAHÇECİ

Eylül 
PERÇİNCİ

Mehmet
GÜNAY

Özgür İYİCİ Sah�l 
SELÇUKLU

Ümral 
ÖZKAAN

Sal�h 
OZANALP

Çağın
ÖZYÖNÜM

Nupelda Asr�n
KARADENİZ

Rüzgar ONAT 

Çocuklar bu zorlu salgın 

sürec�nde gösterm�ş olduğunuz 

üstün gayret ve çabalarınızdan 

dolayı hep�n�z� tebr�k eder�m.  

Bu süreç s�z�n yen�l�klere açık, 

kab�l�yet� yüksek, çağın 

şartlarına uyum sağlayab�len 

çocuklar olduğunuzu 

gösterm�şt�r.

Dear Students,

It has been a joy and 

pleasure teaching all of 

you this school year. I am 

very proud of you. Always 

work hard and never give 

up! Good luck for next 

year. Love you all.

1 65

SINIF 2A

GÖK CİSİMLERİNDEN HANGİSİ (GÜNEŞ,AY,YILDIZ) OLMAK İSTERDİN? NEDEN?

Mehmet Günay:  Gökyüzünde yıldız olup, parlamak �ster�m.

Nupelda Asrın Karaden�z: Güneş olmak �sterd�m. Çünkü b�z� ısıtıyor ve b�ze v�tam�n ver�yor.

Sah�l Selçuklu: Yıldız olmak �ster�m parlamak �ç�n.

Beren Altunkaya: Güneş olmak �ster�m. Dünyayı aydınlatırım ve gün ışığı olurum. Her gün ortaya çıkar 

sabah olurum.

Mustafa Rüzgar İler�: Yıldız olmak �ster�m. Gece çok parlak olduğu �ç�n ve yıldız kaydığı zaman 

�nsanların d�lekler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n.

MAVİ RENK GÖRÜNCE AKLINA NE GELİR? NEDEN?

Ek�n Hal�l Gözenler: Den�z. Çünkü den�z mav� ve ben den�z� sev�yorum. Orda yüzüyorum.

Nefes Bahçec� : Mav� görünce aklıma  gökyüzü ve den�z gel�r . Çünkü mav� ben�m en sevd�ğ�m renkt�r .

Asya Iraz Hayat: Mav� reng� görünce aklıma den�z ve  den�z de yaşayan canlılar gel�yor.

Aren Tezer: Mav� reng� görünce aklıma havuz gel�r. Çünkü havuzda yüzmey� çok sev�yorum.

Özgür İy�c�: Mav� reng� görünce aklıma subaru markası araba gel�r, çünkü subaru marka arabaları çok 

sev�yorum.

EYLÜL Perç�nc�: mav� renk görünce aklıma gökyüzü ve den�zler gel�yor, çünkü her �k�s� de bana 

özgürlüğü �fade ed�yor.

Dem�rkan Karakuş: Mav� reng� görünce aklıma huzur gel�r. Çünkü rahatlatır ve sükûnet� sağlar.

Osman
GÖÇER
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Mehmet Günay:  Gökyüzünde yıldız olup, parlamak �ster�m.

Nupelda Asrın Karaden�z: Güneş olmak �sterd�m. Çünkü b�z� ısıtıyor ve b�ze v�tam�n ver�yor.

Sah�l Selçuklu: Yıldız olmak �ster�m parlamak �ç�n.
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sabah olurum.

Mustafa Rüzgar İler�: Yıldız olmak �ster�m. Gece çok parlak olduğu �ç�n ve yıldız kaydığı zaman 

�nsanların d�lekler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n.

MAVİ RENK GÖRÜNCE AKLINA NE GELİR? NEDEN?

Ek�n Hal�l Gözenler: Den�z. Çünkü den�z mav� ve ben den�z� sev�yorum. Orda yüzüyorum.

Nefes Bahçec� : Mav� görünce aklıma  gökyüzü ve den�z gel�r . Çünkü mav� ben�m en sevd�ğ�m renkt�r .

Asya Iraz Hayat: Mav� reng� görünce aklıma den�z ve  den�z de yaşayan canlılar gel�yor.
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özgürlüğü �fade ed�yor.
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2A FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Sal�h Ozanalp

Çağın Özyönüm

Beren Altunkaya

Azra İnançlı

       Ayşe Erden

2AMy superhero is Ironman. His costume is red and yellow. He has got an iron 

mask. I like Ironman because he is very strong. He is my superhero.

                                                                                                                                   

Çağın ÖZYÖNÜM 

My Superhero

I love carrots. A carrot is a healthy snack. We can also make a cake with carrots. Carrots 

give us strength and they are good for our eyes.

                                                                                                                                        

Rüzgar ONAT 

Carrots

My Favourite Lesson
I like English lessons because I like my English teacher and I learn new words. I have 

distance education but I still learn new things.

 Bade Alım ERDAL

I Love Carrots

I love carrots. Rabbits love carrots too. Carrots are full of vitamin A. We can make 

cakes with carrots.

 Azra İNANÇLI

I Like Eating Carrots

I like eating carrots because carrots are healthy. They give us strength and help us 

grow. Carrots are good for our eyes.

Ümral ÖZKAAN 

Flash
My favourite superhero is Flash. Flash is very fast. He can run fast. He wears red 

clothes.

Mustafa ARPALIKLI 

Strawberry
My favourite fruit is strawberries. Strawberries are red. We can make jam 

with strawberries.

Ela ŞABANOĞLU

My Favourite Lesson
  My favourite lesson is art. I express myself with painting. Mostly I like to draw 

oil paintings.

Ayşe ERDEN

Deadpool
Deadpool is superhero trained in martial arts and sword fighting. His real name is 

Wade Wilson. He has fast healing powers and he is immortal.

Denzel ERGÜÇLÜ 

My Favourite Fruit
My favourite fruit is strawberries. They are full of 

vitamin C. Strawberries are red, bright, juicy and 

sweet. They are very delicious.

Salih OZANALP 

Watermelon
My favourite fruit is watermelon. It is green and red. 

Watermelon is a sweet fruit.

Osman GÖÇER 
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M�ss Sarah

2B
Çocuklarım; hayatınızdak� tüm 

başlangıçlar s�zler� daha �y�, 

daha güzel yerlere taşısın. 

Attığınız her adımda başarı ve 

mutluluk s�zlerle olsun. 

Hayaller�n�z�n peş�nden 

koşmayı unutmayın!

Şule GÜNBAY

Alm�la OĞUZAda ARISAL
Aras 

KAHVECİOĞLULARI

Aren 
KEREM

Arhan 
ATAMTÜRK

Arın
GÜNGÖR

Arm�na 
KARAHOCA

Aym�ra 
GÜLER

Duru 
CANBOLAT

Em�r SAZCI En�s TÜRK

Ela DEMİREL

Furkan Seyd�
KÖSEN

Hüda ÇELEBİ M�ra AYGÜN

S�m SAYINSem�h Selman
ALTINTAŞ

Oğuzhan 
AKBULUT

Şengül 
ÇELEBİ

Yasm�n 
DÜZGEN

Baran 
ALİCİK

Der�n 
DÜMENCİ

  Dear Students;

I was so lucky to be your 

teacher and I can`t believe we 

ended this year. You are very 

special children. I love you so 

much. I appreciate all of you. 

Dream, believe and work hard. 

I will always keep you in my 

heart forever!

7165676569

2A Sınıfı

                        Dev Baloncuk Deney�

                                              Malzemeler:
         1) B�r kap su     
                                           2) Sıvı Bulaşık Deterjanı
                    3) Çorap
                     4) Boş Kase
                                                        5) Makas

   Yöntem: 
   1) Suyu kaseye boşaltıyoruz.
   2) Suya deterjan katıyoruz.
   3) Baş kısmı kes�lm�ş ş�şeye 
   çorap yerleşt�r�yoruz.
   4) Ş�şey� karışıma batırıp, 
   ağız kısmından üflüyoruz.

            Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                     1) Gözenekl� çorap deterjanı em�yor.             
                                     2) Hava ş�şen�n ağzından geçerek               
çoraptan deterjanı köpürtüyor.
                                     3) Dev baloncuklar oluşuyor.

                                                                       Azra İnançlı
      2A

Mustafa Arpalıklı
            2A
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Dream, believe and work hard. 

I will always keep you in my 

heart forever!

7165676569

2A Sınıfı

                        Dev Baloncuk Deney�

                                              Malzemeler:
         1) B�r kap su     
                                           2) Sıvı Bulaşık Deterjanı
                    3) Çorap
                     4) Boş Kase
                                                        5) Makas

   Yöntem: 
   1) Suyu kaseye boşaltıyoruz.
   2) Suya deterjan katıyoruz.
   3) Baş kısmı kes�lm�ş ş�şeye 
   çorap yerleşt�r�yoruz.
   4) Ş�şey� karışıma batırıp, 
   ağız kısmından üflüyoruz.

            Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                     1) Gözenekl� çorap deterjanı em�yor.             
                                     2) Hava ş�şen�n ağzından geçerek               
çoraptan deterjanı köpürtüyor.
                                     3) Dev baloncuklar oluşuyor.

                                                                       Azra İnançlı
      2A

Mustafa Arpalıklı
            2A
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SINIF 2B

Furkan Seyd� Kösen

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çok �y� b�r a�lem var.

Kend�mde en sevd�ğ�m özell�ğ�m, herkese yardım etmemd�r. Çünkü �y�l�k yapmak çok güzel b�r şey.

Şengül Çeleb�

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü annem, babam ve kardeş�m �le beraber�m.

Kend�mde en sevd�ğ�m özell�ğ�m, saygılı ve �y�mser b�r� olmam. Çünkü �y� �nsanlar her zaman kazanır.

Ada Arısal

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü ben� her şeyden koruyan, sevg� dolu b�r a�lem var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, kend� başıma yemeğ�m� y�y�p, g�y�neb�lmem. Böylece annem�n �ş�n� 

kolaylaştırıyorum.

Sem�h Selman Altıntaş

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü �y�l�k dolu b�r a�leye, güzel b�r eğ�t�me ve har�ka kalbe sah�p b�r öğretmene 

sah�b�m.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�kler�m, yardım severl�ğ�m ve saygılı olmamdır. Çünkü büyükler�me saygılı ve 

yardımcı olmak mutlu eder.

Em�r Sazcı

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çok oyuncağım var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, yaratıcılığa merakımdır. Çünkü b�r şeyler yaratmak gelecek �ç�n çok öneml�d�r.

Duru Canbolat

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çok güzel b�r a�leye sah�b�m.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, yardımsever ve merhametl� olmamdır. Çünkü �nsanlara ve hayvanlara yardım 

etmek çok güzel b�r duygu.

Arın Güngör

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum çünkü ben� çok seven b�r a�lem var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, hayvanları sev�yor olmamdır. Çünkü hayvanlar b�z�m dostumuzdur.

M�ra Aygün

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü �y� b�r a�leye sah�b�m.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, �y�l�ksever oluşumdur. Çünkü �nsanları mutlu etmek güzeld�r.

Aras Kahvec�oğluları

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü köyde oturuyorum.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m hızlı koşab�lmemd�r. Çünkü spor yapıyorum.

Arm�na Karahoca

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü güzel b�r ev�m var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, gülümsemem. Çünkü gülünce mutlu oluyorum.

Arhan Atamtürk

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çoğu zaman ne �stesem kabul oldu.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, çok hızlı olmam. Çünkü hızlı olunca her yarışı kazanıyorum.

2B

My Favourite Fruit
 I like strawberries very much. My favourite fruit is strawberries. It is red.

               Yasmin Düzgen

                          

My Favourite Superhero
My favourite superhero`s name is Flash. He is very big and strong. He 

is red and yellow. He is very quick.

                                                            Hüda Çelebi

My Favourite Fruit
My favourite fruit is bananas. It is yellow. It is very tasty. I love it.

                                                      Aren Kerem

                                                            
My Favourite Vegetable

My favourite vegetable is a cucumber. It is 

good for me. It is very healthy. A cucumber 

is juicy and tastes great with ranch 

dressing. You can grow them in your 

garden.

                                                                                                               

Ela Demirel

My Favourite Lesson
My favourite lesson is maths. I like numbers. I like 

calculating. I like counting numbers.

                                                           Derin Dümenci

                                                                     

My Favourite Lesson
My favourite lesson is maths. Maths is a fun 

lesson. I like doing maths calculations.

                                                                                         

Sim Sayın

My Favourite Superhero
This is my superhero. My superhero is DEADPOOL. 

He is a very strong and immortal hero.

                                                                               

Oğuzhan Akbulut

My Favourite Fruit
My favourite fruit is strawberries. It is a sweet fruit. 

Strawberry milk is very healthy. The colour of the 

strawberry is red.

Almila Oğuz

My Favourite Superhero
My favourite superhero is Spiderman. His 

colour is red and black. He climbs  buildings. 

He is very strong.

Enis Türk

My Favourite Superhero
My favourite superhero is Spiderman. 

Spiderman is very strong. He runs very fast and 

climbs buildings. He helps people. He is 

hardworking.    

Baran Alicik

My Favourite Lesson
My favourite lesson is English because I want to 

be an English teacher.

                                                        

                                           Aymira Güler
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SINIF 2B

Furkan Seyd� Kösen

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çok �y� b�r a�lem var.

Kend�mde en sevd�ğ�m özell�ğ�m, herkese yardım etmemd�r. Çünkü �y�l�k yapmak çok güzel b�r şey.

Şengül Çeleb�

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü annem, babam ve kardeş�m �le beraber�m.

Kend�mde en sevd�ğ�m özell�ğ�m, saygılı ve �y�mser b�r� olmam. Çünkü �y� �nsanlar her zaman kazanır.

Ada Arısal

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü ben� her şeyden koruyan, sevg� dolu b�r a�lem var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, kend� başıma yemeğ�m� y�y�p, g�y�neb�lmem. Böylece annem�n �ş�n� 

kolaylaştırıyorum.

Sem�h Selman Altıntaş

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü �y�l�k dolu b�r a�leye, güzel b�r eğ�t�me ve har�ka kalbe sah�p b�r öğretmene 

sah�b�m.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�kler�m, yardım severl�ğ�m ve saygılı olmamdır. Çünkü büyükler�me saygılı ve 

yardımcı olmak mutlu eder.

Em�r Sazcı

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çok oyuncağım var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, yaratıcılığa merakımdır. Çünkü b�r şeyler yaratmak gelecek �ç�n çok öneml�d�r.

Duru Canbolat

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çok güzel b�r a�leye sah�b�m.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, yardımsever ve merhametl� olmamdır. Çünkü �nsanlara ve hayvanlara yardım 

etmek çok güzel b�r duygu.

Arın Güngör

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum çünkü ben� çok seven b�r a�lem var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, hayvanları sev�yor olmamdır. Çünkü hayvanlar b�z�m dostumuzdur.

M�ra Aygün

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü �y� b�r a�leye sah�b�m.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, �y�l�ksever oluşumdur. Çünkü �nsanları mutlu etmek güzeld�r.

Aras Kahvec�oğluları

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü köyde oturuyorum.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m hızlı koşab�lmemd�r. Çünkü spor yapıyorum.

Arm�na Karahoca

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü güzel b�r ev�m var.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, gülümsemem. Çünkü gülünce mutlu oluyorum.

Arhan Atamtürk

Kend�m� şanslı h�ssed�yorum. Çünkü çoğu zaman ne �stesem kabul oldu.

Kend�mde en beğend�ğ�m özell�ğ�m, çok hızlı olmam. Çünkü hızlı olunca her yarışı kazanıyorum.

2B

My Favourite Fruit
 I like strawberries very much. My favourite fruit is strawberries. It is red.

               Yasmin Düzgen

                          

My Favourite Superhero
My favourite superhero`s name is Flash. He is very big and strong. He 

is red and yellow. He is very quick.

                                                            Hüda Çelebi

My Favourite Fruit
My favourite fruit is bananas. It is yellow. It is very tasty. I love it.

                                                      Aren Kerem

                                                            
My Favourite Vegetable

My favourite vegetable is a cucumber. It is 

good for me. It is very healthy. A cucumber 

is juicy and tastes great with ranch 

dressing. You can grow them in your 

garden.

                                                                                                               

Ela Demirel

My Favourite Lesson
My favourite lesson is maths. I like numbers. I like 

calculating. I like counting numbers.

                                                           Derin Dümenci

                                                                     

My Favourite Lesson
My favourite lesson is maths. Maths is a fun 

lesson. I like doing maths calculations.

                                                                                         

Sim Sayın

My Favourite Superhero
This is my superhero. My superhero is DEADPOOL. 

He is a very strong and immortal hero.

                                                                               

Oğuzhan Akbulut

My Favourite Fruit
My favourite fruit is strawberries. It is a sweet fruit. 

Strawberry milk is very healthy. The colour of the 

strawberry is red.

Almila Oğuz

My Favourite Superhero
My favourite superhero is Spiderman. His 

colour is red and black. He climbs  buildings. 

He is very strong.

Enis Türk

My Favourite Superhero
My favourite superhero is Spiderman. 

Spiderman is very strong. He runs very fast and 

climbs buildings. He helps people. He is 

hardworking.    

Baran Alicik

My Favourite Lesson
My favourite lesson is English because I want to 

be an English teacher.

                                                        

                                           Aymira Güler
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2B FRANÇAIS - Mon Anniversaire

   Ela Dem�rel

Yasm�n Düzgen

Sem�h Selman Altıntaş

  Arın Güngör

    Alm�la Oğuz

1 651 671 651 73

1 6511
65

11111

2B Sınıfı

                        Su Aktarım Deney�

                                              Malzemeler:
         1) Su     
                                           2) P�pet
                    3) Bardak  (3 adet )
                     

   Yöntem: 
   1) P�petler� eş�t boyda kes�yoruz.
   2) Her bardağa çoktan aza doğru
   olacak çek�lde suyu bölüştürüyoruz.
   3) P�petler�m�z� bardaklarımıza 
     köprü şekl�nde yerleşt�r�yoruz.

                       Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                               1) Su geç�ş�n� gözleml�yoruz.

                                                                  
     Aren Kerem 
                                                                          2B

Yasm�n Düzgen
            2B
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2B FRANÇAIS - Mon Anniversaire

   Ela Dem�rel

Yasm�n Düzgen

Sem�h Selman Altıntaş

  Arın Güngör

    Alm�la Oğuz

1 651 671 651 73

1 6511
65

11111

2B Sınıfı

                        Su Aktarım Deney�

                                              Malzemeler:
         1) Su     
                                           2) P�pet
                    3) Bardak  (3 adet )
                     

   Yöntem: 
   1) P�petler� eş�t boyda kes�yoruz.
   2) Her bardağa çoktan aza doğru
   olacak çek�lde suyu bölüştürüyoruz.
   3) P�petler�m�z� bardaklarımıza 
     köprü şekl�nde yerleşt�r�yoruz.

                       Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                               1) Su geç�ş�n� gözleml�yoruz.

                                                                  
     Aren Kerem 
                                                                          2B

Yasm�n Düzgen
            2B
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Çelen ÖZSOY

2C

M�ss Leah

Aren Al�
DİLEK

Aden M�na 
SAKALLI

As�l 
SAMANCIOĞLU

Demay 
ATUN

Den�z Tufanlı
YARDIM

Der�n SULO

S�dem Ber�l 
GAYIR

Dora 
YORGOZLU Erb�l ÖZADA Hasan Alp

ÖZÜNAL
İlayda YÜCEL

Mehmet Efe
EROL

Kuzey TÖZEL Melek 
DAVUTOĞLU M�ra ÇİMEN M�ra GÖK 

Sam�la Der�n
GÜLKEN

Rüzgar 
ASİLKAN

Ümral Der�n
GENÇAYLI

Yusuf 
ÖZSAYGIN

B�r dönem�n sonuna gelm�ş 

bulunmaktayız. Tüm 

öğrenc�ler�me hayat boyu 

başarılar d�l�yorum. S�zler� 

çok sev�yorum.

Wishing you all the best for 

the future. Good Luck for 

great beginnings. Blessing 

you all with health, 

happiness, peace and love. 

You are all a huge part of my 

heart. Thank you so much 

for a great year. 

SINIF 2C

GÖKKUŞAĞI OLSAN HANGİ RENK OLURDUN? NEDEN?

Sam�la Der�n GÜLKEN: Gökkuşağı olsam kırmızı renk olurdum; çünkü en sevd�ğ�m renk kırmızıdır. 

M�ra GÖK: Gökkuşağı olsam sarı renk olurdum; çünkü sarı renk bana güneş�n sıcaklığını h�ssett�r�yor.

Der�n SULO: Gökkuşağı olsam mav� renk olurdum; çünkü gökyüzünün de reng� olan mav� reng� çok 

sev�yorum.

Erb�l ÖZADA: Gökkuşağı olsam kırmızı renk olurdum; çünkü kırmızı reng� çok sev�yorum.

As�l SAMANCIOĞLU: Gökkuşağı olsam mav� renk olurdum; çünkü den�z�n reng� de mav�d�r.

ISSIZ BİR ADAYA DÜŞSEN, KİMLERİ YANINA ALIRDIN? NEDEN?

Melek DAVUTOĞLU: Issız b�r adaya düşsem yanımda, annem, babam ve ab�ler�m olsun �sterd�m. Annem 

yanımda olduğunda kend�m� güvende h�ssederd�m. Babam her şeye çözüm bulab�l�r ve b�z� korurdu. Ab�ler�m 

�le oyunlar oynardık.

Hasan Alp  ÖZÜNAL: Issız b�r adaya düşsem yanıma, annem�, babamı ve anneannem� alırdım; çünkü onları 

çok sev�yorum.

Yusuf ÖZSAYGIN: Issız b�r adaya düşsem yanıma, babamı, annem�, anneannem� ve dedem� alırdım; çünkü 

onlar ben� orada tüm tehl�kelere karşı korurlardı.

Rüzgar ASİLKAN: Issız b�r adaya düşsem yanıma, annem� alırdım; çünkü anneme sarılıp uyurdum. Babamı 

alırdım; çünkü babam ben� adadak� tüm tehl�kelerden korurdu. B�r de yeğen�m Güner'� alırdım ve onunla 

orada oyunlar oynardım. 

S�dem Ber�l GAYIR: Issız b�r adaya düşsem yanıma, annem� ve babamı alırdım; çünkü onlar ıssız adadan 

nasıl kurtulacağımızı b�l�rlerd�.  
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Çelen ÖZSOY

2C

M�ss Leah

Aren Al�
DİLEK

Aden M�na 
SAKALLI

As�l 
SAMANCIOĞLU

Demay 
ATUN

Den�z Tufanlı
YARDIM

Der�n SULO

S�dem Ber�l 
GAYIR

Dora 
YORGOZLU Erb�l ÖZADA Hasan Alp

ÖZÜNAL
İlayda YÜCEL

Mehmet Efe
EROL

Kuzey TÖZEL Melek 
DAVUTOĞLU M�ra ÇİMEN M�ra GÖK 

Sam�la Der�n
GÜLKEN

Rüzgar 
ASİLKAN

Ümral Der�n
GENÇAYLI

Yusuf 
ÖZSAYGIN

B�r dönem�n sonuna gelm�ş 

bulunmaktayız. Tüm 

öğrenc�ler�me hayat boyu 

başarılar d�l�yorum. S�zler� 

çok sev�yorum.

Wishing you all the best for 

the future. Good Luck for 

great beginnings. Blessing 

you all with health, 

happiness, peace and love. 

You are all a huge part of my 

heart. Thank you so much 

for a great year. 

SINIF 2C

GÖKKUŞAĞI OLSAN HANGİ RENK OLURDUN? NEDEN?

Sam�la Der�n GÜLKEN: Gökkuşağı olsam kırmızı renk olurdum; çünkü en sevd�ğ�m renk kırmızıdır. 

M�ra GÖK: Gökkuşağı olsam sarı renk olurdum; çünkü sarı renk bana güneş�n sıcaklığını h�ssett�r�yor.

Der�n SULO: Gökkuşağı olsam mav� renk olurdum; çünkü gökyüzünün de reng� olan mav� reng� çok 

sev�yorum.

Erb�l ÖZADA: Gökkuşağı olsam kırmızı renk olurdum; çünkü kırmızı reng� çok sev�yorum.

As�l SAMANCIOĞLU: Gökkuşağı olsam mav� renk olurdum; çünkü den�z�n reng� de mav�d�r.

ISSIZ BİR ADAYA DÜŞSEN, KİMLERİ YANINA ALIRDIN? NEDEN?

Melek DAVUTOĞLU: Issız b�r adaya düşsem yanımda, annem, babam ve ab�ler�m olsun �sterd�m. Annem 

yanımda olduğunda kend�m� güvende h�ssederd�m. Babam her şeye çözüm bulab�l�r ve b�z� korurdu. Ab�ler�m 

�le oyunlar oynardık.

Hasan Alp  ÖZÜNAL: Issız b�r adaya düşsem yanıma, annem�, babamı ve anneannem� alırdım; çünkü onları 

çok sev�yorum.

Yusuf ÖZSAYGIN: Issız b�r adaya düşsem yanıma, babamı, annem�, anneannem� ve dedem� alırdım; çünkü 

onlar ben� orada tüm tehl�kelere karşı korurlardı.

Rüzgar ASİLKAN: Issız b�r adaya düşsem yanıma, annem� alırdım; çünkü anneme sarılıp uyurdum. Babamı 

alırdım; çünkü babam ben� adadak� tüm tehl�kelerden korurdu. B�r de yeğen�m Güner'� alırdım ve onunla 

orada oyunlar oynardım. 

S�dem Ber�l GAYIR: Issız b�r adaya düşsem yanıma, annem� ve babamı alırdım; çünkü onlar ıssız adadan 

nasıl kurtulacağımızı b�l�rlerd�.  
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2C FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Aren Al� D�lek

       İlayda Yücel

              M�ra Ç�men

M�ra Gök Sam�la Der�n Gülken

2CHEALTHY FOOD AND UNHEALTHY FOOD
Healthy food are good. It makes our teeth and body healthy. Unhealthy food are bad. It makes 

our teeth and body unhealthy.

Aren Ali Dilek

HEALTHY FOOD AND UNHEALTHY FOOD
Hello! My name is Aden Mina Sakallı. I love to eat 

healthy food. Healthy food are fruit and vegetables such 

as broccoli, meat, tomatoes, oranges and strawberries. 

Unhealthy food are hamburgers, chocolate and cola.

Aden Mina Sakallı

MY FAVOURITE SUPERHERO
His name is Batman. He has got a black costume. 
He has got a cloak. He has got a black shield. He 

is very strong.

Deniz Tufanlı Yardım

                                               MY FAVOURITE SUPERHERO
My favourite superhero is Superman. I love Superman very much. Superman has got a blue suit and a red 

cloak. He helps us. He is very strong and he can fly.

Mehmet Efe Erol

                                            MY FAVOURITE LESSON
My favourite lesson is mathematics as l love to play with numbers. I love number games and I love to solve 

problems for hours without getting bored.

Mira Çimen

                                         HEALTHY FOOD AND UNHEALTHY FOOD
People should eat healthy food. Fruit and vegetables are healthy food. For example milk, apples, walnuts, figs 

and tomatoes are all healthy, but rice, pizza, hamburgers, chips and candies are very unhealthy.

Demay Atun

          MY FAVOURITE SUPERHERO
My superhero �s my l�ttle pony. They are l�ttle horses. 

My favour�te �s Tw�l�ght Sparkle. She �s purple. She �s 

a pr�ncess. She �s the central ma�n character of the 

pony fr�endsh�p. She has got a horn.

Ümral Der�n Gençaylı

           MY FAVOURITE LESSON  
My favour�te lesson �s Engl�sh. My Engl�sh teacher's 

name �s M�ss Leah. She �s a very good teacher. l 

love her.  
                                               İlayda Yücel      

           MY FAVORITE LESSON
My name is Kuzey. I am in class 2C. My favourite 

lesson is English. We have English every day. We 

learn how to read and write. We learn new words too. 

My English teacher's name is Miss Leah. I love her 

so much.

Kuzey Tözel

       MY FAVOURITE LESSONS
The top�c �s my favour�te lessons, but I l�ke all my 

lessons. I can not choose wh�ch one �s my favour�te 

because I love and enjoy them all. My school and my 

teachers are very spec�al to me.

Dora Yorgozlu
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2C FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Aren Al� D�lek

       İlayda Yücel

              M�ra Ç�men

M�ra Gök Sam�la Der�n Gülken

2CHEALTHY FOOD AND UNHEALTHY FOOD
Healthy food are good. It makes our teeth and body healthy. Unhealthy food are bad. It makes 

our teeth and body unhealthy.

Aren Ali Dilek

HEALTHY FOOD AND UNHEALTHY FOOD
Hello! My name is Aden Mina Sakallı. I love to eat 

healthy food. Healthy food are fruit and vegetables such 

as broccoli, meat, tomatoes, oranges and strawberries. 

Unhealthy food are hamburgers, chocolate and cola.

Aden Mina Sakallı

MY FAVOURITE SUPERHERO
His name is Batman. He has got a black costume. 
He has got a cloak. He has got a black shield. He 

is very strong.

Deniz Tufanlı Yardım

                                               MY FAVOURITE SUPERHERO
My favourite superhero is Superman. I love Superman very much. Superman has got a blue suit and a red 

cloak. He helps us. He is very strong and he can fly.

Mehmet Efe Erol

                                            MY FAVOURITE LESSON
My favourite lesson is mathematics as l love to play with numbers. I love number games and I love to solve 

problems for hours without getting bored.

Mira Çimen

                                         HEALTHY FOOD AND UNHEALTHY FOOD
People should eat healthy food. Fruit and vegetables are healthy food. For example milk, apples, walnuts, figs 

and tomatoes are all healthy, but rice, pizza, hamburgers, chips and candies are very unhealthy.

Demay Atun

          MY FAVOURITE SUPERHERO
My superhero �s my l�ttle pony. They are l�ttle horses. 

My favour�te �s Tw�l�ght Sparkle. She �s purple. She �s 

a pr�ncess. She �s the central ma�n character of the 

pony fr�endsh�p. She has got a horn.

Ümral Der�n Gençaylı

           MY FAVOURITE LESSON  
My favour�te lesson �s Engl�sh. My Engl�sh teacher's 

name �s M�ss Leah. She �s a very good teacher. l 

love her.  
                                               İlayda Yücel      

           MY FAVORITE LESSON
My name is Kuzey. I am in class 2C. My favourite 

lesson is English. We have English every day. We 

learn how to read and write. We learn new words too. 

My English teacher's name is Miss Leah. I love her 

so much.

Kuzey Tözel

       MY FAVOURITE LESSONS
The top�c �s my favour�te lessons, but I l�ke all my 

lessons. I can not choose wh�ch one �s my favour�te 

because I love and enjoy them all. My school and my 

teachers are very spec�al to me.

Dora Yorgozlu
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Özen PARSEL

2D

M�ss Crystal

Aydın AŞCIAhmet Batu
BALLI

Ayfer 
SAMANCIOĞLU

Az�z Den�z
REŞATOĞLU

Irmak Su
EMİROĞLU

Duru 
YILMAZER

Em�ne 
AYDINOĞLU

Ege TÜFEKÇİ

Okyanus 
AZTEKİN

Kemal Hüsey�n
ARI

Özgü 
GAZİTEPE

Mustafa 
UZUN

Hayal F�del 
MAVİLİ

Muhammed Em�r
KAYA

Tanem 
YÜRÜKER

Tuğra ÖZCEM

Alya SAKALLI     Ayaz
 DAYANIK

   Beren 
ERBİLDİM

    Doruk
GÜLERYÜZ

   Gerek yüzyüze 

eğitimimizde, gerekse 

online eğitimimizde birlikte 

yepyeni deneyimler 

yaşadık. Tüm hayatınız 

boyunca başarı,sağlık ve 

şans hep sizlerle olsun. 

Sizleri çok seviyorum…

Dear fellow students, it has 

been lovely knowing you all, 

especially this year which has 

been an experience that no 

one will ever be able to forget. 

I wish you all the best in your 

next year and hope you 

achieve all your goals in life. 

2C Sınıfı
                        Katı - Sıvı Deney�

                                              Malzemeler:
           1) Su
                                                          2) N�şasta
                                                          3) Gıda Boyası
                                                          4) Cam Kap

                     

   Yöntem: 
    1) Kaba n�şasta koyuyoruz.
    2) Çukur açıp suyu döküyoruz.
    3) Gıda boyası ekl�yoruz.
    4) Karıştırıyoruz.
    5) El�m�zle oynayıp gözleml�yoruz.

                                 

       Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                 1) Hamura baskı uygulayınca katı oluyor.
                                 2) Serbest bırakınca sıvı oluyor.
                                              

                                                                  Erb�l Özada
             2C

    Demay Atun
            2C
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Özen PARSEL

2D

M�ss Crystal

Aydın AŞCIAhmet Batu
BALLI

Ayfer 
SAMANCIOĞLU

Az�z Den�z
REŞATOĞLU

Irmak Su
EMİROĞLU

Duru 
YILMAZER

Em�ne 
AYDINOĞLU

Ege TÜFEKÇİ

Okyanus 
AZTEKİN

Kemal Hüsey�n
ARI

Özgü 
GAZİTEPE

Mustafa 
UZUN

Hayal F�del 
MAVİLİ

Muhammed Em�r
KAYA

Tanem 
YÜRÜKER

Tuğra ÖZCEM

Alya SAKALLI     Ayaz
 DAYANIK

   Beren 
ERBİLDİM

    Doruk
GÜLERYÜZ

   Gerek yüzyüze 

eğitimimizde, gerekse 

online eğitimimizde birlikte 

yepyeni deneyimler 

yaşadık. Tüm hayatınız 

boyunca başarı,sağlık ve 

şans hep sizlerle olsun. 

Sizleri çok seviyorum…

Dear fellow students, it has 

been lovely knowing you all, 

especially this year which has 

been an experience that no 

one will ever be able to forget. 

I wish you all the best in your 

next year and hope you 

achieve all your goals in life. 

2C Sınıfı
                        Katı - Sıvı Deney�

                                              Malzemeler:
           1) Su
                                                          2) N�şasta
                                                          3) Gıda Boyası
                                                          4) Cam Kap

                     

   Yöntem: 
    1) Kaba n�şasta koyuyoruz.
    2) Çukur açıp suyu döküyoruz.
    3) Gıda boyası ekl�yoruz.
    4) Karıştırıyoruz.
    5) El�m�zle oynayıp gözleml�yoruz.

                                 

       Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                 1) Hamura baskı uygulayınca katı oluyor.
                                 2) Serbest bırakınca sıvı oluyor.
                                              

                                                                  Erb�l Özada
             2C

    Demay Atun
            2C
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SINIF 2D

HANGİ MÜZİK ALETİ OLMAK İSTERDİN? NEDEN ?

Ahmet Batu Ballı: Ben gitar olmayı isterdim. Gitarı çok severim. İnsanı rahatlatır ve coşkulandırır.

Duru Yılmazer: Bir müzik aleti olsaydım piyano olurdum. Çünkü çıkardığı sesi seviyorum. Bana mutluluk 

hissettiriyor.

Tanem Yürüker: Ben org olmayı tercih ederdim. Çünkü çok güzel ses çıkarıyor. Ayrıca benim de bir orgum 

var.

Beren Erbildim:Ben müzik aletlerinden piyano olmak isterdim. Çünkü sesi çok güzel ve bu ses benim 

hoşuma gidiyor.

NASIL BİR OYUNCAK İCAT ETMEK İSTERDİN?

Ayaz Dayanık: Ben hiç kırılmayan elektrikli bir oyuncak icat etmek isterdim. Böylelikle oyuncağımı pil 

takmadan da çalıştırabil�rdim. Oyuncağı demir, kablo ve elektrikten yapmak istiyorum.

Aziz Deniz Reşatoğlu: Benim adım Aziz Deniz Reşatoğlu. Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Top ile ilgili 

bir icat yapmak isterdim.Topa vurduğumda topun hızını ölçen bir gösterge olmasını hayal ediyorum.

Emine Aydınoğlu: Ben renkli legolardan yapılmış,iki katlı büyük ve bahçeli bir ev icat etmek isterdim.

Özgü Gazitepe: Eğer bir oyuncak icat edeceksem, uzaktan komutalı bir peri icat etmek isterdim. 

Oyuncağımın birinci özelliği kanatlarının hareket etmesi, ikinci özelliği ise dans etmesi olurdu.

Ayfer Samancıoğlu: Ben bir robot köpek icat etmek isterdim. Gözlerinde kamera olan ve internete 

bağlanabilen bir köpek olurdu. Böylece çocuklar ailelerinin yanında olmasa bile çocuklarının nerede 

olduklarını bilirlerdi.

 

2D                                                      Bananas
My favourite fruit is a banana. It is long and yellow. It is dark yellow. Monkeys like bananas 

too. Bananas are good for you.

Kemal Hüseyin ARI

My Favourite Vegetables
I like cucumbers and tomatoes. Cucumbers are long and green. They are very watery. 

Tomatoes are round and red. They are very juicy.Vegetables are very healthy for you. 

Okyanus AZTEKİN

Delicious Fruit
My favourite fruits are bananas, apples, cherries, oranges and 

grapes. Bananas have got potassium in them and other fruits 

have got vitamins. All kinds of fruit are delicious. 

Tuğra ÖZCEM

Watermelons
They are round or oval. They have dark green 

skin.They are sweet and watery. They have a lot of 

black seeds in them. 

Aydın AŞCI

My Super Hero Spider-man
My super hero is spider-man. He is red, blue, white and black. He can climb and jump high. His hands make spider 

webs. His hands can stick to the walls.

               Muhammet Emir KAYA

My Super Hero Iron-man
My super hero is Iron man. He is red. 

He has got laser rockets. He can fly. 

He can't jump.

          Ege TÜFEKÇİ

My Super Hero Hulk
Hello my name is Doruk. I will tell you about my super hero Hulk. He is green. Hulk is very big and a very strong 

man. He can jump really high. He is the enemy of the wicked and the friend of the good. 

Doruk GÜLERYÜZ

Maths and English
My favourite lessons are Maths and English. I like maths 

because I like numbers. I like English because I like reading 

English books. 

Irmak Su EMİROĞLU

                My Favourite Lesson
My favourite lesson is Maths. My teachers name is 

Özen. I learn addition, subtraction, multiplication 

and problem solving. I love maths because it is 

present in every moment in my life. 

Alya SAKALLI

My Favourite Lessons
My name is Fidel. My favourite lessons are French, English, 

Turkish and maths.
Hayal Fidel MAVİLİ
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SINIF 2D

HANGİ MÜZİK ALETİ OLMAK İSTERDİN? NEDEN ?

Ahmet Batu Ballı: Ben gitar olmayı isterdim. Gitarı çok severim. İnsanı rahatlatır ve coşkulandırır.

Duru Yılmazer: Bir müzik aleti olsaydım piyano olurdum. Çünkü çıkardığı sesi seviyorum. Bana mutluluk 

hissettiriyor.

Tanem Yürüker: Ben org olmayı tercih ederdim. Çünkü çok güzel ses çıkarıyor. Ayrıca benim de bir orgum 

var.

Beren Erbildim:Ben müzik aletlerinden piyano olmak isterdim. Çünkü sesi çok güzel ve bu ses benim 

hoşuma gidiyor.

NASIL BİR OYUNCAK İCAT ETMEK İSTERDİN?

Ayaz Dayanık: Ben hiç kırılmayan elektrikli bir oyuncak icat etmek isterdim. Böylelikle oyuncağımı pil 

takmadan da çalıştırabil�rdim. Oyuncağı demir, kablo ve elektrikten yapmak istiyorum.

Aziz Deniz Reşatoğlu: Benim adım Aziz Deniz Reşatoğlu. Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Top ile ilgili 

bir icat yapmak isterdim.Topa vurduğumda topun hızını ölçen bir gösterge olmasını hayal ediyorum.

Emine Aydınoğlu: Ben renkli legolardan yapılmış,iki katlı büyük ve bahçeli bir ev icat etmek isterdim.

Özgü Gazitepe: Eğer bir oyuncak icat edeceksem, uzaktan komutalı bir peri icat etmek isterdim. 

Oyuncağımın birinci özelliği kanatlarının hareket etmesi, ikinci özelliği ise dans etmesi olurdu.

Ayfer Samancıoğlu: Ben bir robot köpek icat etmek isterdim. Gözlerinde kamera olan ve internete 

bağlanabilen bir köpek olurdu. Böylece çocuklar ailelerinin yanında olmasa bile çocuklarının nerede 

olduklarını bilirlerdi.

 

2D                                                      Bananas
My favourite fruit is a banana. It is long and yellow. It is dark yellow. Monkeys like bananas 

too. Bananas are good for you.

Kemal Hüseyin ARI

My Favourite Vegetables
I like cucumbers and tomatoes. Cucumbers are long and green. They are very watery. 

Tomatoes are round and red. They are very juicy.Vegetables are very healthy for you. 

Okyanus AZTEKİN

Delicious Fruit
My favourite fruits are bananas, apples, cherries, oranges and 

grapes. Bananas have got potassium in them and other fruits 

have got vitamins. All kinds of fruit are delicious. 

Tuğra ÖZCEM

Watermelons
They are round or oval. They have dark green 

skin.They are sweet and watery. They have a lot of 

black seeds in them. 

Aydın AŞCI

My Super Hero Spider-man
My super hero is spider-man. He is red, blue, white and black. He can climb and jump high. His hands make spider 

webs. His hands can stick to the walls.

               Muhammet Emir KAYA

My Super Hero Iron-man
My super hero is Iron man. He is red. 

He has got laser rockets. He can fly. 

He can't jump.

          Ege TÜFEKÇİ

My Super Hero Hulk
Hello my name is Doruk. I will tell you about my super hero Hulk. He is green. Hulk is very big and a very strong 

man. He can jump really high. He is the enemy of the wicked and the friend of the good. 

Doruk GÜLERYÜZ

Maths and English
My favourite lessons are Maths and English. I like maths 

because I like numbers. I like English because I like reading 

English books. 

Irmak Su EMİROĞLU

                My Favourite Lesson
My favourite lesson is Maths. My teachers name is 

Özen. I learn addition, subtraction, multiplication 

and problem solving. I love maths because it is 

present in every moment in my life. 

Alya SAKALLI

My Favourite Lessons
My name is Fidel. My favourite lessons are French, English, 

Turkish and maths.
Hayal Fidel MAVİLİ



64666482 1 651 671 651 83

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULUNEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

  2D FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Ayaz Dayanık

Ege Tüfekç�

Em�ne Aydınoğlu

Muhammet Em�r Kaya

Doruk Güleryüz

2D Sınıfı
                        S�h�rl� Süt Deney� 

                                              Malzemeler:
         1) Süt
                                                        2) Bulaşık Deterjanı
                    3) Gen�ş Kase
                     4) Gıda Boyası
                         5) Kulak Pamuğu
                    6) Beyaz Kağıt
                                                        7) Küçük Tabak

Yöntem: 
1)  B�r bardak sütü gen�ş kaba 
yavaşça baloncuk oluşturmadan
 boşaltıyoruz.
2) Sütün kapta eş�t şek�lde dağılmasına                                                             
d�kkat ed�yoruz.
3) Küçük tabağa b�raz deterjan koyup,                                                                                                             
kulak pamuğunu deterjana batırıyoruz. 
4) Gıda boyalarımızı küçük damlacıklar                                                               
hal�nde süte damlatıyoruz. 
5) Deterjanlı kulak pamuğunu,                                                                                              
süte damlattığımız gıda boyalarının 
üzer�ne tek tek değd�r�yoruz.
6) Ortaya çıkan renk desen�n� res�m 
hal�ne get�reb�lmek �ç�n beyaz kağıdımızı 
haf�fce süte batırıp çıkarıyoruz.
       
   

   Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                        1) Gıda boyasının deterjanla temas       
etmes�yle dağılmasını gözleml�yoruz.

          Tuğra Özcem 
      2D

Hayal F�del Mav�l�
            2D
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  2D FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Ayaz Dayanık

Ege Tüfekç�

Em�ne Aydınoğlu

Muhammet Em�r Kaya

Doruk Güleryüz

2D Sınıfı
                        S�h�rl� Süt Deney� 

                                              Malzemeler:
         1) Süt
                                                        2) Bulaşık Deterjanı
                    3) Gen�ş Kase
                     4) Gıda Boyası
                         5) Kulak Pamuğu
                    6) Beyaz Kağıt
                                                        7) Küçük Tabak

Yöntem: 
1)  B�r bardak sütü gen�ş kaba 
yavaşça baloncuk oluşturmadan
 boşaltıyoruz.
2) Sütün kapta eş�t şek�lde dağılmasına                                                             
d�kkat ed�yoruz.
3) Küçük tabağa b�raz deterjan koyup,                                                                                                             
kulak pamuğunu deterjana batırıyoruz. 
4) Gıda boyalarımızı küçük damlacıklar                                                               
hal�nde süte damlatıyoruz. 
5) Deterjanlı kulak pamuğunu,                                                                                              
süte damlattığımız gıda boyalarının 
üzer�ne tek tek değd�r�yoruz.
6) Ortaya çıkan renk desen�n� res�m 
hal�ne get�reb�lmek �ç�n beyaz kağıdımızı 
haf�fce süte batırıp çıkarıyoruz.
       
   

   Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                        1) Gıda boyasının deterjanla temas       
etmes�yle dağılmasını gözleml�yoruz.

          Tuğra Özcem 
      2D

Hayal F�del Mav�l�
            2D
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M�lhan Göktepe

2E

M�ss Rose

Ayşe M�ra
TURAN

Ateş BEHLÜL Barbaros Hayrett�n
GÖZÜTOK

Cemre İlkay
CANDANAL

Ergün 
AKANSOY

Lara 
AKBALIKCI

Eylül 
ŞABANOĞLU

Es�la 
ÖZDEMİR

Gülden 
BAŞARI

Hayal 
UYGUROĞLU

Nev�n 
NUMAN

Ra�f 
EKMEKÇİ 

Sena 
TAŞKIN

Yas�n Yahya
SÜRER

Hüsey�n 
KEBAPÇIOĞLU

Nedva 
ŞANVERDİ

Kaya 
ÇOLLO

Mustafa 
ÖZMATYATLI

Mustafa Nac�
HEPŞEN

Serena 
KESKİNEL

Zehra 
AYDENER

Erhan Özkan
BİŞMİŞ

Sevg�l� Öğrenc�ler�m, 

Gerçek başarı, başarısız 

olma korkusunu 

yeneb�lmekt�r. 

Hayatınızın her 

dönem�nde başarı ve 

güzell�kler hep s�z�nle 

olsun. S�zler� çok 

sev�yorum.

In the beginning of this year we had time 

to play together, laugh together and learn 

together. However, we found a way to 

connect in a different way altogether. You 

watched, listened and have all played a 

very huge role in this type of learning we 

never thought could be possible. You 

have all achieved so much. With this I 

am very proud to say that it has been a 

pleasure to teach each and every one of 

you. Love you all so much my darlings. 

BİR DAĞIN TEPESİNE TIRMANIYORSUN, TEPENİN ARDINDA NELER GÖRÜYORSUN?

Mustafa Özmatyatlı: Dağın tepes�ne tırmandığımda, tepen�n ardında den�z�, ağaçları, uçan  kuşları ve uzaktak� 

evler� görüyorum.

Mustafa Nac� Hepşen: Tepen�n ardında b�r orman   görüyorum.Ormanın güney�nde b�r köy var.Kuzey�nde �se 

köylüler�n ç�ftl�kler� var.Ç�ftl�ğ�n yanında ç�ftl�k hayvanlarını koruyan köpekler�n kulübes� var.

Nedva Şanverd�: B�r dağın tepes�ne tırmandığımda, tepen�n ardında yeş�ll�kler�n �ç�nde uğur böcekler�n�n etrafta 

uçtuğunu görüyorum. 

Serena Kesk�nel: Dağın arkasında s�h�rl� b�r orman görüyorum. Bu s�h�rl� ormanda uçuşan rengarenk kelebekler, 

kuşlar, oyun oynayan gey�kler, ağaçlarda s�ncaplar, gölde yüzen ördekler ve �nanılmaz güzell�kte akan şelale 

görüyorum. Kend�m� ve a�lem� çok mutlu ve huzurlu h�ssett�ğ�m�z b�r orman hayal ed�yorum.

Yas�n Yahya Sürer: B�r dağın tepes�ne tırmandığımda, tepen�n ardında den�z görüyorum. Den�z�n �ç�nde 

rengarenk balıklar ve yunus balığı görüyorum.

HER ŞEYİ CANLANDIRAN BİR KALEMİNİZ OLSAYDI NE ÇİZERDİNİZ?

Ra�f Ekmekç�: Mutlu b�r dünya ç�zerd�m. İnsanların mutlu b�r hayat yaşadığı, �nsanların �sted�ğ� tüm güzel 

şeyler�n gerçek olacağı b�r dünya.

Barbaros Hayrett�n Gözütok:  Her şey� canlandıran b�r kalem�m olsaydı, at ve ATV ç�zerd�m.

Ateş Behlül:Tem�z, kötülükler�n olmadığı ve d�led�ğ�n� alacak kadar çok paranın olduğu b�r hayat ç�zerd�m.

Ergün Akansoy: Her şey� canlandıran b�r kalem�m olsaydı, d�nozor ve Atatürk'ü ç�zerd�m.

Hüsey�n Kebapçıoğlu: Her şey� canlandıran b�r kalem�m olsaydı, bahçes�nde ATV ve köpeğ� olan, huzurlu b�r ev 

ç�zerd�m.

Eylül Şabanoğlu: Her şey� canlandıran b�r kalem�m olsaydı, kocaman b�r oyun parkı ç�zerd�m.

SINIF 2E
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M�lhan Göktepe

2E

M�ss Rose
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TURAN

Ateş BEHLÜL Barbaros Hayrett�n
GÖZÜTOK

Cemre İlkay
CANDANAL

Ergün 
AKANSOY

Lara 
AKBALIKCI

Eylül 
ŞABANOĞLU

Es�la 
ÖZDEMİR

Gülden 
BAŞARI

Hayal 
UYGUROĞLU

Nev�n 
NUMAN

Ra�f 
EKMEKÇİ 

Sena 
TAŞKIN

Yas�n Yahya
SÜRER

Hüsey�n 
KEBAPÇIOĞLU

Nedva 
ŞANVERDİ

Kaya 
ÇOLLO

Mustafa 
ÖZMATYATLI

Mustafa Nac�
HEPŞEN

Serena 
KESKİNEL

Zehra 
AYDENER

Erhan Özkan
BİŞMİŞ

Sevg�l� Öğrenc�ler�m, 
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güzell�kler hep s�z�nle 

olsun. S�zler� çok 

sev�yorum.
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SINIF 2E
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2E FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Zehra Aydener

Nev�n Numan

Mustafa Özmatyalı

Eylül Şabanoğlu

Mustafa Nac� Hepşen

2E
My Favour�te Superhero 

Spiderman has got a spider costume.

He helps people and can cling to most surfaces.

He can't fly. I love Spiderman hero very much.

KAYA ÇOLLO

My Favour�te Superhero
My favour�te superhero �s Superg�rl. Superg�rl �s one of 

the most �con�c characters �n the DC Un�verse. In my op�n�on 

I th�nk, Superg�rl �s secretly Superman's l�ttle s�ster.

Superg�rl has got blonde ha�r and blue eyes. She can fly 

and she has got lazer eyes. I love Superg�rl. 

HAYAL UYGAROĞLU

My Favourite Lesson
My favourite lesson is English.

My English teacher is Miss Rose.

I love English. 
CEMRE İLKAY CANDANAL

Favour�te Lessons
My favourİte lessons are maths and English.

I love numbers.

I love to read stories in English.

It is so cool to speak English.

My teachers are very kind and beautiful.

SENA TAŞKIN

My Favourite Superhero
Hello, my name is Erhan. 

My favourite superhero is Hulk. 
Hulk is green. Hulk is brave.

ERHAN ÖZKAN BİŞMİŞ

My Favourite Drink
My favourite beverage is milkshake.

The colour of my favourite drink is pink.

My favourite flavour is strawberry.

I drink a milkshake once a week.

ESİLA ÖZDEMİR

Superhero
My favourite superhero is Ladybug.

I really like her. She helps weak people.

She also fights criminals and dark forces.

AYŞE MİRA TURAN My Favourite Fruit
My favourite fruit is strawberries.

It grows in Spring.

It is red.

NEVİN NUMAN 
DRINKS

These are my favourite drinks.

It is milkshake.

It is hot chocolate. 
It is milk. 
I drink milk in the morning.

I drink hot chocolate at night.

LARA AKBALIKCI

My Favourite Fruit
My favourite fruit is strawberries. 

It is a very healthy fruit.

Its shape is similar to a heart.  

GÜLDEN BAŞARI

My Favourite Lesson
My favourite lesson is English.

My English teacher's name is Miss Rose.

She is very sassy and funny.

 I like singing to English songs.

ZEHRA AYDENER
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Sev�m İNCE M�ss Ellen

Al� 
YAVAŞOĞLU

A�şa DAMİRLİ Aren ÖZGEÇ
Arzu N�sa 

KAYA
Ayl�n PERE

Beren 
BİRÇEK

Beren
KAPTANOĞLU

Berf�n 
BOZKURT

Çınay KAYA

El�f N�sa
ATEŞ

Den�z Ela 
SÜLEYMANOĞLU

Enver
TAŞPINAR

Erman
SITKIOĞULLARI

Eylül 
BİNDAYI 

L�ana NEVZAT Rayan EVRAN

İkl�m YEL

Sal�h 
KÖROĞLU

Tuan 
SERDENGEÇTİ

Masal PİRO

Geleceğe umut olan ışıl ışıl 

gözler�n�z her zaman parlasın. 

B�lg� paylaştıkça çoğalır ve bu 

yıl s�zlerle yarattığımız b�lg� 

havuzunda, rengarenk b�r 

seney� tamamladık. Başarı ve 

huzurla dolu yıllarınız olsun 

2F. S�zler� çok sev�yorum.

Dear Students,

I would like to express what 

an amazing year it has been 

for me to work with such a 

hard-working and enthusiastic 

class. You have all in turn 

delighted me with your 

progress and achievements. I 

am so proud of you all.

2F

2E Sınıfı

Su Aktarma Deney�

             Malzemeler:
             1) Makas
                2) Üç adet boş su bardağı
                3) İk� adet ucu kıvrılab�l�r p�pet
                4) B�r ş�şe su

Yöntem ve Sonuç:
1)Deney�m�ze malzemeler�m�z�
 hazırlayarak başlıyoruz. 
2)B�r�nc� bardağımızı ağzına 
kadar su �le dolduruyoruz. 
�k�nc� bardağımızı yarısına 
kadar su �le dolduruyoruz.
Üçüncü bardağımıza 
�se h�ç su koymuyoruz. 
3)Eş�t şek�lde kest�ğ�m�z p�petler
 yardımı �le dolu bardaktan 
d�ğer bardağa ve daha sonrada 
boş olan bardağa su aktarımı 
gerçekleşt�ğ�n� gözleml�yoruz.

                                                       

                                                    Hayal Uyguroğlu
                                                                 2E

   Ra�f Ekmekç�
            2E
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MY FAVOURITE LESSON
My favour�te lesson �s Engl�sh. I l�ke act�v�ty t�me. I enjoy th�s lesson.

Çınay Kaya

 

FAVOURITE LESSON
I love Engl�sh. I love read�ng. Now, I am read�ng a story about a l�ttle cat. Her name �s Toto. She �s Cat N�nja.

A�şa Dam�rl�

 

MY FAVOURITE LESSON

My favour�te lesson �s Engl�sh. My Engl�sh teacher �s M�ss Ellen.

İkl�m Yel

 

MY FAVOURITE SUPERHERO
My favour�te superhero �s M�raculous Ladybug. She �s a beaut�ful hero who tr�es to save Par�s. Her real name �s 

Mar�nette and she �s a teenage student. Her partner �s Adr�en who turns �nto Cat No�r. They transform �nto the�r 

m�raculous outf�ts to protect Par�s. She wears a Ladybug outf�t wh�ch represents good luck. Ladybug has a pet 

called T�kk� who �s also her helper.

L�ana Nevzat

 

                    MY FAVOURITE SUPERHERO
Batg�rl �s brave and good. Batg�rl helps people and saves them. She catches cr�m�nals. I love Batg�rl.

Den�z Ela Süleymanoğlu  
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SINIF 2F

Berf�n Bozkurt: Büyümek �st�yorum çünkü veter�ner olmak �st�yorum.

 Hayvanlara yardım etmek �st�yorum.

Sal�h Köroğlu: Büyümek �st�yorum çünkü b�r an önce ün�vers�tey� b�t�r�p �y� b�r �ş adamı olmak �st�yorum. 

Ayrıca �y� b�r baba olmak �st�yorum. Kend�me a�t telefonumun ve arabamın da olmasını �st�yorum.

El�f N�sa Ateş: Büyümek �st�yorum çünkü �y� b�r eğ�t�m alıp, vatana m�llete faydalı b�r �nsan olmak �st�yorum.

Eylül B�ndayı: Büyümek �st�yorum çünkü çok çalışıp doktor olduktan sonra �nsanların hayatını kurtarmak 

�st�yorum.

Masal P�ro: Büyümek �st�yorum çünkü, �ler�de çok �y� b�r j�mnast�k öğretmen� olmak ve �y� b�r anne olmak 

�st�yorum.

KENDİNİ NEDEN SEVİYORSUN?

Tuan Serdengeçt�: Kend�m� sev�yorum çünkü b�s�klet�m� hızlı süreb�l�yorum.

Enver Taşpınar: Kend�m� sev�yorum çünkü �nsanım ve paylaşmayı sev�yorum. Çok �y� b�r a�leye sah�b�m.

Arzu N�sa Kaya: Kend�m� sev�yorum çünkü çok zek�y�m ve çok tatlıyım.

Beren B�rçek: Kend�m� çok sev�yorum çünkü herkese saygı duyarım.Hayvanları korur ve onları çok 

sever�m.

Erman Sıtkıoğulları: Kend�m� çok sev�yorum çünkü annem, babam, ablam her zaman yanımdadırlar. 

Hayatı da çok sev�yorum.

NEDEN BÜYÜMEK İSTİYORSUN? 2F
MY FAVOURITE SUPERHERO

My favour�te superhero �s Flash. Flash �s so fast. He can reach anywhere on t�me. 

He can th�nk very fast.

                                                                   Rayan Evran

 

   MY FAVOURITE FRUIT AND VEGETABLE
I am a tomato. My colour �s red and my shape �s oval. I am a vegetable. You use me on p�zza, �n salad, �n soup and 

�n sauces.

My favour�te fru�t �s watermelon. It �s green on the outs�de and red �ns�de. You can eat a del�c�ous p�ece of 

watermelon �n summer. It �s very ju�cy and sweet.

Aren Özgeç

  

MY FAVOURITE FRUIT
My favour�te fru�ts are oranges, strawberr�es and melons. Oranges are orange. They have got v�tam�n C �n them. 

Strawberr�es are red. They are del�c�ous. Melon �s a summer fru�t. I l�ke to eat them when they are cold. They are 

cool and ju�cy to eat. Fru�t �s healthy for you.

Al� Yavaşoğlu

 

FRUIT AND VEGETABLES
My favour�te fru�t �s mandar�ns.

I l�ke to eat carrots too.

Ayl�n Pere

 

MY FAVOURITE LESSON
My favour�te subject �s mus�c. I love l�sten�ng to mus�c.



MY FAVOURITE LESSON
My favour�te lesson �s Engl�sh. I l�ke act�v�ty t�me. I enjoy th�s lesson.
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Erman Sıtkıoğulları: Kend�m� çok sev�yorum çünkü annem, babam, ablam her zaman yanımdadırlar. 

Hayatı da çok sev�yorum.

NEDEN BÜYÜMEK İSTİYORSUN? 2F
MY FAVOURITE SUPERHERO

My favour�te superhero �s Flash. Flash �s so fast. He can reach anywhere on t�me. 

He can th�nk very fast.

                                                                   Rayan Evran

 

   MY FAVOURITE FRUIT AND VEGETABLE
I am a tomato. My colour �s red and my shape �s oval. I am a vegetable. You use me on p�zza, �n salad, �n soup and 

�n sauces.

My favour�te fru�t �s watermelon. It �s green on the outs�de and red �ns�de. You can eat a del�c�ous p�ece of 

watermelon �n summer. It �s very ju�cy and sweet.

Aren Özgeç

  

MY FAVOURITE FRUIT
My favour�te fru�ts are oranges, strawberr�es and melons. Oranges are orange. They have got v�tam�n C �n them. 

Strawberr�es are red. They are del�c�ous. Melon �s a summer fru�t. I l�ke to eat them when they are cold. They are 

cool and ju�cy to eat. Fru�t �s healthy for you.

Al� Yavaşoğlu

 

FRUIT AND VEGETABLES
My favour�te fru�t �s mandar�ns.

I l�ke to eat carrots too.

Ayl�n Pere

 

MY FAVOURITE LESSON
My favour�te subject �s mus�c. I love l�sten�ng to mus�c.



64666492 1 651 671 651 93

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULUNEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

2F FRANÇAIS - Mon Anniversaire

          L�ana Nevzat

Eylül B�ndayı

Aren Özgeç

El�f N�sa Ateş

Beren Kaptanoğlu

2F Sınıfı

                        
                      Dev Baloncuk Deney�

                                              Malzemeler:
         1) B�r Kap Su
                                                        2) Sıvı Bulaşık Deterjanı
                                                        3) Çorap
                        4) Boş Kâse
            5) Makas
                          6) Plast�k Ş�şe

Yöntem: 
1) Cam kâsen�n �ç�ne bulaşık 
deterjanı ve su ekleyerek 
karıştırıyoruz. 
2) Plast�k ş�şey� hun� şekl�nde 
üst kısmından kes�yoruz. 
3) Çorabı ağzı kes�lm�ş plast�k 
ş�şeye yerleşt�r�yoruz. 
4) Plast�k ş�şen�n alt kısmını 
karışıma daldırıp, 
ağız kısmından üflüyoruz.

       

   Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                       1) Dev köpük balonların nasıl  yapıldığını    
öğrenm�ş olduk.
                                       2) Köpük göster�ler�n�n (eğlencel� görsel     
şovların) nasıl yapıldığını b�l�yoruz.

     A�şa Dam�rl� 
             2F

   Sal�h Köroğlu
            2F
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2F FRANÇAIS - Mon Anniversaire

          L�ana Nevzat

Eylül B�ndayı

Aren Özgeç

El�f N�sa Ateş

Beren Kaptanoğlu

2F Sınıfı

                        
                      Dev Baloncuk Deney�

                                              Malzemeler:
         1) B�r Kap Su
                                                        2) Sıvı Bulaşık Deterjanı
                                                        3) Çorap
                        4) Boş Kâse
            5) Makas
                          6) Plast�k Ş�şe

Yöntem: 
1) Cam kâsen�n �ç�ne bulaşık 
deterjanı ve su ekleyerek 
karıştırıyoruz. 
2) Plast�k ş�şey� hun� şekl�nde 
üst kısmından kes�yoruz. 
3) Çorabı ağzı kes�lm�ş plast�k 
ş�şeye yerleşt�r�yoruz. 
4) Plast�k ş�şen�n alt kısmını 
karışıma daldırıp, 
ağız kısmından üflüyoruz.

       

   Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                       1) Dev köpük balonların nasıl  yapıldığını    
öğrenm�ş olduk.
                                       2) Köpük göster�ler�n�n (eğlencel� görsel     
şovların) nasıl yapıldığını b�l�yoruz.

     A�şa Dam�rl� 
             2F

   Sal�h Köroğlu
            2F
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2G

M�ss Jul�eS�mge TANKURT

Utku 
YILDIRIM

Ş�fa 
FERDİOĞLU

Yağmur 
KAŞER

Alperen 
HOROZ

Al� MİRALAY Alv�na Hale
AYKUT

Naz NAZLI

Belg�n 
DEMİRPENÇE

Delf�n TATAR

Efe Çağan 
ELMAS

Devran EKER

Eren ÖZE
Ers�n 

SERÇİN

Yamaç 
KATRANCIOĞLU

Karan 
KARACAMERT

M�ra ERSOY

Mel�z 
DİREKOĞLU

N�ra BORAN Sad� 
ESENDAĞ

Sarp ŞİŞİK 

Sıla Ece
TURAÇ

Sevg�l� Güneş Sınıfım; Güneş 

sınıfım d�yorum çünkü s�z� 

gördüğüm �lk günden ber� �ç�m� 

güneş g�b� ısıttınız. S�zler� tanıdığım 

�ç�n çok mutluyum. İlk önce �y� �nsan 

olun ve her �ş� sevg�n�z� katarak 

yapın. Araştırıcı, sorgulayıcı, 

çalışkan b�reyler olarak büyümen�z 

d�leğ�mle. S�mge öğretmen�n�z s�z� 

çok sev�yor.

Dear Students,

   It has been a 

pleasure teaching you 

this year. Each one of 

you are amazing and 

very special in your 

own way. You are each 

very precious to me 

and hold a very special 

place in my heart. 

SINIF 2G

EN  GÜZEL SEVGİ

Alv�na Hale Aykut: En güzel sevg� a�lem�z�n sevg�s�d�r. A�lem�z b�z� kötülüklerden korur ve büyürken b�ze 

yardım ederler. A�lem� çok sev�yorum.

Yağmur Kaşer: En güzel sevgi Simge öğretmenimdir. Sevgi insanın yüreğinde yaşar. En güzel sevgi anne 

sevgisidir.

Alperen Horoz: En güzel sevgi anne sevgisidir. Ona sarılıp kokusuyla büyülenmek benim için en güzeli.

Şifa Ferdioğlu: En güzel sevg� a�le sevg�s�d�r. Ben a�lem� çok sev�yorum.

Sarp Ş�ş�k: En güzel sevgi kız kardeşime duyduğum sevgidir.  Kardeşim büyüdükçe ben çok mutlu oluyorum.

SENCE BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

M�ra Ersoy: Başarılı olmak için öğretmenimizi dinlemeli, kitap okumalı, gece erken yatıp vücudumuzu 

dinlendirmeli ve derslerimize çalışmalıyız.

Belgin Demirpençe: Bence başarılı olmanın en öneml� şartı çalışmak, çalışırken k�msen�n moral�n� bozmasına 

�z�n vermeden vazgeçmemek ve yaptığın şey� çok severek yapmaktır.

Delf�n Tatar: Bana göre  başarılı olmak için derslerimize çok çalışmalı, öğretmenimizi dinlemeli ve okulumuzun 

kurallarına uymalıyız.

Ali Miralay: Başarılı olmak �ç�n hedef�m�z� bel�rlemel�, d�s�pl�nl� b�r şek�lde çalışmalı, öğretmen�m�z� can kulağıyla 

d�nley�p, kend�m�z� gel�şt�rmel�y�z.

Sıla Ece Turaç: Başarılı b�r b�rey olmak �ç�n çok çalışmalı, hedefe odaklanmalı, doğru arkadaşlar seç�p, 

kend�m�z�n ne �sted�ğ�n� b�lmel�y�z.

Efe Çağan Elmas: Başarılı olmak �ç�n b�r hedef bel�rlemel� ve planlı olmalıyız. Hedef�m�ze g�derken pes 

etmemel�y�z. Kend�m�z� �y� tanımalı ve neler yapacağımızı b�lmel�y�z.
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2G

M�ss Jul�eS�mge TANKURT

Utku 
YILDIRIM

Ş�fa 
FERDİOĞLU

Yağmur 
KAŞER

Alperen 
HOROZ

Al� MİRALAY Alv�na Hale
AYKUT

Naz NAZLI

Belg�n 
DEMİRPENÇE

Delf�n TATAR

Efe Çağan 
ELMAS

Devran EKER

Eren ÖZE
Ers�n 

SERÇİN

Yamaç 
KATRANCIOĞLU

Karan 
KARACAMERT

M�ra ERSOY

Mel�z 
DİREKOĞLU

N�ra BORAN Sad� 
ESENDAĞ

Sarp ŞİŞİK 

Sıla Ece
TURAÇ

Sevg�l� Güneş Sınıfım; Güneş 

sınıfım d�yorum çünkü s�z� 

gördüğüm �lk günden ber� �ç�m� 

güneş g�b� ısıttınız. S�zler� tanıdığım 

�ç�n çok mutluyum. İlk önce �y� �nsan 

olun ve her �ş� sevg�n�z� katarak 

yapın. Araştırıcı, sorgulayıcı, 

çalışkan b�reyler olarak büyümen�z 

d�leğ�mle. S�mge öğretmen�n�z s�z� 

çok sev�yor.

Dear Students,

   It has been a 

pleasure teaching you 

this year. Each one of 

you are amazing and 

very special in your 

own way. You are each 

very precious to me 

and hold a very special 

place in my heart. 

SINIF 2G

EN  GÜZEL SEVGİ

Alv�na Hale Aykut: En güzel sevg� a�lem�z�n sevg�s�d�r. A�lem�z b�z� kötülüklerden korur ve büyürken b�ze 

yardım ederler. A�lem� çok sev�yorum.

Yağmur Kaşer: En güzel sevgi Simge öğretmenimdir. Sevgi insanın yüreğinde yaşar. En güzel sevgi anne 

sevgisidir.

Alperen Horoz: En güzel sevgi anne sevgisidir. Ona sarılıp kokusuyla büyülenmek benim için en güzeli.

Şifa Ferdioğlu: En güzel sevg� a�le sevg�s�d�r. Ben a�lem� çok sev�yorum.

Sarp Ş�ş�k: En güzel sevgi kız kardeşime duyduğum sevgidir.  Kardeşim büyüdükçe ben çok mutlu oluyorum.

SENCE BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

M�ra Ersoy: Başarılı olmak için öğretmenimizi dinlemeli, kitap okumalı, gece erken yatıp vücudumuzu 

dinlendirmeli ve derslerimize çalışmalıyız.

Belgin Demirpençe: Bence başarılı olmanın en öneml� şartı çalışmak, çalışırken k�msen�n moral�n� bozmasına 

�z�n vermeden vazgeçmemek ve yaptığın şey� çok severek yapmaktır.

Delf�n Tatar: Bana göre  başarılı olmak için derslerimize çok çalışmalı, öğretmenimizi dinlemeli ve okulumuzun 

kurallarına uymalıyız.

Ali Miralay: Başarılı olmak �ç�n hedef�m�z� bel�rlemel�, d�s�pl�nl� b�r şek�lde çalışmalı, öğretmen�m�z� can kulağıyla 

d�nley�p, kend�m�z� gel�şt�rmel�y�z.

Sıla Ece Turaç: Başarılı b�r b�rey olmak �ç�n çok çalışmalı, hedefe odaklanmalı, doğru arkadaşlar seç�p, 

kend�m�z�n ne �sted�ğ�n� b�lmel�y�z.

Efe Çağan Elmas: Başarılı olmak �ç�n b�r hedef bel�rlemel� ve planlı olmalıyız. Hedef�m�ze g�derken pes 

etmemel�y�z. Kend�m�z� �y� tanımalı ve neler yapacağımızı b�lmel�y�z.



                              My Favour�te Lesson
My favour�te lesson �s French.

                  

                                                      N�ra Boran

 

My Favour�te Superhero
   My favour�te superhero �s Chase.

                                                                      Sad� Esendağ

 

                                                                                           My Favour�te Superhero

                                                                                                           My favour�te superhero �s Sp�der-Man. 

Karan Karacamert

My Favour�te Fru�t and Vegetables

My favour�te fru�ts are mangos and strawberr�es.

My favour�te vegetables are potatoes and cucumbers.

                                      Eren Öze

 

My Favour�te Lesson

My favour�te lesson �s Engl�sh.

                                                      Mel�z D�rekoğlu

My Favour�te Fru�t and Vegetables

My favour�te fru�t �s strawberr�es and my favour�te vegetable �s sp�nach.

                                                                          Naz Nazlı

 

                                    My Favour�te Lesson
My favou�te lesson �s French.

                                                Yamaç Katrancıoğlu 

My Favour�te Fru�t and Vegetables
My favour�te fru�t �s apples and my favour�te vegetables are caul�flowers.

                                                                   Devran Eke

My Favour�te Superhero
My favour�te superhero �s Flash. My favour�te th�ng about Flash �s h�s superpower.

                                                                                          Ers�n Serç�n 

           My Favour�te Lesson
My favour�te lesson �s maths. I love maths.

                                                              Utku Yıldırım 
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2G FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Naz Nazlı

Karan Karacamert

          Devran Eker

   Alv�na Hale Aykut

Mel�z D�rekoğlu

2G



                              My Favour�te Lesson
My favour�te lesson �s French.

                  

                                                      N�ra Boran

 

My Favour�te Superhero
   My favour�te superhero �s Chase.

                                                                      Sad� Esendağ

 

                                                                                           My Favour�te Superhero

                                                                                                           My favour�te superhero �s Sp�der-Man. 

Karan Karacamert

My Favour�te Fru�t and Vegetables

My favour�te fru�ts are mangos and strawberr�es.

My favour�te vegetables are potatoes and cucumbers.

                                      Eren Öze

 

My Favour�te Lesson

My favour�te lesson �s Engl�sh.

                                                      Mel�z D�rekoğlu

My Favour�te Fru�t and Vegetables

My favour�te fru�t �s strawberr�es and my favour�te vegetable �s sp�nach.

                                                                          Naz Nazlı

 

                                    My Favour�te Lesson
My favou�te lesson �s French.

                                                Yamaç Katrancıoğlu 

My Favour�te Fru�t and Vegetables
My favour�te fru�t �s apples and my favour�te vegetables are caul�flowers.

                                                                   Devran Eke

My Favour�te Superhero
My favour�te superhero �s Flash. My favour�te th�ng about Flash �s h�s superpower.

                                                                                          Ers�n Serç�n 

           My Favour�te Lesson
My favour�te lesson �s maths. I love maths.

                                                              Utku Yıldırım 
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2G FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Naz Nazlı

Karan Karacamert

          Devran Eker

   Alv�na Hale Aykut

Mel�z D�rekoğlu

2G
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Algen YENGİN

2H

Mr Robert

Çınar 
DÖŞENCİ

Evşen PEKRİErb�l ANİBAL Erk�n ULAŞ

S�m�rna 
GÜLERCE

Hayal 
KIRPALA

Karen FİRAR Mehmet 
ANER

M�ra 
ÖZERDEM

Ra�f DİNARLI

Mel�sa 
KESKEN

Men�s 
ÇANAKKALELİ

Rüzgar 
FİKRETLER

Sarp Cevdet
AKÇABEL 

Suna SERÇİN Yüce 
ERSEVER

Yusuf Mert 
ŞEHİRLİ

Z�hn� KALE

Benim güzel çocuklarım,

Sizler bir yaş daha büyüyorsunuz. 

Büyürken her gün merak ve azimle 

bilgilerinize yenilerini eklemeyi, 

kitapların en iyi dost olduğunu 

unutmayın. Çevrenize saygılı iyi 

birer insan olma yolunda yolunuz 

hep ışıkla dolsun. Hayat yolunuzda 

başarı ve mutluluk hep sizinle olsun. 

Sizi çok seviyorum.

Wishing you all good luck in 

whatever you do. May joy and 

happiness be with you. May 

peace, health and love fill your 

days. Wishing you all the best 

for the future. May you 

achieve everything that you 

want. Thank you.

2G Sınıfı

                        
                        S�h�rl� Süt Deney�

                                              Malzemeler:
         1) Süt    
        2) Gıda Boyası             
        3) Bulaşık Deterjanı     
        4) Kulak Çöpü
                    5) A4 Kağıdı   
        6) Çukur Kap

Yöntem: 
1) Sütü kaba dökütoruz.
2) Üzer�ne gıda boyası damlatıyoruz.
3) Kulak çöpünü bulaşık deterjanına 
batırıyoruz.
4) Kulak çöpünü süte damlatılan gıda
 boyasına batırıp karıştırıyoruz.
5) A4 kağıdını karışıma daldırılıp, 
çıkarıyoruz.

                 Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                   1) Deterjan, süttek� yağ moleküller�yle              
etk�leş�me g�rerek onların hareket etmes�ne             
neden oluyor. 

     Yamaç Katrancıoğlu
             2G

    Delf�n Tatar
            2G
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Algen YENGİN

2H

Mr Robert

Çınar 
DÖŞENCİ

Evşen PEKRİErb�l ANİBAL Erk�n ULAŞ

S�m�rna 
GÜLERCE

Hayal 
KIRPALA

Karen FİRAR Mehmet 
ANER

M�ra 
ÖZERDEM

Ra�f DİNARLI

Mel�sa 
KESKEN

Men�s 
ÇANAKKALELİ

Rüzgar 
FİKRETLER

Sarp Cevdet
AKÇABEL 

Suna SERÇİN Yüce 
ERSEVER

Yusuf Mert 
ŞEHİRLİ

Z�hn� KALE

Benim güzel çocuklarım,

Sizler bir yaş daha büyüyorsunuz. 

Büyürken her gün merak ve azimle 

bilgilerinize yenilerini eklemeyi, 

kitapların en iyi dost olduğunu 

unutmayın. Çevrenize saygılı iyi 

birer insan olma yolunda yolunuz 

hep ışıkla dolsun. Hayat yolunuzda 

başarı ve mutluluk hep sizinle olsun. 

Sizi çok seviyorum.

Wishing you all good luck in 

whatever you do. May joy and 

happiness be with you. May 

peace, health and love fill your 

days. Wishing you all the best 

for the future. May you 

achieve everything that you 

want. Thank you.

2G Sınıfı

                        
                        S�h�rl� Süt Deney�

                                              Malzemeler:
         1) Süt    
        2) Gıda Boyası             
        3) Bulaşık Deterjanı     
        4) Kulak Çöpü
                    5) A4 Kağıdı   
        6) Çukur Kap

Yöntem: 
1) Sütü kaba dökütoruz.
2) Üzer�ne gıda boyası damlatıyoruz.
3) Kulak çöpünü bulaşık deterjanına 
batırıyoruz.
4) Kulak çöpünü süte damlatılan gıda
 boyasına batırıp karıştırıyoruz.
5) A4 kağıdını karışıma daldırılıp, 
çıkarıyoruz.

                 Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                   1) Deterjan, süttek� yağ moleküller�yle              
etk�leş�me g�rerek onların hareket etmes�ne             
neden oluyor. 

     Yamaç Katrancıoğlu
             2G

    Delf�n Tatar
            2G



HAYVANLARLA KONUŞABİLSEYDİN NELER SÖYLEMEK  İSTERDİN?

Evşen Pekri: Benim evcil hayvanım olabilir misin? Canın ne yemek çeker yapayım?

Yüce Ersever:  Onlara doğanın onlarında yaşam alanı olduğunu ve yaşamaya hakları olduğunu 

söylerdim.Onları her zaman seveceğimi ve koruyacağımı söylerdim.

Menis Çanakkaleli: Hayvanlarla konuşabilseydim onları ne kadar çok sevdiğimi ve büyüyünce onları çok 

koruyacağımı söylemek isterdim.

Sarp Cevdet Akçabel: İki gün önce kedim ameliyat oldu. Karnından oyuncağım çıktı. Sorardım  “Neden 

oyuncağımı yuttun kedi? Madem yuttun ne yuttuğunu söyleseydin kedi.”

Hayal Kırpala: Hayvanlarla konuşabilseydim köpeğim Rubi'ye “ İyiki seninle konuşabiliyorum Rubi.” 

derdim.Tavuklarımla konuşabilseydim de “Sizi seviyorum tatlı tavuklarım.” derdim.

BİR KUŞ OLSAYDIN NERELERİ GEZERDİN? NEDEN?

Melisa Kesken: Ben bir kuş olsaydım Rusya'ya, Paris'e ve Türkiye'ye gitmek isterdim. Çünkü Rusya'da kar 

var. Paris'te Fransızlar var. Türkiye'de büyük deniz kabukları var.

Erkin Ulaş: Bir kuş olsaydım Amerika'yı gezerdim. Çünkü oraları çok merak ediyorum.

Erbil Anibal: Ben bir kuş olsaydım Antalya'ya giderdim. Çünkü tatil yapmayı çok özledim.

Raif Dinarlı: Güzel ve temiz yerleri gezerdim. Güzel ve temiz oldukları için.
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SINIF 2H

2H
My Favourite Superhero

Grandfather YUSUF
My favourite superhero is my grandfather Yusuf. He is a 

retired policeman. He is 58. I love him so much. We plant 

flowers and graze sheep together. My superhero is very 

humanist. I love you Yusuf Dede.
Rüzgar Fikretler

My Favourite Lesson

My favourite lesson is maths because I like numbers, addition and subtraction. 

Fruit and Vegetables

My favourite fruit is watermelon. It is very 

delicious. My favourite vegetables are carrots. 

They are very good for your eyes.

Simirna Gülerce

Fruit and Vegetables

My favourite fruit is apples and my favourite 

vegetable is lettuce.

Zihni Kale

Fruit and Vegetables

My favourite fruit is watermelon because it is tasty. My favourite vegetables are tomatoes.

Yusuf Mert Şehirli
My Favourite Superhero

My favourite superhero is Wonder Woman because I like how she uses her shield to protect 

herself and also to shoot the bad guys. I like the Wonder Woman symbol, because it has my 

favourite colours red and gold.

Karen Firar

My Favourite Lesson

My favourite lesson is computer because I love painting and playing on the 

computer.

Çınar Döşenci

My Favourite Superhero

My favourite superhero is Wonder Woman. Wonder Woman is very fast and 

strong. She is a star….

Suna Serçin

My Favourite Lesson

I love maths and lab lessons but my favourite lessons are Lab lessons 

because I like to discuss interesting things.

Mehmet Aner



HAYVANLARLA KONUŞABİLSEYDİN NELER SÖYLEMEK  İSTERDİN?

Evşen Pekri: Benim evcil hayvanım olabilir misin? Canın ne yemek çeker yapayım?

Yüce Ersever:  Onlara doğanın onlarında yaşam alanı olduğunu ve yaşamaya hakları olduğunu 

söylerdim.Onları her zaman seveceğimi ve koruyacağımı söylerdim.

Menis Çanakkaleli: Hayvanlarla konuşabilseydim onları ne kadar çok sevdiğimi ve büyüyünce onları çok 

koruyacağımı söylemek isterdim.

Sarp Cevdet Akçabel: İki gün önce kedim ameliyat oldu. Karnından oyuncağım çıktı. Sorardım  “Neden 

oyuncağımı yuttun kedi? Madem yuttun ne yuttuğunu söyleseydin kedi.”

Hayal Kırpala: Hayvanlarla konuşabilseydim köpeğim Rubi'ye “ İyiki seninle konuşabiliyorum Rubi.” 

derdim.Tavuklarımla konuşabilseydim de “Sizi seviyorum tatlı tavuklarım.” derdim.

BİR KUŞ OLSAYDIN NERELERİ GEZERDİN? NEDEN?

Melisa Kesken: Ben bir kuş olsaydım Rusya'ya, Paris'e ve Türkiye'ye gitmek isterdim. Çünkü Rusya'da kar 

var. Paris'te Fransızlar var. Türkiye'de büyük deniz kabukları var.

Erkin Ulaş: Bir kuş olsaydım Amerika'yı gezerdim. Çünkü oraları çok merak ediyorum.

Erbil Anibal: Ben bir kuş olsaydım Antalya'ya giderdim. Çünkü tatil yapmayı çok özledim.

Raif Dinarlı: Güzel ve temiz yerleri gezerdim. Güzel ve temiz oldukları için.
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SINIF 2H

2H
My Favourite Superhero

Grandfather YUSUF
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retired policeman. He is 58. I love him so much. We plant 

flowers and graze sheep together. My superhero is very 
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Fruit and Vegetables

My favourite fruit is watermelon. It is very 

delicious. My favourite vegetables are carrots. 

They are very good for your eyes.
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My favourite fruit is apples and my favourite 

vegetable is lettuce.

Zihni Kale

Fruit and Vegetables

My favourite fruit is watermelon because it is tasty. My favourite vegetables are tomatoes.

Yusuf Mert Şehirli
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My favourite superhero is Wonder Woman because I like how she uses her shield to protect 

herself and also to shoot the bad guys. I like the Wonder Woman symbol, because it has my 

favourite colours red and gold.

Karen Firar

My Favourite Lesson

My favourite lesson is computer because I love painting and playing on the 

computer.

Çınar Döşenci

My Favourite Superhero

My favourite superhero is Wonder Woman. Wonder Woman is very fast and 

strong. She is a star….

Suna Serçin

My Favourite Lesson

I love maths and lab lessons but my favourite lessons are Lab lessons 

because I like to discuss interesting things.

Mehmet Aner
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2H FRANÇAIS - Mon Anniversaire

   Z�hn� Kale M�ra Özerdem

Men�s Çanakkalel�

Karen F�rar

     Erk�n Ulaş

                        
                        Su Aktarımı Deney�

                                              Malzemeler:
         1) 3 adet bardak  
        2) 2 adet katlanab�l�r p�pet            
        3) Makas 
        4) b�r adet su dolu ş�şe
                     

Yöntem: 
1) P�petler�n uzun ve kısa tarafı 
eş�t boya get�r�l�p kes�l�yor.
2) B�r�nc� bardağı tamamen dolduruyoruz.
İk�nc� bardağı yarısına kadar dolduruyoruz.
Üçüncü bardağı �se boş bırakıyoruz.
P�petler�  bardakların �ç�ne daldırıyoruz ve 
p�petler�n �ç�n�n su dolması sağlıyoruz.
3)İç� su dolan p�petler� bardaklara köprü 
şekl�nde uçları  suya batacak şek�lde ters
 çev�r�p yerleşt�r�yoruz.

                                      

   Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                       1) İç� su dolu olan p�petler b�r bardaktan     
d�ğer bardağa su aktarma görev� yapıyor.

     
                                                                  Karen F�rar
             2H

Yusuf Mert Şeh�rl�
            2H

2H Sınıfı
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Ayşe BAYRAKTAR

2K

M�ss L�nda

Aren 
GÖKTEPE

Alya
 ESMER

Aren Al�
ULUPINAR

Al� Kerem 
SALTIK

Aysel 
ALTAY

Cemre 
CEMOĞLU

Erem Al�
YENGİN

Ek�n ULAŞ
Eylül 

KIZILKARA

H�lal GÜLMEZ Neh�r 
GÖKALP

Mustafa 
OLGUN

N�lhan 
TAYFUNLU

Mel�sa 
ÖZEN

M�la 
TAYFUNER

Rüzgar 
MELEK

Sah�l
 SERMAN

Zeynep 
ERDEN

Der�n ERCAN Ed�z 
NİZAMOĞLU

Suden 
ÖZKAN 

Ben�m değerl� öğrenc�ler�m: 

D�ler�m k� gözler�n�zde ışıltının, 

kalb�n�zde sevg�n�n, �ç�n�zde 

öğrenme aşkının g�derek 

çoğaldığı b�r hayatınız olsun. 

Aydınlık geleceğe m�n�k ama 

em�n adımlarla yürümeye 

devam ed�n canım çocuklarım.

Wishing you all the best 

for the future. May you 

achieve everything that 

you want. Good luck 

and thank you for a 

perfect year.

SINIF 2K

ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSAYDI NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTERDİN?

  El�mde s�h�rl� değnek olsaydı, �lk önce sokakta yaşayan tüm ked�ler�n yaşayab�leceğ� b�r Al� Kerem Saltık:

ev yapardım. Ev�m�z� bahçel� ve havuzlu b�r eve dönüştürmek ve dünyadak� bütün Cov�d-19'u yok etmek 

�sterd�m.

Aren Göktepe: El�mde s�h�rl�  değnek olsa; gökyüzüne fırlatır, yağmurun yağmasını, yağmurla b�rl�kte  

Cov�d-19'un b�tmes�n� b�z çocukların tekrardan okulumuza ve arkadaşlarımıza kavuşmamızı sağlardım.

Aysel Altay: El�mde s�h�rl� değnek olsaydı bütün kötülükler�n b�tmes�n� �sterd�m. Koronanın b�tmes�n� çoook 

�sterd�m. Bu s�h�rl� değneğ� çok severd�m.

Cemre Cemoğlu: El�mde s�h�rl� değnek olsaydı, koronanın b�tmes�n� ve okulumuza kavuşmayı d�lerd�m. 

Fak�r ülkeler�n daha �y� duruma gelmes�n� d�lerd�m. Evs�z  �nsansanların ev� olmasını d�lerd�m.

Ed�z N�zamoğlu: El�mde s�h�rl� değnek olsaydı, hemen büyüyüp doktor olmak,araba sürmek �sterd�m. 

Dünyada hastalık olmaması Cov�t 19'un b�tmes�n�, eğ�t�m hayatımda başarılı kalmak �sterd�m.

Ek�n Ulaş: El�mde s�h�rl� değnek olsaydı g�zl� güçler�m olsun �sterd�m. Dünyayı kurtarırdım.

HANGİ RENK OLMAK İSTERDİN ? NEDEN?

Alya Esmer: Ben mav� renk olmak �sterd�m. Çünkü den�z� ve gökyüzünü sever�m. Orada kuşlar ve balıklar 

yaşar.

 

Aren Al� Ulupınar: Ben mav� olmak �sterd�m. Mav� ben�m en sevd�ğ�m renkt�r.  Hem de hava mav�d�r, o 

yüzden mav� olmak �sterd�m.

Der�n Ercan: Sarı renk olmak �sterd�m, çünkü sarı demek güneş demek. Güneş demek yaz demek ve ben 

yaz mevs�m�n� çok sev�yorum. En sevd�ğ�m meyve muzdur.

Erem Al� Yeng�n: B�r renk olsam, kırmızı renk olmak �sterd�m. Çünkü kırmızı parlak ve �lg� çek�c� b�r renkt�r.

Eylül Kızılkara: Ben kırmızı renk olmak �sterd�m. Kırmızı reng� çok sev�yorum, çünkü ç�leğ�n reng� de 

kırmızıdır.
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Wishing you all the best 
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and thank you for a 
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SINIF 2K

ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSAYDI NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTERDİN?
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HANGİ RENK OLMAK İSTERDİN ? NEDEN?

Alya Esmer: Ben mav� renk olmak �sterd�m. Çünkü den�z� ve gökyüzünü sever�m. Orada kuşlar ve balıklar 

yaşar.
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2K FRANÇAIS - Mon Anniversaire

Aren Göktepe

Cemre Cemoğlu

     Der�n Ercan

H�lal Gülmez

Rüzgar Melek

2K
                                             VEGETABLES
  My name is Suden. My surname is Özkan. I am 8 years old.

 I like vegetables. My favourite  vegetables are potatoes and cucumbers.

                                                               SUDEN ÖZKAN       

                                    FRUIT
Hello my name is Sahil Serman. Fruit is very healthy. You should eat fruit every day.

 I love  fruit and l eat one fruit every day.

                                                                                                                         SAHİL SERMAN     

           

                                                SURGE
My favourite superhero is Surge. He likes parties. He has three powers. First he gives life to

his friends. He teleports and when he crashes somewhere he divides into two.

                                                                                                                     RÜZGAR MELEK

  

                                                FRUIT
Hello! My name is Hilal Gülmez. I love eating fruit. My favourite fruit are strawberries.   

                                                                                                                                HİLAL GÜLMEZ

                                                  

                                       FRUIT
My favourite fruit is watermelon. It is green and red. I like eating it.

                                                                                                                                  NEHİR GÖKALP 

                        

                                            MY SUPERHERO
My favourite superhero is Mustafa Kemal ATATÜRK. He will always be in my heart forever.

                                                                                                                            NİLHAN TAYFUNLU 

                         
                                             VEGETABLES
My favourite vegetables are cucumbers, carrots and lemons. Vegetables are very healthy. I love

vegetables.

                                                                                                                    MELİSA ÖZEN 

                                  

                                 MY FAVOURITE  SUPERHERO
My favour�te superhero �s Superman. He fl�es and helps people. He �s very strong, that's why l love 

h�m.

                                                                                                                             MUSTAFA OLGUN

 

                                       MY FAVOURITE LESSON
My favour�te lesson �s Engl�sh. I love my Engl�sh teacher very much. Her name �s M�ss L�nda.

                                                                                                                                ZEYNEP ERDEN

 

                                     MY FAVOURITE LESSON
My favour�te lesson �s maths. I love count�ng numbers. I am very happy �n class.

                                                                                                     MİLA TAYFUNER 
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My favourite fruit is watermelon. It is green and red. I like eating it.
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                                            MY SUPERHERO
My favourite superhero is Mustafa Kemal ATATÜRK. He will always be in my heart forever.

                                                                                                                            NİLHAN TAYFUNLU 

                         
                                             VEGETABLES
My favourite vegetables are cucumbers, carrots and lemons. Vegetables are very healthy. I love

vegetables.

                                                                                                                    MELİSA ÖZEN 

                                  

                                 MY FAVOURITE  SUPERHERO
My favour�te superhero �s Superman. He fl�es and helps people. He �s very strong, that's why l love 

h�m.
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                                       MY FAVOURITE LESSON
My favour�te lesson �s Engl�sh. I love my Engl�sh teacher very much. Her name �s M�ss L�nda.
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Ayşegül ACAR

2L

M�ss Natal�e

Yeş�m Nac�ye
BERGÜN

Ateş Aybars 
OYGUCU

Bulut 
BULLİCİ

Cemre Defne
KOYUNCU

Der�n 
ÖZDOĞAÇ

Dünya EŞLİ

G�z Nursel
DELİCEIRMAK

Erbay
DEMİRPENÇE

Hayal TEZAY

N�l 
CONKBAYIR

Mehmet 
ARİFOĞLU

M�ra KOLCU

Olgun 
İNCESUN

Rab�a Yağmur
KARA

Rüzgar 
DELLALOĞLU  

Tanem 
ÖZCEM

Sultan 
SOYGÜR

Sevg�l� öğrenc�ler�m; B�r yılı hep 

b�rl�kte güzel anı ve paylaşımlarla 

tamamladık. Her b�r�n�z çok 

değerl� ve öneml�s�n�z. S�zler� çok 

sev�yorum. Gelecekle �le �lg�l� 

hayaller�n�ze düzenl� çalışarak, 

sevg�yle, saygıyla ulaşab�l�rs�n�z 

unutmayalım. Geleceğ�n�z 

aydınlık, sağlık, başarı ve 

mutluluklar s�zler�n olsun.

I'm so happy to have been 

your teacher. I've watched 

you grow and learn. We had 

a successful and rewarding 

academic year. I wish you 

all health, happiness and all 

the best for the future. 2K Sınıfı

                        
                        S�h�rl� Süt Deney�

                                              Malzemeler:
         1) Mısır N�şasta
                                                        2) Su
                                                        3) Cam Kap
                                                        4) Tahta Kaşık

                     

Yöntem: 
1) N�şastayı kaba koyuyoruz.
2) Kaba suyu ekl�yoruz.
3) Karışımı kaşıkla karıştırıyoruz.
4) El�m�zle yoğuruyoruz.

                                       Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                       1) Avucumuzda hızlıca yuvarladığımız      
zaman katı oluyor.
                                        2) El�m�z� açık tuttuğumuz zaman �se 
    sıvı hale dönüşüyor.   

     

                                                                  M�la Tayfuner
              2K

  Ed�z N�zamoğlu
            2K
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Ayşegül ACAR

2L

M�ss Natal�e

Yeş�m Nac�ye
BERGÜN

Ateş Aybars 
OYGUCU

Bulut 
BULLİCİ

Cemre Defne
KOYUNCU

Der�n 
ÖZDOĞAÇ

Dünya EŞLİ

G�z Nursel
DELİCEIRMAK

Erbay
DEMİRPENÇE

Hayal TEZAY

N�l 
CONKBAYIR

Mehmet 
ARİFOĞLU

M�ra KOLCU

Olgun 
İNCESUN

Rab�a Yağmur
KARA

Rüzgar 
DELLALOĞLU  

Tanem 
ÖZCEM

Sultan 
SOYGÜR
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SINIF 2L

EN SEVDİĞİM OYUNLAR NELERDİR?

Rüzgâr Dellaloğlu: Araba, kamyon oyunlarını çok sev�yorum. Kardeş�m �le b�rl�kte araba oynamayı sever�m. 

Kaykay sürmey� ve yatarak sürmey� çok sev�yorum. 

Hayal Tezay: En sevd�ğ�m oyunlar körebe, saklambaç ve yerden yüksekt�r. Bu boyunları arkadaşlarımla 

oynamayı çok sev�yorum. Çarkı felek oynamayı da sev�yorum çünkü hem eğlen�yor hem de yen� b�lg�ler 

öğren�yorum.

Dünya Eşl�: En sevd�ğ�m oyunlar top oynamak ve saklambaçtır. Top sekt�rmek çok hoşuma g�d�yor. 

Arkadaşlarımı yakalamayı çok sev�yorum. 

Cemre Defne Koyuncu: En çok sevd�ğ�m oyunlardan b�r� saklambaç çünkü arkadaşlarımla güzel b�r şek�lde 

oynayab�l�yorum. Voleybol oynamayı sev�yorum. Öğretmenc�l�k   oynamayı sev�yorum.

Rab�a Kara: Ben yakar top, saklambaç, b�s�klet sürmey� ve masal anlatmayı çok sev�yorum. Masal anlatırken 

duygularımı �y� �fade ett�ğ�m� düşünüyorum. Arkadaşlarımla oynamayı çok sev�yorum.

YAŞADIĞIM EN MUTLU OLAY NEDİR?

Sultan Soygür: Yaşadığım en mutlu olay b�s�klet sah�b� olmamdı. Sah�plend�ğ�m köpeğ� beslemek en mutlu 

olduğum olaylardan b�r�d�r.  

G�z Del�ceırmak: Ben�m en mutlu günüm köpeğ�m�z Fluffy' y� sah�plend�ğ�m�z gündür. Çünkü çok uzun zamandır 

onu bekl�yordum. Sabahtan Kuzen�m�n ev�n kapısını çalmasıyla köpeğ�mle karşılaştığım o mutlu anı asla 

unutmayacağım. 

Mehmet Ar�foğlu: Yaşadığım en mutlu olay; çok sevd�ğ�m köpeğ�m�n bana sürpr�z yapmasıdır. Sabah köpeğ�m�n 

ağlaması �le uyandım. B�r de baktım k� yanında beş küçük yavru bana bakıyor.

Der�n Özdoğaç: Ben�m en mutlu olduğum gün uzun b�r aradan sonra okulumun açılmasıydı. Çünkü öğretmen 

ve arkadaşlarıma kavuştum. Okulumu ve öğretmen�m� sev�yorum.

2L
MY FAVOURITE SUPERHERO

My favour�te superhero �s Avatar. He �s known as the last a�rbender. He can  also 

control the elements  water, earth, f�re and a�r. He �s a lov�ng, car�ng and  helpful boy. I 

want to be l�ke an Avatar too .

          Erbay Dem�rpençe 

 ENGLISH
My favour�te lesson �s Engl�sh. I l�ke Engl�sh because we learn new

words. We s�ng n�ce songs l�ke  “VEGETABLES” 

         M�ra Kolcu 

  MY FAVOURITE SUPERHERO
My favour�te superhero �s Flash.  He was struck by l�ghtn�ng. He 

�s very fast. He can run faster than l�ght. He catches th�eves.

   Ateş Aybars Oygucu 

                    ART
My favour�te lesson �s Art. I love draw�ng and 

pa�nt�ng. I l�ke draw�ng p�ctures of space.

I love draw�ng and pa�nt�ng w�th my mummy.

              N�l Conkbayır 

FRUIT AND VEGETABLES
Fru�t and vegetables are very healthy for us. I love sp�nach, �t �s green. My favour�te fru�t

are strawberr�es.

                                                                                                      Olgun İncesun 

MY FAVOURITE SUPERHERO
My favour�te superhero �s �n PJ Masks. Catboy �s dark blue w�th l�ght blue str�pes and he �s very fast. H�s fr�ends' 

names are Owlette and Gekko. 

                                                                     Bulut Bull�c� 

 MATHS
My favour�te lesson �s maths. I love numbers. I love learn�ng shapes. I 

l�ke play�ng w�th numbers. 

                                                                                                                                                                      
Tanem Özcem 

MY FAVOURITE FRUIT
My favour�te fru�t �s watermelon. It �s an oval shape. It �s red �ns�de 

w�th lots of p�ps, but the outs�de �s dark and l�ght green.

                   Yeş�m Bergün 
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2L FRANÇAIS - Mon Anniversaire

G�z Del�ceırmak
Der�n Özdoğaç

Dünya Eşl�

Hayal Tezay

Mehmet Ar�foğlu

2L Sınıfı

                        
                        S�h�rl� Süt Deney�

                                                 Malzemeler:
           1) B�r bardak süt
          2) �k� adet renk boya
          3) Gen�ş b�r cam kap
          4) Bulaşık deterjanı
          5) Kulak çöpü 

                     

Yöntem: 
1) Cam kabın �ç�r�s�ne sütü döküyoruz.
2) Farklı noktalarına farklı renklerde 
boyalardan damlatıyoruz.
3) Ucunu bulaşık deterjanına
batırdığımız kulak pamuğunu boya 
damlalarının üzer�ne batırıyoruz.                                                               
4) Süt üzer�nde çeş�tl� desenler
 ortaya çıkarıyoruz.

                                      Deneyden çıkardığımız sonuçlar:
                                     1) Deterjan süttek� yağ moleküller� �le           
              etk�leş�me g�rerek onların hareket                
etmes�ne neden olur.
             2) Boya yağ parçacıklarına yapışıyor.                
Deterjan yağ parçacıklarını parçaladığı                 
�ç�n boya başka b�r yağ parçacığına     
yapışıyor. Bu durum hızlı b�r şek�lde     
gerçekleşt�ğ� �ç�n renkler dans ed�yor g�b�    
görünüyor. 

                                                               Ateş Aybars Oygucu
                  2L
  

      M�ra Kolcu
            2L
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SINIF 3A3A

Alya
ÖZDER

Arel
ELİZ

Arif
ÇOCUK

Ayşe
YAMAN

Bertu Turgay
GÜZEL

Derya
ULUÇAM

Erez
BASRİ

Esra
ATSATAN

Hasan
TÜRKER

Heran
PAŞA

Hüseyin Rüzgar
YAMAN

İsmet
BOZKURT

Kuzey
TAŞLI

Mazhar
ÜNÜVAR

Melek
MATİUC

Nefise
ÖZDER

Neriman Adel
ESKİKÖY

Sezen
BALLI

Teyon Alex
YİĞİT

Tolgay 
BERKSOY

Uzay
HAFIZ

Narin BALCI

Miss Daisy

    Sevgili öğrencim,

Minicik kalplerinizde yer almak, 

sizdeki güzelliklerin ortaya 

çıkmasın, bir tohumun  bir ağaca 

dönüşmesini beklediğim gibi 

bekleyeceğim. Dilerim hayatınız 

boyunca hiçbir kötülük sizlere 

uğramasın. Gökyüzündeki en 

parlak  yıldız gibi pırıl pırıl 

gelecekleriniz olsun.

   Sizleri seviyorum.

Dear Students, 

I would like to say that I am so glad 

I was your teacher this year. We 

have spent lovely times and made 

great memories together. We have 

learned so many things, played and 

laughed. I want you to know how 

special you are to me and always

remember how I loved being your 

teacher. I wish you a bright future 

and I hope you will achieve your 

dreams.

114 115

Bisiklet
 Benim en mutlu olduğum an bisikletimin yan tekerleklerini çıkartıp, iki tekerlekli olarak bisikletimi sürmeye 

başladığım andır. O anda havada uçuyorum zannettim ve çok eğlendim.

Neriman Adel Eskiköy

Gökkuşağından Nereye Kaymak İsterdin?
 Ben gökkuşağından aşağıya kaymak isterdim. Çünkü yazları ailemle birlikte gittiğimiz büyük otellerdeki su 

kaydıraklarından kaymak beni çok eğlendirip mutlu eder. Her yıl yaz tatilinin gelmesini iple çekerim. Bir çok rengin 

arasından aşağıya  doğru kaymak herhalde daha da eğlenceli olurdu. Keşke mümkün  olsa da  gerçekten kayabilsem.

Sezen Ballı

En Yakın Arkadaşım
 Merhaba ben Kuzey. Benim en yakın arkadaşımın ismi Arel Elizdir. Neden mi? Açıklayım. Onunla birçok ortak 

yanlarımız var. Mesela genellikle aynı oyunları oynuyoruz, saklambaç, yakalamaca bunun gibi şeyler. Arel'le kreşten 

beri aralıksız aynı sınıftayız, yani altı yıldır arkadaşız.

Kuzey Taşlı

 En Yakın Arkadaşım
 Benim en yakın arkadaşımın ismi  Derya'dır. Yanındayken en eğlendiğim arkadaşım ve beni mutlu eden 

arkadaşım olduğu için Derya'yı seviyorum. Derya'nın özellikleri komik ve güler yüzlü olmasıdır.

Heran Paşa 

Yaz Mevsimi
 Sadece bir mevsimde yaşayacak olsaydım yaz mevsimini seçerdim. Bunun  birçok nedeni var. Deniz ve 

havuza giderdim. Kumsalda oyunlar oynardım. Kısa kollu ve rahat kıyafetler giyerdim. Üşümeden evimin bahçesinde 

oynayabilirdim. İşte bu nedenle yaz mevsimini çok seviyorum.

Arif Çocuk

 

 Yaz mevsimi olsaydım insanlar denize giderdi, insanlara D vitamini verirdim. Fidanların büyümesine yardım 

ederdim. İnsalar güneş ışınlarına ihtiyaç  duydukları için yaz mevsiminde daha sağlıklı olurlar. 

Arel Eliz

Abim
 Benim ailemde en komik kişi abimdir. Durmadan çok komik espriler yapar. Abimle gülmekten karnım ağrımaya 

başlar. Her gün sınırsız sayıda espri yapar. Abim ile vakit geçirmeyi çok severim.

Erez Basri 

Okulda sen müdür olsaydın neler yapardın?
 Ben müdür olsaydım çocuklar dolap yaptırıp, içlerine istedikleri şeyleri koymalarını isterdim. Ayrıca haftada bir 

onlar okulun dışındaki gezilere götürmek isterdim. Okulumuza çeşitli ağaçlar ve çiçekler ektirirdim. Bir gün de çocuklar 

okula bisiklet getirip, bisiklet sürmelerini isterdim. Okulda daha çok etkinlik yapardım ve son olarak yaz gelince okulda 

dondurma satılmasına izin verirdim, böylece çocukları mutlu ederdim. 

Alya Özder

Dayım
 Dayım her gün eve  gelince bizi güldürür. Mesela bizim evde kedimiz var onu bir yere saklayıp bulmamızı 

ister. Elimden telefonu alıp saklar, anneanneme de, annem ve yengeme de sürekli şakalar yapıp bizi eğlendirir.

Melek Matiuc 

Anı
 En mutlu olduğum an 2017 yılında doğum günümde yeğenlerimin ilk defa gelmişti. Ben de çok mutlu 

olmuştum. Onlarla oynadıktan sonra bana hediyelerimi verdiler. Ben de o gün çok mutlu olmuştum. 

Teyon Alex Yiğit
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 Ben müdür olsaydım çocuklar dolap yaptırıp, içlerine istedikleri şeyleri koymalarını isterdim. Ayrıca haftada bir 

onlar okulun dışındaki gezilere götürmek isterdim. Okulumuza çeşitli ağaçlar ve çiçekler ektirirdim. Bir gün de çocuklar 

okula bisiklet getirip, bisiklet sürmelerini isterdim. Okulda daha çok etkinlik yapardım ve son olarak yaz gelince okulda 

dondurma satılmasına izin verirdim, böylece çocukları mutlu ederdim. 

Alya Özder

Dayım
 Dayım her gün eve  gelince bizi güldürür. Mesela bizim evde kedimiz var onu bir yere saklayıp bulmamızı 

ister. Elimden telefonu alıp saklar, anneanneme de, annem ve yengeme de sürekli şakalar yapıp bizi eğlendirir.
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Anı
 En mutlu olduğum an 2017 yılında doğum günümde yeğenlerimin ilk defa gelmişti. Ben de çok mutlu 

olmuştum. Onlarla oynadıktan sonra bana hediyelerimi verdiler. Ben de o gün çok mutlu olmuştum. 

Teyon Alex Yiğit
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Class 3A
                        
                        M&M’s Rainbow Experiment
                                              

                                                         Materials :
           1) Water
                                                          2) A white plate
                                                          3) M & M’s 

                     

Method : 
1) We place M&M’s candies in a circle
of different colours inside the plate.
2) We pour the water into the plate.
3) Wait for a short time.

                                                      Conclusion : 
        (Why did this happen?) 
         1) The colours of the chocolate
             candies start to flow and
             form the rainbow.

     

                                                                         Alya Özder
                     3A
  

       Arel Eliz
            3A
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Bertu Turgay GÜZEL
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SINIF 3B
Okulda Geçirebileceğin En Güzel Gün Nasıl Olurdu?

 Okulda geçirdiğim en güzel gün, derslerimin iyi geçtiği ve bol bol oyun oynadığım gündür. Okulda en sevdiğim 

yemeklerin  olduğu gündür.Okulun bittiği saat beni annemin veya babamın okuldan alması benim için okulun en güzel 

günüdür.

 Sesil Venüs Maraşuna

 Okulda geçirebileceğim en güzel gün oynamak,ders yapmaktır. En sevdiğim ders Türkçe dersidir.

                                                                                                         Vildan Sıtkıoğulları

Üç Aile Kuralı Koysaydın Ne Olurdu?
 Ben bir ebeveyn olsaydım birinci kuralım her yer tertemiz ve tertipli olsun isterdim. İkinci kuralım çocuklar 

derslerine çalışsın  ve sınıfta kalmasın. Üçüncü kuralım büyüklerine karşı saygılı olmaları kuralını koyardım.

Berk Güven

  Annem ve babam ödevimi yapmazsam  ipad oynamama izin vermez. Sekizden sonra ipad kullanmam yasaktır. 

Her akşam düzenli olarak dişlerimi fırçalarım. 

Melodi Uçaner

Mükemmel Bir Gün Nasıl Olurdu?
 Merhaba ben Hazar. Benim en güzel günüm ben evdeyken arkadaşımın gelmesidir. Ben onunla birlikte oyun 

oynarım ve çok eğlenirim. Birlikte futbol oynarım.

Hazar Eş

 İşte o gün gelmişti.23 Ağustos benim doğum günümdü. Çok mutluydum. Bir gün önce babamın,bir gün sonra 

dayımın doğum günüydü. Benim doğum günüm ise ikisinin ortasında. Pastanın üzerindeki mumları üfledik ve birlikte 

fotoğraf çektik. Bu benim en mutlu günümdü.

                                                                                                                 Aymina İsgit

Gece Okula Gitseydik Nasıl Olurdu?
 Gece okula gitseydik pijama partisi yapardık. Yastık savaşı yapardık. Birde okulda uyumak çok değişik olurdu.

Can Deniz Uçar

 Geceleri okula gitseydik eğlenceli olmazdı. Çocukların uyuması gerekior. Ay ve yıldızları görürdüm. Masama 

oturup kitap okurdum.

Tuğra Karaçevirgen

Dört Elin Olsaydı Neler Yapabilirdin?
 Kıyafetlerimi daha kolay giyedim. Yemek yerdim. Yazı yazardım. Denizde yüzerdim. Kalem tutar, ödevlerimi 

yapardım. Seksek ve pirilli oynardım. Arkadaşlarımla bebek oynardım. Çiçek toplardım. Elimde sandviç yer, içecek 

içerdim.

Sueda Şah

 Ben bir insanım ve iki elim vardır.İki elim ile her şeyi yapabiliyorum. Eğer dört tane elim olsaydı oyuncaklarımı hızlı 

toplardım. Anneanneme  hızlı bir şekilde yemek yapması için yardımcı olurdum. Kendim piyano çalarken aynı zamanda 

alkış yapardım.

Dilay Aysu Titiz

Dünya' yı Nasıl Temizleriz?
 Doğayı ve çevreyi koruyabiliriz. Dünya' da barış olmasını sağlayabiliriz. Bu sayade Dünya'yı kötülüklerden, 

pisliklerden ve çöplerden koruruz. Yaşadığımız ülkeyi temizleyebiliriz.

Doğa Yürür

   

3B

Aymina
İSGİT

Berk
GÜVEN

Bilgen
HAYIRSEVER

Can Deniz
UÇAR

Delfin
ÇELİKER

Demir
AKARSU

Dilay Aysu
TİTİZ

Doğa
YÜRÜR

Efe
ALTUNDAĞ

Eliz Gülay
SÜLEYMANOĞLU

Erten Can
KASIMOĞLU

Galip
GÜNSEL

Hazar
EŞ

Homay
SHARGHI

Mehmet Soyer
ZENGİNSES

Melodi
UÇANER

Selin
KASIMOĞLU

Sesil Venüs
MARAŞUNA

Sueda
ŞAH

Tevfik
MUT

Melih Alp
BAKİ

Tuğra
KARAÇEVİRGEN

Emine DİNÇ
Miss Susan

    My dear students,
The unique time and togetherness 
That we have spent together were 
very beautiful and special. I wish 
you a very successful academic, 
happy and healthy life. I hope
life always treats you generously. 
I love you all.

    Benim değerli  öğrencilerim. 

Yüzünüzde gülücükler  hiç eksilmesin.

Aydınlık geleceğe emin adımlarla 

yürümeye devam ediniz. Sizler 

güzel enerjinizle  bana sevinç ve 

mutluluk verdiniz. Bu eğitim

 yolculuğunda sizlerle birlikte

 bu yolda yürüdüğüm için çok 

mutlu ve şanslıyım. Hepinizi çok

 seviyorum.

Vildan
Sıtkıoğulları
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Skateboarding
Hello! My favourite 

game is 
skateboarding. I am 

so happy when I play 
with my skateboard. I 
wear my helmet when 

I do this game 
because I have to 

protect my head. I do 
that game since I was 

3 years old. Every 
weekend me and my 
friends do skateboard 

races.
Erten Can 

KASIMOĞLU 

CLASS 3B

Class 3B
                        
           Different Layers of Liquids Experiment

                                                  Materials :
                       1) Water
           2) Honey
           3) Olive oil
           4) Glass, penny,
                       sponge and cover.
                     

Method : 
1) Pour equal amounts 
of each liquid in the cups.
2) Start your column by 
pouring the honey into 
the glass.
3) Release the objects 
one at a time into the tower.

                                      Conclusion :
    (Why did this happen?) 
     1) The honey at bottom the water 
        in middle and oil on top.
    2) The penny at bottom the cover   
                            into the middle and sponge at top.
    3)Observe different colours:
                   yellow, white and green

     

                                                                       Demir Akarsu
                     3B
  

  Delfin Çeliker
            3B

121

Gülay SÜLEYMANOĞLU
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SINIF 3C
      Bir karınca kadar küçülmek mi isterdin, bir zürafa kadar büyümek mi?

 Ben bir karınca kadar küçülmek istemiyorum. Bir zürafa kadar büyümek istiyorum. Çünkü uzun olmak hayatta 

çok kolaylık sağlar. Zürafa kadar uzun olursam gökyüzünü daha güzel seyrederim.

Aren Tekin Vural

 Ben zürafa olmayı seçerdim. Çünkü karınca olmak küçük, zayıf ve erken ölen bir hayvandır. Zürafa benim gibi 

uzun boylu ve güçlüdür.

Kuzey Mavili

Bugün okulda sen öğretmenlik yapsaydın, arkadaşlarına ne öğretmek isterdin?
 Ben bir öğretmen olsaydım, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alırdım. Onun yaptığı gibi öğrencilerime 
okumayı sevme ve öğrenmeye meraklı olma gibi duyguları aşılardım. Coğrafya ve matematikle ilgili bilgiler ve konular 
işlerdim. Coğrafya da harita bilgisi, başkentler ve kıtalar; matematik de ise problemler ve çarpma gibi işlemleri konu 
edinirdim. Bu konuları çok sevdiğim için odamda coğrafya bilgileriyle ilgili bir pano ve çarpım tablosu var.

Suat Yılmaz

 Bugün okulda ben öğretmenlik yapsam, arkadaşlarıma Hayat Bilgisi dersi öğretirdim. Hayat Bilgisi dersi,  
çocuklara bilgi verir. Bilmediğimiz şeyler öğretir.

Derin Kabidan

 Bugün okulda ben öğretmen olsaydım öğrencilerime saygının önemini anlatırdım. Bir birey etrafındakilere karşı 
her zaman saygılı ve dürüst olmalıdır. Karşındakilerin sana güvenmeleri için senin her zaman saygılı ve dürüst olman 
gerekir.

Erim Akkagün

Bütün oyuncaklarını bir kişiye vermen gerekseydi kime verirdin? Neden?
 Ben bütün oyuncaklarımı sokak çocuklarına verirdim. Çünkü onlarında eğlenmesi ve mutlu olması gerekir. 
Sokak çocuklarına iyi davranalım ve koruyalım.

Ahmet Doruk Dümenci
 Bütün oyuncaklarımı en sevdiğim, değer verdiğim ve en güvendiğim arkadaşıma verirdim. Çünkü 
oyuncaklarımı verdiğim zaman arkadaşım mutlu olacak ve onu ne kadar çok sevdiğimi anlayacak.

İrem Harmancı

Sadece üç dilek hakkın olsaydı neleri dilerdin? Neden?
 Atatürk'ün yaşamasını isterdim. Herkesin mutlu olmasını dilerdim. Herkes üzgün olmasın diye şanslı olmasını 

dilerdim. 
Kristian Hüseyin Resmi

  Üç dilek hakkım olsaydı önce yeni kramponlarımın olmasını dilerdim. Kumandalı arabamın olmasını ve 
iki tane yeni pinpon topumun olmasını dilerdim. Nedeni ise eski kramponlarım bana küçüldü, kumandalı arabam ise 
bozuldu ve iki pinpon topum da kayboldu.

Zeka Mahirel

 Sadece üç dilek hakkım olsaydı birinci dileğim ailem, babaannem gibi sevdiğim kişilerin ve kediciğimin uzun 

ömür yaşamalarını dilerdim. Çünkü onları çok seviyrum. İkinci dileğim ise halamın ayağının iyileşmesini, ayağa kalkıp 

yürümesini, elinin düzelmesini ve her şeyi kendinin yapabilmesini dilerdim.Çünkü halamın ayağı bir türlü iyileşmiyor, 

ayağa kalkıp yürüyemiyor ve çoğu şeyi kendi yapamıyor. Üçüncü ve son dileğim çok güzel bir şey, korona virüsün 

dünyamızdan gitmesi, okullarımızın, her yerin açılması, artık vaka çıkmaması, maske takmamamız ve sosyal 

mesafenin kaldırılmasını dilerdim.
Selma Türegün

Çizgi film kahramanlarından hangisi arkadaşın olsun isterdin?
 Çizgi film kahramanlarından Tinker Bell'in arkadaşım olmasını isterdim. Dürüst, yardımsever ve etrafına ışık 
saçan iyilik perisi olduğu için.

Alara Arıtman
 Örümcek adamın arkadaşım olmasını isterdim. Çünkü o bana ağ atmayı öğretirdi ve birlikte dünyayı kurtarırdık. 
Çocuklar ağlamadan mutlu mesut yaşarlardı.

Mehmet Öztürk

Ahmed
ALSHANA

Ahmet Doruk
DÜMENCİ

Alara
ARITMAN

Aren Tekin
VURAL

Deniz
DEDEOĞLU

Deniz
DENYALI
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Derin Matej
LESINGER
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Kuzey
MAVİLİ

Lavin Su
KANAT

Mehmet
ÖZTÜRK

Melin
SELÇUKLU

Mustafa Cem
PİŞMİŞ

Osman
ÖZMATYATLI

Selma
TÜREGÜN

Suat
YILMAZ

Üstün
ÖRENSEL

Yalın
YURTSEVER

Osman
FASLI

Kristian Hüseyin
RESMİ

Zeka
MAHİREL

Havva KARŞILI
Miss Grace

3C
    Benim güler yüzlü, kalpleri 

sevgi dolu değerli öğrencilerim. 

Gözlerinizdeki başarı ışığının 

hiç sönmemesini ve tüm hayatınız 

boyunca sizleri en üstün başarılara

taşımasını dilerim. Sizleri tanıdığım

ve sizlerle birlikte bir yıl geçirdiğim 

için çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle 

kucaklar, iyi tatiller dilerim.

Dear students, 

First of all, I would like to thank you all 

for the effort and patience you have 

shown in this year. Always make learning

a lifestyle. Don't be afraid of failure. Learn 

from your mistakes. Always be confident.

 Remember, success cannot be achieved 

without asking or working.
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      Bir karınca kadar küçülmek mi isterdin, bir zürafa kadar büyümek mi?

 Ben bir karınca kadar küçülmek istemiyorum. Bir zürafa kadar büyümek istiyorum. Çünkü uzun olmak hayatta 

çok kolaylık sağlar. Zürafa kadar uzun olursam gökyüzünü daha güzel seyrederim.

Aren Tekin Vural

 Ben zürafa olmayı seçerdim. Çünkü karınca olmak küçük, zayıf ve erken ölen bir hayvandır. Zürafa benim gibi 

uzun boylu ve güçlüdür.

Kuzey Mavili

Bugün okulda sen öğretmenlik yapsaydın, arkadaşlarına ne öğretmek isterdin?
 Ben bir öğretmen olsaydım, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alırdım. Onun yaptığı gibi öğrencilerime 
okumayı sevme ve öğrenmeye meraklı olma gibi duyguları aşılardım. Coğrafya ve matematikle ilgili bilgiler ve konular 
işlerdim. Coğrafya da harita bilgisi, başkentler ve kıtalar; matematik de ise problemler ve çarpma gibi işlemleri konu 
edinirdim. Bu konuları çok sevdiğim için odamda coğrafya bilgileriyle ilgili bir pano ve çarpım tablosu var.

Suat Yılmaz

 Bugün okulda ben öğretmenlik yapsam, arkadaşlarıma Hayat Bilgisi dersi öğretirdim. Hayat Bilgisi dersi,  
çocuklara bilgi verir. Bilmediğimiz şeyler öğretir.

Derin Kabidan

 Bugün okulda ben öğretmen olsaydım öğrencilerime saygının önemini anlatırdım. Bir birey etrafındakilere karşı 
her zaman saygılı ve dürüst olmalıdır. Karşındakilerin sana güvenmeleri için senin her zaman saygılı ve dürüst olman 
gerekir.

Erim Akkagün

Bütün oyuncaklarını bir kişiye vermen gerekseydi kime verirdin? Neden?
 Ben bütün oyuncaklarımı sokak çocuklarına verirdim. Çünkü onlarında eğlenmesi ve mutlu olması gerekir. 
Sokak çocuklarına iyi davranalım ve koruyalım.

Ahmet Doruk Dümenci
 Bütün oyuncaklarımı en sevdiğim, değer verdiğim ve en güvendiğim arkadaşıma verirdim. Çünkü 
oyuncaklarımı verdiğim zaman arkadaşım mutlu olacak ve onu ne kadar çok sevdiğimi anlayacak.

İrem Harmancı

Sadece üç dilek hakkın olsaydı neleri dilerdin? Neden?
 Atatürk'ün yaşamasını isterdim. Herkesin mutlu olmasını dilerdim. Herkes üzgün olmasın diye şanslı olmasını 

dilerdim. 
Kristian Hüseyin Resmi

  Üç dilek hakkım olsaydı önce yeni kramponlarımın olmasını dilerdim. Kumandalı arabamın olmasını ve 
iki tane yeni pinpon topumun olmasını dilerdim. Nedeni ise eski kramponlarım bana küçüldü, kumandalı arabam ise 
bozuldu ve iki pinpon topum da kayboldu.

Zeka Mahirel

 Sadece üç dilek hakkım olsaydı birinci dileğim ailem, babaannem gibi sevdiğim kişilerin ve kediciğimin uzun 

ömür yaşamalarını dilerdim. Çünkü onları çok seviyrum. İkinci dileğim ise halamın ayağının iyileşmesini, ayağa kalkıp 

yürümesini, elinin düzelmesini ve her şeyi kendinin yapabilmesini dilerdim.Çünkü halamın ayağı bir türlü iyileşmiyor, 

ayağa kalkıp yürüyemiyor ve çoğu şeyi kendi yapamıyor. Üçüncü ve son dileğim çok güzel bir şey, korona virüsün 

dünyamızdan gitmesi, okullarımızın, her yerin açılması, artık vaka çıkmaması, maske takmamamız ve sosyal 

mesafenin kaldırılmasını dilerdim.
Selma Türegün

Çizgi film kahramanlarından hangisi arkadaşın olsun isterdin?
 Çizgi film kahramanlarından Tinker Bell'in arkadaşım olmasını isterdim. Dürüst, yardımsever ve etrafına ışık 
saçan iyilik perisi olduğu için.

Alara Arıtman
 Örümcek adamın arkadaşım olmasını isterdim. Çünkü o bana ağ atmayı öğretirdi ve birlikte dünyayı kurtarırdık. 
Çocuklar ağlamadan mutlu mesut yaşarlardı.

Mehmet Öztürk
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3C
    Benim güler yüzlü, kalpleri 

sevgi dolu değerli öğrencilerim. 

Gözlerinizdeki başarı ışığının 

hiç sönmemesini ve tüm hayatınız 

boyunca sizleri en üstün başarılara

taşımasını dilerim. Sizleri tanıdığım

ve sizlerle birlikte bir yıl geçirdiğim 

için çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle 

kucaklar, iyi tatiller dilerim.

Dear students, 

First of all, I would like to thank you all 

for the effort and patience you have 

shown in this year. Always make learning

a lifestyle. Don't be afraid of failure. Learn 

from your mistakes. Always be confident.

 Remember, success cannot be achieved 

without asking or working.
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Class 3C
                        
           Different Layers of Liquids Experiment

                                                    Materials :
             1) Water
                    2) Honey
             3) Olive oil
             4) Empty glass
                     

Method : 
1) First we put some honey in the glass.
2) Then water is added on it.
3) For the last step, we add some olive oil.
4) After all this, all the liquids 
can be seen as separated layers.

                                        Conclusion :
    (Why did this happen?) 
     1) These liquids do not mix with  
    each other because they have  
                different densities.
    2) Honey has the highest density, 
    so it remains at the bottom and 
the     olive oil which has the lowest  
    density stays at  the top of jar.

     

                                                                       Zeka Mahirel
                     3C
  

Osman Özmatyatlı
            3C

1124 125

Matej LESINGER
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Melisa HAVALI

Miss Holley

    Sevgili öğrencilerim,

Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. 

Çok güzel bir seneyi geride bıraktık. 

Verdiğiniz emekler için hepinize 

teşekkür ederim. Hayatınız boyunca 

okuma, araştırma, merak ve öğrenme 

duygunuz hiç bitmesin. Hayatınız 

minik kalplerinizin güzelliği gibi geçsin. 

Mutlu ve sağlıklı yıllarınız olsun. 

Sizleri çok seviyorum. 

    Dear students,

It has been a joy and pleasure 

teaching all of you this school 

year. I am very proud of you.

Always work hard and never 

give up! Good luck for next 

year. Love you all.

Dünya'nın herhangi bir yerinde yaşama şansın olsaydı nereyi, neden seçerdin?
 Dünya'nın herhangi bir yerinde yaşama şansım olsaydı Kanada'da yaşamayı seçerdim. Zengin ve refah içinde 

bir ülke olması ve doğal güzelliklerinin olmasından dolayı Kanada'yı seçerdim.

Alev Ercanlı

 Dünya'nın herhangi bir yerinde yaşama şansım olsaydı İstanbul'u seçerdim. Çünkü bu şehri çok severim. 

İstanbul'da tarihi yerler, adalar, müzeler ve daha çok eğlenceli yerler var.

Deniz Tenekeci

Çok büyük bir resim yapmak istiyorsun ama o kadar büyük kağıt yok nereye, ne çizerdin? 

 Ben duvara çizerdim ve çizdiğim şey doğa olurdu. Çünkü doğa yaşam kaynağımızdır.

Balın Sefer

 Ben, resim yapmayı çok seviyorum. Çok büyük bir resim çizeceğim ama o kadar büyük kağıt yok. Düşündüm 

düşündüm nereye çizeceğimi buldum. Bembeyaz bir duvara ulu önderimizin Atatürk'ün portresini çizeceğim. 

Ege Kayra Kasaboğlu

Bir sabah uyandın ve gökyüzü aşağıya düşmüş. Gökyüzünü tekrar yukarıya kaldırmak için ne 

yapardın?

 Gökyüzü aşağıya düşseydi ben, dünyadaki tüm çocukları toplayıp, dünyayı verelim çocuklara şarkısını 

söyletirdim. Böylece çocukların enerjisiyle gökyüzünü tekrar yukarıya çıkartabilirdik.

                                         Naz Dirikli 

Gökyüzü yere düşerse uçakla kaldırırdım. Kuşlarda uçaklara yardım ederdi ve gökyüzü yine yukarıda olurdu.

Melek Naz Akkaya

Uzaylı bir arkadaşınıza mektup yazsanız ne yazardınız?

 Merhaba uzaylı arkadaşım ben Yamaç. Bizim yaşadığımız yerin adı Dünya'dır. Sizin yaşadığınız yeri merak 

ediyorum. Yakın zamanda görüşüp oyunlar oynayalım.
Yamaç Hanoğlu

 Merhaba uzaylı arkadaşım. Nasılsın? Ben sana Dünya'dan yazıyorum. İnşallah bir gün seninle görüşmek dileği 

ile…                                                                                                                                               Salih Destebanoğulları

Bir renk olsaydınız hangi renk olurdunuz? Neden?

 Ben mavi renk olurdum çünkü mavi en sevdiğim renktir. Denizi severim denizde mavidir. 

Hasan Şerebet

 Bir renk olmak isteseydim yeşil olmak isterdim. Çünkü yeşil doğanın rengidir ve yeşillik güzel bir şeydir. Yeşil rengi 

bana huzur veren bir renktir.
Ares Kemal Vural

Şemsiye olmasa yağmur yağdığında ne kullanılabilirdi?

 Şemsiye olmasaydı şapka kullanabilirdik. Şemsiye olmasaydı evin gölgesinden yararlanabilirdik. Şemsiye 

olmasaydı yağmurluk kullanabilirdik. Şemsiye olmasaydı drone kullanabilirdik. 

Emre Yaltı

 Yağmurluğu yuvarlak kesip, 7 tane dal alıp huni gibi yapıştırırdım. Ortasına büyük bir dal yapıştırıp, tutma yeri için 

avcum kadar bir dal alıp, ortadaki büyük dala yapıştırıp tutardım.
Deniz Tamakan

SINIF 3D
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My Bedroom
This is my bedroom. In my bedroom, there is a pink bed, a white 
desk, a red chair and a pink roller blind. On the desk, there is a 
lamp, a plant and a yellow book. There isn't a television in my 

bedroom. There are pictures on the wall. There are boxes in the 
bookcase. They are orange and blue. I love my bedroom.

Hanzade OSMANOĞLU 

My Picture
In this picture, there is a bone, a 

ball and a dog. Dogs can play with 
balls. Dogs can't play tennis. The 
dog has got a food bowl. There 

are apples in the tree. The children 
have got tennis rockets.

Kayhan IŞIKGÜN 

My Cat
I have got a cat. It is a girl. Her 
name is Zilli. She has got grey 
fur and green eyes. She has got 
a long tail. She likes climbing up 
the curtains. She sleeps on my 
lap. I love my cat so much.
Yazal ŞAHOĞLU 

Class 3D
                        
           Different Layers of Liquids Experiment

                                                          Materials :
        1) Tall Glass
                2) Water
                          3) Flower Oil
                      4) Honey
                                5) Small Objects
                     

Method : 
1) Put water into the glass
2) Add three spoon of Honey
3) Add some Flower Oil
4) Put small objects into the glass

                                      Conclusion :
    (Why did this happen?) 
     1) Metal has highest density
    2) Plastic cap on the middle
    3) Sponge has the least density

     
                                                                    
     

     Renk Duru Denerel
                     3D
  

Destan Derviş Tunçalp
                  3D
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Çok önemli bir işin var. Yolda giderken sel sularının köprüyü yıktığını gördün. 

Karşıya geçmek için ne yapardın?

İlk önce sel suyunun geçtiği yere bakardım. Sonra sel suyu eğer yüksek ise çevreme bakınır ve başka kim 
varsa araştırmaya çalışırdım. Karşıya geçmek için kayık kullanırdım. Sonra da yardım gelmesini beklerdim.

Rüzgar Gönyeli

     Köprünün yıkıldığını görünce yolumu değiştirip, birilerini de görürsem onlara nereye gideceğimi söylerim. 

Onlardan başka yol olup olmadığının öğrenirdim. Gideceğim yere telefon eder, köprünün yıkıldığını söylerdim.

  Cavidan Gültekin              

 Hemen  ' Alo 101 ' Sivil Savunmayı arardım. Çünkü doğal afetlerde yardımımıza onlar koşar. Bana da yardım 

etmelerini isterdim.

Taner Barış 

Yolda giderken bir kuş tüyü buldun. 

Sence o tüy nereden geldi ve başından ne gibi maceralar geçti? 

İyiler Kazanır

         Bir zamanlar bir kız bir yolculuğa çıkmış ve yolda bir kuş tüyüne rastlamış. Bu kuşu, Dünya'nın en kötü kurdu 

yaralamış ve bu tüy onun tüyüymüş. Kuşu koruyan bir aslan varmış. Aslan, kuşu her zaman korurmuş ve kurdun zarar 

vermesine izin vermezmiş. İyilik kazanırmış.

Armin Çatozlular

 Yerde bulduğum bu kuş tüyü, bir kuşun üstünden düşmüş. Daha sonra ormana doğru yolculuk yapmaya 

başlamış. Ormanı geçmiş ve ileride bir nehir varmış. Nehri de geçmiş ve onu en sonunda yakalamayı başardım.

Sılay Selviler

 Bu tüy bence bir kuşa aittir. Bu tüyün başından çok güzel maceralar geçti. Gökkuşaklarının arasından geçti. 

Çok güzel Dünyalar keşfetti ve o tüy bence bir kuşa aittir. Çok güzel, bembeyaz bir tüydür. Tıpkı bir kar gibi…

Irmak Çağlıyan

        Bir çocuk, masmavi renkli kuşunu sevmek isterken, kuşu açık olan pencereden kaçmış. Kuş kaçarken, önüne bir 

uçak çıkmış. Bir tane masmavi tüyü , uçağın rüzgarıyla bulutların içinden geçe geçe yere düşmüş.

Bilge Dursun

Kirlenen Dünya'mızı nasıl temizlerdin?
 Kirlenen Dünya'mızı temizlemek için binlerce temizlik robotları yapıp Dünya'nın her bir yerine gönderirdim. 

İnsanlara oksijen sağlaması için çok fazla ağaç dikmelerini önerirdim.

Aras Kaya

Temiz Bir Dünya

      ' Doğayı Kirletmeyelim ' diye bir pano asardım. Sonra bir yarışma düzenlerdim. Mesela ' denizi en çok temizleye 

para ödülü ' yada  'ormanları temizleme yarışması' düzenlerdim. Bir de çoğu kişiye  'lütfen deodorant sıkmayın' derdim.

Mete Gümüşsoy

 Havayı kirleten egzoslardan kurtulmak için elktrikli arabalar kullanmalıyız. Fabrika atıklarını denizlerden uzak 

tutmalıyız. Çöpleri yere atmamalı ve kirletenleri uyarmalıyız. Geri dönüşüm için kağıt, cam ve plastikleri ayırmalıyız. 

Faruk Aydın

 Kendim temizleyemezdim. Bir temizlik robotu yapardım. Önce yerdeki çöpleri toplardık. Sonra da insanlara 

akülü araba kullanmalarını söylerdim. Deodorantları satıştan kaldırırdım. Böylelikle Dünya temiz bir yer olurdu.

Salih Efe Lalehan 
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Ayza Ayşen
ARISAL

Bühem HASTUNÇ Miss Jade

    Sevgili çocuklar,

Hayat denen bu uzun yolda her 

zaman kendi doğrularınızla ilerleyin. 

Başarıya giden yol çok çalışmaktan 

geçiyor. Derslerinize her zaman 

çalışın ve en değerli dostunuz 

kitaplarınız olsun. Sizleri tanıdığım

için çok mutluyum. Hepinize mutlu,

sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyorum.

    You are all such bright and 

cheerful students, and I have 

enjoyed having you in my class. 

You have put a lot of effort into 

everything you have done and 

have achieved a great deal. 

Always remember you are braver 

than you believe, stronger than 

you seem and smarter than you

 think. Good Luck!
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Class 3E
                        
             Different Layers of Liquids Experiment

                                                          Materials :
        1) Honey
        2) Oil
        3) Water
        4) Metal coin
        5) Little wood plank
                     

Method : 
1)Firstly, I put honey.
2) Secondly, I put water.
3) Thirdly, I put oil.
4) Fourthly, I put my metal coin.
5) Fifthly, I put my little wooden plank.

                                     Conclusion :
   (Why did this happen?) 
                           1) Little wooden plank stay at top of the oil.
              2) The metal coin sinks to the bottom of 
                                          honey.
              3) Oil has the lowest amount of density.
              4) Water has medium density.
                                      5) Honey has the most density.

     
                                                                       Mete Han Edebal
                       3E
  

    Uğur Koçak
            3E
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Atakan 
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Fatoş TATLISULU
Miss Rose

Sevgili  öğrencilerim;
Artık  üçüncü  sınıfı  bitirdiniz ve  
iyi  ki bu yıl  benim  öğrencilerim  
oldunuz. Sizleri çok  seviyorum. 
Tüm  hayatınız  mutluluklarla , 
güzelliklerle, sağlıkla  ve  huzurla 
geçsin. Yaz   tatiline  giriyoruz, tatil
boyunca  ailenizle  kaliteli  zaman
geçirin, oyunlar oynayın, farklı  
konularda  kitaplar okuyun. Yine  
görüşmek  üzere,  sevgiyle  kalın.

    In the beginning of this year 
we had time to play together,
laugh together and learn together.
However, we found a way to 
connect in a different way 
altogether. You watched, listened 
and have all played a very huge 
role in this type of learning we 
never thought could be possible. 
You have all achieved so much. 
With this I am very proud to say 
that it has been a pleasure to teach 
each and every one of you. 
Love you all so much my darlings. 

Sizi en çok ne mutlu eder?
 Beni  en çok ailemle birlikte  vakit  geçirmek, hayvanlarla ve doğayla ilgilenmek, sevdiğim  arkadaşlarımla  

bir  araya  gelmek ve seyahat  edip farklı yerleri keşfetmek  mutlu  eder.

Buğlem  Batu

 Beni  en  çok ailemle birlikte olmak,arkadaşlarımla bisiklet sürmek, öğretmenim ve  arkadaşlarınla online 

derste  biraraya gelmek ve spor  yapmak  mutlu  eder.

Armin Eyyüboğlu

Sizce Dünya nasıl bir yer olacak?
 Gelecekte  Dünya' nın  nasıl  bir yer olacağı  değil de,  benim  gelecekte  Dünya' nın  nasıl  bir  yer  

olmasını  anlatmak  istiyorum. Savaşların, hastalıkların olmadığı, hayvanlara iyi davranılan, çocukların özgürce 

koşup oynadığı , okula  gittiği, yemyeşil  bir Dünya olmasını istiyorum .

Melis Yalım

Yeni Bir Gelecek 
 Benim  gelecekle  düşüncem  şöyledir;

Daha  fazla  ormanların  ve  temiz havanın  olduğu , daha  fazla temiz  gökyüzünün olmasını  istiyorum. Daha  

fazla  spor yapacağımız temiz alanlar olmalıdır. Hayvanların  özgür olmasını  istiyorum. Kısaca mutlu  bir  Dünya  

istiyorum.

Atakan Özden

Atatürk'le karşılaşsaydın ona ne sormak isterdin?
 Ben  Atatürkle karşılaşsaydım ona:

''Kurtardığınız Türkiye'yi, kazandığınız  zaferleri ve tüm  başarılarınızı  neye  borçlusunuz?'' sorusunu  sorardım.

Ada Türker

 

 Eğer Atatürk'ü görseydim önce  ona  kocaman  sarılır, onu  çok  sevdiğimi  söylerdim.

Atatürk' e  çocukken hayalini  kurup, büyüdüğünde gerçekleştiremediği veya yarım kalan hayalleri var mı? diye 

soru sorardım.

Cansın Dolmacı

Görünmez olsaydın neler yapardın?
 Görünmez olsaydım sabaha kadar televizyon izlerdim. Kimse görmeden çok çikolata yerdim. Kimsesiz 

çocuklara yardım ederdim.

Doruk  Sakallı 

 Ben görünmez olsaydım Dünya'daki tüm kötüleri, hırsızları, katilleri yakalar hapse atardım ve tüm silahları, 

bombaları yok ederdim.

Selim Demir Serdarlılı

Dünya ile ilgili bir şeyi değiştirebilseydin bu ne olurdu ?
 Dünya'yı saran bu covid mikrobunu gökkuşağına dönüştürmek isterdim. O gökkuşağının altında tüm  

çocukların  oyun  oynamalarını  ve  mutlu  olmalarını  isterdim.

Elisa Özkum

Bir mağaza açsaydınız ne satmak isterdiniz? Neden?
 Ben bir mağaza açsaydım takı satardım. Ben takıları ve takı takmayı çok seviyorum. İnsanları hastalıklardan  

koruyan kolyeler, bileklikler ve yüzükler tasarlardım. 

Melek Taşkan

SINIF 3F
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My Cat
My cat's name is 
Pandora. It is a 
Scottish Fold cat. 

My cat's colour is 

grey. I love my My Chess Board
I have got a small 

chess board. I love 
chess because I 

play with my
sister and friends 

when I am at 
home. I am very 

happy when I play 
chess. I want to 

play in Chess 
tournaments in my 

My Village
This is my village. Its 

name is Mallıdağ. I go 
to my village every 

summer. We also stay 
at the village at the 

weekends. We 

Class 3F
                        
                        Balloons Escape Experiment

                                                  Materials :
                       1) Two Balloons
            2)One wooly sweater
                     

Method : 
1) Rub the balloons on the sweater
 2)Bring the balloons closer together

                                           

       Conclusion :
       (Why did this happen?) 
         1) Two objects with static charges can  
                                            attract or repel each other much like 
                                            magnets. 
                    2)If the charges are the same (both  
                                            positive or both negative) the objects  
        will repel just like magnets.
                    3)If the charges are different they 
                                             attract.

     

                                                                          Ada Türker
                     3F
  

Taylan Ratcliffle
            3F

RATCLIFFLE
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Sevgili 3-G…
Saygılı , başarılı ,biricik öğrencilerim. 
Sizlerle sevgi ve bilgiyi paylaştığımız
 bir yılın sonuna geldik. Sizler, sınıfa 
girdiğimde beni sesleriyle, gülüşleriyle,
 varlıklarıyla mutlu eden motive 
kaynaklarımsınız. Bu mesleği bana
 sevdiren minik yürekler; geleceğe
 sağlam adımlarla yürüdüğünüz ,
 başarı dolu yıllarınız olsun. Sevgi, 
kalbinizden hiç eksilmesin. Meslek 
hayatımın ilk göz ağrıları , sizlerle 
gurur duyuyor ve sizleri çok 
seviyorum.

    A year has gone by. You
have learnt so many things 
and you have been so good.
I hope to see you next year 
even if I am in a different 
class. I will miss you and I 
love all of you. Have a nice
holiday.

SINIF 3G

 Biz annem ve babam ile plaja gittik. Ben küreğimle kazarken bir define 

buldum. Definenin içinde tahta,taş ve kum buldum. Ben taşları daire şekline 

aldım,sonra tahtaları taşların üstüne dizdim. 2 tahtayı birbirlerine sürttüm ve 2 

tahta yandı. Ben de diğerlerinin yanına attım, ateş oldu. Kumları ateşe tuttum, 30 

dakikada kum, cam oldu. Ben camı evimizin kırık camıyla birleştirdim.

 Ali Sakarya 

Deniz altında  yaşayabilseydin neler  yapardın?

Sen bir bilim  insanısın. 
Ne icat ederdin? 

Bu icadın ne işe yarardı?
 Ben bir bilim adamı olsaydım  bulaşıcı hastalıklardan 

olan Covid -19 hastalığına ilaç bulurdum. Bu ilaç sprey şeklinde 

olup, cepte taşınabilirdi. Bu sprey 10-50 yaş arası insanların 

kullanması için 5 gram halinde her ülkeye dağıtılıp virüs 

tamamıyla yok edilebilirdi. İnsanlar yasaklar ve maske ile 

yaşamak zorunda kalmazlardı.

Nehir  BektaşUzaya  gitmek  isteseydin  
nasıl  giderdin? 

 Ben uzaya gitmek için 

rokete binerdim. Uzayda bayrak 

dikmek isterdim. Ay'ı incelerdim.

Sarp Defteralı

Yeni doğmuş bir bebeksin. 
Neler görüyorsun, ne yapıyorsun? Anlat.

 Ben bir bebeğim. Etrafımda dolaşan insanlar 

var ama ben onları tanımıyorum. Annemi kokusundan 

biliyorum çünkü hep onun kucağındayım. Beni her 

kucağına aldığında karnındayken hissettiğim sıcaklığı 

hissediyorum. Benimle sürekli ilgilenmesi için 

acıktığımda, uyukladığımda ve altımı kirlettiğimde 

ağlıyorum. Babamı ise sesinden tanıyorum. Ailemi çok 

seviyorum. 

Lavin  Akpolat Bir dağın  tepesine  tırmanıyorsun. 
Tepeye tırmanırken nelerle karşılaşıyorsun, neler  görüyorsun? 
Anlat. Dağa tırmanırken ağaçlar, kuşlar ve böceklerle karşılaşıyorum. Dağa 

tırmanırken mantar ve ayrelli gördüğümde toplamayı seviyorum. Dağa babamla 

tırmanırken bilmediğim çiçekleri, kuşların isimlerini öğreniyorum.

Cemil Hasip DUVARCI

Hayvanlar konuşabilseydi 
hangi hayvan sana ne 

söylerdi?
Eğer hayvanlar konuşabilseydi 

kutup ayıları bütün dünyaya “ bizim 

yaşam alanlarımızı 

eritmeyin. Küresel 

ısınmaya dikkat edin , 

biz hayvanlara daha 

ilgili ve sevgi ile 

davranın “ derlerdi.

Irmak BOZOĞLU

Plajda  kumları  kazarken bir define  buldun. Bu define nedir? 
Define ile neler yapardın?

Dünyanın  herhangi bir yerinde 
yaşama şansın olsaydı nereyi, 
neden seçerdin? Orada ne 
yapardın?

 Benim herhangi bir yerde yaşama 

şansım olsaydı Türkiye'yi seçerdim. Çünkü 

benim tüm akrabalarım Türkiye'de 

yaşıyorlar. Bu yüzden Türkiye'ye  gider ve 

orada yaşardım. Orada akrabalarımla 

oyunlar oynardım.

Elif  Neva Yücel

Elinde  sihirli bir şapka var. Bu şapkayı taktığın zaman 
olmak istediğin kişiye dönüşüyorsun. Kime 
dönüşürdün? 
Sihirli  şapkayı taktığım zaman doktora dönüşmek isterdim.Doktora 

dönüşüp  yakınlarım ve insanlar hastalanırsa onları iyileştirirdim.

Işıl  Taşçı
Yolda yürürken bir kuş tüyüne rastladın. 
Bu tüy nereden nasıl gelmiş olabilir? 

 
Yolda yürürken bir gün bir kuş tüyü görmüştüm ve bu tüyün nereden 

geldiğini hangi kuşa ait olabileceğini düşündüm.Sanki bir yerden bir yere 

göç ederken kopmuş ya da başka bir hayvandan kaçarken…Belki de çok 

mutlu olduğu bir anda kopmuş da olabilir.

                                                                                          Nazlı Soygür

 Deniz altında olsam  denizde incelemeler yapar,  madeni paralar ve denizaltı aracı  arardım. Hayvanları  

inceleyip , balıkların nasıl yüzdüğüne bakardım. Deniz altındaki  bütün  hayvanlarla tanışır dillerini  öğrenmeye  

çalışırdım. Canlıların birbirleri ile nasıl anlaştıklarını öğrenmeye  çalışırdım. Canlıların yuvalarını arar, ziyarete giderdim.

Berkay Emir Yılmaz

Gündüzleri uyuyup, geceleri okula gitseydik neler 

olurdu?

Gündüzleri uyuyup geceleri okula gitseydik; güneşten 

yararlanamazdık, bahçede oyun oynayamazdık.   

 Hasan Bilgiç

Gökkuşağına  ulaşabilmek için ne  kullanırdın? 
 

Ben gökkuşağına ulaşabilmek için fasulye ekerdim. 

Fasulye büyüyünce gökkuşağına ulaşabilirdim.

Emay Körükcü
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Class 3G
                        
                  Baloons Escape experiment

                                                    Materials :
              1) Two baloons
                                                       2) One wooly sweater
                          3)  String
                     

Method : 
1) Tie the baloons with a string.
2) Rub the baloons on the sweater 
one by one.
3) Bring the baloons closer together.

                                          Conclusion :
         (Why did this happen?) 
                                   1) Static electricity.
                                              2) Two objects wıth different static
                charges attract  each other.          

     

                                                      Aren Yavuz Atılgan
                       3G
  

    Nehir Bektaş
            3G
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Bir hayvan olsaydın, bu hangi hayvan olurdu? Neden?

 Bir hayvan olsaydım, kuş olurdum. Kuşlar özgürdür ve doğayı çok severler. Kuşlar çok güzel öter ve bazıları 

konuştuğu için kuş olmak isterdim.

Birben Bensen 

 Bir hayvan olsaydım, kaplan olurdum. Çünkü ormanın kralı aslan öleceği zaman kaçar. Ama kaplan geri adım 

atmaz.

										Zeki Taşçı

 Ben bir hayvan olsaydım, aslan olmak isterdim. Çünkü aslanlar kendini savunabilir.  Ayrıca çok güçlüdürler.

Gece Özbay

Evinin bölümlerinden birini çıkarman gerekirse hangisini çıkartırdın? Neden?

 irEvin bölümlerinden birini çıkarmam gerek se, balkonu çıkarırdım. Çünkü zaten evin çeşitli yerlerinde pencere ve 

oturma yerleri var. Geriye kalan odalar yatak odaları, tuvalet ve mutfaktır. Zaten bunlar olmazsa olmaz odalarıdır.

Masal Sonder

 Evin bölümlerinden birini çıkarmam gerekirse, çamaşır odasını çıkarırım. Çünkü çamaşırlarımızı kendi odamızda 

da ütüleyebiliriz.

Ayda Kıray

Başka birisi olabilseydin, kim olurdun? Neden?

 Ben başka biri olsaydım, kardeşim Cankız olurdum. Çünkü o çok güçlü ve çok enerjik. Bir sürü kardeşi ve bir de 

köpeği var. Ben de bu yüzden başka biri olsaydım, kardeşim Cankız olurdum.

Ömrüm Diker

 Ben başka biri olsaydım, sihirli güçleri olan flim kahramanı Selena olmak isterdim. İyilik yapıp insanları mutlu etmek 

isterdim.

Bilgin Çakır

 Ben başka biri olabilseydim, babam olurdum. Çünkü işi çok güzeldir. İşi gelen tekneleri bağlamak. Ayrıca babam 

hayvanları çok sever.

             Uzay Kaan Şahin

 Ben başka biri olabilseydim, çok ünlü bir tik tokçu olmak isterdim. Çok para kazanıp, ihtiyacı olan insanlara yardım 

etmek için.

									Lavin Zarif Arabulucu

Süper kahramanlardan hangisi olmak isterdin? Neden?

 Süper kahramanlardan Süperman olmak isterdim. Uçabilmek ve özel güçlerimin olmasını isterdim. Uçmayı çok 

merak ediyorum. Özel güçlerimle de insanlara yardım etmek istiyorum.

Yağış Uzun

 Süper kahramanlardan Spider Man olmak isterdim. Çünkü iyilik yapmayı seven bir süper kahramandır. İyi 

insanları kötü insanlardan korur. Ayrıca herkes tarafından sevilen bir süper kahramandır.

Su Kasaboğlu

SINIF 3H3H

Seral
HÜRKOL

Sevim Meri
ERKMEN

Su
KASABOĞLU

Uzay Kaan
ŞAHİN

Yağış
UZUN

Zeki
TAŞÇI

Lavin Zarif
ARABULUCU

Masal
SONDER

Mira
TAŞKIRANLAR

Orhan

YORGANCIOĞLU

Ömrüm
DİKER

Erin
BAŞARAN

Eylül Elvin
ÖZREÇBEROĞLU

Gece
ÖZBAY

Karay
UZUNOĞLU

Karen Buğlem
TUĞRUL

Asil
ERBULUT

Ayda
KIRAY

Bilgin
ÇAKIR

Birben
BENSEN

Dinç Seyfi
SERHANER

Aylin HÜSEYİN
Miss Sarah

    Kıymetli miniklerim,
Sizler ile geçirmiş olduğum 
zaman çok değerli ve 
keyifliydi.Hayal kurmaktan 
vazgeçmeyin. Başarılarınızın 
devamını dilerim. Kocaman 
öpüyorum sizleri.

   Dear students,
I was so lucky to be your
teacher and I can’t believe
we ended this year. You are
very special children. I love 
you so much. I appreciate
all of you. Dream, believe and
work hard. I will always keep
you in my heart forever!
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Dinç Seyfi
SERHANER

Aylin HÜSEYİN
Miss Sarah

    Kıymetli miniklerim,
Sizler ile geçirmiş olduğum 
zaman çok değerli ve 
keyifliydi.Hayal kurmaktan 
vazgeçmeyin. Başarılarınızın 
devamını dilerim. Kocaman 
öpüyorum sizleri.

   Dear students,
I was so lucky to be your
teacher and I can’t believe
we ended this year. You are
very special children. I love 
you so much. I appreciate
all of you. Dream, believe and
work hard. I will always keep
you in my heart forever!
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Class 3H
                        
                        M&M’s Rainbow Experiment

                                               Materials :
         1) Glass
         2) Warm water
         3) A white Plate
         4) M&M's
      
                     

Method : 
1) Arange the M&M's in a circle near 
    the edge or rim of a white plate.
 2)Then fill a cup with warm water.

                                       Conclusion : 
   (Why did this happen?) 
                             1) I got a rainbow on a plate.

     

                                                                Sevim Meri Erkmen
                    3H
  

Orhan Yorgancıoğlu
              3H
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3K

Lavin
KARAHÜSEYİN

Mustafa
KOÇÇAT

Mustafa Tuğra
CAFOĞLU

Nefes
BEYAZ

Pelin
ŞAHELVERİ

Sezen
MUHTAROĞLU

Gülce
ÖZSALTIK

Gülgez
GÜL

İrem
KUTBAY

Irmak
ZİYAOĞLU

Jasmine Ece
SOYALAN

Lara
YÜRÜN

Baran
DAĞAŞANER

Berk
MERİÇLİ

Çınar
SEYRAN

Deha
PAR

Derin
OKUT

Dila
KARACAMERT

Adnan Ata
TÜRK

Arda Ergün
ÇIRAKLI

Arel Nural
VURAL

Asayra
AZİZOĞLU

Ateş Mehmet
DÖNMEZ

Azranur
TOPTAL

Ayşe GÜVENLER
Miss Karen

Sevgili çocuklarım,
Bu yıl sizler ile birlikte çok güzel
ve özel anılar biriktirdim. İçinizdeki
öğrenme isteğinin hiçbir zaman
sönmemesini umut ederim. 
Hepinizin içindeki enerjinin hiç
azalmayacağı, nice başarı, sevgi, 
saygı ve sağlık dolu öğrenim 
yıllarınız olması dileğimle sizleri
çok seviyorum.

    It has been an incredible 
journey and I am so proud 
of you. You have worked so
hard and have made so much 
progress this year. We have 
started many wonderful memories
and have also had fun learning. 
I will always remember all you 
shared with me this year.  I know 
you will do super next year.  
I will miss you.

Bugün okulda sen öğretmenlik yapsaydın, arkadaşlarına ne öğretmek isterdin?

 Ben öğretmenlik yapsaydım müzik öğretmeni olup çocuklara piyano çalmayı öğretmek isterdim. Çünkü piyano 

çalmak bizi dinlendirir ve mutlu eder.                                                                                                           Derin Okut

Deniz altında yaşayabilseydin hangi hayvanla arkadaş olmak isterdin?

 Deniz altında yaşayabilseydim yunus balığı ile arkadaşlık kurmak isterdim. Çünkü yunus balığı insanlara daha 

yakın daha sevecen ve insanlarla çok iyi anlaşıyor. Yunus balıklarını çok seviyorum.                              Pelin Şahelveri

Çok büyük bir resim yapmak istiyorsun ama o kadar büyük kağıt yok nereye yapmak isterdin?
 Çok büyük bir resim yapmak istiyorsam ve büyük bir kağıdım yoksa resmimi denizin kumlarına yapmak isterdim.                                                                                                                                                                  

Lara Yürün

Kuş kafesinde yaşasaydın içinde ne olmasını isterdin?
 Ben kuş kafesinin içinde yaşasaydım oyuncaklarımın olmasını isterdim.                                          Gülgez Gül

Uzaylı bir arkadaşın olsaydı ona ne hediye almak isterdin?
 Uzaylı bir arkadaşım olsaydı ona kıyafet alırdım. Çünkü çıplak dolaşması ayıp olurdu.                 Azranur Toptal

Uzayda gezmeye çıksan hangi gezegene giderdin?
                                                                           Berk MeriçliDünyayı seçerdim. Çünkü nefes aldığım tek yerdir.

Süper kahraman olmak isteseydin hangi süper kahraman olmak isterdin?
 Süper kahraman olabilseydim Harley Quinn olmak isterdim. Çünkü onun rengarenk saçlarını tarzını beğeniyorum. 
Harley Quinn çok komik ve çok güzel olduğu için Harley Quinn olmak isterdim.                            Lavin Karahüseyin

Atatürk ile karşılaşsaydın ona ne söylemek ve ne yapmak isterdin?
 Atatürk ile karşılaşsaydım ilk onu öper kocaman sarılırdım. Ona soru sormazdım geri gelmesini isterdim. Onu 
çok özlediğimi söylerdim.                                                                                                                    Baran Dağaşaner

Dünya ile ilgili bir şeyi değiştirmek isteseydin bu ne olurdu?
  Dünya ile ilgili bir şey değiştirmek istesem hastalıkların ve savaşların olmadığı bir dünya yaratmak isterdim.

Sezen Muhtaroğlu

Gerçekleştirmek istediğin hayalin var mı? Nedir?
 Ben büyüdüğümde veteriner olmak isterim. Çünkü ben küçükken hayvanlarla bağ kurmuştum. Benim bir 
çiftliğim olsun isterdim. Hem orda hayvanları iyileştireceğim hem de onlara bakacağım. Ben bütün hayvanları çok ama 
çok seviyorum. Sevdiğim hayvanlar; köpek, at, kedi, kuzu, balık ve birçok hayvan daha.                       Asayra Azizoğlu

Sence annen baban küçükken nasıl çocuklardı? 
 Annemin çalışkan, zeki, yardımsever ve akıllı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Babamın ise, akıllı, annesine 
yardımcı olan ve film izlemeyi seven bir çocuk olduğunu düşünüyorum. 

Nefes Beyaz
Eğer bir hayvana soru sormak isteseydin hangi hayvan olurdu? Ne sormak isterdin?

 Ben kuşa soru sormak istedim. Gökyüzünden yeryüzünün nasıl göründüğünü anlatmasını isterdim?
                                                                                                                                                        Jasmin Ece Soyalan    

Eğer uçabilseydin nereye uçmak ya da ne yapmak isterdin?
 Eğer uçabilseydim en sevdiğim arkadaşlarımı alıp Amerikadaki en büyük skate parka uçmak isterdim. Ondan 
sonra orada hareketimi yapıp yemek yeyip evime geri dönmek isterdim.     
                                                                                                                                                                                                        Irmak Ziyaoğlu

Evdeki kuralları sen koymak isteseydin hangi kuralları koymak isterdin?
 Ben evdeki kuralları değiştirebilseydim saat 9 da yatma kuralını değiştirirdim. Çünkü kardeşlerimle daha fazla 
vakit geçirmek isterdim. Değiştirmek istediğim diğer bir kural ise yemek vakti. Çünkü akşam yemeğini çok erken yemek 
isterdim ki akşama daha fazla vaktim kalsın.

Arel Vural
Denize paraşütle mi atlamak isterdin yoksa gökkuşağından uzanan dev bir kaydırak ile mi?

 Denize paraşütle atlamak isterdim çünkü paraşütle atlarsam yavaşça süzülüp güvenli bir şekilde aşağıya 
inebiliriz. Kaydırakla atlarsam çok hızlı bir şekilde aşağıya ineceğim için zarar görebilirim.
                                                                                                                                                                       Deha Par
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CLASS 3K
My Dog Sandy

Sandy is the name of my pet dog. She has got 

long ears with a white patch of fur on her body. 

Sandy runs very fast and she watches our 

house at night. I love her very much.

Arda Ergün ÇIRAKLI 

Class 3K
                        
          Different Layers of Liquids Experiment

                                             Materials :
      1) Tall Glass
      2) Water
      3) Honey
      4) Cooking Oil
      5) Small Objects 
     (bottle cap,coin,sponge)

Method : 
1) Pour water into glass
2) Add 3 spoons of honey
3) Add oil

                                          
         Conclusion :
         (Why did this happen?) 
                                   1)  Honey remains at the bottom  
    because of its high density.
          2) Sunflower oil stays at the top  
    because of its low density.
          3) Metal coin will sink because of its 
              high density (higher than honey),  
              bottle cap will stay in the middle,  
                                                 and the sponge will float on top  
                                                 (lower density than oil).         
     

                                                                   Arda Ergün Çıraklı
                       3K
  

 Dila Karacamert
            3K
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SINIF 4A

Hastalıklardan Korunmak İçin Almamız Gereken  
                 Tedbirler
     Çeşitli hastalıklardan korunmak için alacağımız tedbirler:

Hasta olduğunu bildiğimiz ve öksüren birilerini görürsek yanlarına 

yaklaşmamalıyız. Yaklaşmak zorunda kalırsak maske takarak 

yaklaşmalıyız. Dışarıdan eve geldiğimizde ilk işimiz ellerimizi sabunla 

bol bol yıkamalıyız. Kalabalık ortamda bulunuyorsak insanlarla 

aramıza mesafe koymalıyız. Sağlıklı yiyeceklerle beslenmeliyiz.                               

                Ülfet Ela Güzoğlu

                                                            

    İletişim
     İletişim olmasaydı konuşma olmazdı. İnsanlar mutsuz 

olurdu. Birine düşüncesini ya da yaşadığını anlatamazdı. 

Ondan dolayı çok önemlidir.                           Çınar Aşkın

                                                          

      Dostluk
   Dünyadaki en güzel şey dostluktur diyebiliriz. Evet 

biliyorum Covid – 19 var ve okuldan uzak kaldık. İnşallah 

biter ve herkes eğitim yuvasına döner. Bütün 

arkadaşlarıma başarılar diliyorum.                   Gülsüm Ateş

                                                              

          İletişimin Güzelliği Ve Yararları

     Ben iletişimi çok önemli buluyorum. İletişim ve iletişimin önemi:

İletişim olmasaydı bizler haberleri nasıl öğrenebilirdik. Hava 

durumunu sosyal medya içeriklerini nasıl öğrenebilirdik. Corona 

virüs nedeniyle evlerimize kapandık ama iletişim sayesinde 

sevdiğimiz kişilerle konuşup istediğimiz kişiyi görüntülü olarak 

arayabiliriz. İletişim çok harika ve çok güzel bir şey.    Ares Özgöçmen                        

     Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi
   Teknoloji yokken hiç birimiz görüntülü arayamazdık ama 

sonradan teknoloji hayatımıza geldi. Teknoloji ile her şeyi 

yapabiliriz. Mesela ben Kıbrıs'tayım kuzenlerimde Fransa'da. 

Onlarla birlikte teknoloji sayesinde görüntülü konuşuyoruz. 

Teknoloji yokken telefonlar kabloluydu ama sonra teknoloji geldiği 

için kablolu değil. Hatta teknoloji öyle bir gelişti ki internet ve 

arabalar konum veriyor. On-line dersi bile teknoloji sayesinde 

yapabiliyoruz.                                                                         Ada Arslan

                                                              

              Pandemi Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
    Bugünlerde gitmek bilmeyen bir hastalıkla mücadele 

ediyoruz. Bunun nedeni Covid 19. Bu günler hayatıma neler 

kattı bilir misiniz? Mesela okuluma maske, dezenfekte , ıslak 

mendil vb. şeyler götürüyorum. Ama bu kadar değil. On-line 

dersler başladığından beri benim hayatım çok değişti. Bazen 

derslere girmek için gecikebiliyorum bazen de unutup 

girmiyorum. Bu yüzden çok üzülüyorum. Mücadeleye devam 

ediyorum siz de edin. Hepimiz bu pandemiyi atlatalım.                                      

                             Hülya Tanem Parsel      

 Aşının Hayatımızdaki Önemi
Aşılanmak kendimizi ve çevremizdeki insanları 
hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Aynı 
zamanda aşılanan insan sayısı arttıkça da 
hastalıkların bulaşması ve çoğalmasını zorlaştırıyor.                                       
                                                         Zafer İşlek

                                                              
      On-line Eğitimin Avantaj ve Dezavantajı
  On-line derslerimizin avantajları evde oturuyoruz, 

konforluyuz ve daha rahatız. Dezavantajları ise eğitimin 

eksikliği, odaklanamamak ve bildirimin gelmemesi.

                                                            Rüstem Güney

           Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi
    Teknoloji hayatımızı kolaylaştırır. Okula gidemediğimiz bu 

günlerde derslerimizi online yapıyoruz. Uzaktaki sevdiklerimizle 

görüntülü konuşabiliyoruz. Evdeki cihazlar ve makineler ile çok 

kısa sürede işlerimizi istediğimiz zaman yapabiliriz. Bu da bize 

zaman kazandırır.                                                        Aziz Kumser

        On-line Derslerin Dezavantaj ve Avantajı
    On-line dersin avantajı istediğimiz koltukta yapabiliriz. Pijamalı 

veya güzel bir kıyafet giyebiliriz. Bazen öğretmen dersi gönderir 

diye dersi yazmayabiliriz ama ben yapmam.

Dezavantajı ise biz daha yazmamızı bitirmediğimizde öğretmen 

hemen geçebilir. Annemiz çalışırsa eğer nenemize giderken 

defterlerimizi unutabiliriz.                                   Mürüde Çöllo

                                                       

                   Yüz Yüze Eğitimin Önemi
       Her şeyden önce yüz yüze eğitim çok daha iyidir. Bunun 

nedeni öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte rahatça 

sosyalleşmemizdir. Temel derslerimiz dışındaki resim, beden 

eğitimi ve eğitsel faaliyetlerimiz de bence yüz yüze eğitimde 

çok önemlidir. Uzaktan eğitimde derslerimizi sorunsuz 

şekilde yapsak da okul ortamında ve sınıf ortamındaki eğitim 

çok daha faydalıdır.                                                         Ayşe Kır                             

                                                              

                                                          Pandemi Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
                   Pandemi dönemi benim için ilk günlerde çok değişik geçti. Maskeler, dezenfektanlar, ateş ölçmek diye diye geçti. Ama 
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Dear students,
Wishing you all the very 
best for the future.  May 
you all be successful and 
happy in life.  Set your 
goals high and always 
dream big.

Miss Debbie

Sevgili çocuklarım,

Hepiniz ayrı özellikleri ve 
yetenekleri olan özel 
çocuklarsınız. Dilerim hayatınız 
boyunca gireceğiniz tüm 
yollarda başarılı olmanızdır. 
Hepinizi sevgiyle kucaklarım.

Hülya Tanem 
PARSEL

İlcem Su 
MERTKAYA

Tülin
KARADERİ
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SINIF 4A

Hastalıklardan Korunmak İçin Almamız Gereken  
                 Tedbirler
     Çeşitli hastalıklardan korunmak için alacağımız tedbirler:

Hasta olduğunu bildiğimiz ve öksüren birilerini görürsek yanlarına 

yaklaşmamalıyız. Yaklaşmak zorunda kalırsak maske takarak 

yaklaşmalıyız. Dışarıdan eve geldiğimizde ilk işimiz ellerimizi sabunla 

bol bol yıkamalıyız. Kalabalık ortamda bulunuyorsak insanlarla 

aramıza mesafe koymalıyız. Sağlıklı yiyeceklerle beslenmeliyiz.                               

                Ülfet Ela Güzoğlu

                                                            

    İletişim
     İletişim olmasaydı konuşma olmazdı. İnsanlar mutsuz 

olurdu. Birine düşüncesini ya da yaşadığını anlatamazdı. 

Ondan dolayı çok önemlidir.                           Çınar Aşkın

                                                          

      Dostluk
   Dünyadaki en güzel şey dostluktur diyebiliriz. Evet 

biliyorum Covid – 19 var ve okuldan uzak kaldık. İnşallah 

biter ve herkes eğitim yuvasına döner. Bütün 

arkadaşlarıma başarılar diliyorum.                   Gülsüm Ateş

                                                              

          İletişimin Güzelliği Ve Yararları

     Ben iletişimi çok önemli buluyorum. İletişim ve iletişimin önemi:
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durumunu sosyal medya içeriklerini nasıl öğrenebilirdik. Corona 

virüs nedeniyle evlerimize kapandık ama iletişim sayesinde 

sevdiğimiz kişilerle konuşup istediğimiz kişiyi görüntülü olarak 

arayabiliriz. İletişim çok harika ve çok güzel bir şey.    Ares Özgöçmen                        

     Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi
   Teknoloji yokken hiç birimiz görüntülü arayamazdık ama 

sonradan teknoloji hayatımıza geldi. Teknoloji ile her şeyi 

yapabiliriz. Mesela ben Kıbrıs'tayım kuzenlerimde Fransa'da. 

Onlarla birlikte teknoloji sayesinde görüntülü konuşuyoruz. 

Teknoloji yokken telefonlar kabloluydu ama sonra teknoloji geldiği 

için kablolu değil. Hatta teknoloji öyle bir gelişti ki internet ve 

arabalar konum veriyor. On-line dersi bile teknoloji sayesinde 

yapabiliyoruz.                                                                         Ada Arslan

                                                              

              Pandemi Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
    Bugünlerde gitmek bilmeyen bir hastalıkla mücadele 

ediyoruz. Bunun nedeni Covid 19. Bu günler hayatıma neler 
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mendil vb. şeyler götürüyorum. Ama bu kadar değil. On-line 

dersler başladığından beri benim hayatım çok değişti. Bazen 

derslere girmek için gecikebiliyorum bazen de unutup 

girmiyorum. Bu yüzden çok üzülüyorum. Mücadeleye devam 

ediyorum siz de edin. Hepimiz bu pandemiyi atlatalım.                                      

                             Hülya Tanem Parsel      

 Aşının Hayatımızdaki Önemi
Aşılanmak kendimizi ve çevremizdeki insanları 
hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Aynı 
zamanda aşılanan insan sayısı arttıkça da 
hastalıkların bulaşması ve çoğalmasını zorlaştırıyor.                                       
                                                         Zafer İşlek

                                                              
      On-line Eğitimin Avantaj ve Dezavantajı
  On-line derslerimizin avantajları evde oturuyoruz, 

konforluyuz ve daha rahatız. Dezavantajları ise eğitimin 

eksikliği, odaklanamamak ve bildirimin gelmemesi.

                                                            Rüstem Güney
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veya güzel bir kıyafet giyebiliriz. Bazen öğretmen dersi gönderir 
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defterlerimizi unutabiliriz.                                   Mürüde Çöllo

                                                       

                   Yüz Yüze Eğitimin Önemi
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sosyalleşmemizdir. Temel derslerimiz dışındaki resim, beden 

eğitimi ve eğitsel faaliyetlerimiz de bence yüz yüze eğitimde 

çok önemlidir. Uzaktan eğitimde derslerimizi sorunsuz 

şekilde yapsak da okul ortamında ve sınıf ortamındaki eğitim 

çok daha faydalıdır.                                                         Ayşe Kır                             

                                                              

                                                          Pandemi Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
                   Pandemi dönemi benim için ilk günlerde çok değişik geçti. Maskeler, dezenfektanlar, ateş ölçmek diye diye geçti. Ama 

bunları kullandıkça sanki alışmış gibi hissettim. Evde kalma ve dışarıya çıkmama yasağı vardı tabi. Ben o günlerde resim çizdim, 

dışarıda oynadım, derslerimi yaptım. Ama pandemi sayesinde çok şeyimize dikkat ediyoruz. Hijyen, temizlik, sosyal mesafe diye 

diye geçti bu günler.                                                                                                                                                                Güneş Burçe Sözen                                                                                                                                                          

4A

Belgin 
HAYDAROĞULLARI

Ada ARSLAN Ahmet ALASYA Ares 
ÖZGÖÇMEN

Ayşe KIR Aziz KUMSER

Berat Hasan 
Hüseyin ARAR

Çınar AŞKIN Derin Sami
GÜDENOĞLU

Emir Mehmet
KAYGISIZ

Eral GEDİK

Nilgün CANAŞMürüde 
Valentina
ÇÖLLO

Güneş Burçe
SÖZEN

Erten 
KASIMOĞLU

Gülsüm 
ATEŞ

Ülfet Ela 
GÜZOĞLU

Zafer İŞLEKSimay GÜRÜNRüstem GÜNEY

Elmaz MURATLAR

Dear students,
Wishing you all the very 
best for the future.  May 
you all be successful and 
happy in life.  Set your 
goals high and always 
dream big.

Miss Debbie

Sevgili çocuklarım,

Hepiniz ayrı özellikleri ve 
yetenekleri olan özel 
çocuklarsınız. Dilerim hayatınız 
boyunca gireceğiniz tüm 
yollarda başarılı olmanızdır. 
Hepinizi sevgiyle kucaklarım.

Hülya Tanem 
PARSEL

İlcem Su 
MERTKAYA

Tülin
KARADERİ



Çok Eksenli Simülatör

4A SCIENCE LAB 

4A-Tülin Karaderi

Egg in a bottle 
Hello. My name is Eral Gedik. This is an amazing experiment. It’s fun 
to get a hard-boiled egg into a bottle. 
 
What we need for this experiment is;
a hard-boiled egg (shell removed),
a glass,
thick piece of paper,
and a lighter.

Step 1–  I removed the shell from the hard-boiled egg and put it on 
the table. 
Step 2–  Then I asked my mum to use a lighter to light the piece of 
paper on fire and quickly put it inside the glass bottle.
Step 3– When my mum put the paper into the glass bottle, I put the 
egg on the top of the glass bottle.  

Step 4– Last, I watched the egg begin to 
slowly move into the bottle.

 

I had really fun w�th 
th�s exper�ment. I 

hope you l�ke �t, too. 

4A-Eral Gedik 

1152 153

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

Class 4A
PLANETS

Isadora Moon Planet
Vampires and fairies live in this planet.  This planet has got 

wings and it can fly anywhere it wants.  At night time the planet 

is pink, but during the day it turns to black.  Sometimes it 

snows here but this is a terrible thing because when the snow 

falls the planet's wings freeze and it can't fly.  It can hear very 

well because it has got ears. Tülin KARADERİ

Cheesy Planet
Mice live on this planet.  It is very hot.  

It has got sand storms.  It smells 

beautiful and mice love this smell.  

This planet is the biggest planet of all.   

Ahmet ALASYA

Rainbow Planet
My planet's name is Rainbow Planet.  

It is circle.  The colours of my planet 

are purple, green, brown, pink, red 

and yellow.  I love my planet.

Belgin HAYDAROĞULLARI

Titan
Titan is similar to the Earth but it has got five gas 

rings and it has an excess of carbon dioxide gas 

in its formation.  It also has three satellites.  

Those are s/2017 c2, s/2017 c3 and s/2017 w1.  

Some of them have water and also water vapor, 

oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium, 

methane, crypton, hydrogen and x neon in the 

atmosphere of titanium.  There is life in Titan and 

it has continents and water. Erten KASIMOĞLU

 

Juntalya
The name of my planet is Juntalya. My planet 

has a weird shape. There are humans, plants 

and friendly animals in weird shapes.  In 

Juntalya, oceans are purple and the ground is 

red.  Because of this, living things are 

sometimes orange or dark blue. Humans and 

animals always live in peace in Juntalya. The 

center of my planet has 3 lakes and 2 islands. 

Emir Mehmet KAYGISIZ

 

Candy Planet
This planet belongs to the children.  

Candy Planet has got cotton candy 

clouds, chocolate waterfalls, lollipop 

trees and cookie houses.  Children 

love this planet.Simay GÜRÜN

Mars
This is my planet.  My planet's name 

is Mars.  Mars is red but it isn't hot.  I 

don't want to live in Mars because 

there is no oxygen.  I need to wear a 

suit and I need a spaceship to go 

there.Berat Hasan Hüseyin ARAR

Persephone
My planet's name is Persephone.  

Eight million people live on this planet.  

It is very hard to live here because 

there is no water.  Lakes and seas are 

full of acid but the people who live 

here are still happy because there is 

no covid. Eral GEDİK

Planet Gamonya

Only children live on Gamonya.  Every single child is happy here.  

They can do what ever they want.  They play, sing and dance all 

day long.  It is always sunny. Derin Sami GÜDENOĞLU

 

The planet in 
my dreams

This is my planet.  

Animals live on this 

planet.  This is a 

place where 

animals are not 

tormented.  They 

are very happy.  

This is the planet 

in my dreams. 

Nilgün CANAŞ

My Planet

My planet's name is Dream Planet.  

People dream on this planet and they 

draw their dreams.  This planet has got 

a slogan: “Never Give Up On Your 

Dreams!” İlcem Su MERTKAYA
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SINIF 4B
Neden Okulumuza Gidemiyoruz?

2020' de başlayan covit-19 nedeniyle okula 

gidemiyoruz. Eğer okula gidersek sınıf ortamında virüs bize 

bulaşabilir. Tüm öğrenciler teneffüs saatlerinde aynı 

bahçeyi ve belli park alanlarını kullanarak bulaş riskini 

artırır. Öğretmenlerimiz bize küçük yaşlardan beri 

paylaşmanın önemini öğretmiştir. Fakat şimdi bize bu virüs 

tam tersini öğretiyor. İşte tüm bu sebeplerden dolayı okula 

gidemiyoruz. Keşke bu virüs bitse...                                           Ali  Alasya                                                                                                             

Covid-19 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei 

bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkmıştır. Bu virüs çok 

hızlı yayılmaktaydı. Hızla artan vaka sayılarını azaltabilmek için 

birçok iş yeri ve okullarımız kapatılmıştı. Biz öğrenciler artık 

derslerimizi evden on-line yapıyoruz. Bu virüsün bir an önce 

kontrol altına alınmasını ve hayatımızın en kısa zamanda eski 

haline dönmesini istiyorum.                                                   Bartunç Gerçel

               Dünyayı saran ve etkisi altına alan Korona virüs nedeni   

 ile okulumuza gidemiyoruz. Virüse yakalanmış   biri-        

  nin yanındayken virüs nefes yoluyla vücudumuza    

 geçebilir veya virüsün bulaştığı yere dokunup korona  

 olabiliriz. Virüse karşı maske, mesafe ve hijyen çok 

önemlidir. Çoğu çocuk ve büyükler buna uymadığı için okulu-       

muza gidemiyoruz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları 

uyaralım.                                                                       Hayal Kutay                                                                     

Ben dokuz yaşındayken tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 diye bir salgın hastalık olmuştu. Okullar kapandı ve sokağa 

çıkma yasağı oldu. Okulumuza gidemedik, derslerimiz on-line yapıldı. Uzun süren zorlu pandemi günlerinden sonra salgın sona 

erdi. Karantina günleri çok sıkıcıydı. Umarım bir daha böyle bir salgın hastalıkla karşılaşmayız.                                Şefkat Süngü

             2019'dan beri ülkemizde Corona (Covid-19) virüsü 
bulunmaktadır. Okullar 10 Mart'tan itibaren kapanmıştır. 
Korunma amaçlı online derslere başladık. Derslerimiz her gün 
09.30'da başlar. Çarşamba günü dışında her gün dört dersimiz 
vardır. Arkadaşlarımı bilgisayardan görüyorum. Okulumu ve 
arkadaşlarımı çok özledim.                               Derin Buğu Etkin                                                               

            Okulumuza gidemiyoruz çünkü Korona virüsü var. 
Çok bulaşıcı bir hastalık olduğu söylendi. Hem kendimizi 
hem de çevremizdeki insanları korumamız gerekiyor. 
Bakanlar Kurulunun aldığı karar ile okulumuzu kapattılar. 
Bu virüsün bir an önce bitmesini istiyorum. Okulumu, 
öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim.                
                                                          Cemre Mavioğlu
       
                Uzun süredir okulumuza gidemiyoruz. Virüsten dolayı arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden uzaklaşmak zorunda kaldık. 

Bu virüsün adı Covid19'dur. Minicik bir virüs sevdiklerimizle aramızda mesafeler açtı. Umarım en kısa zamanda bu virüs biter ve 
birbirimize kavuşuruz.                                                                                                                                                                     Masal Tunalı
                                                                                                                                                                                        

Gelecekteki Bir Zamandan Bugünü Hatırlayalım

                 Bundan tam otuz yıl önce 2019 yılında Cin'de ortaya          

 çıkan ve adına Covid-19 virüsü dedikleri bir virüs, kısa 

 sürede dünyayı etkisi altına aldı. Bu virüs kolaylıkla 

insanlara bulaşabiliyordu ve ölümlere sebep oluyordu.Bu yüz-     

den uzun yıllar boyunca insanlar izole olarak yaşamlarını  sür- 

dürdü. Hasta olanlar ise karantinaya alınarak tedavi edildi. Bu 

tür virüslerin bir daha çıkmamasını dilerim.  Nisan Oduncuoğlu

            2019 yılında Corona virüsü çıktı. Tüm dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına aldı. Bundan dolayı okuluma gidemedim,  arkadaş-           
larımla görüşemedim, markete gidemedim. Evden dışarı  çıktığım-             
da her zaman maske kullandım. Sürekli ellerimi dezenfekte ettim. 
O zamanlar dokuz yaşında olduğum için ve istediğim gibi oyun 
oynayamadığım için hiç de mutlu değildim. Umarım o günleri bir 
daha yaşamayız. Sağlıkla kalın.                                İlker Çaltıkuşu
                                                                                                                                

       Ben 9 yaşındayken Korona adında bir virüs çıkmıştı. 
Herkes maske takıyordu. Her yer kapanmıştı. Okullara 
gidemedik ve bu yüzden on-line ders yaptık. Bu süre 
içerisinde okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı ne 
kadar özledim anlatamam. Türkiye' de yaşayan babaannemi 
ve yeğenlerimi çok özledim. Evde yalnız kalmaktan, yalnız 
oynamaktan çok sıkılmıştım. Doğum günümde bile mumları 
üflerken Coronanın geçmesini ve bir an önce kurtulmamızı 
dilemiştim.                                                                                                                                             Duru Sor
                                                                                                           

         Bugün 10 Mart 2023. Covid-19'un adamıza gelişinin 
üçüncü yıl dönümü. Maskeye, mesafeye, hijyen kurallarına 
dikkat ettik, evde kaldık, tüm kurallara uyduk ve sonunda 
bu virüsten kurtulduk. Sağlık Bakanlığı bugünden itibaren 
maske ve mesafe kuralını kaldırdı. Okulumuz açıldı. Ben 
ilkokulu bitirdim. Ortaokula başladım. Şu anda normal 
hayatımıza döndüğümüz için çok mutluyum. Yaşadığımız 
günleri düşünmek bile istemiyorum. Elveda Covid-19…                                                
                                                    Tuncel Gülsevener

            Okula, dünyada olan bir hastalık Covid-19' dan    
dolayı gidemiyoruz. Bu hastalık çok hızlı yayılıyor. Bu    
virüsün yayılmasını engellemek için kalabalık olan     
yerlerden uzak durmalıyız. Okullar da kalabalık olan yerler 
olduğu için bir süre kapalı olacak. Biz de bu süreçte evde on-
line eğitim yapmaktayız. Tüm bunlar yalnızca önlem amaçlı 
yaptığımız şeyler.                                                                                       Cemil Emir Çoban   
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Nedime ÖZGÜL Miss Perry

My dear 4B students,

You have shown remarkable 
academic performance and 
achievements in English. I am 
proud of you all. I enjoyed 
every moment of teaching you. 
I wish you the best for the 
future. You will always be very 
special to me. I  love you all.

Ecem TİMER

Sevgili Öğrencilerim,

B u  y ı l  h e p i m i z  i ç i n  h e r  
zamankinden farklı bir yıl oldu. Bu 
sürece karşı göstermiş olduğunuz 
uyumdan dolayı hepinizi tebrik 
ediyorum. Kendinize yapmaktan 
mutlu olacağınız hedefler seçin ve 
başarab i leceğ in ize  inanın .  
Unutmayın ki inandığınız zaman 
başaramayacağınız hiçbir şey 
yoktur. 

Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

1154 155



                                                                                                                                   

SINIF 4B
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4B SCIENCE LAB 

4B-Ayşe İnsel

4B-Tuncel 

Egg in a bottle
 

Hello. I am Tuncel Gülsevener from 4B class. I am going to use a 
boiled egg, a glass bottle, a thick piece of paper and a lighter.

*First I removed the shell from the hard-boiled egg to make it ready 

for the experiment. 

*Then my mum lit the piece of paper on fire. 

*When the paper burned, my mum dropped it into the glass bottle. 

*Then I very quickly put the egg on the top of the bottle. 

*The egg quickly dropped into the bottle and it was really fun.

· When we started the experiment, the air pressure inside the 

bottle was the same as the air pressure outside of the bottle.

 

· Then the burning paper heats the air inside the bottle and 

expands it. When the egg is placed on top of the bottle, it 

seals the bottle, and the fire eventually goes out. When the 

fire goes out, the air inside the bottle cools. As it cools, the 

air contracts, and the pressure of the air inside the bottle 

becomes less than the pressure outside. Then, the higher 

outside pressure pushes the egg into the bottle!

156 157
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 MY COLOURFUL DREAM PLANET
On my dream planet everything is green but the grass is colourful. You can see lots of different trees and 

you can eat their leaves and fruit. They taste like chocolate. They are delicious. There are dolphins, 

unicorns, monkeys and flamingos on this planet. In the middle of the jungle there is a pink lake which is 

shaped like a heart. You can swim in it with the dolphins. There are lots of beautiful things on my dream 

planet  İnci DERAT                                                                                                                                               

 
THE SNOWMAN PLANET

My planet's name is 'The 

Snowman Planet'. Lots of 

snowmen live happily on my 

planet. The weather is always 

cold and snowy here. People live 

on this planet too and the 

snowmen can understand them 

and communicate with them. I 

love my Snowman Planet. It is 

great! Yağmur HÜDAOĞLU

                                                                    

THE CUPCAKE PLANET
 Hello. My planet's name is The 
Cupcake Planet. Everything is 
made of cake. This planet is shaped 
like a cupcake. There are a lot of 
different cupcakes and frostings 
that you can choose to eat. I love 
eating cupcakes and being on this 
planet. My planet is so sweet and 
delicious. Kumsal VAROĞLU

THE CRYSTAL PLANET
The Crystal Planet is a planet that is made of crystals.There are also crystals that you can eat . The 
crystals on this planet can give you superpowers.There are crystal benders .You can learn how to 
bend crystals at the crystal school. There are different types of crystals.There are big crystal 
mountains and crystal trees. Crystal trees can grow up to 25 metres in 24 hours and they don't need 
any water. The Crystal Planet's weather is always warm. Humans who live on this planet are very 
good people. Akman TÜZÜNKAN
                                                                                                                                                         

THE HUGE PLANET
My planet is a huge planet but only three people live here. These people are Surge, Gale and Mr. P. Surge is 
very funny and he likes to do enjoyable things. Gale likes playing with snow and he always takes his snowball 
machine with him. Mr. P is a businessman. He loves to eat chocolate and he has got a big chocolate factory. 
The Huge Planet is cold most of the time. This planet has got three moons. Tuğra BİRTEK

THE JUSTICE  
PLANET 

Welcome to my planet. 
My planet's name is 
Justice. I love my 
planet because on my 
planet there is justice 
and everyone is equal. 
The people who live 
here are happy and 
everyone is kind to 
each other. People on 
this planet always 
smile to each other. 
Nobody is unhappy or 
rude. This planet is a 
nice place to live. 
Rüzgar Alp 
AKSAYGIN

THE FLOWER PLANET
My planet's name is The Flower 

Planet. There are a lot of flowers 

and plants on this planet. Some 

flowers are big and some are very 

small but they are all very beautiful 

and colourful. There are also people 

who live on this planet. They love 

flowers and take care of them.  

Beren GAZİOĞLU                                                                                                                                                         

THE PARTY PLANET
On The Party Planet people always have parties. They eat, dance, play games and do a lot more 

things. They celebrate special days such as April Fool's Day, New Year, Halloween, Christmas, Easter, 

Bairams, birthdays and many more.  They have sooooooooooo much fun. They also have fun parties 

at school. Parties are very popular on this planet. People party all day and all night  Perim EFETÜRK

SWEETS PLANET
My planet is called The 

Sweets Planet. On my 

planet the trees are 

lollipops, the clouds are 

cotton candies and the 

flowers are sour sweets. 

T h e r e  a r e  s k i t t l e s  

everywhere. When it 

rains, it rains popcorn. 

Colourful sweets float 

above this planet. This is 

the sweetest planet ever. 

Ayşe İNSEL.                                                                                                                                                                   

 THE BANANA 
PLANET

My planet is called The 

Banana Planet. 

Everything is yellow on 

this planet and only 

monkeys live here. 

There are waterfalls 

which are made of 

banana juice and there 

are lots of banana trees 

everywhere. All 

monkeys on this planet 

live in cute banana 

houses. Serin BAYAR

THE FRUIT PLANET
This is my planet. There are so 

many fruits on this planet. One 

million people live on the Fruit 

Planet and they eat fruits all the 

time. Let's talk about the fruits on 

this planet. There are grapes, 

watermelons, oranges, 

strawberries, blueberries, 

bananas and lots of other 

delicious fruits. On The Fruit 

Planet the houses are decorated 

and made of fruits.

 Ecem TİMER

CHOCOLATE WORLD 

This is how my Chocolate World would look like from space. On this planet people become happy and never sad 

when they eat chocolate. The chocolate here is so special that when people are ill, they feel better when they eat it 

because their medicine is chocolate too. I hope that one day this dream comes true. Ayda ÖZATAÇ
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SINIF 4C
            Uzaktan ve Yakından Eğitim
      Dünya ile birlikte ülkemiz de korona virüs 
pandemisinden kötü bir şekilde etkilendi. Okulumuzdan, 
öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan ayrı kaldık. Bu 
dönemde derslerimizi uzaktan eğitim şeklinde aldık. 
Ancak bu deneyim yüz yüze eğitim gibi değildi. Örneğin 
sabah uyuya kalınca derse giremeyebiliyordum. 
Sonrasında da ödevlerimi yapmakta zorluk çekiyordum. 
Tüm dünya ve ülkemiz için dileğim, bu virüsün bir an 
önce bitmesi ve eskisi gibi okulumuza, arkadaşlarımıza 
ve öğretmenlerimize kavuşmamızdır.  Sevgilerimle...   
             Ahmet Samancıoğlu                         
     

          Yüz Yüze Eğitimin Önemi
     Yüz yüze eğitimde okula gittiğimiz için hem arkadaşlarımızla     
vakit geçirebiliyoruz hem de derslerimizi daha iyi dinleyebiliyoruz. 
Uzaktan eğitimde derslerimizi internet üzerinden yaptığımız için ders 
esnasında internet sorunu yaşayabiliyoruz.Uzaktan eğitimde bir şeyi 
anlamadığımızda öğretmene sormak zor olabiliyor. Yüz yüze eğitimde 
ise parmağımızı kaldırıp daha kolay sorumuzu sorabiliyoruz. Kısaca 
yüz yüze eğitimde arkadaşlarımızla oyun oynayarak, güzel vakit 
geçirerek mutlu olduğumuz için derslerimize daha çok önem verip 
daha da başarılı olabiliriz.                                              Günce Kırmızıgil

        Pandemi Döneminde Aile ve Okul Hayatımız
     Pandemi döneminde okula gidemediğimiz için evde on-line       
ders yapmak zorunda kaldık. Arkadaşlarımdan ve öğretmenle-   
rimden uzak kaldığım için onları çok özledim. On-line eğitim asla  
sıcak bir okul ortamının yerini alamaz. Ailemle daha çok vakit geçirip, 
annemin de yardımı ile derslerimi evde yapıyorum. Evde olmak çok 
sıkıcı ancak daha güvenli. Sağlığımızı korumak için evde vakit geçirip, 
okulumun açılacağı günü dört gözle bekliyorum.       Aral Özkaram
   

      Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitim
     Korona virüs pandemisi hayatımıza zorunlu 
yenilikler getirmiştir. Yüz yüze eğitimde öğretmen, 
öğrenci ve arkadaşlarımızla birebir karşılıklı temas 
vardı. Okuluda çeşitli sosyal aktiviteler, kutlamalar 
yapılıyordu. Uzaktan eğitimde ekranın arkasındayız. 
Öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan ve birçok 
etkinlikten uzaktayız. Bütün duygularımı elimden 
geldiğince ekran arkasından yansıtmaya çalışıyorum 
ama hiçbir zaman yüz yüze eğitim gibi olmuyor.
                            İpar Özel Yağmur

                                          Pandemi
        Ülkemizde 2020 yılının mart ayında korona virüsü görülmüştür.  
Okullar ve iş yerleri kapanmış, insanlar birbirleriyle görüşemez 
olmuşlardır. Ben arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve okulumu çok 
özlüyorum. Arkadaşlarımı uzaktan eğitim esnasında bilgisayardan 
görebilsem de onlarla yüz yüze görüşmek ve oyunlar oynamak 
istiyorum. Sürekli bilgisayar başında oturmak hem gözlerimizi 
yoruyor hem de hareketsiz kalmamıza neden oluyor. Bir an önce her 
şeyin eskisi gibi olmasını diliyorum.               Mustafa Kemal Göksun

             Uzaktan Eğitim ile Yüz Yüze Eğitimin Farkı
         Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında çok fark vardır. Yüz 
yüze eğitimde sınıfta olduğumuz için derse daha iyi konsantre olurduk. 
Uzaktan eğitimde her ne kadar öğretmenimizi ve arkadaşlarımızı 
bilgisayardan görsek de hiçbir zaman yakından eğitimin yerini      
alamaz. Yüz yüze eğitimde arkadaşlarımızla oyunlar oynarız ve sınıfta 
derslerimizi daha iyi dinleriz. Sınıfta daha iyi anladığımız için evde tekrar 
daha az yapıyorduk. Uzaktan eğitimde konuları daha çok tekrar 
yapmamız gerekir. En kısa zamanda okullarımızın açılmasını diliyorum.                                                                           
                                                                             Safiye Duru Anlar
        

                Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim
         Pandemi döneminde uzaktan eğitimle tanıştık. 
İnternet ve teknoloji sayesinde eğitimimize devam 
edebiliyoruz. Evde ortamımız okula göre daha rahat 
ama dikkatimiz daha çabuk dağılıyor. Okulda yüz 
yüze öğretmenimizi dinlemek ve dersimizi anlamak 
daha kolay. Bu dönemde okulumu, arkadaşlarımı ve 
öğretmenimi çok özledim. Bence uzaktan eğitim yüz 
yüze eğitimin yerini tutamaz.               Selin Aligüllü

                    Pandemide Ailem ve Ben
        Pandemide okullar kapalı olduğu için derslerimi 
bilgisayardan veya telefondan yaptım. Evde babam  
ile top oynadım. Annem ile film izledim. Köpeğimi 
dolaştırdım ve bol bol temiz hava aldım. Bazı günler 
babam ile balığa gittim.Kitap okuyup ders çalıştım. 
Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Umarım   
bir kez daha okullar kapanmaz ve derslerimizi uzak-
tan değil, sınıfımızda yaparız.  Mustafa Ayrancıoğlu

                Uzaktan Eğitimde Teknolojinin Faydası
       Uzaktan eğitimde teknolojinin faydalarını bu pandemi sürecinde 
çok iyi anladık. Pandemiden dolayı okullar kapandığı için yüz yüze 
eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Teknoloji sayesinde uzaktan 
eğitimle derslerimize geri kalmadan devam ettik. Öğretmenlerimizin 
özverisiyle her gün bilgisayardan eğitim gördük. Teknoloji sayesinde 
eğitimden geri kalmadık. Bu dönemde teknolojinin çok faydasını 
gördük ve teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu 
anladık.                                                                                     Selim Haver

                       Uzaktan Eğitim
        Bence yüz yüze eğitim uzaktan eğitimden daha 
iyidir. Yüz yüze eğitimde teneffüs zamanlarında 
arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak çok iyi zaman 
geçiriyorduk. Sınıfta öğretmeni daha iyi 
dinleyebiliyorduk. Uzaktan eğitimde internetin zayıf 
olduğu zamanlarda dersten çıkabiliyoruz. Öğretmeni 
dinlerken bazen sıkılabiliyoruz. Umarım en kısa 
zamanda pandemi biter ve okulumuza geri döneriz.                                                      
            Sevil Sayal

                            Yüz Yüze Eğitim Daha Eğlenceli
        Ben okula gitmeyi, arkadaşlarımla oyun oynamayı ve sınıfımızda 
ders yapmayı daha çok seviyorum. Okulda dersler uzaktan eğitime göre 
daha eğlenceli, daha yararlı. Uzaktan eğitimde sınıf yok, teneffüs yok, 
arkadaşlık yok. Okulumuzun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum.                 
                                                               Tuğra Mehmet  Bozalanlar
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Millie KOFALI

Mustafa 
AYRANCIOĞLU

Mustafa Kemal
GÖKSUN

Nur YILDIRIM Safiye Duru 
ANLAR

Sarp 
TEPRETMEZ

Selim HAVER Selin 
HASTUNÇ

Selin 
ALİGÜLLÜ

Sevil SAYAL Tuğra Mehmet
BOZALANLAR

Ahmet İMRALI Miss Liz

Can BULUT

Gülten 
ERBİLDİRİM

Mira 
KUTRUZA

Sevgili öğrencilerim,

Bir yılı daha çoğunlukla uzaktan 
da olsa geride bıraktık. Sizlere 
önünüzdeki bu uzun hayat 
yolunda, daima emin adımlarla, 
severek, azimle çalışarak, 
haktan yana, sağlıklı ve başarılı 
bir ömür dilerim.

I'm so happy I was your 
teacher this year. I have 
watched you work, learn 
and grow. You're very 
special students. I'm 
proud of you. I wish you 
all the best. I love you all 
and I will miss you.



SINIF 4C
            Uzaktan ve Yakından Eğitim
      Dünya ile birlikte ülkemiz de korona virüs 
pandemisinden kötü bir şekilde etkilendi. Okulumuzdan, 
öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan ayrı kaldık. Bu 
dönemde derslerimizi uzaktan eğitim şeklinde aldık. 
Ancak bu deneyim yüz yüze eğitim gibi değildi. Örneğin 
sabah uyuya kalınca derse giremeyebiliyordum. 
Sonrasında da ödevlerimi yapmakta zorluk çekiyordum. 
Tüm dünya ve ülkemiz için dileğim, bu virüsün bir an 
önce bitmesi ve eskisi gibi okulumuza, arkadaşlarımıza 
ve öğretmenlerimize kavuşmamızdır.  Sevgilerimle...   
             Ahmet Samancıoğlu                         
     

          Yüz Yüze Eğitimin Önemi
     Yüz yüze eğitimde okula gittiğimiz için hem arkadaşlarımızla     
vakit geçirebiliyoruz hem de derslerimizi daha iyi dinleyebiliyoruz. 
Uzaktan eğitimde derslerimizi internet üzerinden yaptığımız için ders 
esnasında internet sorunu yaşayabiliyoruz.Uzaktan eğitimde bir şeyi 
anlamadığımızda öğretmene sormak zor olabiliyor. Yüz yüze eğitimde 
ise parmağımızı kaldırıp daha kolay sorumuzu sorabiliyoruz. Kısaca 
yüz yüze eğitimde arkadaşlarımızla oyun oynayarak, güzel vakit 
geçirerek mutlu olduğumuz için derslerimize daha çok önem verip 
daha da başarılı olabiliriz.                                              Günce Kırmızıgil

        Pandemi Döneminde Aile ve Okul Hayatımız
     Pandemi döneminde okula gidemediğimiz için evde on-line       
ders yapmak zorunda kaldık. Arkadaşlarımdan ve öğretmenle-   
rimden uzak kaldığım için onları çok özledim. On-line eğitim asla  
sıcak bir okul ortamının yerini alamaz. Ailemle daha çok vakit geçirip, 
annemin de yardımı ile derslerimi evde yapıyorum. Evde olmak çok 
sıkıcı ancak daha güvenli. Sağlığımızı korumak için evde vakit geçirip, 
okulumun açılacağı günü dört gözle bekliyorum.       Aral Özkaram
   

      Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitim
     Korona virüs pandemisi hayatımıza zorunlu 
yenilikler getirmiştir. Yüz yüze eğitimde öğretmen, 
öğrenci ve arkadaşlarımızla birebir karşılıklı temas 
vardı. Okuluda çeşitli sosyal aktiviteler, kutlamalar 
yapılıyordu. Uzaktan eğitimde ekranın arkasındayız. 
Öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan ve birçok 
etkinlikten uzaktayız. Bütün duygularımı elimden 
geldiğince ekran arkasından yansıtmaya çalışıyorum 
ama hiçbir zaman yüz yüze eğitim gibi olmuyor.
                            İpar Özel Yağmur

                                          Pandemi
        Ülkemizde 2020 yılının mart ayında korona virüsü görülmüştür.  
Okullar ve iş yerleri kapanmış, insanlar birbirleriyle görüşemez 
olmuşlardır. Ben arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve okulumu çok 
özlüyorum. Arkadaşlarımı uzaktan eğitim esnasında bilgisayardan 
görebilsem de onlarla yüz yüze görüşmek ve oyunlar oynamak 
istiyorum. Sürekli bilgisayar başında oturmak hem gözlerimizi 
yoruyor hem de hareketsiz kalmamıza neden oluyor. Bir an önce her 
şeyin eskisi gibi olmasını diliyorum.               Mustafa Kemal Göksun

             Uzaktan Eğitim ile Yüz Yüze Eğitimin Farkı
         Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında çok fark vardır. Yüz 
yüze eğitimde sınıfta olduğumuz için derse daha iyi konsantre olurduk. 
Uzaktan eğitimde her ne kadar öğretmenimizi ve arkadaşlarımızı 
bilgisayardan görsek de hiçbir zaman yakından eğitimin yerini      
alamaz. Yüz yüze eğitimde arkadaşlarımızla oyunlar oynarız ve sınıfta 
derslerimizi daha iyi dinleriz. Sınıfta daha iyi anladığımız için evde tekrar 
daha az yapıyorduk. Uzaktan eğitimde konuları daha çok tekrar 
yapmamız gerekir. En kısa zamanda okullarımızın açılmasını diliyorum.                                                                           
                                                                             Safiye Duru Anlar
        

                Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim
         Pandemi döneminde uzaktan eğitimle tanıştık. 
İnternet ve teknoloji sayesinde eğitimimize devam 
edebiliyoruz. Evde ortamımız okula göre daha rahat 
ama dikkatimiz daha çabuk dağılıyor. Okulda yüz 
yüze öğretmenimizi dinlemek ve dersimizi anlamak 
daha kolay. Bu dönemde okulumu, arkadaşlarımı ve 
öğretmenimi çok özledim. Bence uzaktan eğitim yüz 
yüze eğitimin yerini tutamaz.               Selin Aligüllü

                    Pandemide Ailem ve Ben
        Pandemide okullar kapalı olduğu için derslerimi 
bilgisayardan veya telefondan yaptım. Evde babam  
ile top oynadım. Annem ile film izledim. Köpeğimi 
dolaştırdım ve bol bol temiz hava aldım. Bazı günler 
babam ile balığa gittim.Kitap okuyup ders çalıştım. 
Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Umarım   
bir kez daha okullar kapanmaz ve derslerimizi uzak-
tan değil, sınıfımızda yaparız.  Mustafa Ayrancıoğlu

                Uzaktan Eğitimde Teknolojinin Faydası
       Uzaktan eğitimde teknolojinin faydalarını bu pandemi sürecinde 
çok iyi anladık. Pandemiden dolayı okullar kapandığı için yüz yüze 
eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Teknoloji sayesinde uzaktan 
eğitimle derslerimize geri kalmadan devam ettik. Öğretmenlerimizin 
özverisiyle her gün bilgisayardan eğitim gördük. Teknoloji sayesinde 
eğitimden geri kalmadık. Bu dönemde teknolojinin çok faydasını 
gördük ve teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu 
anladık.                                                                                     Selim Haver

                       Uzaktan Eğitim
        Bence yüz yüze eğitim uzaktan eğitimden daha 
iyidir. Yüz yüze eğitimde teneffüs zamanlarında 
arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak çok iyi zaman 
geçiriyorduk. Sınıfta öğretmeni daha iyi 
dinleyebiliyorduk. Uzaktan eğitimde internetin zayıf 
olduğu zamanlarda dersten çıkabiliyoruz. Öğretmeni 
dinlerken bazen sıkılabiliyoruz. Umarım en kısa 
zamanda pandemi biter ve okulumuza geri döneriz.                                                      
            Sevil Sayal

                            Yüz Yüze Eğitim Daha Eğlenceli
        Ben okula gitmeyi, arkadaşlarımla oyun oynamayı ve sınıfımızda 
ders yapmayı daha çok seviyorum. Okulda dersler uzaktan eğitime göre 
daha eğlenceli, daha yararlı. Uzaktan eğitimde sınıf yok, teneffüs yok, 
arkadaşlık yok. Okulumuzun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum.                 
                                                               Tuğra Mehmet  Bozalanlar
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Sevgili öğrencilerim,

Bir yılı daha çoğunlukla uzaktan 
da olsa geride bıraktık. Sizlere 
önünüzdeki bu uzun hayat 
yolunda, daima emin adımlarla, 
severek, azimle çalışarak, 
haktan yana, sağlıklı ve başarılı 
bir ömür dilerim.

I'm so happy I was your 
teacher this year. I have 
watched you work, learn 
and grow. You're very 
special students. I'm 
proud of you. I wish you 
all the best. I love you all 
and I will miss you.
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PLANETS

Class 4C

THE HAPPY PLANET
My planet is called The 

Happy Planet. It is a planet 

where all the children live 

happily together. There isn't 

any war, bullying, hunger, 

disease and inequality on this 

planet. Children live in peace 

on this planet because of 

so l idar i ty  respect  and 

equality. Children are happy 

and they love each other. 

Gülten ERBİLDİM

 
MY PEACEFUL 

PLANET
My planet is a 

circle. There are a 
lot of meteors 

around it. There 
are trees and 

flowers 
everywhere. The 
cars can fly. The 
animals are very 
happy. The birds 
fly happily in the 
sky. The humans 
love each other 
and they live in 
peace on my 

planet. There is no 
money, so 

everybody is rich! 
Can BULUT

MY PLANET
On my planet, everyone is respectful, 

sharing and kind to each other. 

People on this planet cannot make 

fun of each other because people 

who are not nice get a punishment. I 

hope our world will be like my planet 

one day.

 Ediz ÇİÇEKLİ

THE WORLD OF ANIMALS
The colour of my planet is green. The 

living things on my planet live 

forever.There are no natural  

disasters. The sky is bright and green. 

You can hear birds everywhere all the 

time. The animals can fly and they all 

have different bright patterns and 

people on my planet never harm other 

living things. Selin HASTUNÇ

THE RAINBOW PLANET
My planet is called The Rainbow Planet. There are pink 

clouds in the purple sky. The trees are blue and the houses 

are the colours of the rainbow. People and animals live 

here. It's always summer on my planet. Millie KOFALI

THE RAINBOW PLANET
This is The Rainbow Planet. It's 

colourful. It's a very beautiful 

planet. It is my dream planet. 

Everybody is very happy here. 

Elif KÖSEN

THE ANIMAL PLANET
This is my animal planet. There are five islands on my planet. Their 

names are the dog island, the horse island, the pig island, the cow 

island and the parrot island. All the animals are very happy on their 

islands because nobody hurts them. They can find food easily. People 

love animals on my planet. My animal planet is a very beautiful place. 
Eres SÖZGÜVEN

THE UNICORN PLANET
This is my planet. My planet's name is Unicorn. It has 

got lots of clouds and a rainbow. It is a very colourful 

planet. My planet turns very slowly from left to right. My 

planet's satallite is its horn. The ring around it is made of 

coloured pearls. It hasn't got atmosphere. Nur YILDIRIM
THE MONSTER'S PLANET

My dream planet's name is The Monster's 

Planet. There are interesting monsters. 

Two monsters have got one eye and other 

two monsters have got many arms and 

legs. On this planet, there is a shining and 

smiling sun, but the weather is always cold. 

On this planet there are balloons with hair, 

too. Sarp TEPRETMEZ

THE SEA PLANET
The shape of my planet is a circle. The colour of my planet is 

blue. There is a lot of water on my planet. It is called 'The Sea 

Planet'. Astronauts come to my planet from the earth. They 

swim in my blue water and they take some water to the earth.  

Dolphins and turtles live on my planet. Hun ARPALIKLI

MY PURPLE AND ORANGE PLANET
Hi, I'm Mira and this is my dream planet. My planet 

is orange and purple because my family and my 

friends know that orange and purple are my 

favourite colours. On my planet, there are triangle 

trees everywhere and they are very beautiful.The 

weather is always cold. The animals are so happy. 

The people and the animals live fifteen years 

longer, so they can do whatever they want. 

Everyone is happy on my planet. Mira KUTRUZA

Magic Marker

My name is Safiye Duru Anlar. My experiment's name is 
magic marker and magic fish.

For this experiment we need:

 A board marker

  A plate 

 Some water

1. First I am going to draw three fish in the plate. 

2. Then I am going to put some water in the plate.

3.  Look. They are swimming.

Now it's your turn. Have fun.Bye
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Happy Planet. It is a planet 

where all the children live 

happily together. There isn't 

any war, bullying, hunger, 

disease and inequality on this 

planet. Children live in peace 

on this planet because of 

so l idar i ty  respect  and 

equality. Children are happy 

and they love each other. 
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MY PEACEFUL 

PLANET
My planet is a 

circle. There are a 
lot of meteors 

around it. There 
are trees and 

flowers 
everywhere. The 
cars can fly. The 
animals are very 
happy. The birds 
fly happily in the 
sky. The humans 
love each other 
and they live in 
peace on my 

planet. There is no 
money, so 

everybody is rich! 
Can BULUT

MY PLANET
On my planet, everyone is respectful, 

sharing and kind to each other. 

People on this planet cannot make 

fun of each other because people 

who are not nice get a punishment. I 

hope our world will be like my planet 

one day.

 Ediz ÇİÇEKLİ

THE WORLD OF ANIMALS
The colour of my planet is green. The 

living things on my planet live 

forever.There are no natural  

disasters. The sky is bright and green. 

You can hear birds everywhere all the 

time. The animals can fly and they all 

have different bright patterns and 

people on my planet never harm other 

living things. Selin HASTUNÇ

THE RAINBOW PLANET
My planet is called The Rainbow Planet. There are pink 

clouds in the purple sky. The trees are blue and the houses 

are the colours of the rainbow. People and animals live 

here. It's always summer on my planet. Millie KOFALI

THE RAINBOW PLANET
This is The Rainbow Planet. It's 

colourful. It's a very beautiful 

planet. It is my dream planet. 

Everybody is very happy here. 

Elif KÖSEN

THE ANIMAL PLANET
This is my animal planet. There are five islands on my planet. Their 

names are the dog island, the horse island, the pig island, the cow 

island and the parrot island. All the animals are very happy on their 

islands because nobody hurts them. They can find food easily. People 

love animals on my planet. My animal planet is a very beautiful place. 
Eres SÖZGÜVEN

THE UNICORN PLANET
This is my planet. My planet's name is Unicorn. It has 

got lots of clouds and a rainbow. It is a very colourful 

planet. My planet turns very slowly from left to right. My 

planet's satallite is its horn. The ring around it is made of 

coloured pearls. It hasn't got atmosphere. Nur YILDIRIM
THE MONSTER'S PLANET

My dream planet's name is The Monster's 

Planet. There are interesting monsters. 

Two monsters have got one eye and other 

two monsters have got many arms and 

legs. On this planet, there is a shining and 

smiling sun, but the weather is always cold. 

On this planet there are balloons with hair, 

too. Sarp TEPRETMEZ

THE SEA PLANET
The shape of my planet is a circle. The colour of my planet is 

blue. There is a lot of water on my planet. It is called 'The Sea 

Planet'. Astronauts come to my planet from the earth. They 

swim in my blue water and they take some water to the earth.  

Dolphins and turtles live on my planet. Hun ARPALIKLI

MY PURPLE AND ORANGE PLANET
Hi, I'm Mira and this is my dream planet. My planet 

is orange and purple because my family and my 

friends know that orange and purple are my 

favourite colours. On my planet, there are triangle 

trees everywhere and they are very beautiful.The 

weather is always cold. The animals are so happy. 

The people and the animals live fifteen years 

longer, so they can do whatever they want. 

Everyone is happy on my planet. Mira KUTRUZA

Magic Marker

My name is Safiye Duru Anlar. My experiment's name is 
magic marker and magic fish.

For this experiment we need:

 A board marker
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1. First I am going to draw three fish in the plate. 

2. Then I am going to put some water in the plate.

3.  Look. They are swimming.

Now it's your turn. Have fun.Bye
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                                                                              Hoşgörülü Olmak
     Hoşgörü, karşımızdakinin davranışlarını anlayışla karşılamak, güler yüzlü ve nazik olmaktır. Zorla bir şeyi yapmak bizi her 
zaman mutsuz eder.Örneğin arkadaşımızdan bir şey isterken rica etmek, lütfen kelimesini kullanmak onu önemsediğimizi 
hissettirir. Bu da  aramızdaki arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. Hoşgörülü olmak, arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurmamızı sağlar. 
Böylece hem mutlu hem de başarılı olabiliriz.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           Cihan Arslan 

                                                                   Çocuğum Haklarım Var
       Ben bir çocuğum. Çocuk olduğum için korunmaya muhtacım. Korunmak, sağlıklı beslenmek, güvenli bir ortamda 
büyümek, özgürce oyunlar oynamak benim ve tüm çocukların hakkıdır. Haklarımızı korumak, bizim en iyi şekilde yetişmemizi 
sağlamak büyüklerimizin görevidir. Ne yazık ki dünyada bazı çocuklar bu haklara sahip olup mutlu bir çocukluk geçiremiyor. 
Küçük yaşta çalıştırılan, okula gidemeyen, aile sevgisi göremeyen, savaşın içinde büyümek zorunda kalan çocuklar var. Biz 
geleceğin büyükleri olacağız. Mutlu çocuklar büyüdükleri zaman başarılı olurlar, ülkelerini yükseltirler. Çocukların haklarının 
korunması bu yüzden çok önemlidir.                                                                                                                                  Laren Özyönüm

      Kendimizi ve Sevdiklerimizi Koronadan Koruyalım
      Korona ölümlere yol açan çok tehlikeli bir virüstür. Tüm   
dünyayı olduğu gibi bizi de çok etkilemiştir. Bulaşıcı olan bu virüs 
bizi evlerimize kapatmış, okulumuzdan, arkadaşlarımızdan 
ayırmıştır. Bu virüse yakalanmamak için maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyalım. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım.        
                                                    Mehmet Fatih Çaylı                                         
                                                                                                          

         Sorumluluklarım Var Biliyorum
           Sorumluluk, bize verilen yapmamız                  
gereken görevlerimizdir. Bizlerin kendimize,              
ailemize ve  ülkemize karşı sorumlulukları                      
vardır. Ben küçük  yaşlarda oyuncaklarımı              
toplardım.  Şimdi de odamı  düzenleyerek, ödevlerimi 
yaparak, sınavlara  hazırlanarak ve anne babama bazı 
işlerde yardımcı  olarak sorumluluklarımı yerine 
getiriyorum. Biliyorum ki büyüdükçe sorumluluklarım da 
artacaktır. Şu anda herkesin yerine getirmesi gereken en 
büyük sorumluluk ise maske, mesafe, hijyen kurallarına 
uymaktır. Böylece sorumluluğumuzu yerine getirerek 
sevdiklerimizi korumuş oluruz.                        Servet Tel                                                                                                                   
                                                                                                      

                                     Covid - 19
      Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid -19,  hastalıklara ve 
ölümlere neden olan bulaşıcı ve tehlikeli bir virüstür. Çok kısa bir 
sürede tüm dünyaya yayılmıştır.  Bizim ülkemizde de birçok insan 
hasta olmuş, hayatını kaybetmiştir. Bu salgından dolayı   bizler de 
okulumuzdan uzak kaldık. Okulumuz online eğitime başladı. Biraz 
zor ama bu hastalık bitene kadar böyle devam etmek zorundayız. 
Ben bu hastalığın bitmesini çok istiyorum. Bunun için de maske, 
mesafe,hijyen kurallarına uyuyorum. Okulumu arkadaşlarımı çok 
özledim. Kendi kendime sabret diyorum.                                                 Ayten Şahelveri                        
                                                                                                                           
                    Okulumu Çok Özledim
                      Dünyamızı etkileyen Korona virüs bizi okullarımızdan 
ayrı düşürdü. Okulda yüz yüze eğitim yaptığımız günler çok daha 
güzeldi. Hem derslerimizi yapar hem de arkadaşlarımızla doya 
doya oyunlar oynar eğlenirdik. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazdık. 
Ben okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim.                                
                                                                          Aysel Ertepınar                                         
                                                                                                                       Online Eğitim

      Virüs yayılmaya başlayınca  evlerimize kapandık.             
Okulumuz online eğitim yapmaya başladı. Tabii ben                         
yüz yüze eğitimi daha çok seviyorum . Teneffüslerde arkadaşlarımla 
oynamayı ve futbol maçlarımızı çok özledim. Pandemi bitene kadar 
evlerimizde kalmak zorundayız. Online eğitimin de güzel yanları var. 
Evimdeyim . Erken kalkmam gerekmez. Serbest kıyafetle daha 
rahatım. Ama yine de okulumu özlüyorum.               Süleyman Zekai                                               

   Pandeminin Bana Düşündürdükleri
     Her şey o gün başladı 10 Mart 2020. Annem          
beni apar topar okuldan aldı ve eve gittik. Virüs 
yayılmaya başlamıştı. Birçok insan garantinaya          
alındı. Her yeri kapattılar. Okulumuz da kapandı. 
Böylece online eğitime başladık.  Bir süre sonra     
vakalar azalınca okulumuz yeniden açılmış ve çok mutlu 
olmuştum. Ama bu çok kısa sürdü. Dediklerine göre 
virüs mutasyona uğramış ve yeniden yayılmaya 
başlamıştı. Yine kapandık. Online eğitimimiz devam 
ediyor. Belki de bundan sonra eğitim hep böyle olur. 
Buna da alışmamız gerekir. Maske takın, mesafeye uyun, 
temiz olun, evde kalın güvende kalın.  
                                                                   Doğa Ahmet Avcıl                                                

Geçmişten Günümüze Dünyayı Etkileyen Pandemiler
       Pandemi tüm dünyaya yayılan ve etkisini gösteren 
salgın hastalıklardır. Dünyada bilinen ilk salgın 
Antoninus (Veba) salgınıdır.  2. salgın Kara Ölüm 
Pandemisi, insanlık tarihinin  en büyük pandemisidir.  
3. salgın İspanyol Gribidir.  4. salgın Domuz Gribidir. 5. 
salgın 2019'da ilk Wuhan'da görülen Covid-19'dur. 
Günümüzde  halen etkisini sürdürüyor. Henüz tedavisi 
bulunamadı ama etkisi yüksek aşılar bulunmuştur. Bu 
pandemi bizleri online eğitimle tanıştırdı. 
Hayatımızda artık maske, mesafe ve temizlik şart 
oldu. Başka pandemiler yaşanmasın dilerim.
                                                                                                                          Bertuğ Meşe

                                          Covid – 19
                   Annemin iş yerinde almış olduğu virüs ile hayatımız değişti.         
Bir gün sonra babam ve ben de pozitif olduk. Hepimiz çok üzgündük. 
Önce bizi hastaneye götürdüler. Kanımızı alıp röntgen çektiler. Virüsün 
ciğerlerimize inmediğini gördüler.  İçim biraz rahatlamıştı. Daha sonra 
bizi otele götürdüler. Çok zor ve sıkıcı geçen dokuz günden sonra bize 
tekrar testler yapıldı.  Sonuç nihayet negatifti. O kadar sevinmiştim ki 
annemle birbirimize sarılıp ağladık. Kötü günler geride kaldı. Bu sürede 
öğrendim ki sağlığımız çok önemliymiş.                          Zehra Batıhanlı 
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Fatma COŞAR

My Lovely 4D, 

It's been a great pleasure to 

be your teacher this year and 

I  have enjoyed every 

moment of teaching you. You 

are absolutely precious. 

Work hard, bel ieve in 

yourselves and fill your 

hearts with laughter and 

smile.  I will miss you all.

With love,
Miss Millie

Sevgili Öğrencilerim,

Eğitim-Öğretim Yılı’nın sonuna 
geldiğimiz bu günlerde okul yıllığından 
sizlere seslenmenin mutluluğunu 
yaşıyorum.
Sevgiyle bütünleşen derslerimizde ve 
çalışmalarımızda hepinizin gösterdiği 
çaba, bundan sonraki hayatınıza yön 
verecek ve  başarılarınızın temelini 
oluşturacaktır.
Yarınlarımızın umudu güzel 
çocuklarım,
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Armin
NALCIOĞLU

Ata
KONİL

Efe 
ÖTÜKEN

Laren 
ÖZYÖNÜM

Servet TEL
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4D SCIENCE LAB 

4D-Ayşesu Evginel

Class 4D PLANETS

GOOD PLANET
The name of my planet is 

Good. It is a colourful 
planet. My planet is 

natural and it is out of 
technology. 

Since there is no 
technology, people 

produce their own power. 
There are no televisions, 

no tablets, no 
internet…Everything is 

good on my planet.

Ata KONİL

MY WORLD
My planet is called My 

World. It is always 

sunny. Only my family, 

my friends and some 

animals live on my 

planet. There are a lot 

of cars on my planet. 

There are only 

monkeys, gorillas and 

lions living on this 

planet. There aren't 

any other animals and 

you can only eat 

pizza, chips and ice 

cream on this planet. 
Mehmet ÜÇLER

MY PLANET CUBELISTANMy Planet's name is “Cubelistan”. Its name comes 

from its shape which is a cube. Cubelistan is the 

newest planet in the Solar System. It is one million 

feet long. On this planet, the areas with water are 

purple. Instead of having green forests like Earth, 

my planet has blue forests and the land is orange. 

There is no oxygen in this planet so humans and 

animals cannot live there!The habitants of my 

planet are aliens and they are called “Zagorka”. 

They have a big eye in the middle of their faces. 

They are the friendliest aliens in the Solar System. 

Armin NALCIOĞLU

THE SPRING PLANET
There are colourful flowers everywhere on my planet. All the houses are made of flowers 

and the cars are made of wood. Animals and people live happily and peacefully on the 

planet Spring. Ayşesu EVGİNEL

ICE AND FIRE PLANET
The name of my planet is Ice and Fire. My planet is blue and red. On the red side of my planet, the 

weather is cold but on the blue side the weather is hot. On this planet you can survive but only 

underground. Finding food is not easy. You can find food, but if you want to find food you need to dig 

deep into the planet. The food is named Cucurachas on my planet. Efe ÖTÜKEN

OVER THE MOON
My planet's name is Over The Moon. On this planet, 

you watch a movie, the movie takes place in real 

life. There is only one language. There is never 

ending food. There is only peace, no fighting takes 

place on this planet. People do not get old. There is 

no money. Everything is free of charge and 

everyone lives happily on this planet. Jülin EREN

ICE CREAM PLANET

My planet is called Ice Cream. There is a big 

ice cream on my planet. It never melts. On 

my planet, everything is made of ice cream. 

There are ice cream houses, ice cream cars 

and ice cream ships. So you see ice cream 

everywhere. Buildings are also made of ice 

cream. There are lots of ice cream shops and 

you don't need to pay to eat ice cream. 

Pervin KARAOĞLAN  
MIXED
The name of my planet is Mixed. It is a robot planet. Mixed is very hot and there is no water on 

this planet. There is lava all around my planet so it is very dangerous. Only robots can live here. 

I love my planet very much. Ekrem BOZKURT 
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this planet. There is lava all around my planet so it is very dangerous. Only robots can live here. 

I love my planet very much. Ekrem BOZKURT 



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

1166 167

SINIF 4E

                                                                  Okulda Eğitim
      Yüz yüze eğitimin çok faydalı olduğunu herkes biliyor. Okulda terbiyeyi, saygıyı, sevmeyi, derslerimizi, 
dostluğu ve en önemlisi empati kurmayı öğreniriz. Okulda birçok arkadaş ediniriz. Okulda kuralları ve 
insanlara saygılı olmayı öğreniriz. Öğretmenlerimizin değerini çok iyi bilmeliyiz.                                                  Fevzi Özer                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                         

                  Kitap Okumanın Faydaları
                    Kitap okuyarak stresle baş edebiliriz. Kitap 
okuyarak kelime dağarcığımızı geliştirebilir; dolayısıyla 
kendimizi daha rahat ifade ederiz. Daha kolay iletişim 
kurarız. Kitap okumak yaratıcılığımızı ve hayal 
gücümüzü de geliştirir. Kitap okumak empati kurma 
yeteneğimizi artırır. Kitap en iyi arkadaştır. Kitap 
okuyan asla yalnız kalmaz.                                                                                         Yaren Baz 
      
  

                                                                      Kitaplar
       Kitaplar, bize çok şey öğretir. Okumamız ve anlatımımız daha güzel olur. Kitaplar bizim öğretmenimiz 
gibidir. Onlardan birçok şey öğrenebiliriz. Ne kadar çok kitap okursak o kadar güzel cümleler kurabiliriz. 
Kitap stresi azaltır, özgüvenimizi artırır, kelime haznemizi zenginleştirir. Herkes mutlaka yatmadan önce 
kitap okumalıdır.                                                                                                                                                           Pervin Hoca                                                                                                                                  

                                                                   Çevre Kirliliği ve Sorumluluklarımız
        İnsanlar bilerek veya bilmeden çevreye zarar verirler. Fabrika ve arabalardan çıkan gazlar, plastik poşetler çevre kirliliğini 
oluşturan sebeplerin başında gelir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi çeşitleri vardır. Doğaya karşı bizim de yerine 
getirmemiz gereken sorumluluklarımız vardır. Geri dönüşüme önem verip çöpleri azaltmalıyız. Naylon poşetleri gerekli olduğu 
zamanlarda kullanmalıyız. Sosyal medyada çevre ile ilgili paylaşımlar yapıp farkındalığı artırmalıyız.                                                                                                                            Çınar Özen Özbolay

                                                                Uzaktan  Eğitim
        Benim için uzaktan eğitim yüz yüze olmayan internet üzerinden yaptığımız eğitimdir. Uzaktan eğitime 
virüs çıkınca başladık. Uzaktan eğitimde bilgisayar, tablet, televizyon ve telefon gibi araçları kullanıyoruz. 
Uzaktan eğitim benim için daha kolay olmaktadır. Derslerimi iyi anlıyorum ve evde soru çözebiliyorum. En 
zor yanı ise yalnız kalmaktır.                                                                                                                   Elvin Gürtepe 
      

                                                                 Çevre Kirliliği
      Temiz bir çevreye sahip olmak tüm canlılar için çok önemlidir. Fabrikalardan çıkan dumanlar, 
trafikte kullandığımız araçlar  havayı kirletir. Denize çöp atmak orada yaşayan canlılara zarar verir. 
Çevremizi temiz tutmak ve korumak bizim sorumluluğumuzdur. Yaşadığımız alanları kirletmemeli ve 
kirletenleri uyarmalıyız.                                                                                                                                                                      Beren Erzurumlu   

                                                                     Empati
       Empati çok güzel bir davranıştır. İnsanla  empati yapınca bir sürü arkadaş edinirler. Empati kendini 
karşındakinin yerine koyarak düşünmektir. Empati yapabilenler karşısındakini kırmaz ve mutlu eder.                                                                                                                 
                                                                                                                                                   Huriye Şık

                        Empati
        Empati, kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak düşünmek 
ve hareket etmek demektir. Mesela bir arkadaşımız, alerjisinden 
dolayı dondurma yiyemez ise onun karşısına geçip dondurma 
yememeliyiz. Bu şekilde davranırsak onun canını çektirmiş ve onu 
üzmüş oluruz. Onun duygu ve düşüncelerini anlamak, hissetmek 
empati yapabilmek için çok önemlidir. Bu yüzden kendimize 
yapılmasını istemediğimiz bir şeyi karşımızdakine yapmamalıyız.                               
                              Uras Çeribaşı                                                                                                                                                                                                            
       

                                                               Okulda Eğitim
       Okulda eğitim en güzel ve en verimli şekilde alabileceğimiz eğitimdir. Tabi ki de en keyiflisidir. Okulda 
arkadaşlarımızla sosyalleşerek öğrenir ve eğleniriz. Öğretmenimiz bize bakışıyla, tavrıyla bile bir şeyler 
öğretir. Kısacası okulda eğitim bizim ihtiyacımız olan eğitimdir.                                                                                                                                                                                                          Kaya Sayıl
        

                                                                                                   On-line Eğitim
                                 Uzaktan eğitim bilgisayar aracılığıyla yaptığımız eğitimdir. Bilgisayarlar olmadan uzaktan eğitim yapamayız. 
On-line eğitim sayesinde eğitimimiz devam ediyor. Okulda olsaydık arkadaşlarımızla beraber eğitim alıp oyun oynayabilirdik. 
Pandemi olduğu için eğitimimizi on-line yapmak zorundayız. En erken zamanda öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla okulda 
olmak istiyorum.                                                                                                                                                                       Daren Elagöz                                                                                  
                                                                                                                                                                                         

4E

Ahmet Boran
KORKMAZ

Behlül Kerem
MAMMADOV

Beren 
ERZURUMLU

Çınar Özen 
ÖZBOLAY

Daren 
ELAGÖZ

Deniz 
MARAŞUNA

Demir İsmail
EBEOĞLU

Elvin GÜRTEPE

Fatma Zişan 
ÇAYLI

Fevzi ÖZER

Pervin HOCA Sait Merih 
SAYINER

Uras ÇERİBAŞI Yaren BAZ

A year has gone by. You 
have learnt so many things 
and you have been so 
good. I hope to see you 
next year even if I am in a 
different class. I will miss 
you and I love all of you. 
Have a nice holiday.

Zühre BLADANLI Miss Wave

2020-2021 Eğitim ve Öğretim 
Yılı benim için ve siz sevgili 
öğrencilerim için de alışılmışın 
dışında bir yıl oldu. Bu süreçte 
g ö s t e r d i ğ i n i z  ç a b a  v e  
harcadığınız efordan dolayı 
sizlerle gurur duyuyorum. 
Yo l u n u z  h e p  a y d ı n l ı k  ,  
başarılarınız daim olsun. Sizleri 
çok seviyorum.

Aral 
SELVİLER

Arda ERDEN

Ertan OLGUN Huriye ŞIK Kaya SAYIL

Mustafa Kemal 
BENLİOĞLU
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Class 4E
PLANETS

                  MY PLANET
1- My planet is a sphere.

2- My planet is giant like the sun.

3- My planet is very cold. When 

you touch this planet you will 

freeze!

4- The rings of the planet are 

fragile.

5- The aliens live there and they 

can hurt you!

        Deniz MARAŞUNA

  MY SPECIAL PLANETThe people who live on my dream planet have special powers and they are talented. They can fly and they can run very fast. They 
are powerful also, they can 

teleport. You can be a flash 
man and when you get angry your eyes 

turn blue. Mustafa Kemal BENLİOĞLU

 

ELECTRO GREEN
My planet's name is “Electro 

Green”. It looks like a square. 

It is green. When you step on 

it, you will be electro shocked. 

You can move with robots. 

You can ride these robots. 

Robots will charge 

automatically. It can turn 

around 9000 times in 48 

hours. 

Behlül Kerem MAMMADOV

                               ARAL'S WORLD
This is my dream planet. Its name is “Aral's World”. This world is the 

best. Everyone is cycling. No one can drive. There aren't any cars in 

this world. The houses are natural. My world is so beautiful.  Aral SELVİLER

MY DREAM PLANET
My dream planet's name is 

“Sayıner Merih”. 

It has got a cannon that 

fires nuclear receiver to 

blow up meteors. Also it 

can blow up enemy 

planets. It has got one 

ocean and two continents. 

My planet's people don't 

fight. No one feels bad and 

no one kills or robs 

someone. Merih SAYINER

                   

 MY NEW WORLD
In my dream world, I would like to built a villa by the sea. We don't gain 

weight from the things which we eat in this world. Everything is cheap so 

you can buy anything you wish. There is no rule and everyone is happy.  

Ertan OLGUN

THE WORLD IS 
BEAUTIFUL

Hello! My world is so clean. 

There are flowers and trees. 

There are lotsof animals. 

Animals make our world 

beautiful. My favourite 

animals are cats, dogs, 

turtles, monkeys and birds. 

Also, there are fish and 

flamingos on my dream 

planet.  Arda ERDEN

 
GIRLS' PLANET
Hello everyone! My name is Fatma. My planet is called 

girls' planet. The colours of my planet are pink, purple, 

yellow, orange and dark pink because, most of the girls 

like these colours. You can only buy these colours  and 

you have to use these colours. The most popular food of 

this planet is pasta.  Fatma Zişan ÇAYLI 4C-Eres Özgüven 
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       Okulum
Ne güzeldir okulum
Kardeş dediğim arkadaşlarım
Anne, baba gibi öğretmenlerim
Harika geçen derslerim
Oyunlarla dolu teneffüslerim

Ne güzeldir okulum
Her gün heyecanla koştuğum
Yeni bilgilerle kavuştuğum
Çok mutlu olduğum
İkinci evim, güzel okulum
                                    Zarif Dayı

                                               Eski Güzel Günler
       Bir virüsün hayatımızı bu kadar çok etkileyebileceğini asla tahmin edemezdim. Bu virüsten 
önce okulumuza gidebiliyor, dışarıya rahatça çıkıp oynuyor ve sevdiklerime sarılabiliyordum. 
Oysa şimdi her şey çok değişti. Arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden, tüm sevdiklerimden 
uzak bir yaşam sürüyorum. Bu yeni yaşam şeklini çok sevdiğimi söyleyemiyorum. Umarım en 
kısa zamanda salgın biter ve eski güzel günlere geri döneriz.                                Batuhan Kolaylı 

                                      Çevrim İçi ve Yüz  Yüze Eğitim
                Bütün dünyayı saran Covid 19 salgını başladığından beri okulumuzda yüz yüze eğitim   
 yapamıyoruz. Bilgisayar ve tabletlerimiz aracılığı ile internet üzerinden ders yapıyoruz. 
Çevrim içi eğitimin en iyi yanı bizleri Covid denen virüsün yarattığı salgından korumasıdır. 
Ancak çevrim içi eğitimin olumsuz yanları da vardır; Arkadaşlarımızla beraber olamamak, toplu 
oyunlar oynayamamak, öğretmenlerimizi görememek gibi. Bizler sevdiklerimizi, sevdiklerimiz 
de bizi özlemiştir. Yine de hayata olumlu bakmak gerekir. Unutmayalım ki, yüz yüze ya da 
çevrim içi eğitim hiç fark etmez, ikisi de bizlerin iyi yetişmesi içindir.                           Demir Kerem Köysüren                  
                                                                                                          

                      Okulumu Özledim
         Covid 19'dan önce her sabah okulumuza gider, 
derslerimizi sınıfımızda yapardık. Öğretmenimizin 
anlattığı dersi daha iyi anlardık. Dikkatimiz dağılmazdı. 
Öğretmenimiz bizimle daha yakından ilgilenebilir ve 
defterlerimizi kontrol edebilirdi. Ders aralarında 
teneffüse çıkar arkadaşlarımız ile oynardık. Şimdi evde 
internetten ders yapıyoruz. Bazen internet kesilir, 
öğretmenimizin sesi net duyulmaz ve dikkatimiz dağılır. 
Bu yüzden derslerimizi anlayamadığımız zamanlar olur. 
Bu salgın bitsin çünkü biz eskiden olduğu gibi okulumuza 
dönmek istiyoruz. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve 
okulumu çok özledim.                                                                                                                                         Süleyman Mertler 

                                           Pandemi Doğaya İyi mi  Geldi?
      Pandemiden önce insanlar hep dışarılardaydı. Doğayı sürekli kirletiyorlardı. Çevremizde ve 
denizlerde sürekli çöplerle karşılaşıyorduk. 
      Pandemiden sonra insanlar dışarı çıkamadığı için doğa kendine gelmeye başladı. Her ne 
kadar hayatımızı kötü yönde etkilese de hayvanları ve doğayı iyi yönde etkiledi. Birçok insanın 
üzülmesine sebep olan bu virüsten umarım kısa zamanda kurtuluruz.                                     Elif Kıl                                                                                      
                                                                   

             Hayalimdeki Ülke
          Hayalimdeki ülkede virüs nedeniyle insanlar ölmüyor. Çocuklar 
okula gidiyor ve teneffüslerde arkadaşlarıyla futbol oynayabiliyor. Her 
yer yemyeşil, ağaçlık ve çiçek dolu. İnsanlar birbirine saygılı ve kavga 
etmiyorlar. Etrafta bir sürü çocuk parkı var ve çocuklar o parklarda 
çok eğleniyorlar. Hayalimdeki ülkede her zaman güneş var ve bu 
yüzden her zaman denizde yüzülebiliyor. Hayalimdeki ülkede çok 
mutlu olan çocuklar büyüdüklerinde o ülkeyi daha da güzel yapıyor.                                 
                                                                       Tuna Kağan Ertuna                                                         
                                                                                                                                                           

                                                                         Yeni Yaşam
           Arkadaşlarımla birlikte olduğum zamanlar benim en mutlu olduğum anlardır. Ama uzun zamandır onları göremiyorum. 
Onlarla sadece çevrimiçi derslerde buluşuyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Okuluma gitmek, derslerimi çevrim içi değil de 
sınıfta yapmak, teneffüslerde arkadaşlarımla top oynamak, eğlenmek istiyorum. Aynı eskisi gibi... Bu yeni yaşam şeklimizi hiç 
sevmiyorum. Bu yaşam şekline bizleri mecbur eden virüse sesleniyorum: “Ne olur bizi bırak. Çünkü biz sevdiklerimizi çok 
özledik”.                                                                                                                                                                        Mustafa Devecioğlu

                                 Çocuk Diyarı 
        Her çocuk iletişim kurabilir. Nasıl mı? Hadi gelin Çocuk Diyarına 
gidelim. Çocuk Diyarında sadece çocuklar yaşarmış. Bu diyarın çok 
iyi bir de kraliçesi varmış. Adı Buzlu Dondurmaymış. Bu  diyarda 
herkes arkadaşmış. Lakin Patlıcanlı Dondurma adında bir çocuk, 
arkadaşları ile iletişim kurmakta sıkıntı çekiyormuş. Bu yüzden hiç 
arkadaşı yokmuş. Bir gün bu diyarın kahramanı Çikolatalı Dondurma 
Patlıcanlı Dondurma' ya, “Kendine güven, arkadaşlarınla iletişim 
kurabilirsin. Çocuk Diyarında bütün çocuklar mutlu, sevecen, 
birbirini anlayan çocuklardır.” demiş. Bunun üzerine Patlıcanlı 
Dondurma diğer çocuklarla konuşup, iletişim kurarak arkadaş olmuş. 
O kadar mutluymuş ki, Patlıcanlı Dondurma mutluluktan çileğe 
dönüşmüş.
     Ve bütün çocuklar Çocuk Diyarında tatlı ve huzurlu yaşamışlar.                                                                    
                                                           Nehir Gelengül

              Çevrim İçi Eğitim
          Hepimiz için yeni bir başlangıç olan çevrim içi eğitim 
önceleri beni çok endişelendirmişti. “Acaba nasıl olacak?”, 
“Ben bu çevrim içi eğitimde mutlu olacak mıyım?”, 
“Öğretmenlerimin anlattıklarını anlayacak mıyım?” gibi 
sorular durmadan kafamda dolaşıyordu. Ancak 
öğretmenlerimin hazırladığı renkli sunumlarla derslerimiz 
başlayınca endişelerim kalmadı. Anlatılanları anlıyordum. 
Derslerimiz de çok zevkli geçiyordu. Ama “Böyle devam 
etsin mi?” diye sorarsanız, “Hayır.” derim. Korona 
günlerinin bir an önce bitmesini ve eski günlerimize geri 
dönmemizi çok isterim.                                                                           Demir Salih Demirtaş
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Menekşe 
ELDEK

Özlem KATRİN Miss Iris

Dear Students,

We had a great time 
together. You are all 
brilliant students. I 
wish you good health, 
happiness and 
success.  I love you all. 
I will miss you

Ela 
DUTKUNER

Eleyna 
NEVZAT

Elif KIL

Sevgili öğrencilerim,

Yüreğinizdeki sevgi, aklınızdaki merak ve 
öğrenme isteği,
gözlerinizdeki yaşam sevinci hiç 
bitmesin.Hayatınız boyunca 
karşılaşacağınız zorluklar sizi 
yıldırmasın. 
Çalışmayı asla bırakmayın. Hep çok 
çalışın. Unutmayın ki, başarının yolu çok 
çalışmaktan geçer.
Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.



1170 171

SINIF 4F
       Okulum
Ne güzeldir okulum
Kardeş dediğim arkadaşlarım
Anne, baba gibi öğretmenlerim
Harika geçen derslerim
Oyunlarla dolu teneffüslerim

Ne güzeldir okulum
Her gün heyecanla koştuğum
Yeni bilgilerle kavuştuğum
Çok mutlu olduğum
İkinci evim, güzel okulum
                                    Zarif Dayı

                                               Eski Güzel Günler
       Bir virüsün hayatımızı bu kadar çok etkileyebileceğini asla tahmin edemezdim. Bu virüsten 
önce okulumuza gidebiliyor, dışarıya rahatça çıkıp oynuyor ve sevdiklerime sarılabiliyordum. 
Oysa şimdi her şey çok değişti. Arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden, tüm sevdiklerimden 
uzak bir yaşam sürüyorum. Bu yeni yaşam şeklini çok sevdiğimi söyleyemiyorum. Umarım en 
kısa zamanda salgın biter ve eski güzel günlere geri döneriz.                                Batuhan Kolaylı 

                                      Çevrim İçi ve Yüz  Yüze Eğitim
                Bütün dünyayı saran Covid 19 salgını başladığından beri okulumuzda yüz yüze eğitim   
 yapamıyoruz. Bilgisayar ve tabletlerimiz aracılığı ile internet üzerinden ders yapıyoruz. 
Çevrim içi eğitimin en iyi yanı bizleri Covid denen virüsün yarattığı salgından korumasıdır. 
Ancak çevrim içi eğitimin olumsuz yanları da vardır; Arkadaşlarımızla beraber olamamak, toplu 
oyunlar oynayamamak, öğretmenlerimizi görememek gibi. Bizler sevdiklerimizi, sevdiklerimiz 
de bizi özlemiştir. Yine de hayata olumlu bakmak gerekir. Unutmayalım ki, yüz yüze ya da 
çevrim içi eğitim hiç fark etmez, ikisi de bizlerin iyi yetişmesi içindir.                           Demir Kerem Köysüren                  
                                                                                                          

                      Okulumu Özledim
         Covid 19'dan önce her sabah okulumuza gider, 
derslerimizi sınıfımızda yapardık. Öğretmenimizin 
anlattığı dersi daha iyi anlardık. Dikkatimiz dağılmazdı. 
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Bu yüzden derslerimizi anlayamadığımız zamanlar olur. 
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dönmek istiyoruz. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve 
okulumu çok özledim.                                                                                                                                         Süleyman Mertler 

                                           Pandemi Doğaya İyi mi  Geldi?
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denizlerde sürekli çöplerle karşılaşıyorduk. 
      Pandemiden sonra insanlar dışarı çıkamadığı için doğa kendine gelmeye başladı. Her ne 
kadar hayatımızı kötü yönde etkilese de hayvanları ve doğayı iyi yönde etkiledi. Birçok insanın 
üzülmesine sebep olan bu virüsten umarım kısa zamanda kurtuluruz.                                     Elif Kıl                                                                                      
                                                                   

             Hayalimdeki Ülke
          Hayalimdeki ülkede virüs nedeniyle insanlar ölmüyor. Çocuklar 
okula gidiyor ve teneffüslerde arkadaşlarıyla futbol oynayabiliyor. Her 
yer yemyeşil, ağaçlık ve çiçek dolu. İnsanlar birbirine saygılı ve kavga 
etmiyorlar. Etrafta bir sürü çocuk parkı var ve çocuklar o parklarda 
çok eğleniyorlar. Hayalimdeki ülkede her zaman güneş var ve bu 
yüzden her zaman denizde yüzülebiliyor. Hayalimdeki ülkede çok 
mutlu olan çocuklar büyüdüklerinde o ülkeyi daha da güzel yapıyor.                                 
                                                                       Tuna Kağan Ertuna                                                         
                                                                                                                                                           

                                                                         Yeni Yaşam
           Arkadaşlarımla birlikte olduğum zamanlar benim en mutlu olduğum anlardır. Ama uzun zamandır onları göremiyorum. 
Onlarla sadece çevrimiçi derslerde buluşuyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Okuluma gitmek, derslerimi çevrim içi değil de 
sınıfta yapmak, teneffüslerde arkadaşlarımla top oynamak, eğlenmek istiyorum. Aynı eskisi gibi... Bu yeni yaşam şeklimizi hiç 
sevmiyorum. Bu yaşam şekline bizleri mecbur eden virüse sesleniyorum: “Ne olur bizi bırak. Çünkü biz sevdiklerimizi çok 
özledik”.                                                                                                                                                                        Mustafa Devecioğlu

                                 Çocuk Diyarı 
        Her çocuk iletişim kurabilir. Nasıl mı? Hadi gelin Çocuk Diyarına 
gidelim. Çocuk Diyarında sadece çocuklar yaşarmış. Bu diyarın çok 
iyi bir de kraliçesi varmış. Adı Buzlu Dondurmaymış. Bu  diyarda 
herkes arkadaşmış. Lakin Patlıcanlı Dondurma adında bir çocuk, 
arkadaşları ile iletişim kurmakta sıkıntı çekiyormuş. Bu yüzden hiç 
arkadaşı yokmuş. Bir gün bu diyarın kahramanı Çikolatalı Dondurma 
Patlıcanlı Dondurma' ya, “Kendine güven, arkadaşlarınla iletişim 
kurabilirsin. Çocuk Diyarında bütün çocuklar mutlu, sevecen, 
birbirini anlayan çocuklardır.” demiş. Bunun üzerine Patlıcanlı 
Dondurma diğer çocuklarla konuşup, iletişim kurarak arkadaş olmuş. 
O kadar mutluymuş ki, Patlıcanlı Dondurma mutluluktan çileğe 
dönüşmüş.
     Ve bütün çocuklar Çocuk Diyarında tatlı ve huzurlu yaşamışlar.                                                                    
                                                           Nehir Gelengül

              Çevrim İçi Eğitim
          Hepimiz için yeni bir başlangıç olan çevrim içi eğitim 
önceleri beni çok endişelendirmişti. “Acaba nasıl olacak?”, 
“Ben bu çevrim içi eğitimde mutlu olacak mıyım?”, 
“Öğretmenlerimin anlattıklarını anlayacak mıyım?” gibi 
sorular durmadan kafamda dolaşıyordu. Ancak 
öğretmenlerimin hazırladığı renkli sunumlarla derslerimiz 
başlayınca endişelerim kalmadı. Anlatılanları anlıyordum. 
Derslerimiz de çok zevkli geçiyordu. Ama “Böyle devam 
etsin mi?” diye sorarsanız, “Hayır.” derim. Korona 
günlerinin bir an önce bitmesini ve eski günlerimize geri 
dönmemizi çok isterim.                                                                           Demir Salih Demirtaş
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success.  I love you all. 
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Sevgili öğrencilerim,

Yüreğinizdeki sevgi, aklınızdaki merak ve 
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gözlerinizdeki yaşam sevinci hiç 
bitmesin.Hayatınız boyunca 
karşılaşacağınız zorluklar sizi 
yıldırmasın. 
Çalışmayı asla bırakmayın. Hep çok 
çalışın. Unutmayın ki, başarının yolu çok 
çalışmaktan geçer.
Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun.
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Class 4F

Chocolate Planet
 In the Chocolate Planet, there 
are a lot of houses. There are 
chocolate pools. There is no 
sun. It isn't a hot planet. It is 
very cold and rainy. The roads 
are  made from  candy sticks 
and traffic lamps are colourful 
candies. The cars have white 
lamps and big biscuit wheels. 
These cars  give chocolate to 
children. There isn't any 
market to buy chocolate 
because everywhere  is 
chocolate in my planet  .
Mustafa ÖZŞENTÜRK

Ice cream Planet
I wish I had an ice cream planet 
where I live with all my friends. I can 
eat as much as I want and whenever 
I want. My planet has  all kinds of ice 
cream. Only children can live on my 
planet. It is a colorful planet where 
children have all they want. The sky 
has seven colors. All the colours are 
mixed, everything is infinite. 
Everyone is happy and all dreams 
come true. Friendship is eternal and 
hopes are always green. It is  a 
planet that no one can harm or touch. 
Ahmet Taha DUYGU

The Kind Planet
My dream planet is called the 
kind planet. Everybody helps 
each other. It's a beautiful place. 
The most important things are 
loving, helping each other and 
being happy. We need to take 
care of these things and protect 
them. Hale Sevcan ALTINTAŞ

My Dream Planet: 
Lami World

My dream planet is 
called Lami World. It is 
octagon shaped and it`s 
made of grass, water, 
rocks and trees. In my 
dream wor ld,  only 
animals such a lambs, 
baby goats, llamas and 
cats and dogs live. It is 
mainly sunny but very 
rarely it snows while it`s 
sunny. Only once a year 
it rains burgers, nuggets 
and chips for a treat. On 
Lami planet, there is a 
president of animals 
called Shama Lama 
Ding Dong. They all live 
happily in their world.  
Eleyna NEVZAT

 My Dream Planet
A planet that has no danger, that also 
has respectable and clean people, an 
education system that teaches all and 
equally. A magical place where 
everyone's dreams come true. A 
place where the differences between 
men and women don't matter. Every 
child is free. Everyone is hard 
working. A planet that has been 
created by 2 meteors clashing. Then 
everything to start filling up slowly. 
Oxygen began to spread slowly, then 
animals emerged, then humans 
began to take over. As people evolved 
they got smarter and smarter. Dreams 
of people come true.  Alya EREN 

 

PLANETS

My Dream Planet
My dream planet's name is SMARTIS. It is red, yellow and  brown. It´s 
always summer in my planet. There is a holiday place. Everyday it  rains 
chocolate. Only children can go to this planet. There is a big chocolate 
pool. Children play in the chocolate pool.There is a big game center. 
Children have lots of fun on this planet. Celal BEYİT

 

My Dream Planet
My dream planet is free 
from corona. Children 
can play games outside. 
There is a waterfall full 
of kebab and chocolate. 
Everybody is happy. 
Children play and sing. 
There are beautiful 
birds everywhere. 
Bertuğ SEKMENTopik Planet

Hi! My name is Ela. My dream planet's name 
is Topik Planet.  It is a beautiful planet. It is a 
good one. All the people are happy in my 
planet. It is very fat. It is sunny and warm.  
Children play games every day. 
Ela DUTKUNER

Hamburger Land
My dream planet is Hamburger Land. Everywhere is sea pool. There are lots of parks 
and everywhere is grass. There is a waterfall full of lahmacun, meatballs, kebab and 
ice cream. There is milk chocolate. Children play and sing everywhere. There are lots 
of playstations, nintendos, X-boxes and TVs. There are lots of balls, birds and dogs. I 
live there with my friends.  Ömer BİLGİNAYLAR
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child is free. Everyone is hard 
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always summer in my planet. There is a holiday place. Everyday it  rains 
chocolate. Only children can go to this planet. There is a big chocolate 
pool. Children play in the chocolate pool.There is a big game center. 
Children have lots of fun on this planet. Celal BEYİT

 

My Dream Planet
My dream planet is free 
from corona. Children 
can play games outside. 
There is a waterfall full 
of kebab and chocolate. 
Everybody is happy. 
Children play and sing. 
There are beautiful 
birds everywhere. 
Bertuğ SEKMENTopik Planet

Hi! My name is Ela. My dream planet's name 
is Topik Planet.  It is a beautiful planet. It is a 
good one. All the people are happy in my 
planet. It is very fat. It is sunny and warm.  
Children play games every day. 
Ela DUTKUNER

Hamburger Land
My dream planet is Hamburger Land. Everywhere is sea pool. There are lots of parks 
and everywhere is grass. There is a waterfall full of lahmacun, meatballs, kebab and 
ice cream. There is milk chocolate. Children play and sing everywhere. There are lots 
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live there with my friends.  Ömer BİLGİNAYLAR



SINIF 4G

Çevrim içi kimse yok
E biz de ne yapalım sıkıldık çok
Ve de özledik herkesi
Rahat duramıyoruz evde ki
İçimizde hep bir korku
Mutluluk istiyoruz bize çok mu?
İçerisi var dışarısı yok
Çevrim içi insan çok
İnternetten gördüğümüz
Ders dediğimiz şey
Eğer hep sürecekse
Rahat değil bilginize
Söyleyeyim yine de size
                                 Ela Su Atıl

Pandemi çıktı ortaya
Artık evlerdeyiz
Nasıl bulaştı bu virüs herkese
Dolaşa dolaşa
Eminim bir gün bitecek
Mutluluk geri gelecek
İşte aşılar yolda
Sonun gelecek yakında
Üzüntülerin yerini huzur alacak
Rahat dolaşacağız dışarıda
Elbet kurtulacağız
Cesaret ve
İnançla
                          Alya Gürbüz

Korona ne yazık ki girdi hayatımıza
Ovalasak ellerimizi iyice
Rahatı kaçar mı bu virüsün?
O öyle bir virüs ki
Ne yazık ki tüm evreni sardı
Adamızda da takılıp kaldı
Vazgeçmesek yine de
İnanıp, mücadele etsek
Rahatı kaçar mı bu virüsün?
Üzerimize düşen görevleri yaptıkça
Sağlıklı günler yakın unutma!
                                 Doruk Soyseven

Uzaktan eğitim  gibidir çünkü bizden uzakta olan öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı dürbün
yakından görmemizi sağlar.
Uzaktan eğitim gibidir çünkü salgın öneminde bizi eğitimsiz kalmaktan kurtardı.süper kahraman 
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü ne zaman biteceğini bilemeyiz.Çin Seddi
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü bizi bir odada kalmaya zorlar.        hapishane                    Yaprak Ülker                                             

Uzaktan eğitim  gibidir çünkü gördükçe öğreniriz.dünya
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü bizi hastalıklardan korur.aşı
Uzaktan eğitim  eğitimi gibidir çünkü biraz yavaştır ve sabır gerektirir.köpek
Uzaktan eğitim gibidir çünkü günümüz bir odanın içinde ekrana kafes 
bakarak geçer.                                                                           Ela Şensoy

Uzaktan eğitim  gibidir çünkü eğitim ihtiyacımızı gidermek için hemen yetişti.hızır
Uzaktan eğitim gibidir çünkü biz öğretmenimizi nerede olursa olsun hep dinleriz.sınıf 
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü bilgisayarın önünde hareketsiz şekilde otururuz.yapışkan
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü internet kopunca dersten geri kalırız.bilgiye aç bir öğrenci
                                                                                                                     Havva Ateşli

Uzaktan eğitim  gibidir çünkü kendimi sınıfımdaymış gibi hissederim. okul
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü derslerimizi yapmamızı sağlar.kolaylık
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü yüz yüze ders yapamıyoruz.tuzu az yemek
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü arkadaşlarımızla oyuncakları olmayan bir okul
görüşüp oyun oynayamayız.                                                      Derviş Yücetürk

Uzaktan eğitim gibidir çünkü her gün arkadaşlarımı görüyorum.sınıf 
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü düğmeye basıp derse girerim, düğmeye          kumanda
basıp dersten çıkarım.
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü arkadaşlarımı sadece tabletten görebilirim. karantina
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü ders dinlerken dışarıdaki sesler öğretmenimi karmaşa
dinlememi engeller.                                                                                         Hasan Kutay

Uzaktan eğitim  gibidir çünkü eğitim uzaktan da olsa hayat boyu devam edecek. hayat
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü her gün yeni bilgiler öğreniriz.kitap
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü bizi yalnızlaştırır.kardeşsiz çocuk
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü bilgileri okulun dışından almak güzel değil.                                                           mutfaksız ev  
                                                                                                             Taçmin Tekman

Uzaktan eğitim  gibidir çünkü yüz yüze eğitime bir türlü geçemiyoruz.virüs
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü yanımızda kimse yoktur.boş bir oda
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü uzaktan da olsa eğitim almamız bizi mutlu eder.hediye
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü uzaktan eğitim alacağım hiçbir zaman aklıma efsane
gelmezdi.                                                                                            Alparslan Mert Horoz

Uzaktan eğitim gibidir çünkü bilgisayara dışarıdan baktığımızda içi boş gibi gözükse nar 
de her gün birçok bilgi öğreniriz.
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü olmasaydı hayatımız kararırdı.güneş
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı uzaktan tadı acı bir ilaç
görmek hiç güzel değil.
Uzaktan eğitim  gibidir çünkü internet koptuğunda dersi dinleyemem.ince bir ip
                                                                                                         Abdullatif Kaşdaş

    Tükensin Korona
Her zaman birlikteydik
Ama artık ayrılık vakti geldi
Korona denilen bu virüs 
Karantinayı bizlere getirdi

Maskeni tak, önlemini al
Umutlarını tüketme hiç
Bırak tükensin Korona
Elbet sevinecek tüm dünya
                    Artun Gümüşok

UZAKTAN EĞİTİM ........ GİBİDİR ÇÜNKÜ .......

4G

Artun 
GÜMÜŞOK

Abdullatif 
KAŞDAŞ

Ali BABAHAN Alparslan Mert 
HOROZ

Alya GÜRBÜZ Arın İNANÇLI

Beren ARAL Boran 
NOROĞLU

Derviş 
YÜCETÜRK

Doğa OLGUN Doruk 
SOYSEVEN

Ela Safiye
DAĞDELEN

Ela 
TEKSAMANCI

Elvin 
ÇAVUŞOĞLU

Hasan KUTAY Hasan 
ÖZTÜMEN

Ela Su ATILEla ŞENSOY

Nisa DOĞU Yaprak ÜLKERTaçmin 
TEKMAN

Nevruz 
ABUÇAVUŞ

Havva ATEŞLİ Mina 
GAZİVODA

Heran AKARTÜRK Miss Angel

My dear students,

It has been a pleasure 

teaching you and 

watching your 

successful performance. 

I would like to thank you 

all for this year. I am 

very lucky to have been 

your teacher. You are all 

very special to me. Love 

you all.

Sevgili Çocuklarım,
  
Sizlere iki yıldır eşlik ettiğim için kendimi 
hep çok şanslı hissettim. Biz, birbirimize 
kan bağıyla olmasa da kalp bağıyla 
bağlandık. Birlikte olduğumuz bu sürede 
aramızdaki sevgi ve saygı hiç eksilmedi. 
Umut, heyecan ve mutlulukla ışıldayan 
gözleriniz daima başarıyı aradı. 
Serüveninize bu samimi duygularla, en 
güzel başarıları elde ederek devam 
etmenizi diliyorum. Her zaman yanınızda 
olacağım. Sizi çok seviyorum.
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4G SCIENCE LAB 

4G-Elvin Çavuşoğlu 
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Class 4G

PLANETS

Seven Stars 
Planet

My planet's name 

is Seven Stars. It is 

blue and has 

seven stars around 

it. There is water 

and air on the 

planet. It is very 

large. 

Ali BABAHAN

 

Elanet Planet
On my planet, life is 

interesting because 

there isn't any 

oxygen. People wear 

their oxygen masks. 

Houses fly around 

and people fly too. 

There is a huge 

ocean around it. It is 

very beautiful. I love 

my planet.

Ela DAĞDELEN

 

Newsage
This planet is called 

Newsage. There are 

just pigeons.This 

planet is made of 

newspapers. There 

are only pigeons here 

because pigeons 

deliver messages 

and news to other 

planets.

Elvin ÇAVUŞOĞLU

 

Colourful 
Planet

The name of this 

planet is Colourful 

Planet. Animals, 

people, houses and 

places are very 

colourful. It has all 

the colours on this 

planet. 

Boran NOROĞLU

 
My World

This is my world. It is wonderful and beautiful. It is inhabited by huge number of living organisms. There are 

birds, fish, meadows, insects and other animals. I love animals. I think they are very lucky. They don't have 

any problems like human beings. They are free to go where they want and they also do what they want. 

They are not forced to eat the things they don't like to eat like us. I love my planet. Ela TEKSAMANCI  
My Wild Planet
My planet's name is Wild. There is oxygen in my planet. 

Only wild animals live on my planet. The shape of the 

planet is square. My planet is very big. It is like a thick 

forest. There are a lot of trees but it is very dangerous 

because of the wild creatures. Mina GAZİVODA

My Happy World
In my world, everybody is happy. All animals get along 

with each other. There are colourful flowers everywhere. 

There is never sadness on my planet. No one fights each 

other. There is a lot of fun in my world. Doğa OLGUN

Sweet Planet
My planet is full of sweets. The sea is made of chocolate and 

lakes are made of caramel. Trees are made of apple sugar. 

Clouds are made of marshmallow. On my planet, you can eat 

everything and drink chocolate from the sea. The house is 

shaped like a candy on my planet. My planet is so sweet and 

delicious. Arın İNANÇLI  

Sunlight Planet
Sunlight is my planet. On this 

planet, there are lots of precious 

stones like a diamond and an 

emerald. It is cold but it is the 

brightest planet in the sky.

Hasan ÖZTÜMEN

My Colourful Planet
My planet's name is Colourful Planet. There are a lot of different 

colours on my planet. Only children can visit my planet. Children 

like colours and the colours represent children. They can have fun 

on the planet. I love my planet. Nisa DOĞU  
Green Planet
My planet is very green and clean. It takes its name from its colour. 
The lakes and rivers are green. One side is very colourful. The other 
is only green. There are trees and flowers on my planet.They are 
very big and tall. My planet is very beautiful.  Nevruz ABUÇAVUŞ 

Mars
My planet's name is Mars. If they sent me to Mars, I 
could fly there because of the atmosphere. To me 
Mars is an orange place with trees and flowers but it 
is a very cold and dry place. I wish it could be like 
Earth so we could live there and visit our friends 
every day.Beren ARAL 
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                                 Empati
Empati yapalım.Empati yapmazsak,anlayamayız 
kimsenin ne hissettiğini. Kendimizi onların yerine 
koyalım. Bir şey yaparken sadece kendimizi değil, 
onların da ne hissettiğini düşünmezsek olmaz asla. 
Hep empati yapalım.                                        Belçim Erk                      

                                         İletişim  
                          İletişim kişiler arasında duygu ve düşünce alış 
verişidir. Eskiden insanlar gazete, dergi ,telgraf ,daktilo ,radyo 
ve  televizyon ile haberleşirlerdi. Bunlardan sonra en yeni 
iletişim aracı olan telefon çıkmıştır. İnsanlar iletişime nerdeyse  
her zaman ihtiyaç duyarlar. Artık insanlar istedikleri zaman 
birbiriyle konuşabilir. Hatta farklı ülkede olsalar bile birbirlerini 
hem görüp hem de konuşabiliyorlar. Bazen yaşamımız bile 
iletişime bağlı olabiliyor. Kısaca iletişim insanlar için çok 
önemlidir.                                                                                                                                                        Mira İnalöz                                                    
 

                Dostluk ve Arkadaşlık
         Dost, zor zamanımızda elimizden tutup bizi 
kaldırabilecek kişidir. Her insanın hayatında mutlaka 
gerçek bir dosta ihtiyacı vardır. Hem güzel günlerde 
mutluluğumuzu paylaşan hem de zor günlerimizde 
sıkıntımızı hafifletmemize yardımcı olan kişiler gerçek 
dostlarımızdır. Dostluk kolay elde edilen bir şey değildir. 
İki kişi fedakarlık çerçevesinde zor günlerden geçtiğinde 
ve birbirlerine destek olduklarında bu arkadaşlık ilişkisi 
zamanla dostluğa dönüşür. Eğer sizin de gerçek anlamda 
bir dostunuz varsa ona sımsıkı sarılın ve hiç bırakmayın. 
Çünkü dost karların içinde açan bir çiçek gibidir. Onu 
bulduktan sonra kendisine gereken değeri vererek asla 
kaybetmemek gerekir.                      Mustafa Kaan Kahraman                                                                                                        
                                                   

Okulumu Çok Özledim
Okulumu çok özledim
Eskiden uyanırdık erkenden
İlk önce yüzümüzü yıkar
Ardından dişlerimizi fırçalardık
Çantamızı alıp koşardık okula
Okulda oyunlar oynardık
Ders bittikten sonra eve giderdik
Ne güzel günlerdi..
Okulumu özledim
Öğretmenimi özledim
Bahçesinde koşarak oynadığım
Arkadaşlarımı özledim.
                         Şengül Zabit.

                                                
   

                             Pandemi Süreci
                Evde pandemi süreci çok sıkıcı geçti. İlk dalga 
çok da kötü değildi ama ikinci dalga geldi geleli işler 
kötüleşmeye başladı. Arkadaşlarımı çok özledim, 
öğretmenlerimi de. Ama biraz sabır ile  hepsi bitecek.  
Karantinada arkadaşlarım ile konuştum, oyunlar 
oynadım ve yeni oyunlar keşfettim. Eğlendim ama 
arkadaşlarımı çok özledim. Ve karantinada yaptığım en 
güzel şeylerden bir tanesi dizi veya film izlemek oldu. 
Netflix’te bir sürü film izledim. Sağlığımız için lütfen 
evde kalalım ve sabredelim.                                       Doruk Atalay                                               
                                                                                                                                                         

                             Pandemi Günleri
         Dünyayı saran Covid 19 bizim ülkemize de  gelmiştir.  
Ne yazık ki ben de bu hastalığa  yakalandım. Benim bu 
hastalığa yakalanışım amcamdan abime bulaştı, abim de 
Covid 19 olduğunda bizi karantinaya aldılar. Annem, 
anneannem ,ben, babam hepimizi karantinaya aldılar. 
Pazar günü bize pcr testi yapıldı.  Sonucumuz akşam üstü 
geldi.  Annem, babam, anneannem negatif,  ben pozitif 
oldum.  Pazartesi günü  hastaneye gittik.  Orada kanımı 
aldılar, kan tahlili  yaptılar. Bizi Royale Palace oteline 
götürdüler.  Unutmayın maske, mesafe, hijyen...                                                                        
                                                                Zekayi Sürel                                

                             Okulumuzun  Bize  Faydaları
       Okulumuz bize birçok şeyi öğretir. Okulumuzda sosyalleşiriz ve 
hiç yalnız kalmayız. Yani eski arkadaşlarımızla büyüdüğümüzde de 
arkadaş kalabiliriz. En önemlisi okul bize disiplini öğretir. Mesela  
gece  vaktinde  yatar, sabah erken kalkarız  ve daha birçok şey. 
Okuma yazmayı, matematiği, sosyal bilgiler, spor yapmayı, resim, 
bilgisayar ve bir çok çalışmayı okulda öğreniyoruz. Kısaca okul:  
kazanmak isteğinin duygusudur. Buna en önemli sebep olan 
öğretmenlerimizdir, onlarla yüz yüze eğitimizin tamamlanması 
okulun bizlere verdiği en önemli faydadır.   Mustafa Kemal Çağlar                                                                           
                                                                       

Virüsün Doğum Günü
Virüsün doğum günü partisinde,
Herkes ona şarkı söyleyip,
Hediyesini veriyormuş.
Virüs çok mutluymuş
Pastanın üstüne,
1 yaş mumu koymuş.
Tam mumu üfleyecekken,
Birden kapı çalmış.
Virüs kapıyı açınca,
Doktorları görmüş karşısında.
Doktorlarda ona hediye getirmiş,
Virüs korksa da hediyesini açmış.
Virüs hediyesini açınca,
İçinden aşı çıkmış.
Doktorlar aşıyı alıp,
Onu kovalamaya başlamışlar.
                            Tanem Karabulut

                                Korona Virüs ve Okulum
        Korona virüs aslında bolca rastlanan bir virüstür. Korona virüsü 
yüzünden okullarımız  geçen sene mart ayında kapandı o yüzden 
dört ay online eğitim gördük. Okulumuza hiç gitmedik. 
Öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı çok özledik.  İnsanlar başka 
insanlardan kendi güvenlikleri için uzak durmaya başladı ve  bir çok 
insan evden dışarıya çıkamadı. Korona virüs vaka sayısı artışa geçtiği 
için tüm işletmeler ve okullarımız kapandı. Umarım korona virüsü 
sona erer ve herkes normal yaşantısına geri döner.                                                                           Sami Alvin Ergil                                                   

                                                                                        Kültürümüz 
       Kültür, bir toplumun kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerdir. Her toplumun kültürü farklıdır. Bu 
farklılıklar çevre ve yaşam koşulları, coğrafi koşullar, iklim, dinsel inançlar gelenek görenekler olarak sayabiliriz. Türk 
toplumunun kültürü zengindir. Bu değerler binalarımız, giysilerimiz yemeklerimiz gelenek ve göreneklerimizdir. Aileler, 
kültürlerini çocuklarına öğretmeli ve yaşatmalıdır. Ben de kültürümüzü daha yakından tanımak ve öğrenmek için bir kültür yeri 
olan Derviş Paşa Konağı'na gittim. Orada tarihi eserler, kıyafetler, aydınlatma araçları,  mutfakta kullanılan araç ve gereçleri 
görüp tanıdım. Toplum olarak kültürümüze sahip çıkalım. Gelecek nesillere kültürümüzü öğretelim.                                                                             Ela Karacamert                                                                                                                                                                                                 
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Dear students, 

First of all, I would like to thank 

you all for the effort and 

patience you have shown in this 

year. Always make learning a 

lifestyle. Don't be afraid of 

fai lure. Learn from your 

mistakes. Always be confident. 

Remember, success cannot be 

achieved without asking or 

working.

                                                                                                                                             
Miss Grace

Beren KÜÇÜKBelçim ERK

Mert Ali 
DELİGÖZ

Mustafa Kaan
KAHRAMAN

Tanem 
KARABULUT

Sevgili öğrencilerim,

Bu ders yılında gösterdiğiniz 
sabır ve çalışmalarınız için 
teşekkür ederim.
Siz öğrenmek için sorgulayın, 
araştırın ve öğrendiklerinizi 
yaşam biçimine çeviriniz.
Sevin , farklılıklara saygı 
gösterin ve iyi bir insan olun.
Gelecek sizin ellerinizde...
Hepinizi sevgiyle kucaklarım...
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Arkadaşlarımı özledim.
                         Şengül Zabit.
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Class 4H PLANETS

           My Dream Planet
 I sometimes dream to live on a planet called Peace planet. On this planet all living things, I mean humans, 

animals and plants have equal rights. Nobody wants to kill each other. This planet has high technology but 

nobody uses this technology to make guns. This technology makes people feel comfortable. On my dream 

planet, you can see flying cars, motorbikes and bicycles. Some of the animals use these cars, motorbikes and 

bikes. The most important thing about this planet that there is no garbage around us. Mert Ali DELİGÖZ

                       My Dream World
 In my dream world there is no war or disease. People are very happy and healthy. Days are beautiful and no one 

hurts each other or no one gets sad. Forests are big in my dream world and they are never burnt. In my dream world, 

people always protect animals and animals are very happy. I hope we will have a more beautiful world in future and 

all of the people will be happier. Türkmen YİĞİTCAN

Doughnuts World 

Hi! Welcome to my doughnuts world. In my doughnuts world, there are doughnut trees, doughnut houses and doughnut 

cars. In my dream world people are made of doughnuts, too. In this world, everybody is very happy. They don't know 

how to cry, how to be angry. They always sing songs and dance. Doughnut people can't lie or harm anybody. They don't 

use money, they share everything. Maybe that's why they are always happy. My dream world is so colourful and this is 

another reason that I love it so much.  Gülenay ÇAĞLAR 

                                   Planet: Son
Hello! My name is Son. I am a planet. There is no life on me. 

So there aren't any human beings, any animals or plants 

living on me. No one can live here, because I am a very cold 

planet. I have got 69 satellites. I am the last planet in the solar 

system. I have my own sun and it is called Falko. Falko is 

very very hot of course. Gökay KABABIYIK

My Dream World 
In my world, there are only flowers and trees. I'm not 

a human being there. My world is clean. Animals are 

very happy and they live in a beautiful forest. In this 

world, I am the only living creature. I am happy there 

because I can do whatever I want. In my world I am 

always free. Duru İnci ASLAN 

My Dream World
My dream world that I want to live in is very clean and very 

healthy. I want to live there with my family and with my 

friends. There are lots of my favourite food and drinks in that 

world. My favourite food is SUSHI and my favourite drink is 

LEMONADE. There would be lots of restaurants and 

hospitals. There would be lots of flowers and trees. This is 

my dream world. Mehmet DAVUT                                                                                                    

The Life In My Dream 
World

 First of all, I would like a huge 

chocolate waterfall and I 

want to have purple flowers, 

purple houses and purple 

trees. I want a very big and 

very beautiful sea. In this 

world there is no rubbish. I 

wish animals and humans 

could live happily without any 

disease. Beren KÜÇÜK
Lovely Planet
My planet has pink flowers, a pink sky and pink clouds. The 

planet has also pink candy houses, a smiling yellow sun. 

There are lots of big candy apples in trees. Only girls can 

enter this planet, no one else. Everyone can get the toy they 

want. All the food on this planet is pink. Children songs 

always play on this planet. Children never grow on this 

planet. Pembe MERSİNİ.                                                                                                                               

                                                                       

My Planet
 The name of my planet is Hutul. It is 

navy blue and yellow. It is always sunny. 

Children rule this planet. The trees are 

lollipops and there is no money. 

Everybody is happy in this planet. 

Salih ATASER                                                       A Perfect and Beautiful World
If it is possible, I would like to live in a perfect and beautiful world. People respect  each 

other in this world. They wouldn't pollute our world and our environment. Everybody helps 

each other. They even help poor animals.We must do things that make us feel good. We 

also try to make other people happy. In my dream world, people are very respectful and they 

take care of other poeple, animals and the environmen. Efil Naz GÜLER
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Değerli çocuklarım.

Doğru ve emin adımlarla 

yürüyeceğiniz hayat 

yolunda, başarı ve mutluluk 

her zaman sizinle olsun.

Dear students,

Wishing you all the very best 

for the future.  May you all be 

successful and happy in life.  

Set your goals high and 

always dream big.

5A

Müjde ALDAĞ Miss Debbie

Aıza ZAKARIA Berat DEMİR Deran 
DALYAN

Elin
KAMBUROĞLU

Ezgi Nur
AYDAĞ

Ener Emin
İMRALI

Firdevs 
ERGEZEN

Günay Berk 
KELEŞZADE

Hasan
ÇİZENEL

Enes 
ÇETİNER

Kamil ÖZER Kerem Alp
ÖZER

Kuzey
GÜNDOĞDU

Laren CERAL

İdil Ada 
AVVURAN

Nidai BEYAZ Tanem KISA Zehranaz
BOZKURT

Mehmet Tayfur
ALŞAN

İlker ÇAĞLAR

Mert Abdullah
PEHLİVAN

Olcay ÖRÜ Sevda VOLKAN

MEZUN OLUYORUM

İlkokul bitti; arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden 
ayrılacağım için çok üzgünüm.

Okulumun her köşesinde, arkadaşlarımla birlikte 
yaşadığımız birçok anım oldu. Pandemiden dolayı 
arkadaşlarımızla  okul bahçemizde oyunlar oynayamadık. 
Öğretmenlerimizle birlikte yapacağımız aktiviteleri, yüz 
yüze gerçekleştiremedik. Buna rağmen uzaktan eğitimde 
öğretmenlerimizin gayreti ve çabasıyla, derslerimizi 
sürdürüp,  yeni bilgiler öğrendik. Öğrendiğimiz bilgilerle 
ortaokula en iyi şekilde hazırlandığımıza inanıyorum. 
İlkokulda beni eğiten ve bana destek olan tüm 
öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ortaokula 
geçeceğim için çok heyecanlıyım. Umarım ortaokulda da 
ilkokulda olduğumuz gibi çok mutlu ve başarılı oluruz.

Ener Emin İMRALI
Sınıf 5/A
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Değerli çocuklarım.

Doğru ve emin adımlarla 

yürüyeceğiniz hayat 

yolunda, başarı ve mutluluk 

her zaman sizinle olsun.
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MEZUN OLUYORKEN DUYGULARIMIZ

Enes Çetiner: Mezun oluyorum diye üzülüyorum. Çünkü arkadaşlarımdan ayrılacağım. Yeni bir okula 
ve yeni sınıfa başlayacağım için heyecanlıyım. Öğretmenimi, arkadaşlarımı ve okulumu çok 
özleyeceğim.

Hasan Çizenel:Beş yıl ne çabuk geçti. Bu yıl ilkokuldan mezun oluyorum. Arkadaşlarımla parkta 
oynadığımız oyunları, saklambaç oyunlarımızı, çok özleyeceğim.

Zehranaz Bozkurt: Arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzülüyorum. Güzel yeni bir yıla başlıyoruz. 
Umarım yeni arkadaşlarımla güzel günler geçiririm. 

İdil Ada Avvuran: Mezun olacağım için hem gururlu, hem de sevinçliyim. 5 yıllık eğitim sürecinden 
sonra öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için biraz da üzgünüm. Özellikle Covid-19 
salgını nedeniyle öğretmenlerime ve arkadaşlarıma sarılmadan veda ediyorum. Burdan emeği geçen 
bize yol gösteren tüm öğretmenlerime çok ama çok teşekkür ederim.

Tanem Kısa: İlkokulun son yılı, ortaokula geçeceğim için mutluyum ama arkadaşlarımdan ayrılacağım 
için biraz da üzgünüm. Hepinizi çok özleyeceğim.

Deran Dalyan: Arkadaşlarımı tanıdığım için çok mutluyum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok 
özleyeceğim. Okuluma veda etmenin üzüntüsü ile ortaokula gitmenin heyecanını birlikte yaşıyorum.

Günay Berk Keleşzade: Yakın Doğu İlkokulunda 7 yıl okudum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok 
seviyorum. Okulu bitirdiğim zaman da onları görmek isterim. Pandemi dolayısıyla arkadaşlarımı 
göremedim. Orta okulda onlarla görüşüp, bir arada olabilmeyi umuyorum. Yakın Doğulu olmaktan 
gururluyum.

Elin Kamburoğlu: İnanamıyorum! mezun oluyorum.1. sınıfa başladığımı hatırlıyorum da dün gibi 
sanki. Yeni okul, yeni ve daha zor dersler ve yeni arkadaşlar. Çok heyecanlıyım.

Berat Demir: Bu okulda çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hepsiyle çok güzel vakitler geçirdik. Sınıf 
arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki bu okuldan mezun oluyorum.

Kuzey Gündoğdu:İlkokulu bitiriyor, mezun oluyorum.Ortaokula geçiyorum. Çok  heyecanlıyım.Bütün 
öğretmenlerime verdikleri emek için teşekkür ederim.Okulumu çok seviyorum.

Nidai Beyaz: Mezun olacağım ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzülüyorum. Hepsini çok 
özleyeceğim. Yaşadığımız anılar çok güzeldi. Şimdi yeni bir okula, yeni bir binaya geçeceğiz. 
Tanımadığımız bir yer ama eminim ki yeni öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız sayesinde her şey güzel 
olacak.

Mehmet Alşan: Mezun olacağım için çok mutluyum. Okulumdan arkadaşlarımdan ve 
öğretmenlerimden ayrılacağım için biraz üzülüyorum.

SINIF 5A
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Laren CERAL : Hello!  I'm in class 5A. I'll graduate this year. I'll miss my classmates and my 

teachers. I'll go to another school and this makes me feel different. I hope I'll be together with my 

friends in my new school too.   

İlker ÇAĞLAR: This is my last year in NEJC. I am graduating. I am sad because I am leaving. I am 

excited because I will start a new school and make new friends. I will miss everybody.

Ezgi N. AYDAĞ: Hi, my name is Ezgi. I am so excited about graduation and I am very happy. I 

would like to say thank you to all my teachers who have taught me until today.

Firdevs ERGEZEN: I have been in this school for two years. At first, it was difficult for me because 

everything was new. After a while as I got to know my teachers and my new friends I became more 

comfortable at school.  During these two years, I have learned many things which helped me to 

understand the world better. I really want to say thank you to all my teachers and friends for their good 

manner. I will miss my school. I love you all.

Olcay ÖRÜ: I am very happy about graduating and I am happy that I've finished primary school. I 

will go to secondary school soon. I really want to go to a university that's why I'll work so hard. Finally, I 

want to say that I'll miss my teachers and friends.

Kamil ÖZER: I am very excited about my new school. I also feel sad because I'll leave my friends.  I 

met my friends when I came to The Near East Junior College two years ago.  

Ener Emin İMRALI : We left behind a beautiful but difficult year. I am graduating this year. I would 

like to thank all my teachers who have taught me so far. I have been waiting for this moment for a long 

time. I wish success to my friends in their school life. 

Kerem Alp ÖZER: Hi, my name is Kerem Alp Özer. I am graduating from The Near East Junior 

College this year. I am very happy about this but I am sure I will miss my teachers and all my friends. I 

think my school is the best in Turkish Republic of Northern Cyprus.

Aiza ZAKARIA: Hello, my name is Aiza.  I am graduating this year from The Near East Junior 

College.  I am very thankful to all my teachers especially my English teacher Miss Debbie.

Mert Abdullah PEHLİVAN: Hello, my name is Mert Abdullah and surname is 

Pehlivan. I'm graduating and it is going to be very difficult for me to leave my friends, 

teachers and my principal. But I'm also very happy because I'll go to secondary school. 

Sevda VOLKAN:  I came to the Near East Junior College this year 

but I love my school. I will miss my school and friends. I love my English 

teacher and class teacher. Thank you for everything my teachers.
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           İlker Çağlar
                 5A

QR kod

                        
                         Invisible Ink Experiment

                                          Materials :
              1) 2 cotton buds
              2) a brush
                                                  3) a small spoon
              4) 2 spoons of carbonate   
              5) water
              6) alcohol 
              7) a A4 size card

Method : 
1)At first, you need to 
mix carbonate and water.
2) Then, get some cotton buds 
and use them to write something
 on the card.
3) Our next step which is the final 
step is you need to mix turmeric
 and alcohol.
4) Then paint over your writing 
with this mixture
                                          
         Conclusion :
         (Why did this happen?) 
                                   1) As soon as you put some on your 
           invisible words, they all will be visible 
           on the card.                            
     
                                                                       

           Firdevs Ergezen
                       5A
  

5A SCIENCE LAB 

    İlker Çağlar
            5A
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5B
Sevgili öğrencilerim 

yaşamınızın en önemli dönüm 

noktalarından biri olan ilkokulun 

sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Her 

ne kadar da pandemi dolayısı ile yüz 

yüze olamamışsak da, çevrimiçi 

eğitim imkanları kullanarak birlikte 

olmaya çalıştık. Yaşamınızın bundan 

sonraki yeni döneminin sizlere sağlık, 

başarı ve mutluluk getirmesi en 

büyük dileğimdir. Sizleri çok 

seviyorum. Hepinize başarılar. 

I'm so happy I was your 

teacher this year. I have 

watched you work, learn and 

grow. You're very special 

students. I'm proud of you. I 

wish you all the best. I love 

you all and I will miss you.

Ayşe 
ŞEVKETOĞLU

Ada TERKAN Başar Mustafa
EYLEN

Buse 
KIRPALA 

Daren Ömer
SOYER

Deniz 
CONKBAYIR

Hassan Bakarr
BARRİE

Doruk MANİ Hasan GÜL Hilal ULAK Jasmine 
SEÇKİNER

Mert ULUÇAM 

Melis ZAİM

Nasır 
GÜMÜŞEL

Özel Duru
MEMİLİ

Rüzgar
ÇETİNALP

Sarp DALYAN

Sahil 
NALÇAKANOĞLU

Talha 
ÇETİNER

Talya OSUM Yağız Alp
TUŞTAŞ

Okyanus 
ŞENER

Veli HASOĞLU Miss Liz
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MEZUN OLURKEN 

Ada Terkan : Üç yaşından itibaren büyüdüğüm bu yuvadan ayrılıp artık Yakın Doğu Kolejlisi olarak 
devam edeceğim. Bir yıldır hayatımızda olan korona yüzünden arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden 
çok uzak kaldım ve bu senemi arkadaşlarımı görmeden geçirdim ve onları çok özleyeceğim. Yeni 
arkadaşlarımı ve okulumu çok merak ediyorum. 

Ayşe Şevketoğlu: Koskoca 5 yılın sonunda, okuluma , arkadaşlarıma ve öğretmenlerime veda 
edeceğim için çok üzgün olsam da yeni bir başlangıç yapacağım için çok heyecanlıyım. Bana değerli 
anılarla dolu bir ilkokul dönemi yaşatan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim ve hepsine ayrı ayrı 
hayatlarında başarılar dilerim. Sizi çok özleyeceğim 5B!

Deniz Conkbayır: Merhaba benim adım Deniz Conkbayır. 20 Ekim 2010 doğumluyum,11yaşındayım. 
Yakın Doğu İlkokulunda 5 senedir ilkokulu okumaktayım. Bu sene mezun oluyorum. Hem mutlu hem de 
üzgünüm. Mutluyum çünkü ortaokula gideceğim, Biraz da mutsuzum çünkü beş senelik arkadaşlarımla 
aynı sınıfta olamayacağım. Bu beş sene içerisinde çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Benim için unutulmaz 
güzel günler geçti. İleride mutlaka  ilkokul arkadaşlarımla yine görüşmek isterim.

Hilal Ulak: Maalesef bu sene de bitti. Okulumdan arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzgünüm. Fakat yeni 
bir öğretim yılına gireceğim için mutluyum. Bir yılımız daha bitti…

Mert Uluçam: Ben Yakındoğu İlkokulu 5B sınıfı öğrencilerinden Mert Uluçam. Bu yıl okulumdan mezun 
oluyorum. Yaklaşık bir yıl arkadaşlarımla birlikte yüz yüze konuşarak, birlikte futbol oynayarak şakalaşıp 
gülerek zaman geçiremedim. Bu yüzden okulumdan üzgün bir şekilde mezun oluyorum. Veli öğretmenim 
ile birlikte yüz yüze eğitimime devam etmeyi de çok isterdim. Umarım 5.sınıftaki arkadaşlarımdan bazıları 
ile yeni bir dönemde inşallah birlikte olurum. Sınıfımı seviyorum.

Nasır Gümüşel: Mezun olacağım için çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan 
ayrılacağım için de üzgünüm. Onları çok özleyeceğim. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum.

Rüzgar Çetinalp: Merhaba benim adım Rüzgar Çetinalp. 5B sınıfındayım. Yeni bir okula ve yeni bir 
öğretim şekline girebileceğim için çok mutluyum ama arkadaşlarımdan ayrılacağım için de çok üzgünüm. 
Okulumu seviyorum. 

Sarp Dalyan: Yakın Doğu İlkokuluna 6 yıl önce geldiğimde çok heyecanlıydım. Bu süre boyunca çok 
güzel arkadaşlıklar kurup güzel anılar biriktirdim. Okulumdan öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan 
ayrılacağım için üzüntülüyüm. Öğretmenlerimiz bize güzel bilgiler öğretip bizi ortaokula en iyi şekilde 
hazırladılar. Ortaokula gideceğim için çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok 
özleyeceğim. 

Talha Çetiner : Mezun olacağım için mutluyum. Arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılacağım için 
ise üzgünüm. Heyecanlıyım çünkü başka bir okula gidiyorum.

Yağız Alp Tustaş : Mezun olurken hem çok heyecanlı hem de çok üzgünüm. Veli öğretmenimi ve 
arkadaşlarımı çok özleyeceğim. En çok Hasan, Mert ve Başar ile okulda oynayamayacağım için 
üzülüyorum. Ortaokula gideceğim için seviniyorum.

SINIF 5B

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

188

CLASS 5B
Özel Duru MEMİLİ: Due to the pandemic that the whole world is in, we were very sad to spend the last two years 

apart from our school, teachers and friends, but I am very happy that I am graduating and going to a new school. I wish 

all my friends success. 

Talya OSUM: Hello to everyone at Near East! My name is Talya. The first day that I started the fifth grade, I was very 

excited because it would be my graduating year of primary school. Now the day has come… We are graduating, but 

without saying goodbye. We don't want to leave this school. We are lucky to be students of Near East. I will never forget 

my school and my teachers.

Sahil NALÇAKANOĞLU: Hello, I'm Sahil. I am so  excited  that I am graduating  from primary school this year. I 

am very happy. I will study hard. I hope I will achieve my goals and make my dreams come true.

Başar Mustafa EYLEN: Hello my name is Başar. I'm in the fifth grade. I'm graduating from my school this year. 

After graduating from primary school, I will go to secondary school. I am so sorry that I will leave my friends and 

teachers. 

Buse KIRPALA: I started to go to school when I was four years old. Now I'm in the fifth class. All these years I have 

learnt new things from this school together with my friends. Now I'm sad that I will not be in the same class as them.  

However, I'm happy because I'm very curious about college. Maybe I will be in the same class with some of my friends in 

college. I'm also very curious about my teachers and the lessons at college.

Melis ZAİM:Hello, I'm Melis. I am happy because I'm graduating this year, but I feel a little sad that I will leave my 

school. I will miss my teachers very much. I want to thank all my teachers for everything they have taught me for five 

years.

Okyanus ŞENER: I came to this school this year, but I love my friends very much even though I could not spend 

much time with them. I had good days and bad days. I'm both happy and sorry for leaving this school. I am happy 

because I will go to another school and meet new people. The reason I'm unhappy is because I don't want to leave my 

friends and go to another school.

Jasmine SEÇKİNER: Hello, my name is Jasmine and I'm a student in 5B. This is our last year at Near East Junior 

College. We have to say goodbye now. I am sad because I will leave my friends, but I am excited because I will start a 

new school. I want to thank all my teachers. I love you.

Daren Ömer SOYER: Hi, I'm Daren. I'm very excited that I will be starting my new education and academic year. I 

hope I will be in the same class with my best friends in secondary school.

Doruk MANİ: I'm Doruk Mani. I am over the moon about graduation. However, the fact that I will be separated from 

some of my friends breaks my heart.  Even though our fourth and fifth grades were ruined by the pandemic, my 

memories of primary school will always be with me, especially my teachers who taught me so much.

CLASS 5B

Hasan GÜL: We have come to the end of our primary years. I would like to 

thank all the teachers who have helped me throughout my primary school life. I will 

miss all of my friends and teachers.
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5B SCIENCE LAB 

                        
                       Magic Balloon Experiment
 
                                                        Materials :
     1) A balloon
     2) Thyme
     3) Salt
     4) A plate
     5) Wool fabric

Method : 
First, mix thyme and salt in a plate. Then, blow up the balloon and 
rub it on your clothes or hair. By doing this we are charging our 
balloon. After that, hold the balloon over the mixture. The balloon 
will attract the thyme.    
     

                                                      5B-Ayşe şevketoğlu
                    
  

Rüzgar Çetinalp
            5B

5C

Hüseyin KOZOK

Beren 
ÖNERAL

Araz SÖKMEN Besim 
KESKEN

Buğra 
ERSOY

Duru TEHDİT Elay Özay
TÖZER

Hüseyin 
ÖRENSEL

Gizem ÇELİK Kaan 
ÖZTÜRK

Laren DİLEK

Merkud 
CUMHUR

Melis Elif 
İMİL

Mert 
KARADENİZ

Su BOLCAN Şamil Vefa
KOÇ

Masal
KUŞLUCALI

Turgay Celal
SARIKAYA

Tara Serap
BUBA

Turhan Kaya
WENK

Yüksel Nilda
ÖZDEVRİM

Zekiye 
DİNARLI

Kuzey 
SERİNYÜREK

Miss Millie

Sevgili öğrencilerim,

İlkokuldan mezun olurken;
- Gülün eğlenin, mutlu olun, kızın, 
ağlayın.
- Duygularınız dans etsin 
tebessümlerinizde.
- Ezbere bildiğiniz bir şiiriniz olsun.
- Dans edin, eğlenin...
Tüm güzellikler sizinle olsun, sizleri çok 
seviyorum.

My Lovely 5C, 

It's been a great pleasure 
to be your teacher this 
year and I have enjoyed 
every moment of teaching 
you. You are absolutely 
precious. Work hard, 
believe in yourselves and 
fill your hearts with 
laughter and smile.  I will 
miss you all.
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MEZUN OLUYORUM

Araz Sökmen : Bu yıl mezun olacağım için çok mutluyum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok 
özleyeceğim. Herkese başarılar diliyorum.

Duru Tehdit : İlkokuldan mezun olacağım için çok mutluyum. Fakat bir yandan da üzgünüm. Çünkü 
okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Tüm arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok 
seviyorum.

Elay  Özay Tözer :Mezun olacağım için heyecanlı ve mutluyum. Okulumdan ayrılacağım için 
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. 

Gizem Çelik :Ben mezun olduğum için hem mutluyum, hem de üzgün. Çünkü ben Yakın Doğu İlkokuluna 
geçen yıl geldim ve pandemiden dolayı arkadaşlarım ve öğretmenlerimle fazla vakit geçiremedim. 
Mutluyum çünkü yeni bir okula başlayıp, yeni arkadaşlar edineceğim. Umarım herşey daha güzel olur.

Hüseyin Örensel :Mezun olacağım için mutsuzum çünkü 3 yaşımdan beri birlikte okuduğum 
arkadaşlarımdan ayrılacağım. Ayrıca derslerim de zorlaşacak. Ama diğer yandan da mutluyum çünkü 
yeni arkadaşlarla tanışacağım.

Laren Dilek: Mezun olurken, Bir yandan mutlu bir yandan ise üzgünüm. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi 
belki de bir daha göremeyeceğim için üzgünüm. Fakat okulumdan mezun olacağım için çok mutluyum. 
Artık ortaokullu oluyorum. Geride bıraktığım ise sadece anılarım. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok 
özleyeceğim. 

Melis Elif İmil : Çok mutluyum çünkü her yıl bir adım daha büyümeye yaklaşıyorum. İlkokulda çok güzel 
anılar biriktirdim. Ortaokulda da çok güzel anılar biriktireceğime inanıyorum. Mezuniyetimi sabırsızlıkla 
bekliyorum.

Şamil Vefa Koç : 6 yılın sonunda mezun oldum. Mezun olmakla beraber Kıbrıs'tan da ayrıldım. YDİ'de 
okuduğumdan dolayı çok mutluyum. Okulumu, öğretmenlerimi, Kıbrısı, arkadaşlarımı çok özleyeceğim.

Su Bolcan : İlkokulun bitmesine hem seviniyorum, hem de üzülüyorum.  Sevinmemin sebebi yeni bir 
okula gidecek ve yeni arkadaşlar edinecek olmam. Üzülmemin sebebi ise 5 yıldır birlikte olduğum 
arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden ayrılacak olmam.

Tara  Serap Buba :İlkokula başladığım gün çok heyecanlıydım. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Tümünün 
bana ayrı ayrı katkıları oldu. Okulumu çok seviyorum…

Turgay  Celal Sarıkaya : Mezun olacağım için hem üzgün hem de mutluyum. Arkadaşlarımı, 
öğretmenlerimi ve okulumu çok özleyeceğim. Bir yandan da yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle 
tanışacağım. Ortaokula başlayacağım için de çok mutlu ve heyecanlıyım.

SINIF 5C

CLASS 5C
Kaya Turhan WENK: My name is Kaya. I will be graduating this year. I am sad 

because I'm leaving my friends and teachers. I am also very excited because I will make 

new friends. I really had a good time at NEC. I love all my friends and my teachers.

Merkud CUMHUR: I am very happy because I am graduating from primary school. I am also very 

excited because I will start secondary school. I will miss my teachers and friends.

Besim KESKEN: Today I feel proud and joyful. I also feel sad because I have come to the end of 

these five years that I have spent with my friends and dear teachers. We laughed together, got sad 

together and learned a lot of things together. We will be finishing primary school soon but we have a 

longer and harder teaching path ahead, hopefully it will be as fun as primary school.

Masal KUŞLUCALI: I am very happy and excited because I am graduating. I also feel sad 

because I'll miss my friends, my teachers and my school. I love my school very much. 

Kaan ÖZTÜRK: I am graduating from primary school this year. I am both very happy and sad. I 

am sad because I will leave my friends and my teachers. I am happy because I'll be starting 

secondary school next year. New friends, new teachers and new lessons are waiting for me! That is 

why I am so excited. I am not a little boy anymore.

Beren ÖNERAL: I'm graduating this year that's why I am so excited. However, I feel sorry because we will go 

our separate ways and I will miss my friends and my teachers very much.

Buğra ERSOY: I am so sorry that I am graduating from my school because I am leaving my friends. At the 

same time, I feel very excited because I am graduating and I will be starting a new school. I hope we will be very 

successful in our future lives.

Kuzey SERINYÜREK: I am very happy because I am graduating. On the other hand, I am very sad because 

I'll miss my friends and my teachers very much. I love you all so much.

Yüksel Nilda ÖZDEVRİM: I am both sad and happy. I am happy because I'm graduating. I feel sad because I 

am leaving my friends and my teachers. My teachers have taught me many things and I have a lot of good memories 

in this school. I love my friends and my teachers so much. 

Zekiye DİNARLI: I am very happy because I will graduate, but I also feel 

sorry because I will start a new school and I will miss my friends.
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Araz Sökmen : Bu yıl mezun olacağım için çok mutluyum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok 
özleyeceğim. Herkese başarılar diliyorum.
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okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Tüm arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok 
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Elay  Özay Tözer :Mezun olacağım için heyecanlı ve mutluyum. Okulumdan ayrılacağım için 
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. 

Gizem Çelik :Ben mezun olduğum için hem mutluyum, hem de üzgün. Çünkü ben Yakın Doğu İlkokuluna 
geçen yıl geldim ve pandemiden dolayı arkadaşlarım ve öğretmenlerimle fazla vakit geçiremedim. 
Mutluyum çünkü yeni bir okula başlayıp, yeni arkadaşlar edineceğim. Umarım herşey daha güzel olur.

Hüseyin Örensel :Mezun olacağım için mutsuzum çünkü 3 yaşımdan beri birlikte okuduğum 
arkadaşlarımdan ayrılacağım. Ayrıca derslerim de zorlaşacak. Ama diğer yandan da mutluyum çünkü 
yeni arkadaşlarla tanışacağım.

Laren Dilek: Mezun olurken, Bir yandan mutlu bir yandan ise üzgünüm. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi 
belki de bir daha göremeyeceğim için üzgünüm. Fakat okulumdan mezun olacağım için çok mutluyum. 
Artık ortaokullu oluyorum. Geride bıraktığım ise sadece anılarım. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok 
özleyeceğim. 

Melis Elif İmil : Çok mutluyum çünkü her yıl bir adım daha büyümeye yaklaşıyorum. İlkokulda çok güzel 
anılar biriktirdim. Ortaokulda da çok güzel anılar biriktireceğime inanıyorum. Mezuniyetimi sabırsızlıkla 
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Şamil Vefa Koç : 6 yılın sonunda mezun oldum. Mezun olmakla beraber Kıbrıs'tan da ayrıldım. YDİ'de 
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Su Bolcan : İlkokulun bitmesine hem seviniyorum, hem de üzülüyorum.  Sevinmemin sebebi yeni bir 
okula gidecek ve yeni arkadaşlar edinecek olmam. Üzülmemin sebebi ise 5 yıldır birlikte olduğum 
arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden ayrılacak olmam.

Tara  Serap Buba :İlkokula başladığım gün çok heyecanlıydım. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Tümünün 
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SINIF 5C

CLASS 5C
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5C

5C SCIENCE LAB 

     Duru Tehdit
            5C

                        
            Invisible Ink Experiment

                                                        Materials :
     1) White card
     2) Some cotton buds
     3) Turmeric
     4) Alcohol
     5) Carbonate  
     6) Some water
     7) Two empty glasses

Method : 
First, in an empty glass put 1or 2 spoons of carbonate and put 3 or 4 
spoons of water. Than, mix them and take the card. Use a cotton bud 
as a pencil and dip it into the mixture. Write what ever you want on the 
card. Try to do it not too watery. You can try to dry the card but not 
much. After that, try to clean the excess carbonate from the card.For 
this, you can use some paper towel.Do it gently and softly. Into another 
empty glass pour some alcohol but you don't need much and in 
alcohol put some turmeric. You don't need very much again, just you 
need its colour. Than, use another cotton bud to mix it.Finally, use a 
brush and go over the writing.

                                          
         

                                                 

       
     
                                                                     

     5C-Masal Kuşlucalı

5D

Arda TÜRSOY Asya Nil 
MERİÇ

Ada ÖZADAAda ADANIR Azra 
YORGANCIOĞLU

Can
ŞEKEROĞLU

Demir 
DENYALI

Derin İNANLI Ege KESBİÇ Hüseyin
ALİBABA

Fatoş TAŞKOL Fikri 
GÖKTEPE

Kayen Ömer
SOYER

Kaya 
ALEMDAR

Lavin ÇERKEZ Lemi TAŞÇI Mehmet Ziyat
HARMANCI

Melis TÜRSOY

Raif ADANazemin DAYI Şükran 
ÖKSÜZOĞLU

Uğur DUMAN Umut UĞUR Ural ATİK

Mehmet KASABALI Miss Jade

Sevgili Öğrencilerim,
Covid 19 gölgesinde geçen bir ders yılının 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize, 
gerek yüz yüze, gerekse online derslere 
katılmak için gösterdiğiniz çabadan dolayı 
teşekkür ederim.
Sevgili çocuklar, her zaman insanları ve 
canlıları sevin. İyi bir arkadaş, iyi bir dost 
olun. Herkesin bir dosta ihtiyacı vardır. Sizin 
de olacak. Zorluklar sizi ümitsizliğe 
s ü r ü k l e m e s i n .  K e n d i n i z e  i n a n ı n .  
Başaracağınıza emin olun. Her zaman her 
yerde iyinin, güzelin ve doğrunun yanında 
olun. Sizleri seviyorum.

You are all such bright 
and cheerful students, 
and I have enjoyed 
having you in my class. 
You have put a lot of 
effort into everything you 
have done and have 
achieved a great deal. 
Always remember you 
are braver than you 
believe, stronger than you 
seem and smarter than 
you think. Good Luck!
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CLASS 5D

Lavin ÇERKEZ: Graduation excites me very much. I will miss my friends and my teachers. I hope secondary 

school will be as good as primary school.

Raif ADA: It's hard to leave your school. I have been at this school since the age of 3. The Near East Junior 

College has taught me rules, love and how to respect others. It was nice to meet you primary school. Now, it's time 

for secondary school.   

Şukran ÖKSÜZOĞLU: I am very happy about going to a new school. I will have good friends and new 

lessons. If I pass my exams for this new school, my mum is going to buy me a dog.  

                                                                                                    

Ada ÖZADA: I am very happy about graduation. I will meet many friends and teachers. I have learned a lot of 

things during my education and I have showed this in my lessons. I wish all my friends the best of luck.  

                                                                                                               

Asya Nil MERİÇ: I am happy that I am graduating from the Near East Primary School, but I am sad too 

because I am leaving my teachers and friends. I am really thankful to my gorgeous teachers.  

                                                                                                           

Kaya ALEMDAR: I am very happy about going to secondary school. I am sorry that I will be leaving my friends 

and teachers. I am happy because I will meet new teachers and new friends. I love my school and my teachers

.                                                                                                                     

Melis TÜRSOY: Hi, I am Melis Türsoy from class 5D. This year has been a great year for me because I have 

learned a lot of new subjects from my wonderful teachers. I am finally graduating from my fantastic school this 

year. I am very excited about secondary school and I will miss my beautiful teachers and my friends in my class. I 

hope I will see them again.           

                                                                                                      

Can ŞEKEROĞLU: I am so excited to be graduating from primary school. I'm also sorry to be leaving my 

loving  teachers and friends. It will be difficult. Thank you for this beautiful environment that has made us feel safe.

Arda TÜRSOY: I am Arda Türsoy. I am studying in class 5D at the Near East Junior College. I am graduating 

from my fantastic school this year. I am very excited to start secondary school. I will not forget my teachers and 

love them very much. 

Azra YORGANCIOĞLU: I will graduate from school this year. I am a little excited but a little unhappy. I am 

excited because I will go to a new school that I am curious about. I am unhappy  because I won't be able to see my 

sister at breaktimes every day and that I will only see her in the evenings.

Derin İNANLI: Graduation will be a bit difficult for me. I will miss my school very much. Also  my teachers and 

friends. I am excited about my new school, but I know it will be difficult leaving.    

                                                                                                                

Demir DENYALI: Well, Where shall I begin? This year due to the 

pandemic I have a mixture of emotions. First of all I feel sentimentle that I am 

going to part from my friends I have known since Pre-school. We have 

become like brothers and sisters. At times we would argue but mostly protect 

each other from other classes. My friends will always and forever be in my 

heart and memory. When I graduate, a new chapter will begin in my life. 

MEZUNİYET MESAJLARI

Fikri Göktepe: Okuluma veda edecek olmam beni üzüyor ama ortaokula başlayacak olmam da beni 
heyecanlandırıyor. Bu süreçte bana ışık tutan, emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür eder; 
arkadaşlarıma ise başarılı yıllar dilerim.

Ege Kesbiç :Okul bitince çok mutlu olurum zannetmiştim ama arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden 
ayrılacağımı düşününce birden üzüldüm. Covid 19 salgını yüzünden okula gidemezsek de her zaman 
arkadaşlarım ve öğretmenlerimle iletişim içerisinde olduk. İlkokul yıllarımı asla unutmayacağım.

Mehmet Ziyat Harmancı: Mezun olacağım için çok heyecanlıyım çünkü 5 yıl okuduktan sonra mezun 
olup ortaokula geçiyoruz. Ama çok üzüldüğüm bir şey var, o da arkadaşlarımla ortaokulda aynı sınıfta 
olmamak.

Fatoş Taşkol: Bu yıl okulumdan ayrılacağım için üzgün , bir o kadar da heyecanlıyım. 3 yaşımdan beri 
aynı sınıfı paylaştığım arkadaşlarımı çok seviyorum. Ömür boyu onlardan ayrılmamak dileğiyle… 
Hoşçakal Yakın Doğu İlkokulu.

Umut Uğur: Mezuniyet için çok heyecanlıyım. Çok değişik bir his.Yeni bir döneme başlayacağım için çok 
mutluyum.

Nazemin Dayı : Yaşam merdivenlerimizi tek tek çıkıyoruz. Bu yıl arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden ve 
okulumdan ayrılacağım için üzgünüm. Beşinci sınıfa kadar gelmemde emeği geçen tüm öğretmenlerime 
teşekkür ederim. Ana sınıftan itibaren edindiğim tüm arkadaşlarıma gelecek yıllarda da başarılar dilerim.

Ada Adanır: İlkokuldan ayrılıp ortaokula gideceğim için çok heyecanlıyım. Herkesin önünde diploma 
alacağım ve çok mutlu olacağım. İlkokulda çok güzel anılarım oldu. Ortaokulun nasıl olacağını heyecan 
ve  merakla bekliyorum. Ortaokula gidince daha da büyümüş olacağım. 

Hüseyin Alibaba: İlkokul yıllarının son sınıfı olan 5. Sınıfı bitiriyor olduğum için çok heyecanlıyım ancak 
aynı zamanda arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok üzgünüm. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Kayen Ömer Soyer: İlkokulu bitiriyor oluşum ve ortaokula başlıyor olacağım için kendimi çok heyecanlı 
hissediyorum.

Uğur Duman: Okulumdan ayrılacağım için üzgün, ortaokula gideceğim için de çok mutluyum. Okulumu 
ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim.

Lemi Taşçı: İlkokulu bitirip mezun olacağım için çok mutluyum. Ortaokulda tüm arkadaşlarıma başarılar 
dilerim.

Ural Atik: Mezun olacağım için hem heyecanlı hem de üzgünüm. Çünkü 5 yıl öğrenim gördüğüm 
okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrılacağım. Fakat başka bir okulda yeniden öğrenim göreceğim için de 
heyecanlıyım. 

SINIF 5D
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5D SCIENCE LAB 

MAGIC BALLOON
What do we need for this 
experiment?
1. Salt
2. Thyme
3. A balloon
4. Wool fabric
5. A plate

I mixed some salt and thyme in
a plate. Then, I rubbed the
balloon on the wool fabric and on
my hair in order to make static
electricity. After that, I held the
balloon over the mixture. Thyme
grains quickly stuck onto the
balloon. Because, a charged
balloon attracted the grains.

5D-Nazemin Dayı

5E

Vedia USLU

Amir HİJAZİAli TOPAL Azra 
KAYIKOĞLU

Batıkan Mehmet
YAMACI

Beren 
TÖZEL

Can
ŞEMSEDDİN

Efe 
UYUTMAZ

Cemre Zehra
DEMİRTAŞ

Ege 
ÇEVİKERLER

Eren ALIŞ Hazel Emine
AKHİSAR

Cem ÖZDEMİR

Mehmet Ali
KALIÇLI

Mehmet Akif
ÖZTÜRK

Mehmet Aydın
ŞENÖZ

Helin Deniz
KANAT

Mehmet 
YILDIRIMBORA

Onur VİLDA

Türkay 
ÖZSOYLULAR

Tutku AŞIKSüleyman 
KARA

Sercan İNADA Yasemin 
ARABAĞ

Yusuf Poyraz
KARA

Miss Iris

Bir işe başlamadan önce 

kendinizden emin olmalısınız. 

Yaşamda başarıyı kazanan kişi 

en güçlü ya da en hızlı olan 

değildir. Kazanacağını önceden 

düşünebilen kişidir. Başarı “Ben 

başaracağım…” diyenlerindir. 

Güzellikler hep sizinle olsun 

sevgili öğrencilerim.

Dear Students,

You will always be in my 

mind and heart. I would like 

to wish you good luck and 

success for your further 

lives. Keep up the good 

work! I will miss you all. 

1
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to wish you good luck and 
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SINIF 5E
MEZUNİYET MESAJLARI

Efe Uyutmaz: Merhaba. Benim adım Efe. Artık mezun olma zamanı geldi. Öğretmenlerimi ve 
arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Öğretmenlerime, arkadaşlarıma bana yaşattığınız her şey için çok 
teşekkür ederim. Hoşça kalın…

Hazel Emine Akhisar: Pandemi nedeniyle böyle özel bir yılımı arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle doya 
doya geçiremedim. 6 yıldır aynı sınıfta olduğum arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Yeni hayatıma 
MERHABA .

Helin Deniz Kanat: Okulumda geçirdiğim yıllar boyunca  öğretmenlerimin sevgi dolu yüreği ile bana 
verdikleri bilgiler ışığında hayata daha emin gözlerle bakarken; bu okul sıralarında kurduğum dostluklar 
kalbimde hep çok özel bir yere sahip olacaktır.

Mehmet Akif Öztürk: Online eğitim olsa da bu yıl güzel geçti. Mezun olmak güzel bir duygu. Okulumu çok 
seviyorum. Okul kariyerime katkı koyan bütün öğretmenlerime minnettarım. Size olan sevgim hep devam 
edecek. Sevgi dolu bir ortamdan mezun olduğum için çok mutluyum.

Mehmet Ali Kalıçlı: Merhaba ben Mehmet Ali. Mezuniyetin verdiği burukluk ve gururu şimdiden 
yaşıyorum. Bu gururu bana yaşatan, üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. 
Siz öğretmenlerim ve arkadaşlarım sizi tanıdığım için çok şanslıyım. Hepinizi çok seviyorum.

Sercan İnada: Ben Kıbrıs'a 3.sınıfta geldim. Korkuyordum; yabancılık çeker miyim diye. Ama bütün 
arkadaşlarım beni hemen içlerine aldılar. Hiç yabancılık çekmedim. Keşke korona olmasaydı. Çok daha 
güzel günlerimiz olurdu, ayrılmazdık.Tüm arkadaşlarımı  ve öğretmenlerimi çok seviyorum.

Türkay Özsoylular: Bu yıl covid nedeniyle çok zor bir yıl geçirdik. Hem arkadaşlarımızdan, hem 
öğretmenlerimizden, hem de okulumuzdan uzak kaldık. Öğretmenlerimizin bizim üzerimizde emekleri 
çok büyük. Okulumdan ayrılacağım için çok üzgünüm orası bizim ikinci yuvamız. Sizleri asla 
unutmayacağım.

Ege Çevikerler: Ortaokullu olacağım için çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimizin bizlere gösterdikleri ilgi 
için çok teşekkür ederim. 

ONUR Vilda: İkinci dönemin sonuna geldiğimiz bu günlerde içimde anlatılması kolay olmayan duygular 
var. Okulumu tamamlayıp mezun olmanın mutluluğunu yaşarken; okulumdan, öğretmenlerimden ve 
arkadaşlarımdan ayrılmanın da burukluğunu hissediyorum. Yakındoğu İlkokulunda bulunduğum beş yıl 
içerisinde hayatımda güzel ve anlamlı izler bırakan ve hep hatırlayacağım anılarım oldu. Bu sürede bana 
büyük emekleri geçen tüm öğretmenlerime teşekkür etmek isterim. Sizleri hep hatırlayacağım. Hoşça 
kalın…

Yasemin Arabağ: Beşinci sınıfı bitirdik ve ortaokula başlayacağız. Okulumuzdan, öğretmenlerimizden 
ayrılma günü geldi. Gün tertemiz bir sayfa açıp, yeni hayatta yaşanacakları yazma günü. Tüm 
arkadaşlarıma yeni açtıkları sayfalarda başarılar ve mutluluklar dilerim. 

Mehmet Yıldırımbora: Bu yıl korona virüs nedeniyle okulumuza uzun süre devam edemedik. Fakat 
okula gidebildiğimiz sürede öğretmenimizle kaynaştık. Yeni bir okula başlarken arkadaşlarımla ayrılma 
ihtimali beni üzüyor. Yine de  mezun olacağım için içimde güzel bir his var. Tüm arkadaşlarıma gidecekleri 
okullarda başarılar dilerim. 

Eren Alış: Yeni hayatlarında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun. 

CLASS 5E
Ali TOPAL: I finished primary school this year. I am sad  because I have been with my friends for six 

years. I will leave some of my friends, but we can see each other after school.  I will have new friends next 

year. I feel excited.

Yusuf Poyraz KARA: My primary school finished.  I feel very happy. I also feel proud. I will go to 

another school and I will not see some of my friends. I feel sad.

 

Can ŞEMSETTİN: I am graduating this year. I will go to secondary school. I feel both good and bad. I feel 

bad because I will leave my friends, I feel good because I will go to a new school. At secondary school, I 

might be together with some of my friends. I will have new lessons, friends and teachers. My primary school 

friends are the best. 

Süleyman KARA: My school has finished. I feel both happy and unhappy. I may not be with my friends 

that's why I am sad. I graduated from The NEJC and I love all my teachers and friends.

Cem ÖZDEMİR: I am about to finish NEJC. When I finish my school, I think I will feel nervous because 

my friend always says ' High school is hard bro!' I sometimes look at my brothers exercise books and think 

how they can keep all those things in mind. I will also feel sad because I'm going to leave some of my friends. 

I will miss them all. I might go to the same school with some of my friends!

Cemre Z. DEMİRTAŞ: I don't want to go to another school because I love my school, my teachers and 

my friends. I feel both happy and sad. I must go to a new school. I will have new friends and teachers. After 

the summer holiday, I will be in class 6. I feel very strange. Time passed so fast and we are graduating from 

primary school. I will miss my teachers and friends. I would like to thank all my teachers.

 

Beren TÖZEL: I am about to finish primary school. I love my school. I love all my teachers and friends. I 

will miss all my teachers and friends. I feel so sorry. 

Amir HİJAZİ: We are all finishing primary school this year. I feel happy because most of my friends will 

still be with me at the same school. I thank all my teachers and all my friends. All the years passed fast and 

we are going to be secondary school students. I am happy.

1 201



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

200

SINIF 5E
MEZUNİYET MESAJLARI

Efe Uyutmaz: Merhaba. Benim adım Efe. Artık mezun olma zamanı geldi. Öğretmenlerimi ve 
arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Öğretmenlerime, arkadaşlarıma bana yaşattığınız her şey için çok 
teşekkür ederim. Hoşça kalın…

Hazel Emine Akhisar: Pandemi nedeniyle böyle özel bir yılımı arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle doya 
doya geçiremedim. 6 yıldır aynı sınıfta olduğum arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Yeni hayatıma 
MERHABA .

Helin Deniz Kanat: Okulumda geçirdiğim yıllar boyunca  öğretmenlerimin sevgi dolu yüreği ile bana 
verdikleri bilgiler ışığında hayata daha emin gözlerle bakarken; bu okul sıralarında kurduğum dostluklar 
kalbimde hep çok özel bir yere sahip olacaktır.

Mehmet Akif Öztürk: Online eğitim olsa da bu yıl güzel geçti. Mezun olmak güzel bir duygu. Okulumu çok 
seviyorum. Okul kariyerime katkı koyan bütün öğretmenlerime minnettarım. Size olan sevgim hep devam 
edecek. Sevgi dolu bir ortamdan mezun olduğum için çok mutluyum.

Mehmet Ali Kalıçlı: Merhaba ben Mehmet Ali. Mezuniyetin verdiği burukluk ve gururu şimdiden 
yaşıyorum. Bu gururu bana yaşatan, üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. 
Siz öğretmenlerim ve arkadaşlarım sizi tanıdığım için çok şanslıyım. Hepinizi çok seviyorum.

Sercan İnada: Ben Kıbrıs'a 3.sınıfta geldim. Korkuyordum; yabancılık çeker miyim diye. Ama bütün 
arkadaşlarım beni hemen içlerine aldılar. Hiç yabancılık çekmedim. Keşke korona olmasaydı. Çok daha 
güzel günlerimiz olurdu, ayrılmazdık.Tüm arkadaşlarımı  ve öğretmenlerimi çok seviyorum.

Türkay Özsoylular: Bu yıl covid nedeniyle çok zor bir yıl geçirdik. Hem arkadaşlarımızdan, hem 
öğretmenlerimizden, hem de okulumuzdan uzak kaldık. Öğretmenlerimizin bizim üzerimizde emekleri 
çok büyük. Okulumdan ayrılacağım için çok üzgünüm orası bizim ikinci yuvamız. Sizleri asla 
unutmayacağım.

Ege Çevikerler: Ortaokullu olacağım için çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimizin bizlere gösterdikleri ilgi 
için çok teşekkür ederim. 

ONUR Vilda: İkinci dönemin sonuna geldiğimiz bu günlerde içimde anlatılması kolay olmayan duygular 
var. Okulumu tamamlayıp mezun olmanın mutluluğunu yaşarken; okulumdan, öğretmenlerimden ve 
arkadaşlarımdan ayrılmanın da burukluğunu hissediyorum. Yakındoğu İlkokulunda bulunduğum beş yıl 
içerisinde hayatımda güzel ve anlamlı izler bırakan ve hep hatırlayacağım anılarım oldu. Bu sürede bana 
büyük emekleri geçen tüm öğretmenlerime teşekkür etmek isterim. Sizleri hep hatırlayacağım. Hoşça 
kalın…

Yasemin Arabağ: Beşinci sınıfı bitirdik ve ortaokula başlayacağız. Okulumuzdan, öğretmenlerimizden 
ayrılma günü geldi. Gün tertemiz bir sayfa açıp, yeni hayatta yaşanacakları yazma günü. Tüm 
arkadaşlarıma yeni açtıkları sayfalarda başarılar ve mutluluklar dilerim. 

Mehmet Yıldırımbora: Bu yıl korona virüs nedeniyle okulumuza uzun süre devam edemedik. Fakat 
okula gidebildiğimiz sürede öğretmenimizle kaynaştık. Yeni bir okula başlarken arkadaşlarımla ayrılma 
ihtimali beni üzüyor. Yine de  mezun olacağım için içimde güzel bir his var. Tüm arkadaşlarıma gidecekleri 
okullarda başarılar dilerim. 

Eren Alış: Yeni hayatlarında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun. 

CLASS 5E
Ali TOPAL: I finished primary school this year. I am sad  because I have been with my friends for six 

years. I will leave some of my friends, but we can see each other after school.  I will have new friends next 

year. I feel excited.

Yusuf Poyraz KARA: My primary school finished.  I feel very happy. I also feel proud. I will go to 

another school and I will not see some of my friends. I feel sad.

 

Can ŞEMSETTİN: I am graduating this year. I will go to secondary school. I feel both good and bad. I feel 

bad because I will leave my friends, I feel good because I will go to a new school. At secondary school, I 

might be together with some of my friends. I will have new lessons, friends and teachers. My primary school 

friends are the best. 

Süleyman KARA: My school has finished. I feel both happy and unhappy. I may not be with my friends 

that's why I am sad. I graduated from The NEJC and I love all my teachers and friends.

Cem ÖZDEMİR: I am about to finish NEJC. When I finish my school, I think I will feel nervous because 

my friend always says ' High school is hard bro!' I sometimes look at my brothers exercise books and think 

how they can keep all those things in mind. I will also feel sad because I'm going to leave some of my friends. 

I will miss them all. I might go to the same school with some of my friends!

Cemre Z. DEMİRTAŞ: I don't want to go to another school because I love my school, my teachers and 

my friends. I feel both happy and sad. I must go to a new school. I will have new friends and teachers. After 

the summer holiday, I will be in class 6. I feel very strange. Time passed so fast and we are graduating from 

primary school. I will miss my teachers and friends. I would like to thank all my teachers.

 

Beren TÖZEL: I am about to finish primary school. I love my school. I love all my teachers and friends. I 

will miss all my teachers and friends. I feel so sorry. 

Amir HİJAZİ: We are all finishing primary school this year. I feel happy because most of my friends will 

still be with me at the same school. I thank all my teachers and all my friends. All the years passed fast and 

we are going to be secondary school students. I am happy.

1 201



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

5E SCIENCE LAB 

    BOMB IN THE ROOM

Materials:

Ÿ A balloon
Ÿ Vinegar
Ÿ A bottle
Ÿ Carbonate

 First, we pour the vinegar into a bottle. Then, we put some carbonate in 
the balloon. After that, we place the balloon on the top of the bottle and 
hold it upside down. By doing this we let carbonate and vinegar mix. And 
finally, watch how the balloon blows up!

                                                                                                                   

5E-Cemre Zehra Demirtaş 

1202 203

5F

Zülâl TOSUN

Ali 
KARAHÜSEYİN

Aaliyah MALİK Arda
 KAHVECİOĞLULARI

Arel 
ÜRCAN

Bertuğ 
İLGİLİLER

Doğa ÖZDAĞ

Beren 
CAMBAZ

Demir
REŞAT

İlayda KAN

Ege EVREN

İsmail Efe 
BÜRGÜL

Mehmet  Salih
SAĞMAN

Doğu 
YETİŞMİŞ

Nilgün
 ERCENAP

Mustafa 
HOCAOĞLU

Sami Yusuf
TENEKECİ

Tuana
 EJDER

Dora Selen
ACARALP

Hayal 
MERİÇLİ

Neva 
ERGÜLER

Pelin 
AYERMOLALI 

Miss Angel

Sevgili Öğrencilerim, 

Mezun olmak her şeyin bittiği 
anlamına gelmez. Hayatınızda yeni 
bir dönem başlıyor ve her şey sizin 
şekillendirdiğiniz şekilde yol alacak. 
Umarım hayat size hep güler, şans 
ve başarı asla peşinizi bırakmaz.

    
Sizi çok seven öğretmeniniz…

My dear students,

It has been a pleasure 
teaching you and watching 
your successful 
performance. I will never 
forget the memories we 
have shared. You are all 
very special to me. I wish 
you all the best in the 
future. Love you all.

5E-Amir Hijazi
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CLASS 5F
Mustafa HOCAOĞLU: Near East Junior College has been my school for 8 years. I am so 

happy and excited to be graduated from the Near East Junior College. I will miss my friends and 

teachers and I will never forget them.

Aaliyah MALİK: The feeling of graduating is kind of sad but exciting at the same time. I don't 

know if I can go to a better or worse school or go to Near East College. I think education and 

teachers are great here at Near East. I will miss them but I feel emotional about leaving my friends. 

Thank you for great years together.

Beren CAMBAZ: I am very happy to graduate from primary school. I am very excited to meet 

new friends. I also feel sad because I will miss my teachers and friends. I will never forget them.

Ali KARAHÜSEYİN: I am very happy at Near East Junior College. I love my school, friends and 

teachers very much. I have had a lot of fun here. I would like to thank my teachers for their patience 

and everything they have taught me which is being successful. Doing experiments in the lab and 

playing football with my friends will be unforgettable memories about my primary school.

Doğa ÖZDAĞ: I am so excited because I will graduate. I will miss my friends, teachers and my 

school. I hope I will be successful in the future. Thank you to my teachers and goodbye Near East 

Junior College.

İlayda KAN: I am in primary 5 and I am very excited because I will graduate from Near East 

Junior College. I am very happy to start a new school and meet new friends. Thank you very much 

to my teachers. Goodbye Near East Junior College.

Dora Selen ACARALP: Sad !!! A little bit. Excited !!! Yessss...There will be a new adventure 

waiting for me. This is great.

Arda KAHVECİOĞLULARI: I feel more grown up because my childhood is over with the end 

of primary school. I have been at this school for five years. I love my school, my teachers and my 

friends. I have been out of my school for two years because of Covid 19. I hope this disease will end 

and I will get back together with my friends. It is very sad to graduate from our school. It is also 

exciting to start a new school. I will miss my teachers and friends a lot. They are great. I will never 

forget them. I hope I will have a successful educational life when I go to secondary school. Goodbye 

Near East Junior College.

Nilgün ERCENAP: This year is very different from the other years. We mostly had lessons 

online but we still enjoyed our lessons very much. Our teachers supported us a lot. Thank you very 

much to my teachers for every moment they made a great effort to teach us. I am very excited to be 

a 6th year student. I am also a little bit sad to leave my friends. I will never forget them. Goodbye 

Near East Junior College.

Bertuğ İLGİLİLER: th  I have come to the end of the 5 year and I have saved 

beautiful memories during these years. I will miss my teachers and friends. I 

want to say thank you to my teachers for their patience.

SINIF 5F

MEZUNİYET MESAJLARI

Neva Ergüler :Mezun olduktan sonra gideceğim okullarda iyi bir eğitim alıp, çok başarılı 
olmak istiyorum. Dünyanın birçok ülkesinde kullanabileceğim yeni diller öğrenmek ve yeni sporlar 
öğrenip yarışmalara katılmak istiyorum. Kısacası alacağım eğitimlerle daha donanımlı olmak 
istiyorum.

İsmail Efe Bürgül: Artık büyüdük ve ilkokulun sonuna geldik. Şimdi ortaokula gideceğiz. Sekiz yıldır 
beni okutan tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim.

Arel Ürcan : Hayallerimdeki okulu kazanmayı çok istiyorum. Pandeminin bir an önce bitmesini ve 
zorlu geçen iki yılın ardından harika bir tatil yapmayı diliyorum.

Mehmet Salih Sağman: İlkokuldan mezun olup ortaokula gideceğim için çok heyecanlıyım. 
Okulumdan, öğretmenlerimden ve üç yaşımdan beri birlikte olduğum arkadaşlarımdan ayrılacağım için 
ise çok üzülüyorum.

Demir Reşat :Ortaokula geçeceğim için çok heyecanlı ve meraklıyım. Çok güzel bir eğitim alacağımı 
ümit eder, kendim ve arkadaşlarım için en iyisini dilerim. Beni buralara getiren tüm öğretmenlerime de 
çok teşekkür ederim.

Hayal Meriçli : Mezun olduktan sonra arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi görebileceğimi ümit ediyorum. 
Burs alıp Yakın Doğu Kolejinde okuyabileceğimi düşünüyorum.

Pelin Ayermolalı : Beşinci sınıfta başarılı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Sınavı başarıyla 
kazanacağımı ümit ediyorum. Bundan sonraki eğitim hayatımın çok başarılı geçmesini ve iyi bir 
geleceğimin olmasını diliyorum.

Ege Evren:  Pandemi döneminde okuldan ayrı kalmamız hem bizi hem de öğretmenlerimizi çok üzdü. 
Ama her şeye rağmen eğitimimiz aksamadı. Bunda öğretmenlerimizin katkısı çok büyük. Geleceğe 
umutla bakıyorum.

Sami Yusuf Tenekeci: Mezun olurken, ilkokul, ortaokul ve liseyi çok başarılı olup iyi notlarla bitirmek 
istiyorum. Üniversitede aşçılık bölümünü seçip, kendi aşçılık yerimi açmayı ümit ediyorum.

Tuana Ejder: Mezun olunca gideceğim yeni sınıf, yeni arkadaşlar beni çok mutlu edecek. Buradaki 
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi ise çok özleyeceğim.

Doğu Yetişmiş :Çok güzel zamanlarımın ve arkadaşlıklarımın olduğu okulumdan mezun olacağım 
için çok mutluyum. Şu an tek dileğim, pandeminin bitmesi ve okuluma geri dönmemdir.
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SINIF 5F

MEZUNİYET MESAJLARI

Neva Ergüler :Mezun olduktan sonra gideceğim okullarda iyi bir eğitim alıp, çok başarılı 
olmak istiyorum. Dünyanın birçok ülkesinde kullanabileceğim yeni diller öğrenmek ve yeni sporlar 
öğrenip yarışmalara katılmak istiyorum. Kısacası alacağım eğitimlerle daha donanımlı olmak 
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İsmail Efe Bürgül: Artık büyüdük ve ilkokulun sonuna geldik. Şimdi ortaokula gideceğiz. Sekiz yıldır 
beni okutan tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim.

Arel Ürcan : Hayallerimdeki okulu kazanmayı çok istiyorum. Pandeminin bir an önce bitmesini ve 
zorlu geçen iki yılın ardından harika bir tatil yapmayı diliyorum.

Mehmet Salih Sağman: İlkokuldan mezun olup ortaokula gideceğim için çok heyecanlıyım. 
Okulumdan, öğretmenlerimden ve üç yaşımdan beri birlikte olduğum arkadaşlarımdan ayrılacağım için 
ise çok üzülüyorum.

Demir Reşat :Ortaokula geçeceğim için çok heyecanlı ve meraklıyım. Çok güzel bir eğitim alacağımı 
ümit eder, kendim ve arkadaşlarım için en iyisini dilerim. Beni buralara getiren tüm öğretmenlerime de 
çok teşekkür ederim.

Hayal Meriçli : Mezun olduktan sonra arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi görebileceğimi ümit ediyorum. 
Burs alıp Yakın Doğu Kolejinde okuyabileceğimi düşünüyorum.

Pelin Ayermolalı : Beşinci sınıfta başarılı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Sınavı başarıyla 
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Ege Evren:  Pandemi döneminde okuldan ayrı kalmamız hem bizi hem de öğretmenlerimizi çok üzdü. 
Ama her şeye rağmen eğitimimiz aksamadı. Bunda öğretmenlerimizin katkısı çok büyük. Geleceğe 
umutla bakıyorum.

Sami Yusuf Tenekeci: Mezun olurken, ilkokul, ortaokul ve liseyi çok başarılı olup iyi notlarla bitirmek 
istiyorum. Üniversitede aşçılık bölümünü seçip, kendi aşçılık yerimi açmayı ümit ediyorum.

Tuana Ejder: Mezun olunca gideceğim yeni sınıf, yeni arkadaşlar beni çok mutlu edecek. Buradaki 
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi ise çok özleyeceğim.

Doğu Yetişmiş :Çok güzel zamanlarımın ve arkadaşlıklarımın olduğu okulumdan mezun olacağım 
için çok mutluyum. Şu an tek dileğim, pandeminin bitmesi ve okuluma geri dönmemdir.
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5F SCIENCE LAB 

BOMB IN THE GARDEN

For this experiment we need:
1. Carbonate
2. A balloon
3. An empty bottle
4. Vinegar

Hello everyone, today, I did a vinegar and
carbonate experiment. I used vinegar, carbonate,
a glass/plastic bottle and a balloon. I poured the
vinegar in a glass bottle and then, put the
carbonate inside the balloon. Later, I hold the
balloon upwards and waited until the carbonate
mixed with the vinegar. The balloon started to
swell. I enjoyed a lot while doing this experiment
and liked the outcome where a nice appearance was
created.

5F-Bertuğ İlgililer

5G

Arzuhan 
TOPTAL

Ali Ata
ÖZEK

Ayten 
TAŞPINAR

Berkan HAYAT Burak Kaan
ÖZER

Derin TAMAM

Demir 
DEMİREL

Doğa Salih
ÖZEVRİM

Efran Ali
AKÇAY

İbrahim 
BİRÇEK

Mehmet 
KARSU

Kaan
ÇETİNARSLAN

Öykü Ada 
MERİÇ

Pelin
ERBİLEN

Şevket DAĞ Ulus GÜMÜŞEL

Uygar 
KERVAN

Yağmur 
ÖZEVRİM

Mehmet Aleksandru
ARMUTCU

Salih Mert
DURUR

Yüksel
BULUT

Hüseyin RAKİBET Miss Perry

Yaşadığımız bu ders yılı, hem  yüz 
yüze hem  de uzaktan eğitimin bir 
harmanlaması şeklinde gerçekleşti. 
Bilgisayar ekranları karşısında sınıf 
otoritesi oluşturmak, hem eğitim hem 
de öğretim metodlarını bambaşka 
yöntemlerle ortaya koymak  yepyeni 
bir deneyim olmuştur.  Pandeminin 
dünyamızı etkilediği bu yılın, eğitimde 
“Yeni Yönelimler” doğrultusunda  
kaçınılmaz sonuçları olacaktır. 

Nice mutlu mezuniyetlere...

My dear 5G students,

Y o u  h a v e  s h o w n  
remarkable academic 
p e r f o r m a n c e  a n d  
achievements in English. I 
am proud of you all. I 
enjoyed every moment of 
teaching you. I wish you 
the best for the future. You 
will always be very special 
to me. I love you all.

Daniel 
EFODİEV

1206 207

5F-Neva Ergüler
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Mehmet Aleksandru ARMUTCU: Graduating is very nice but I feel a bit nervous. I will miss my teachers 
and friends a lot because they are all lovely. I am starting a brand-new chapter in my life. I feel very happy and 
extremely proud of myself. Thanks to Near East Junior College for making me this happy and proud that I'm in 
this state right now.

Daniel EFODIEV: My graduation is soon. I feel excited and sad at the same time. I feel excited because I will 
meet new friends and teachers at my new school. I feel sad because I don't want to leave my school. I will miss 
my friends and teachers so much.

Pelin ERBİLEN: I am really happy because I'm graduating. I hope that my friends and I go to the same school 
because I'd rather be with my old friends than to make new ones. It will be a new beginning for us all. We will start 
a new school and a new life.

Şevket DAĞ: I feel very happy and sad at the same time because I am graduating. I will miss my teachers and 
friends. I am planning to go to the same school with some of my friends. Before I graduate, I want to say goodbye 
to all of my teachers.

Yüksel BULUT: I am graduating. I feel happy but I also feel sad because I will miss my class. 5G is the best 
class ever! My friends and teachers are great and they are so kind.

Kaan ÇETINARSLAN: It is the last year of primary school this year. I am graduating. I will miss my teachers 
and friends so much. I hope to be together with my friends next year as well. I feel excited because I will learn new 
things at my new school and meet new friends. 

Arzuhan TOPTAL: I am graduating soon. I love my school so much. I already miss my friends and teachers 
because we couldn't spend enough time together due to the pandemic. Goodbye Near East Junior College.

Burak Kaan ÖZER: I am graduating. I have a nice school. I have very good friends and very good teachers. 
We did not have the chance to spend enough time together because of the pandemic. I hope it won't be like this 
next year. 

Berkan HAYAT: My dear teachers and friends. I hope to see you all again soon. Thank you for every moment 
that we spent together. Thank you to all my teachers for teaching me and good luck to my friends for the future. 
Goodbye.

Mehmet KARSU: I feel happy because I am graduating. I will be a 6th year student soon and this will be a 
new experience for me.  I also feel sad because I won't be able to be with my teachers and friends anymore.

Salih Mert DURUR: We are graduating this year. We are saying goodbye to primary school. I would like to 
thank all of my teachers for everything they have done for us and wish all my friends a healthy, happy and 
successful educational life.

CLASS 5G
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SINIF 5G

MEZUNİYET MESAJLARI

İbrahim Birçek: İlkokul bitiyor ve ben yeni arkadaşlarımın ve yeni öğretmenlerimin olacağı bir döneme 
giriyorum. Şu anki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Onlar bana çok şey öğrettiler. 
Onlardan ayrılacağım için çok üzülüyorum. Hepsi iyi ki hayatıma girdiler. 

Derin Tamam: Bu sene çok hızlı geçti. Arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle pek bir araya gelemedik. 
Mezun olacağım için çok mutluyum. Bu ders yılı bizim için farklı bir deneyim oldu. Hepinizi çok 
özleyeceğim.

Uygar Kervan: 2021 yılında haziran ayında mezun olacağım. Mezun olacağım için hem mutluyum hem 
üzgünüm. Üzgünüm, çünkü öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan ayrılacağım. Mutluyum, çünkü bir üst 
sınıfa geçeceğim. Mezun olacağım için heyecanlıyım. Mezun olurken aklıma koca bir 5 senenin 
geleceğine eminim. Umarım mezuniyet törenimiz güzel geçer.  

Yağmur Özevrim: Arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden uzak kalacağım için içimde biraz burukluk var. 
Bu öğretim yılımız “Uzaktan Eğitim” şeklinde biraz farklı bir süreç içinde geçti. Keşke böyle olmasaydı. 
Hüseyin Öğretmen'imi bilgisayar karşısında dikkatlice dinlemeye ve derslerimi anlamaya çalıştım. 
Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime doyamadan mezun oluyorum.

Doğa Salih Özevrim: Tüm arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyecek ve hep hatıralarımda yer 
alacak bir yıl geçirdik. Hüseyin Öğretmen'imizle derslerimizi uzun bir süre evlerimizde bilgisayarlarımızın 
karşısında yaptık. En çok hatırlayacağım şey, sınıfça bilgisayar ekranında toplanıp ders yapmamız 
olacaktır. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum.

Efran Ali Akçay: İlk mezuniyetime yaklaşmanın sevinci içindeyim. Yakın Doğu İlkokulunu, arkadaşlarımı, 
Hüseyin Öğretmen'imi ve diğer tüm öğretmenlerimi sevgiyle hatırlayacağım.Online eğitimin 
olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için gayret gösteren herkese teşekkür ederim.

Öykü Ada Meriç: Merhaba ben Öykü. Bu sene okula başlamadan önce çok heyecanlıydım ve bir o kadar 
da mutluydum. Bu okulda güzel arkadaşlıklar ve dostluklar kurdum. Bir asker çocuğu olarak başta 
Hüseyin Öğretmen'im olmak üzere, öğretmenlerimi, Kıbrıs'ı ve arkadaşlarımı unutmayacağım.

Ayten Taşpınar:
Bu seneye başlarken çok mutluydum. Fakat karantinadan dolayı bir süre arkadaşlarımdan ve 
öğretmenlerimden uzak kaldım.Umarım bu kötü günleri bir daha yaşamayız. Yine de mezun olacağım için 
çok mutlu ve heyecanlıyım.
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My English teacher's name is 

Miss Debbie. She is 39 years 

old. She is active in the 

classroom.  She wants 

everyone to participate in her 

l e s s o n s .  S h e  a l w a y s  

encourages us to learn 

English. She is always positive 

and good at teaching. When 

we don't understand she plays 

games with us again and again.  Miss Debbie is 

caring and loving to all of us in the class. She is 

always funny and she makes us laugh. She 

teaches English in an enjoyable way. She is a very 

good teacher because she is very patient, lovely, 

friendly, polite and helpful.  She's the best English 

teacher. We'll miss her very much. Her students are 

very lucky. We love you Miss Debbie.

5A- İlker ÇAĞLAR, Ezgi N. AYDAĞ, Laren CERAL, 

Mert Abdullah PEHLIVAN, Sevda VOLKAN, Olcay 

ÖRÜ, Ener E. İMRALI, Firdevs ERGEZEN, Kerem 

Alp ÖZER.

My class teacher's name is Müjde Aldağ. We 

met our class teacher in year four. She is a 

very good teacher. She helps us all the time 

and she does everything smoothly. She 

always wants us to do our best. She plays 

games with us and she spends good time 

with us. She tries to give the best education 

to all of us. She cares for us as if we are her 

children. We will miss her very much. We 

love you Miss Müjde.

5A- Enes ÇETINER, İdil Ada AVVURAN, 

Tanem KISA, Deran DALYAN, Elin 

KAMBUROĞLU, Zehranaz BOZKURT, 

Nidai BEYAZ.

Our English teacher's 

name is Güliz Hüdaoğlu. 

Her nickname is Miss Liz. 

She is a very good teacher 

and she always smiles. 

We feel lucky that she is 

our teacher this year. She 

speaks English very well. 

She loves her students, but she loves dicipline, too. 

Her lessons are fun. We sometimes listen to music 

and play games in the lesson. She is helpful, 

friendly, optimistic and beautiful. When we behave 

well it makes her very happy. We love our teacher 

and hope to see her again. We will miss her.

5B- Ada TEKAN, Ayşe ŞEVKETOĞLU, Deniz 

CONKBAYIR, Hilal ULAK, Mert ULUÇAM, Nasır 

GÜMÜŞEL, Rüzgar ÇETİNALP, Sarp DALYAN, 

Talha ÇETİNER, Yağız Alp TUŞTAŞ.

Our class teacher's name is Veli Hasoğlu. 

He came to our school this year. He teaches 

us Turkish, maths, social studies and 

science. He is an excellent teacher. We love 

our teacher very much. He is a sincere and a 

kind person. He loves and cares about his 

students. We are very lucky to have an 

experienced and understanding teacher like 

him this year. His lessons are enjoyable. He 

makes funny jokes and makes us laugh. He 

also teaches us 

new games and 

plays with us at 

break time. We will 

never forget him 

and we will miss 

our dear teacher 

very much. 

5B- Başar Mustafa EYLEN, Buse KIRPALA, 

Daren Ömer SOYER, Doruk MANİ, Hasan 

GÜL, Jasmine SEÇKINER, Melis ZAİM, 

Okyanus ŞENER, Özel Duru MEMİLİ,  Talya 

OSUM, Sahil NALÇAKANOĞLU.

PRIMARY 5

 
Good morning 

children.  
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5G SCIENCE LAB 

Magic Balloon
Rubbing the balloon onto your hair or onto  wool fabrics adds 
electrons to the balloon and causes the balloon to become negatively 
electrical charged.
Same charges repel and opposite charges attract.

What do we need for our experiment?
1. A balloon
2. Some salt
3. Some thyme and a plate

First we will pour some salt and thyme in our plate, then we will stir 
them with a spoon.

After that, we will blow up our balloon to make it ready for the 
experiment. After that, we will rub our blown balloon onto our hair or 
onto a wool fabric. Finally, we will bring our blown balloon closer to 
our mixture of thyme and salt.   

We will see that thyme will move and stick to our balloon through the 
electrical attraction charged on the balloon.

5G-Kaan ÇETİNARSLAN 

1210 211

5G-Mehmet Alex Armutçu



My English teacher's name is 

Miss Debbie. She is 39 years 

old. She is active in the 

classroom.  She wants 

everyone to participate in her 

l e s s o n s .  S h e  a l w a y s  

encourages us to learn 

English. She is always positive 

and good at teaching. When 

we don't understand she plays 

games with us again and again.  Miss Debbie is 

caring and loving to all of us in the class. She is 

always funny and she makes us laugh. She 

teaches English in an enjoyable way. She is a very 

good teacher because she is very patient, lovely, 

friendly, polite and helpful.  She's the best English 

teacher. We'll miss her very much. Her students are 

very lucky. We love you Miss Debbie.

5A- İlker ÇAĞLAR, Ezgi N. AYDAĞ, Laren CERAL, 

Mert Abdullah PEHLIVAN, Sevda VOLKAN, Olcay 

ÖRÜ, Ener E. İMRALI, Firdevs ERGEZEN, Kerem 

Alp ÖZER.
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love you Miss Müjde.

5A- Enes ÇETINER, İdil Ada AVVURAN, 

Tanem KISA, Deran DALYAN, Elin 

KAMBUROĞLU, Zehranaz BOZKURT, 

Nidai BEYAZ.
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Her nickname is Miss Liz. 

She is a very good teacher 

and she always smiles. 
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GÜMÜŞEL, Rüzgar ÇETİNALP, Sarp DALYAN, 

Talha ÇETİNER, Yağız Alp TUŞTAŞ.
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Our class teacher's name is Vedia. Her surname is 

Uslu. She is a tall woman. She has got short hair. 

Her favourite colour is blue. She sometimes wears 

jeans and she rarely wears skirts at school. She is a 

good person. She respects everyone and loves 

everybody equally. She always tries to solve our 

problems.She is a very diciplined teacher. She is 

smart. She teaches maths, science, Turkish and 

social studies. She teaches all the lessons very 

well. Her favourite lesson is maths. She is really 

good at teaching maths. We love her. 

5E – Azra KAYIKOĞLU, Tutku AŞIK, Ali TOPAL, Can ŞEMSEDDİN.

5E – Yusuf Poyraz KARA, Cem ÖZDEMİR, Mehmet Aydın ŞENÖZ, Amir HİJAZİ, Beren 

TÖZEL, Cemre Z. DEMİRTAŞ.

Our English teacher's name is Ilknur Ömürlü. We call her Miss Iris. 

She has got long, black hair and brown eyes. She is not too tall or too 

short. She lives with her family. She lives in Dikmen. She can drive a 

car. She likes listening to music and watching movies with her family. 

At school, she always wears two masks. She sometimes prefers 

wearing tropical designed clothes. She has a daughter. Her daughter 

is two years old. Her name is Minel. At the end of online lessons, we 

can sometimes see her. She says 'hello' to everybody and sings 

songs. Miss Iris is a perfect teacher and she is very funny. She always 

does something funny during the lessons. She sometimes makes a  joke and sometimes tells 

funny stories.  We always have fun in English lessons. We sometimes watch videos or listen to 

music during online lessons. We often read books too. She doesn't talk Turkish during our 

lessons. She is a very helpful teacher. She always tries to help us. She listens to everybody very 

carefully. All the class loves her. She is always happy. She is a really  good teacher.

 
Put o n your 

cameras, please!  

 
Good morning children! 
How are you today?  

 

Miss Zülal is very kind and sweet. We learned a lot of 

things with her help this year. Her lessons are the best.  

She teaches us any time we need help. She supports 

us. She also helps us solve our problems. She is very 

hardworking. She is also caring. She is like our mum. 

She sometimes tells us funny stories. She always 

believes in us and wants us to be successful in our 

lives. She is very fair. She always tries to make us 

better.She is a very nice teacher. We are very happy 

that she is our final teacher at primay school.We are so 

sad to leave her.We love her so much.We will miss her 

a lot.  

5F- Pelin AYERMOLA, Ege EVREN, Arel ÜRCAN, Mehmet Salih SAĞMAN, Demir REŞAT, Tuana EJDER, 

İsmail Efe BÜRGÜL, Doğu YETİŞMİŞ, Hayal MERİÇLİ, Neva ERGÜLER, Sami Yusuf TENEKECİ.

 
Stud y please!  

Our English Teacher's name 

is Miss Millie. She is a very 

nice and patient teacher. She 

never gets angry with us. The 

most important thing about 

Miss Millie is her smiling face. 

She always smiles and thinks 

positively. Her lessons are 

very enjoyable and learning 

English with her is very fun. 

She explains everything clearly and we understand 

everything very well. She always entertains us while 

teaching and we love playing fun games with her in our 

lessons. We enjoy her lessons very much. She is 

friendly, funny, kind hearted, beautiful and much 

more… She is one of the best teachers we have ever 

had. We feel very lucky to have an English teacher like 

Miss Millie. We love her and we will miss her very much.

5C- Duru TEHDIT, Masal KUŞLUCALI, Kaan ÖZTÜRK, 

Elay Özay TÖZER, Beren ÖNERAL, Tara Serap BUBA, 

Kaya Turhan WENK, Kuzey SERINYÜREK, Laren 

DILEK, Turgay Celal SARIKAYA, Araz SÖKMEN.

Miss Jade is a very kind, funny and a beautiful teacher. She has got  black 

hair and dark eyes. She has always got a smiley face. She always greets 

us happily. She is polite and helpful. Lessons with her are so fun. She never 

shouts at us. She loves us very much and we love her. Her real name is 

Petül Aral. She taught us what love is and helped us learn and improve our  

English. Miss Jade teaches us English very well and all of us enjoy her 

lessons very much. English became our favourite lesson with her help. 

She tried to teach us everything by repeating it over and over again. We will 

always remember Miss Jade with good feelings. Thank you to Miss Jade 

who made our English lessons fun. We love her very much

5D- Asya Nil MERİÇ, Arda TÜRSOY, Melis TÜRSOY, Şukran ÖKSÜZOĞLU, Can ŞEKEROĞLU, Ada ÖZADA, Lavin 

ÇERKEZ, Raif ADA, Azra YORGANCIOĞLU, Demir DENYALI, Kaya ALEMDAR, Derin İNANLI..

Our class teacher's name is Hüseyin Kozok. He is a very 

friendly, funny and kind person. He is also a very good 

teacher. He never gets angry with us. Our lessons are very 

fun. He always tries to teach us the best and he trains us to 

be successful. This year he was 

not only our class teacher but he 

was also like our father and a 

friend. If there was no pandemic, 

he would have taken us to the 

park every day. Thank you very 

much for everything you have 

taught us. We love you and we 

will miss you very much.

5C- Buğra ERSOY, Gizem ÇELİK, Melis Elif İMİL, Şamil Vefa 

KOÇ, Su BOLCAN, Merkud CUMHUR, Zekiye DİNARLI, Besim 

KESKEN, Yüksel Nilda ÖZDEVRİM, Mert KARADENIZ, Hüseyin 

ÖRENSEL.

We love our teacher very much. He is 

a good person both with his 

personality and as a teacher. He is a 

sympathetic person with whom we 

can share everything. Our teacher is 

very kind, helpful and he teaches us 

knowledge and respect. He is also 

funny. We are lucky for having him as 

our teacher. He has always treated us 

well and always motivated us. He 

guides us gently. He is very patient. 

We thank him for helping us during 

these hard times even when we could 

not do face to face lessons. We are 

happy to have met him and we are 

glad to have been your students.

5D- Mehmet Ziyat HARMANCI, Uğur 

DUMAN, Ege KESBİÇ, Nazemin DAYI, Ada 

ADANIR,Hüseyin ALİBABA, Fatoş 

TAŞKOL, Lemi TAŞCI, Ural ATİK, Kayen 

Ömer SOYER, Fikri GÖKTEPE, Umut 

UĞUR.

 
Open your 

books, please!  

 
Let’s begin our 

lesson now.  

 

 
Hello everyone, 
how are you?  
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She is a very kind, loving and smart teacher. She tries her best for 

her class.She tries to make our English better. She is very 

beautiful. She has a different way of teaching and makes us 

remember everything she teaches. Miss Angel is the best English 

teacher because the way she loves her job makes her lessons 

more enjoyable.She is a really good person.She is so lovely. She 

is very friendly and helpful. We play games together as well. She 

is very funny. We really enjoy our English lessons. She is very 

positive and has a smiling face  She also teaches us how to cook. .

Having her this year is just awesome. She is our favourite teacher. 

 

Be quiet  

please! 

5F- Dora Selen ACARALP, Beren CAMBAZ, Mustafa HOCAOĞLU, Aaliyah MALİK, Ali KARAHÜSEYİN, 

Arda KAHVECİOĞLULARI, Bertug İLGİLİLER, Nilgün ERCENAP, Doğa ÖZDAĞ, İlayda KAN.

Our class teacher is Mr Hüseyin Rakibet. He teaches us 

Turkish, Maths, Science and Social studies. We 

learned a lot from him this year. His lessons are very 

effective and enjoyable. He is a very good teacher. He is 

kind and patient. We will miss him, his jokes and our 

class song called 'Deniz Üstü Köpürür'. We love you 

very much Mr Hüseyin. We will never forget him.

5G- Uygar KERVAN, Berkan HAYAT, Şevket DAĞ, Kaan ÇETINARSLAN, Arzuhan TOPTAL, 

Ayten TAŞPINAR, Yağmur ÖZEVRIM, Ulus GÜMÜŞEL, Demir DEMIREL, Ali Ata ÖZEK , Salih 

Mert DURUR.

Miss Perry is our English teacher. She is excellent. She explains 

everything in such a way that everyone can understand. We 

never get bored in her lessons because Miss Perry makes them 

fun and interesting. She always motivates us to study and 

become better. Because of her, everyone in our class 

understands and speaks English. She plays games with us so 

that we learn while playing. Miss Perry is a very beautiful, kind-

hearted teacher who loves animals. She is the best teacher in 

the world. We love her so much.

5G- İbrahim BİRÇEK, Pelin ERBİLEN, Mehmet KARSU, Burak Kaan ÖZER, Yüksel 

BULUT, Mehmet Aleksandru ARMUTCU, Daniel EFODIEV, Derim TAMAM, Doğa Salih 

 

Today we are 

going to do 

maths. 

 

Hello 5G. Are 

you ready for 

the lesson? 
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TODAY A READER, 
TOMORROW A LEADER.

THE JOURNEY 
TOWARDS 

EXELLENCE

Tell me I forget.

Teach me and I 

remember.

A different 
language 

is a different 

1 215
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C P U  P O E TSY SR J CR

WE ENJOY 

DOIN
G 

PROJECTS!

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

217216



C P U  P O E TSY SR J CR

WE ENJOY 

DOIN
G 

PROJECTS!

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

217216



NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

1

We had fun!

We put a spell on you!

It ‘s all just a bunch of 
hocus pocus!

218 219

NEW YEAR 
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We welcomed new year at our 
school!
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Every student learns 

differently, therefore our 
lessons include, practice, 

storytelling, games, videos, 
songs, poetry and rhymes 

wherever applicable.

 

Whether online 

or face to face 

education, our 

lessons include 

interactive and 

fun methods. 
 

 Books  we  use  in  our  classes,  in  accordance  with the Cambridge Programme 

 
Teaching maths foundation to primary school students is of great 
importance because it is a period in which mathematical concept 

development is actively experienced. 

 

Having a proper maths background encourages 
logical and critical thinking. In a rapidly changing 

society that relies mostly on science and technology, 
a strong background in mathematics is a must for a 

successful education life and career.

221220

              The importance of maths for kids

Looking at price labels, handling money and calculating change at the checkout can all contribute to 

children's mathematical learning. Working through simple recipes such as making shortbread biscuits 

can utilise a number of mathematical skills.

 Numbers 

1,2,3,4....8,9,10  

1.Stra�ght l�ne one (1) �s lots 
of fun  

2.Around and back on a 
ra�lroad track, two (2), two 

(2), two (2) 

3.Around a tree, around a 

tree, that �s how you make a 
three (3). 

4.Down and over, and down 
once more, that �s how you 

make a four (4). 

5.Fat old f�ve (5) goes down 
and around, put a hat on top 

and see what you’ve found.  

6.Down to a loop s�x (6) rolls 
a hoop.  

7.Stra�ght across and down 
from heaven, that �s how to 

make a seven (7). 

8.Start w�th an S, do not 
wa�t, cl�mb back up to make 

an e�ght (8). 

9.A loop and a l�ne make a 
n�ne (9).  

10. A stra�ght l�ne aga�n and 
a ball make ten (10).  

 My hat has:  

My face has:  

My arms are:  

My body is a:  

My legs are:  

My feet are:  

Bob 

Primary 1
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make a four (4). 

5.Fat old f�ve (5) goes down 
and around, put a hat on top 

and see what you’ve found.  

6.Down to a loop s�x (6) rolls 
a hoop.  

7.Stra�ght across and down 
from heaven, that �s how to 

make a seven (7). 

8.Start w�th an S, do not 
wa�t, cl�mb back up to make 

an e�ght (8). 

9.A loop and a l�ne make a 
n�ne (9).  

10. A stra�ght l�ne aga�n and 
a ball make ten (10).  

 My hat has:  

My face has:  

My arms are:  

My body is a:  

My legs are:  

My feet are:  

Bob 
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 A l�st of 

numbers that 
follows a 
certa�n 

sequence. 

Patterns

Complete the patterns

Create your own ! 

Ordinal numbers 

It's as easy as 
One, two, three:
1st, 2nd, 3rd

Number 1 in line is first,
Number 2 in line is second
Number 3 in line is third

So now you know, in a line or row
It's as easy as 
One, two, three:
1st, 2nd, 3rd

It's as easy as 
One, two, three:
1st, 2nd, 3rd

Number 1 in line is first,
Number 2 in line is second
Number 3 in line is third

So now you know, in a line or row
It's as easy as 
One, two, three:
First, Second, Third. 

A number defining the position 
of something in a series.

NUMBERS, NUMBERS

12

8

1

2

5

13

11

3

4

16

17

15

14

19

187

10
9

6

20

FI_TE_N

O_E

T_ O

T_ RE_

_ OUR

FI_E

S_X

S_V_N

EI_ _ T

NI _ E
_ EN

E _ _ VEN

TWEL_ _

THIR_ _ _ _ 

FO_RTE_N

E_G_TE_N

S_XTEEN

S_V_NTEEN

NI _ ETEEN

T_ENT_ I

CE N R H AR AD A D W I E. T EN M T HT

The importance of maths in the early year
    Math is an important part of learning for children in the early years because it provides vital life

 skills. They will help children problem solve, measure and develop their own spatial awareness,

 and teach them how to use and understand shapes.

Numbers, numbers,

Everywhere I look

Numbers in the grocery store

Find in my science book

Price tags, speed limits,

Calender and walls.

In the cafeteria

and even in the halls!

Numbers on my shoes and shirt

Find on my cereal box

Numbers on the TV

Find on my alarm clock.

Numbers, numbers everywhere

At my home and school

Numbers everywhere I look

Numbers are so cool.

223222
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THE DOUBLES SONG

13+4=

PLUS

17

8+3=

12+3=

5+14=  7
+5

=
10

+3
=

2020+0=

20+14=3530
+5

=

30
+1

1=

9+9=

20-4=MINUS 16

18-5=10-6=

27-13=  1
1-

4=
15

-3
=

2025-5=

17-11=2031
-1
1=

22
-1

0=

19-9=

One and one is two,

And two and two is four,

Three and three is six,

So now let’s try some more!

Four and four is eight,

And five and five is ten,

Six and six is twelve,

So now let’s start  again.

One and one is two,

And two and two is four,

Three and three is six,

So now let’s try some more!

Four and four is eight,

And five and five is ten,

Six and six is twelve,

And now we’re reached the end!

1+1=2
Two eyes look 
right at you.

2+2=4
Four paws walk

on the floor.

3+3=6
Share a soda
just for kicks!

4+4=8
A spider’s legs

are great!
5+5=10

Count all your
fingers again!

6+6=12
Grap a dozen
eggs from the 

shelves.

Addition

Subtraction

   Finding the sum by combining two or 
more numbers.

   To take away from a group or a number
 things.

Equals

CROSSWORD PUZZLE  

     

 

 

              

 

                                                                                

= 36 26 

 

+ 

+ 

52 

= 

 

= 39 + 

 + 

 

= 

 70 - 

 

= 

 

9 

- 

 35 

= 

 26 

+ 

 

= 

 38 

+ 

 

= 

 

80 

- 

 

23 = 

 + 

 20 

= 

 = 

 

+ 

 

19 

+ 

 60 

= 

 = 

 

99 + 

= 

 

48 + 

 

 Some Famous Mathematicians                

Archimedes   Pythagoras Euclid

225224
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Mystery Number

Read the clue word and find the number that matches 

 
7 8 6 

 
 

              3 5 0 

 
               2 6 2 
 

 

1 7 3 

               
               5 0 0 
 
 

4 2 6 

 

 
Tom has  80 marbles and I 
have 47 marbles. How many 
marbles do we have in total?

 

What �s the  
d�fference  

between our  

he�ghts?  

 1 7 5  cm 

 

142  cm 
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KEYWORD PUZZLE 
 

We have learned keywords for addition and subtraction to help us solve word problems. Let’s find 
them in the word search.

 

 

  

 

 

  

 

 

S

 

A

 

D

 

M

 

A

 

P

 

C

 

U

 

L

 

I

 

M

 

W

 

L

 

A

 

B

 

T

 

F

 

O

 

O

 

U

 

R

 

T

 

O

 

F

 

R

 

R

 

S

 

R

 

R

 

G

 

E

 

E

 

R

 

T

 

I

 

A

 

E

 

R

 

H

 

O

 

M

 

E

 

C

 

T

 

E

 

S

 

B

 

I

 

R

 

T

 

H

 

N

 

R

 

S

 

N

 

C

 

O

 

E

 

C

 

E

 

S

 

U

 

E

 

T

 

R

 

E

 

I

 

E

 

S

 

Q

 

A

 

A

 

N

 

R

 

L

 

B

 

U

 

L

 

E

 

E

 

R

 

N

 

J

 

A

 

O

 

D

 

D

 

A

 

Y

 

I

 

L

 

N

 

G

 

T

 

C

 

O

 

O

 

S

 

 

 

 
                                                 

Marvellous

 

Multiplication

 
 

Marvellous

 

multiplication

 
     

Ultimate shortcut to addition

 
                     

Long and short, you can also partition

 
                       

To solve questions like a mathematician

 

It is our passion to teach

 
                      

Primary Fours are very good at speech

 
      

Let’s skip and count for each

 
               

Instant success is

 

not out of reach

 
         

Common keywords for

 

addition

 
                                   

Altogether, total and product ignites recognition

 
                              

This means we are likely to do multiplication

 
                                 

Important last words to bring to your attention

 
                                                      

Operations are the most important tools of a mathematician

 
                                                             

Now check the first letter of each sentence to see our revelation

 
 

MORE
 

LESS
 

ADD
 

SUBTRACT 
 

DIFFERENCE
 

ALTOGETHER
 

TOTAL
 

SUM
 

CARRIER
 

BORROW
 

EQUALS
 

PLUS
 

  

MINUS

      

 

227226

 

A number that is after

 

261

  

A number is smaller

 

than 227

  

A number that is between

 

400 and 440

  

A number that has no tens

 

or no ones

  

A number that is before

 

351

  

A number that has 7 hundreds

  

Primary 3
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Interesting Facts About Maths 
 

Mathematics is a very interesting subject. First of all,
 

it has a very rich history. With this history comes
 

different
 

and fun facts which help students engage in this topic in a better way. Let's learn some 
interesting facts about maths!

 

 

·
 

The number one “hundred”
 

does not actually mean 100. It is derived from the Old Norse word 
"hundrath" which actually means 120.

 
 

·

 

In a sample of 23 people, there are 50% chances that two of them will share the same 
birthday. This is known as the birthday problem.

 

 

·

 

The signs plus (+) and minus (-) were discovered as early as 1489 A.D.

  

 
 

·

 

‘Forty’ is

 

the only number that is spelt with letters arranged in alphabetical order.

 
 

·

 

Every odd number has an “e” in it.

 

·

 

“Eleven plus two” is an anagram of “twelve plus one” which is pretty fitting as the answer to 
both equations is 13.

  

 
 

·

 

The symbol for division (i.e.÷) is called an obelus.

 
 

·

 

Archimedes

 

is known as the ‘Father Of Mathematics’. He lived between 287 BC –

 

212 BC. Syracuse, 
the Greek island of Sicily was his birthplace.

 

 

 

You can also try this trick with your friends!
  Think of any number.
  Double it.
  Add 9.
  Subtract 3.
  Divide the result by 2.
  Subtract your number from your result.
  The answer will always be 3.

MATH IS FUN!

  ll students gather up the pathA
  iscover the world of mathsD
  ecision is made to learnD
  t is really going to help you at every turnI
  ogether we are going to make a differenceT
  n class or online we are going to build confidenceI
  peration are of utmost importanceO
  ow check the first letter of each sentence to see the evidenceN

While learning the multiplication table, skip counting is a useful tool to remember your facts. Let's 
count by 7 to find the 7 times table!

The Magic Show!
In class we learned that addition and subtraction are opposite operations. The same property exists 

between multiplication and division. It is also called the 'Inverse'. Using this property, we welcome you 
to our magic show!

Add 100

Subtract 
50

Is th�s the
number you 
started w�th?

Double 
�t

Add  50 

Subtract 
100

D�v�de by 2

221220 221220 227226 229228
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Figure me Out
With all the arithmetic operations we learned in class, let's figure out the following problems;

 My age: 

13 x 2 = 

My shoe s�ze 

152 ÷ 4 = 

My birth 

month: 

358 - 348 = 

My 

birthdate: 

136 ÷8 = 

Number of letters 

in my name: 

2 x 2 = 

Number of 

pets I own: 

36 ÷9 = 

Division

Difficult may be the long division

It is going to be all right with a lot of revision

Value of your multiplication facts precision

Is more important than ever for division

Somehow we need to multiply, divide and bring down

If we want to have the division crown

Our keywords are divisior, dividend, remainder and quotient

Now  all the letters form a word quite proficient

 

Solve the problems below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mickey earned 92 points in his game.
 

The second
 

time he played it, he lost 43
 

points. Then he earned 75 points. How
 

many points does Mickey have?
 

There were 94 people at the football game. 

 

34 more people came to watch the game.

  

16 people left early. 

 

How many people were at the football game?

 

Andrea is watching snowflakes fall. She notices 

 

that every snowflake

 

is 6 points.

  

 

If she catches 17 snowflakes, how many points does 

 

she have

 

in total ?

 

Jesse is teaching snowboarding lessons to

  

 

24 different groups today. 

 

If there are 12 children

 

in each group,

 

how many children

 

does Jesse teach in total

 

today?

 

231230

Primary 5 Primary 5
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Science is a vital,very relevant subject that is important for 
students especially in primary school to be involved in.Childern 
are naturally curious about science at primary school and this 
curiosity allows them to ask questions about science.
Primary science helps students to investigate problems,learn how 
science works and discover why science matters in the world.I'm 
very glad that we,as teachers, can give children a chance to 
embrace their curiosity through science.We're attempting to 
change the teaching of science in primary schools so that every 
student has an excellent first experince of science.The children 
should be developing new and relevant skills every time they do a 
science lesson which prepares them for the real world as science 
is a big part of life and work now and will be even more in the 
future. Being able to question and make sense of things are two of 
the key skills that the students can gain from science lessons 
which they can hold onto for life.
Overall, I would say that a good science lesson should be 
interactive, teaching students how to apply the knowledge they 
have gained and giving them skills for life and work.Also children 
should be inspired to look into science much more often too.

The Science Department
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Across
 

1. Patricia was washing the dishes every night for a week.
 

She washed 32 dishes each night. How 

many dishes did she wash?
 

3. Samuel had 5 pet bunnies. Each
 

bunny
 

had 23 toys. How many toys did all the bunnies
 

have in 

total?
 

5. Benny bunny had a lot of children. He put 4 children in each bedroom and filled up 93 bedrooms.  

How many children did Benny bunny have?
 

6. Alfred wanted
 
to give 8 pots of gold to each

 
of
 

his friends. Alfred had 21 friends.
 

How many pots of 

gold does Alfred need?
 

7. Write these numbers in order from smallest to biggest: 552, 65, 91, 866
 

Down
 

2. Write these numbers in order from biggest to smallest: 30, 265, 19, 28
 

3. Sally was going to buy 6 chocolate bars. Each chocolate bar costs
 

17 cents. How much money 

does Sally need?
 

4. Solve this problem: 65X9= ?_______________
 

7. Quick, quick ! What’s  8X8= ? ______________
 

8. Paul wanted to plant some tomatoes. He had 25 rows to plant and he could fit 8 plants in each row. 

How many tomatoes could Paul plant?
 

233232



Science is a vital,very relevant subject that is important for 
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which they can hold onto for life.
Overall, I would say that a good science lesson should be 
interactive, teaching students how to apply the knowledge they 
have gained and giving them skills for life and work.Also children 
should be inspired to look into science much more often too.

The Science Department
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How many children did Benny bunny have?
 

6. Alfred wanted
 
to give 8 pots of gold to each

 
of
 

his friends. Alfred had 21 friends.
 

How many pots of 

gold does Alfred need?
 

7. Write these numbers in order from smallest to biggest: 552, 65, 91, 866
 

Down
 

2. Write these numbers in order from biggest to smallest: 30, 265, 19, 28
 

3. Sally was going to buy 6 chocolate bars. Each chocolate bar costs
 

17 cents. How much money 

does Sally need?
 

4. Solve this problem: 65X9= ?_______________
 

7. Quick, quick ! What’s  8X8= ? ______________
 

8. Paul wanted to plant some tomatoes. He had 25 rows to plant and he could fit 8 plants in each row. 

How many tomatoes could Paul plant?
 

233232
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SCIENCE

Weekly lessons:                    Which book do we use?
Year 3          2 lessons         Cambridge Primary Science
Year 4          3 lessons              
Year 5          3 lessons    

Science teaches children to make 
observations, collect information 
and use logical thinking to draw a 
conclusion. These skills are 
important for every part of our lives.
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Yakın Doğu İlkokulu çocuklarının çok küçük yaşta 
Fransızca öğrenmeye başlamaları, hem dili hızlıca 
öğrenmelerini sağlayacak, hem de diğer dilleri 
(İspanyolca, İtalyanca veya Portekizce gibi) kolay 
öğrenebilmelerini sağlayacaktır. Bir dil öğrenmek bir 
kültür öğrenmektir. Fransızca öğrenerek çocuklarımız 
köklü bir kültüre sayfa açacaktır. Öğrencilerimize 
Fransız kültürü gibi dünyada siyaset, edebiyat, 
gastronomi, moda ve sanatı önemli ölçüde etkilemiş 
bir kültürü öğreterek onların vizyonunu da geliştirmiş 
olacağız. Fransızca, dünya çapında 300 milyondan 
fazla insanın konuştuğu bir dildir. Dünyada tüm 
kıtalarda konuşulan tek dildir. Ayrıca bir diplomasi 
dilidir: Birçok uluslararası kurumun (Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Birliği, NATO, Olimpiyat Oyunları) anadilidir. 
Fransızca geçmişin değil, geleceğin dili olarak 
görülüyor. 2050 yılında 700 milyon kişinin Fransızca 
konuşacağı öngörülüyor. Çünkü yabancı dil olarak en 
çok öğretilen dildir. Ayrıca gittikçe artan Afrikalı-
Fransız öğrenci ve çalışan sayısı sayesinde Fransızca 
pratik yapmak için Kıbrıs'ı terk etmeye gerek yok! Son 
olarak en önemlisinin ilerde öğrencilerimizin Fransa, 
Belçika ve İsviçre gibi çok iyi eğitim sistemleri olan 
ülkelerde üniversite planları yapabilecekler. Okulumuz 
yardımıyla DELF sınavlarında gösterdikleri başarı 
sayesinde aldıkları dil yeterlilik sertifikaları yeterli 
olacaktır.

Yakın Doğu İlkokulu 2019-2020 öğretim 
yılında ikinci yabanci dil olarak Fransızca 
eğitimine başlamıştır. Amacımız dili ve 
kültürünü eğlenceli ve doğal bir süreç 
halinde aşılamaktır. Öğrencilerimiz gün 
boyu Fransızca ile iç içe olup meraklarını 
artıran etkinliklere katılarak doğal yoldan 
bu dili öğrenmektedirler. Hem günlük 
yaşamda karş ı la r ına ç ıkab i lecek 
konuşmalar üzerinde ilerlerler, hem de dört 
temel dil becerisini (dinleme-anlama-
okuma-yazma) eşit şekilde geliştirirler. 
Sınıflarımızda öğrencilerimize oyunlar, 
şarkılar, video gösterimleri ve teatral 
etkinlikler gibi yaratıcılığı teşvik eden ve 
materyallerle desteklenen bir ders akışı 
sunuyoruz. Böylece Fransızca derslerinde 
öğrencilerimizin yaratabildiği öğretmenin 
de rehber konumunda olduğu bir sınıf 
ortamı oluşturmayı başarıyoruz.

 

Ö Ğ R E N M E K   N E D E N   Ö N E M L İÜ L K E M I Z D E   F R A N S I Z C A

Yakın Doğu İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; iki psikolog, üç psikolojik 
danışman ve iki özel eğitim öğretmeni olmak üzere yedi uzmandan oluşmaktadır.
Öğrenci yaşamında akademik başarının yanı sıra düşünce ve davranış yönetiminin de önemli bir 
etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi'nin temel 
amacı ; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline 
dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, 
çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. 
Bu donanım ile birey olma yolunda ilerleyebilmek için kendilerine uygun hedefler seçmeleri 
gerekmektedir. Tıpkı Konfüçyüs'ün söylediği gibi:
“Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin, başarırsınız.”
Psikolojik danışmanlık, kişilerin hedeflerine uygun kararlar verebilmeleri ve kararlarının 
sonuçları konusunda sorumluluk alabilmeleri için kendilerini ve yaşadıkları dünyalarını ve 
duygularını anlayabilmelerine yardımcı olma sürecidir. Öğrencilerle, velilerle ve 
öğretmenlerle; kendi kendileriyle ve ötekilerle yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm 
oluşturmak, problemlerini analiz etmek, gerçeklikleriyle ilgili bilgi toplamak sonuçları dikkate 
alarak düşünmek gibi konularda destek olmak amacı ile çalışır.
Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda 
yargılanmadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece 
sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Rehberlik 
Birimi'nin hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.
Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nün yaptığı çalışmalar
· Veli, öğrenci ve öğretmen görüşmeleri,
· Mesleki rehberlik çalışmaları,
· Bireysel ve grup çalışmaları,
· Veli, öğrenci ve öğretmen seminerleri,
· AÇEV Eğitim Programı,
· Oryantasyon çalışmaları,
· Değerler eğitimi,
· Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamaları ve gözlemler) ,
· İhtiyacı olan öğrencilere özel eğitim desteği verilmektedir.

Yakın Doğu ilkokulu Rehberlik Birimi

1 237

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULUNEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

236

FRANSIZCA BÖLÜMÜ



61

Yakın Doğu İlkokulu çocuklarının çok küçük yaşta 
Fransızca öğrenmeye başlamaları, hem dili hızlıca 
öğrenmelerini sağlayacak, hem de diğer dilleri 
(İspanyolca, İtalyanca veya Portekizce gibi) kolay 
öğrenebilmelerini sağlayacaktır. Bir dil öğrenmek bir 
kültür öğrenmektir. Fransızca öğrenerek çocuklarımız 
köklü bir kültüre sayfa açacaktır. Öğrencilerimize 
Fransız kültürü gibi dünyada siyaset, edebiyat, 
gastronomi, moda ve sanatı önemli ölçüde etkilemiş 
bir kültürü öğreterek onların vizyonunu da geliştirmiş 
olacağız. Fransızca, dünya çapında 300 milyondan 
fazla insanın konuştuğu bir dildir. Dünyada tüm 
kıtalarda konuşulan tek dildir. Ayrıca bir diplomasi 
dilidir: Birçok uluslararası kurumun (Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Birliği, NATO, Olimpiyat Oyunları) anadilidir. 
Fransızca geçmişin değil, geleceğin dili olarak 
görülüyor. 2050 yılında 700 milyon kişinin Fransızca 
konuşacağı öngörülüyor. Çünkü yabancı dil olarak en 
çok öğretilen dildir. Ayrıca gittikçe artan Afrikalı-
Fransız öğrenci ve çalışan sayısı sayesinde Fransızca 
pratik yapmak için Kıbrıs'ı terk etmeye gerek yok! Son 
olarak en önemlisinin ilerde öğrencilerimizin Fransa, 
Belçika ve İsviçre gibi çok iyi eğitim sistemleri olan 
ülkelerde üniversite planları yapabilecekler. Okulumuz 
yardımıyla DELF sınavlarında gösterdikleri başarı 
sayesinde aldıkları dil yeterlilik sertifikaları yeterli 
olacaktır.

Yakın Doğu İlkokulu 2019-2020 öğretim 
yılında ikinci yabanci dil olarak Fransızca 
eğitimine başlamıştır. Amacımız dili ve 
kültürünü eğlenceli ve doğal bir süreç 
halinde aşılamaktır. Öğrencilerimiz gün 
boyu Fransızca ile iç içe olup meraklarını 
artıran etkinliklere katılarak doğal yoldan 
bu dili öğrenmektedirler. Hem günlük 
yaşamda karş ı la r ına ç ıkab i lecek 
konuşmalar üzerinde ilerlerler, hem de dört 
temel dil becerisini (dinleme-anlama-
okuma-yazma) eşit şekilde geliştirirler. 
Sınıflarımızda öğrencilerimize oyunlar, 
şarkılar, video gösterimleri ve teatral 
etkinlikler gibi yaratıcılığı teşvik eden ve 
materyallerle desteklenen bir ders akışı 
sunuyoruz. Böylece Fransızca derslerinde 
öğrencilerimizin yaratabildiği öğretmenin 
de rehber konumunda olduğu bir sınıf 
ortamı oluşturmayı başarıyoruz.

 

Ö Ğ R E N M E K   N E D E N   Ö N E M L İÜ L K E M I Z D E   F R A N S I Z C A

Yakın Doğu İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; iki psikolog, üç psikolojik 
danışman ve iki özel eğitim öğretmeni olmak üzere yedi uzmandan oluşmaktadır.
Öğrenci yaşamında akademik başarının yanı sıra düşünce ve davranış yönetiminin de önemli bir 
etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi'nin temel 
amacı ; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline 
dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, 
çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. 
Bu donanım ile birey olma yolunda ilerleyebilmek için kendilerine uygun hedefler seçmeleri 
gerekmektedir. Tıpkı Konfüçyüs'ün söylediği gibi:
“Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin, başarırsınız.”
Psikolojik danışmanlık, kişilerin hedeflerine uygun kararlar verebilmeleri ve kararlarının 
sonuçları konusunda sorumluluk alabilmeleri için kendilerini ve yaşadıkları dünyalarını ve 
duygularını anlayabilmelerine yardımcı olma sürecidir. Öğrencilerle, velilerle ve 
öğretmenlerle; kendi kendileriyle ve ötekilerle yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm 
oluşturmak, problemlerini analiz etmek, gerçeklikleriyle ilgili bilgi toplamak sonuçları dikkate 
alarak düşünmek gibi konularda destek olmak amacı ile çalışır.
Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda 
yargılanmadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece 
sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Rehberlik 
Birimi'nin hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.
Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nün yaptığı çalışmalar
· Veli, öğrenci ve öğretmen görüşmeleri,
· Mesleki rehberlik çalışmaları,
· Bireysel ve grup çalışmaları,
· Veli, öğrenci ve öğretmen seminerleri,
· AÇEV Eğitim Programı,
· Oryantasyon çalışmaları,
· Değerler eğitimi,
· Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamaları ve gözlemler) ,
· İhtiyacı olan öğrencilere özel eğitim desteği verilmektedir.

Yakın Doğu ilkokulu Rehberlik Birimi

1 237

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULUNEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

236

FRANSIZCA BÖLÜMÜ



1

 Yakın Doğu İlkokulu olarak resim derslerine ayrı bir önem 
vermekteyiz. Okulumuz müfredatında yer almakta olan resim ve 
elişi dersleri sırasında, öğrencilerimizin hem konsantrasyonlarını 
hem de özgüvenlerini güçlendirecek çalışmalar yapılmaktadır ve 
her bir öğrencimizin bağımsız veya işbirliği içerisinde çalışma 
yapabilme becerileri  güçlendirilmektedir.
 Resim derslerimiz sırasında öğrencilerimiz, üretken ve mutlu bireyler olarak, olumlu 
bakış açıları ve alışkanlıklar kazanmaktadırlar.Kazanılan bu alışkanlıkları onların hem okul 
hem de özel hayatlarında disiplinli, sabırlı ve farkındalığı yüksek, bireyler olarak 
yetişmelerine yardımcı olmaktadır.
 Yıl boyunca öğretmenlerinin rehberliğinde, elişi ve resimler yapan öğrencilerimiz; 
yaratıcılıklarını güçlendirmekte ve yaşıtları arasında daha açık görüşlü, çevresine ayak 
uydurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak öne çıkabilmektedirler.
 Öğrencilerimiz kendilerini özgürce ifade edebildikleri resim derslerimiz yardımıyla, 
eleştirel düşünce yapısına sahip bireyler olarak yetişmekte ve  bu kazanımları sayesinde 
ise; matematik, dil öğrenimi ve daha pek çok başka derslerde başarılı olmaktadırlar.
 Sanatsal aktiviteler çocukların ruh halinin gelişmesine ve duygularını daha güzel 
düzenlemelerine yardımcı olduğundan; Yakın Doğu ilkokulu olarak, resim, müzik ve dansın 
çocukların günlük yaşamlarına entegre edilmesi gerektiğine inanmaktayız.
 Bu bağlamda, okulumuz öğrencileri  Lefkoşa surlariçinde ve  kampüsümüz 
içerisinde ve yer alan pekçok müzeyi öğretmenleri eşliğinde gezip yerinde gözlemlemiştir. 
Bu yıl öğrencilerimizin gezip gördüğü müzelerimiz; “Surlariçi Şehir Müzesi” “Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi”, “Kıbrıs Araba Müzesi” ve “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzeleri” Yakın 
Doğu İlkokulunda eğitim götmekte olan tüm öğrencilerimiz bu güzel imkaanlar ve sanatla 
içiçe büyüyüp gelişme ayrıcalığına sahiptir. 

 GÖRSEL SANATLAR VE RESİM BÖLÜMÜMÜZ
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Ydİ Müzik Bölümü, tümü alanında uzman ve deneyimli müzik eğitimcilerinden oluşmaktadır.YDİ 
Müzik Bölümü, Müzik öğretim programlarında, “çağdaş öğretim yöntemlerini” kendisine ilke 
edinmiştir.Müzik dersleri ”çağdaş öğretim yöntemlerini” uygulamaya elverişli ve tam donanımlı 
müzik odalarında yapılmaktadır. Sınıf içi müzik etkinliklerinde sıklıkla “orff-schulwerk” 
yaklaşımı uygulanmaktadır.Müzik Eğitimcilerinin çalıştırdığı ve organize ettiği YDİ Korosu, bir 
öğretim yılı süresince düzenli olarak 29 Ekim TC’nin Kuruluş Yıldönümü Töreni, 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Haftası Etkinlikleri, 15 Kasım KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü Töreni, 21 Aralık 
Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası Etkinlikleri, 13 Ocak R.Raif Denktaşı Anma Etkinlikleri, 
15 Ocak Dr Fazıl Küçük’ü Anma Etkinlikleri, Ağaç ve Orman haftası etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Yıl sonu etkinliklerinde sahne almakta, törenlerin 
anlam ve öneminin müzikle pekiştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.YDİ çok sesli özel korosu 
bugüne kadar çeşitli etkinliklere davet edilmiştir. Müzik öğretmenlerinin özverili çalışmaları 
sayesinde sıklıkla BRTK, Radyo Güven ve Genç Tv’de programlara katılıp müzik performansı 
sergileyen özel koromuz,daha önceleri korolar festivalinde sahne almış, ayrıca 750 kişi önünde, 
Kıbrıs’ın efsane müzik grubu SILA4 ile 2011yılında ayni sahnede konser vermiştir.İlk gösterisini 
“YDÜ 25. Yıl Karnavalı’nda” sergileyen YDİ Boru-Trampet Takımı, disiplinli ve sistemli 
çalışmalar sonucunda hem Yakın Doğu İlkokulu’nun hem de Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
etkinliklerinin vazgeçilmez bir parçası olarak adından söz ettirmektedir.YDİ Müzik Bölümü 
eğitimcileri, çocuklarımızın küçük yaştan müziği sevmelerini, iyi ve seçici dinleyiciler olmalarını, 
var olan müzik yeteneklerini fark etmelerini hedeflemekte ve sundukları müzik eğitimi sayesinde, 
geleceğin sanatçılarının alt yapısını oluşturmaktadırlar.

YDi Müzik Bölümü
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edinmiştir.Müzik dersleri ”çağdaş öğretim yöntemlerini” uygulamaya elverişli ve tam donanımlı 
müzik odalarında yapılmaktadır. Sınıf içi müzik etkinliklerinde sıklıkla “orff-schulwerk” 
yaklaşımı uygulanmaktadır.Müzik Eğitimcilerinin çalıştırdığı ve organize ettiği YDİ Korosu, bir 
öğretim yılı süresince düzenli olarak 29 Ekim TC’nin Kuruluş Yıldönümü Töreni, 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Haftası Etkinlikleri, 15 Kasım KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü Töreni, 21 Aralık 
Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası Etkinlikleri, 13 Ocak R.Raif Denktaşı Anma Etkinlikleri, 
15 Ocak Dr Fazıl Küçük’ü Anma Etkinlikleri, Ağaç ve Orman haftası etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Yıl sonu etkinliklerinde sahne almakta, törenlerin 
anlam ve öneminin müzikle pekiştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.YDİ çok sesli özel korosu 
bugüne kadar çeşitli etkinliklere davet edilmiştir. Müzik öğretmenlerinin özverili çalışmaları 
sayesinde sıklıkla BRTK, Radyo Güven ve Genç Tv’de programlara katılıp müzik performansı 
sergileyen özel koromuz,daha önceleri korolar festivalinde sahne almış, ayrıca 750 kişi önünde, 
Kıbrıs’ın efsane müzik grubu SILA4 ile 2011yılında ayni sahnede konser vermiştir.İlk gösterisini 
“YDÜ 25. Yıl Karnavalı’nda” sergileyen YDİ Boru-Trampet Takımı, disiplinli ve sistemli 
çalışmalar sonucunda hem Yakın Doğu İlkokulu’nun hem de Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
etkinliklerinin vazgeçilmez bir parçası olarak adından söz ettirmektedir.YDİ Müzik Bölümü 
eğitimcileri, çocuklarımızın küçük yaştan müziği sevmelerini, iyi ve seçici dinleyiciler olmalarını, 
var olan müzik yeteneklerini fark etmelerini hedeflemekte ve sundukları müzik eğitimi sayesinde, 
geleceğin sanatçılarının alt yapısını oluşturmaktadırlar.

YDi Müzik Bölümü
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Badminton takımımız antrenmanda... Atletizm çalışmalarımızdan

Basketbol çalışmalarımızdan  

Futbol çalışmalarımızdan   

Aletli Cimnastik çalışmalarımızdan...

Voleybol etkinliğimizden...Tenis çalışmalarımızdan...

Cimnastik...Tırmanmalar..

Kiwido çalışmalarımızdan... 

Hentbol takımımız antrenmanda... 
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                    Yakın Doğu İlkokulu Beden Eğitimi ve Spor bölümü olarak en önemli          
                              vizyonumuz; her şeyden önce çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve zihinsel  
                             gelişimlerine katkıda bulunmak, onları gelecek yaşamlarına en iyi şekilde 
                             hazırlamaktır. 

Derslerimizde spor branşlarını ve bu branşların hem teknik, hem de becerilerini öğretirken 
en doğru şekilde uygulama yaptırarak fiziksel gelişimlerine, “yaparak - yaşayarak öğrenme” 
yöntemiyle de öğrenme seviyelerine katkı koymaya özen göstermekteyiz.

Beden, ruh ve zihin gelişimiyle öğrencilerimizin; kendine güvenen, sosyal, kendisi ve 
çevresiyle barışık, dostça oyun oynama ve yarışmayı bilen, kazandığında seviyeli davranıp, 
kaybetiğinde kabullenerek takdir edebilen sağlıklı nesiller oluşturacağı inancındayız.

Tüm sınıf seviyelerindeki derslerimizde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın ilgili müfredat 
programı uygulanırken; 2. sınıf seviyesinden itibaren her yıl, öğrencilerimizin fiziksel 
gelişimlerini takip edebilmek ve başarılı olabilecekleri spor branşlarına yönlendirmek 
amacıyla birçok ülkede ve Avrupada uygulanan “Euro - Fit” gelişim ve yetenek testlerini de 
büyük bir titizlikle uygulamaktayız. 

Bu testlerde; sürat, kuvvet, esneklik, dayanıklılık, v.b… motorik özellikler ölçülerek alınan 
veriler daha sonra amaca uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Kaydedilen veriler 
değerlendirildikten sonra çocuklar ilgili branşların gelişim grubu programlarına 
yönlendirilmektedir. Gelişim gruplarında alanlarında uzman antrenör ve öğretmenler 
eşliğinde, performansa yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, okulumuzun 
katılmayı hedeflediği branşların alt yapılarını oluşturacak elit seviyede sporcuların 
yetiştirilmesine ve okul takımlarının oluşturulmasına da büyük katkı sağlamaktadır. 
Takımlarımızda yer alan sporcu öğrencilerimiz okulumuzu, MEB müsabakalarında temsil 
etmekte, ayni zamanda da üniversitemizin kulüp takımlarının alt yapılarına da destek 
vermektedir.

Yakın Doğu İlkokulu tam gün eğitim veren bir okul olduğu ve çocuk gelişiminde oyunun, 
sporun çok önemli olması gerektiği düşüncesiyle, öğleden sonraki belirli zaman dilimlerinde 
eğitsel etkinliklerde seçilmek üzere geniş bir branş tercih olanağı sunmaktadır. 
Çocuklarımız, ilgi duyduğu ve mutlu olarak verimli zaman geçirebileceği branşları seçerek, 
öğretmenlerimiz eşliğinde en iyi eğtimi almaktadır. 

Tüm ders ve çalışmalarımızı en iyi şekilde uygulayabilmemizdeki en büyük yardımcımız, 
okulumuzun bize sağladığı tesis ve olanaklardır. İlkokul bünyemizde;

· 2 adet çok amaçlı kapalı spor salonu,
· 3 adet cimnastik salonu,
· 3 adet çok amaçlı büyük oyun salonu,
· Ritmik cimnastik salonu,
· Çok amaçlı dans salonu,
· Açık alan oyun parkları,
· Masa tenisi salonu,
· Tartan zemin ile kaplı atletizm çalışma alanı,
· Dış alan basketbol oyun sahaları,
· Dış alan futbol oyun sahası, bulunmaktadır.
· Dış alan voleybol sahası,
· Yüzme havuzu bulunmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz
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OKULUMUZDA 

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

ROBOTİK KODLAMA ETKİNLİKLERİMİZDEN KARELER

Yakın Doğu İlkokulu olarak, Robotik Kodlama eğitimimizde, öğrencilerimiz bir problemi 
araştırarak keşif çalışması yürütürler. Problemi analiz ettikten sonra nasıl 
çözebilecekleri konusunda beyin fırtınası yapar, çözüm önerilerini hayal ederler. 
Robotik setleri ile çözüm önerilerini gerçeğe yansıtmak için bir model tasarlayarak 
programlamasını yaparlar. Son olarak ürettikleri modeli arkadaşları ile de paylaşarak 
sunumlarını gerçekleştirirler.

Öğrencilerimiz, 93 ülkede organize edilen  dünyanın en büyük çocuk 
organizasyonlarından biri olan, her yıl yeni ve heyecan verici bir konu, eğlenceli ve 
yaratıcı çözümlerle dikkat çeken FIRST LEGO League Jr.’a katılmak için hazırlanıyor.
 
'Bilim Kahramanları Buluşuyor' fuarına katılacak olan öğrencilerimiz 4 ila 10 kişiden 
oluşan takımlar koç ve danışmanlar rehberliğinde proje geliştirme sürecini öğreniyor. 
ilgili temaya dair sorunları belirleyerek yenilikçi çözümler üretecek olan cocuklarımız 
fuar sayesinde iş birliği içinde çalışırken, takım çalışması, sunum yapma gibi 21.yy 
becerilerini kazanıyor.

Öğrencilerimiz farklı temalarda proje 
geliştirirken...

Öğrencilerimiz taşıma robotunu test 
ederken...

    Öğrencilerimiz rüzgâr türbini robotunu 
test ederken...

Öğrencilerimiz robotlarının 
programlamasını yaparken..
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Yakın Doğu İlkokulunda 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitimi

Bilişim Teknolojileri bugünün modern yaşam tarzının ayrılmaz bir parçasıdır. Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreciyle bütünleştiği günümüzde, hızla gelişen ve değişen 
teknolojik dünyayı anlamaları için öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaları 
temel hedefimizdir.

Yakın Doğu İlkokulunda 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirme ilkesiyle yola çıkarak; 
yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözebilen, üretken, dijital okuryazarı ve dijital 
dünya vatandaşlığı becerilerini kazandıran eğitim programları geliştirmekteyiz. 

Öğrencilerin yaşamı boyunca nitelikli bilgisayar okuryazarı olabilmesi için bilgisayarda 
kodlama, e-güvenlik, kelime işlem, dijital grafik, elektronik tablo, e-posta, sunum, 
video/animasyon, internet gibi uygulamalar Cambridge Assessment International Education 
eğitim setleri ile desteklenmektedir. Hedefimiz son sınıf öğrencilerimizi uluslararası geçerliliği 
olan Cambridge ICT Starters sınavlarına hazırlamaktır. Bilgisayar eğitimi programımızı okul 
öncesi 3-4-5 yaş grublarında başlatıp, ilkokul beşinci sınıfa kadar devam ettirmekteyiz.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARINDAN 

ÖRNEKLER

SmartArt Çalışması

Excel’de Formüller ile İlgili Bir Çalışma

Paint Programında Şekil Çalışması

Excel’de Hücreler ile İlgili Bir Çalışma

Word’de Şekil Çalışması

Word’de Sayfa Tasarlama

Publisher’de Sayfa Tasarlama
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Mahremiyet ve sınırlar eğitimi, çocuğun kendini korunaklı kılmasına, kişiliğinin oluşmasına  ve 
sağlıklı bir gelişim dönemi geçirmesine katkı sağlar.
Okullarımızda dört yıldır “ Çocuğum Ben, Beni İhmal ve İstismara Karşı Koru!  Nasıl 
Korunacağımı Öğret ! ” sloganıyla mahremiyet ve sınırlar eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız  
verdiğimiz eğitimle kendilerinin  ve diğer insanların özelinin ve  özel alanlarının ne olduğunu , 
sosyal hayatın içinde kendi özel alanlarını  korumaları gerektiğini, diğer insanların özeline 
saygı duymayı, kendisi ve çevresi arasında sağlıklı sınırlar koymayı  öğreniyorlar.
Verdiğimiz eğitim kapsamında öğrencilerimize bedenlerinin sınırlarını öğreterek, duygu ve 
duyumları ile bağ kurdurarak, kendilerini cinsel, fiziksel ve duygusal istismara karşı nasıl 
korumaları gerektiğinin bilincini kazandırıyoruz. 

Amacımız; Öğrencilerimizi bilinçlendirmek  ve verdiğimiz eğitimin ebeveynler tarafından 
desteklenmesini sağlamaktır.

Mahremiyet ve Sınırlar  Eğitimi 

Beni ihmal ve istismara 

karşı koru!

Çocuğum ben,

Nasıl korunacağımı 

öğret!
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Yakın Doğu Okul lar  Grubunda 
yaptığımız mindfulness çalışmaları ile 
çocuklarımıza,  yapılan her davranışa 
ve hissedilen duyguya dikkat vermeyi, 
şimdi ve burada olmayı, kendi düşünce 
ve bedeniyle barışık olmayı, kendilerine 
ve başkalarına nazik davranmayı ve 
bunu  hayata geçirmeyi öğretiyoruz. 
Farkındalık, çocuklarımızın daha iyi 
yetişkinler olmasını sağlayacak bir 
beceridir. Bu çocuklarımıza verdiğimiz 
en değerli hediyedir. 

Okullarımızda terapist Eline Snel 
tarafından geliştirilmiş olan ve gelişmiş 
ülkelerin eğitim müfredatlarında yer 
alan, “ Çocuklar için Dikkat Eğitimi ” 
MBSR ( Mindfulness Bassed Stress 
Reduction – Mindfulness Temelli Stres 
Azaltma Yöntemi ) okul müfredatımızda 
uygulanmaktadır. 

Yakın Doğu Okular Gurubu 
Yoga – Mandala ve  Mindfulness Atölyesi  

 “ Yoga, erken yaşta başlandığı 
ve düzenli bir şekilde yapıldığı 
taktirde çocukların ruhsal, 
fiziksel ve zihinsel gelişimine 
inanılmaz fayda sağlar.”
 Çocuk yogası, kendi içinde ritmi 
olan, çocukların bedenlerini fark 
ettikleri, kendilerine, birbirlerine 
ve doğadaki her şeye karşı 
saygı duymalarını anlatan, 
onları daha duyarlı bir yaşama 
teşv ik  eden,  kend i le r in i  
kimseyle kıyaslamamalarını 
bedensel duruşlar, meditasyon, 
nefes çalışmaları, hikayeler ve 
oyunlar içerisinde öğreten bir 
yaklaşımdır.Çocuk yogası 
çocukların kendi zihin ve 
bedenleriyle kalabildikleri tek 
branş olmasından dolayı,  
gerek mat üzerinde gerekse 
sınıflarda yaptığımız sandalye 
yogası ile çocuklarımızın küçük 
yaştan yogayı hayat rutinlerine  
almalarını amaçlıyoruz. 

Çocuk 

Yogası 
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Mahremiyet ve sınırlar eğitimi, çocuğun kendini korunaklı kılmasına, kişiliğinin oluşmasına  ve 
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Mahremiyet ve Sınırlar  Eğitimi 

Beni ihmal ve istismara 

karşı koru!

Çocuğum ben,

Nasıl korunacağımı 

öğret!
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Yakın Doğu Okul lar  Grubunda 
yaptığımız mindfulness çalışmaları ile 
çocuklarımıza,  yapılan her davranışa 
ve hissedilen duyguya dikkat vermeyi, 
şimdi ve burada olmayı, kendi düşünce 
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ülkelerin eğitim müfredatlarında yer 
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MBSR ( Mindfulness Bassed Stress 
Reduction – Mindfulness Temelli Stres 
Azaltma Yöntemi ) okul müfredatımızda 
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Yakın Doğu Okular Gurubu 
Yoga – Mandala ve  Mindfulness Atölyesi  
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yaklaşımdır.Çocuk yogası 
çocukların kendi zihin ve 
bedenleriyle kalabildikleri tek 
branş olmasından dolayı,  
gerek mat üzerinde gerekse 
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yaştan yogayı hayat rutinlerine  
almalarını amaçlıyoruz. 

Çocuk 

Yogası 
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Bir terapi yöntemi olarak bilinen mandala, “çember, daire” anlamına gelen bir meditasyon 
çeşididir. Mandala merkezden başlayıp dışarıya doğru dairesel şekiller içinde genişler. Bu 
dairelerin içi belli bir düzene göre şekillendirilir ve boyanır. Çocuklar mandalalarını 
boyamadan önce kağıtlarının arkasına gerçekleşmesini   istedikleri dileklerini  çizerler ya  
da yazarlar. Bu dileklerin mandala tarafından tutulduğuna ve gerçekleşeceğine inanılır. 
Burada amaç, çocuklarımızın ihtiyaçlarına dikkat getirmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını 
ortaya çıkarmak ve hayal güçlerini zenginleştirmelerine yardımcı olmaktır.
Mandalanın Faydaları:
Mandala çocuklarda; konsantrasyon sağlamaya yardımcı olur, dikkat süresini artırır, hayal 
gücünü destekleyerek beyinin sağ lobunun gelişmesini sağlar. Stres, endişe ve kaygının 
azalmasına katkı sağlar, koordinasyon ve psikomotor becerilerini geliştirmeye yardımcı 
olur, beden, ruh ve zihnin bütünsel anlamda rahatlamasına destek olur, sabırlı olmayı 
sağlar, bedeni ve zihni dinlendirir, estetik bakış açısını arttırarak sanatsal bakış açısına 
olumlu katkılarda bulunur.

Mandala 
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Yolunuz açık olsun 
ÇOCUKLAR...

5. Sınıflarımızın 
Mezuniyet Heyecanı

Pandemi sürecinden dolayı 
mezuniyet törenimizi KKTC 
Sağlık Bakanlığının vermis 
o l d u ğ u  i z i n  k o ş u l l a r ı  
çerçevesinde küçük gruplar 
halinde gereçekleştirdik. 

2019-2020 Yılından Yansımalar

247
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Emekli Olan Öğretmenlerimize Veda Töreni
Uzun yıllar eğitime büyük katkıda bulunan öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür 
ettiğini belirten ilköğretim eğitim başkanı Ertan Aligüllü: “Bu zamana kadar 
birçok öğrenci yetiştiren, okulumuzun başarılarına başarı katan ve sonucunda 
emekli olan öğretmenlerimize eğitime vermiş oldukları gayret ve emeklerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Siz bizleri, biz de sizleri hiç unutmayacağız. Bundan 
sonraki yaşamınızda sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim” dedi.

249248

VELİ TANIŞMA GECELERİ

2 0 2 0 - 2 0 2 1  e ğ i t i m -
öğretim yılı başlamadan 
önce pandemi koşulları 
çerçevesinde öğrenci, 
öğretmen ve veli iletişim 
üçgeninde, işbirliğini 
artırma amaçlı 'Tanışma 
ve Okul Programlarını 
Tanıtma' toplantılarımızı 
gerçekleştirdik.
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Online Eğitime Başladık

2020-2021 eğitim-öğretim 
yılı ilk ders zili online 
olarak çaldı. Okulumuz 1 
Eylül 2020 tarihinde yeni 
eğit im-öğretim yıl ına 
başladı.

251250

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıl 
dönümünü pandemi koşullarına uygun 
olarak düzenlediğimiz törenle kutladık. 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
düzenlenen törende cumhuriyet, laiklik, 
demokrasi vurgusu yapıldı. Atatürk sevgisi 
ve Atatürk Devrimleri’nin önemi anlatıldı.
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10 KASIM 
ATATÜRK’Ü ANMA 

TÖRENİMİZ

Türkiye Cumhuriyetinin 
Kurucusu, bağımsızlığın 
m i m a r ı ,  U l u  Ö n d e r  
M u s t a f a  K e m a l  
ATATÜRK’ü, aramızdan 
a y r ı l ı ş ı n ı n  8 2 .  y ı l  
dönümünde, sevgi ve 
özlemle andık.

253252

KKTC 37 YAŞINDA

Kuzey Kıbr ıs  Türk  Cumhur iye t i ’n in  
bağımsızlığının yıl dönümü olan 15 Kasım; 
Yakın Doğu İlkokulunda coşku ve gururla  
kutlandı.

Yaşasın Cumhuriyetimiz!
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ENGELLİLER 

GÜNÜ

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çizdikleri resimlerle, 

hazırladıkları panolarla "Sevgi Her Engeli Aşar.", "El 

Uzatalım Yardım Edelim.", Engel Olma! Destek Ol.", "Her 
Sağlıklı İnsan Bir Engelli Adayıdır." sloganları ile engelli 

yaşamın önündeki engelleri kaldırmak için farkındalık 

yarattılar.

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU İLKOKULU

255254

21-25 Aralık Milli 
Mücadele ve Şehitler 
Haftası Yakın Doğu 
İlkokulunda saygı ve 
minnetle anıldı.

21 ARALIK 
MİLLİ MÜCADELE VE 

ŞEHİTLERİ ANMA HAFTASI
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sınıf Haberleri

Çocukların sosyal ve duygusal 
gelişiminde sanatın olumlu etkisi 
büyüktür. Sanatsal aktiviteler 
ç o c u k l a r ı n  r u h  h a l i n i n  
gelişmesine ve duygularını daha 
güzel düzenlemelerine yardımcı 
olur.
Yakın Doğu Okulları olarak; 
r e s im,  müz ik  ve  dans ın  
çocukların günlük yaşamlarına 
entegre edilmesi gerektiğine 
inanmaktayız. Bu doğrultuda; 
“Surlariçi Şehir Müzesi” “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi”, “Kıbrıs 
Araba Müzesi” ve “Kıbrıs 
Herbaryum ve Doğa Tarihi 
Müzelerine” geziler düzenledik. 
Bilindiği üzere, güzel sanatlara 
katılımın artması, çocukların 
sosyal becerileri üzerinde uzun 
süreli etkiler bırakmaktadır.

 3. Sınıf Öğrencilerinin Müzelerimize Ziyareti

Güzel sanatlar yardımıyla, bir 
çocuğun dünyayla etkileşimi de 
genişlemektedir. Çocukların 
zihinsel gelişimini besleyen, yeni 
fikirler, yeni düşünce ve problem 
çözüm yolları denemelerine 
imkanlar yaratan; sanat ve 
yaratıcılıktır.
Yak ın  Doğu  Ünivers i t e s i  
k a m p ü s ü  i ç e r i s i n d e  v e  
Surlariçinde yer alan müzeler, 
yürütülen tüm sanatsal çalışmalar 
ve sunulan bu güzel imkanlar için;  
kurucu rektörümüz Dr. Suat İrfan 
GÜNSEL’e ve emeği geçen 
herkese  bu vesileyle teşekkür 
ederiz.

1
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Engelliler Günü

   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 101'inci yılında, online kutladık.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online düzenlenen törenle kutladık. 23 Nisan sabahı anaokul, İlkokul 
öğrenci, öğretmen ve veliler,  online tören için bilgisayar karşısında bir araya geldi. Yayın akışını Evren Maner'in 
yönettiği ve sunuculuğunu Milhan Göktepe ve Mine Ulaş’ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması 
ile başladı. Andımız 5E sınıf öğrencilerimiz tarafından okundu. İlköğretim Eğitim Başkanı'mız Ertan Aligüllü tarafından 
yapılan açılış konuşmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı ise okulumuzun 5B. sınıfı 
öğrencilerinden Ayşe Şevketoğlu ve 5F sınıfı öğrencilerinden Alliah Malik yaptı. Törenimiz; oynanan dansların, 
şarkıların ve şiirlerin okunduğu videoların izlenmesi ile sona erdi. 

Törenimize katkı koyan herkese TEŞEKKÜRLER...

ONLINE 23 NİSAN TÖRENİ KUTLADIK
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Yakın Doğu İlkokulu
The Near East Juniour College

Başarının yolu Yakın Doğudan geçer...

2020-2021

Yıllığı

Geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımızın, 

kendi başına karar verebilen, 
hayatın güçlükleri ile 
baş edebilecek ölçüde 

donanımlı ve yetenekli 
gençler olarak yetiştirilmeleri 

ortak hedefimizdir.


