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 17 Eylül Pazartesi günü başlayan 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yılının ilk dönemi, 18 Ocak’ta verilen karneler-
le sona erdi. Tüm öğrencilerimize bedenen ve zihnen 
dinlenebilecekleri bir tatil diliyoruz.  4 Şubat’ta görüş-
mek dileğiyle…  
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 Namazın, hayatımızın merkezinde yer alması gereken 

önemli bir ibadet olduğunu kavratmak ve namaz kılan 

genç bir nesil yetiştirmek amacıyla öğle namazlarını öğ-

rencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte mescidimizde 

cemaatle kılıyoruz.  Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri-

mizde uygulamalı namaz öğretimi gerçekleştirerek 

de namaz bilicini aşılamaya çalışmaktayız. 
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   Öğrencilerimizin Cuma vaktini bereketlendirip   
manevi atmosferde bulunmalarını sağlamak amacıyla 
erkek öğrencilerimiz Cuma saatinde erkek öğretmen-
ler eşliğinde belirlenen camilerde cemaat ile namaz 
kılmaktadır. Kız öğrencilerimize de din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretmenlerimiz tarafından dini konularda soh-
bet verilmektedir. 
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 Özel Sultan Fatih Ortaokulu 7.sınıf kız öğrencilerimize 
iletişimi kuvvetli, kendine güvenen gençler olmaları, 
doğru davranış, duruş ve konuşma şekillerini kazanmala-
rı ve manevi açıdan donanımlı hale gelmeleri amacıyla 
cuma günleri “Zarafet Eğitimi” verilmektedir. 
 Derslerimizde sofra adabından, dikiş atölyesine kadar 
farklı alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla 
öğrencilerimizin el becerilerinin gelişmesine de katkı 
sağlanmaktadır. 
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 Öğrencilerimizin hafta içinde almış oldukları Kur’ân-ı 

Kerim derslerini pekiştirmeleri, Kur’ân-ı Kerim’i güzel ve 

mahreçlerine uygun okumaları için hafta sonu okulu-

muzda Kur’ân-ı Kerim kursu verilmektedir. Kur’ân-ı Ke-

rim derslerimizin yanı sıra temel dini bilgiler dersi de ve-

rilmektedir.  
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 Okulumuz ortaokul öğrencileri, Verem Haftası kapsa-

mında fen bilimleri zümresi tarafından “Veremle Savaşın 

Neresindeyiz? Nasıl Savaşmalıyız?” adlı bir seminerle 

bilgilendirildi. Seminer sonunda öğrencilerimiz merak 

ettikleri soruların yanıtlarını öğretmenlerinden öğrendi-

ler. 
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 “Yardımseverlik” değeri kapsamında okulumuzda 

yaptığımız “Askıda Erzak” projesiyle toplanan  erzaklar, 

yardımseverlik duygusunu   bizzat yaşamaları için ihtiyaç 

sahibi ailelere öğrencilerimizin de katılımıyla ulaştırıl-

mıştır. 
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 Aralık-Ocak ayı değerimiz olan “Yardımseverlik” değeri 
kapsamında öğrencilerimizin yardımseverlik duygusunu kuv-
vetlendirmek, kitaba ihtiyacı olan başka öğrencilerin kitaba 
ulaşmasına katkı sağlamak ve öğrencilerimize paylaşmanın gü-
zelliğini yaşatmak amacıyla okulumuzda “Kitabım kitabın ol-
sun.” projesi  düzenlenmiş ve bu kapsamda kitap kumbarası 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Toplanan kitaplar, kitap ihtiyacı 
olan okullara gönderilecektir. Emeği geçen öğrencilerimize, öğ-
retmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. 
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 Ortaokul matematik zümremiz tarafından 6. ve 8.     
sınıflarımız arasında düzenlenen “Koridor Zeka Oyunları 
Turnuvası’nın” finali gerçekleştirildi. Final karşılaşmala-
rında öğrencilerimiz oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı-
lar. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. 
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 Ortaokul öğrencilerimizin İngilizce okuma becerilerini 

geliştirmek adına yabancı diller zümremiz tarafından Ox-

ford’un düzenlediği Big Read Kitap Okuma Yarışması’na 

hazırlanıyoruz. Bu yarışma kapsamında öğrencilerimiz 

Oxford’un belirlediği kitapları okuyarak sınıf  kategorile- 

rine göre harika projeler tasarlıyorlar.  
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 İngilizce derslerinde öğrencilerimiz, her ünitenin sonunda öğrendikleri 

bilgileri online bir sistem olan “Kahoot” ile pekiştirmektedirler.  

 Post Box oyununda öğrencilerimiz teneffüslerde okulun farklı noktalarına 

asılan soruların cevaplarını bularak öğretmenlerine ulaştırmakta bu sayede 

teneffüslerimiz öğrencilerimizin eğlenirken öğrendikleri zaman dilimleri ha-

line getirilmektedir.  

 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine açtığımız Sokak Röportajları Kulübü ile öğren-

cilerimiz birbirleriyle sene boyunca  İngilizce röportajlar yapmaktadırlar. 



  SAYI:10                                                                    YIL: OCAK 2019                                        SULTAN FATİH ORTAOKULU 

/SultanFatihKoleji              /sfkoleji                  /sfkoleji 

 
 
 
 

 

 Örnek öğrenci ve örnek sınıf değerlendirme çalış-

maları kapsamında, Aralık ayı seçimlerini gerçekleştir-

dik. Ayın örnek sınıfı olan 6-D sınıfını ve öğrencilerimi-

zi tebrik ederiz.  
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 Din kültürü ve ahlak bilgisi zümresi, Kur’ân-ı Ke-
rim iklimini hakim kılmak amacıyla 6.sınıflarımız ara-
sında “Kur’ân-ı Kerim’deki Kısa  Sureleri Güzel Oku-
ma Yarışması” düzenledi. Yarışmada öğrencilerimizin 
oldukça heyecanlı ve istekli oldukları görüldü. Yarış-
maya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.  
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 Ortaokul Türkçe zümresi olarak her yıl düzenledi-
ğimiz "Bir Yazar Bir Söyleşi" etkinliği kapsamında bu 
yılki konuğumuz olan Alikopter kitabının yazarı Sayın 
Şebnem Güler Karacan, 4. ve 5. sınıf öğrencilerimizle 
buluştu. Şebnem Hanım ve kuklası "Gülücük" öğren-
cilerimizle oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. 
Şarkıların, masalların, kitapların sihirli dünyasının iç 
içe olduğu etkinliğimizin son bölümünde öğrencileri-
miz yazarımıza kitaplarını imzalattılar. 
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 6.sınıf öğrencilerimiz, biten sınavların yorgunluğun-
dan kurtulmak için sınıf öğretmenleri ile birlikte Fun 
Lab Eğlence Merkezi'nde gönüllerince bir gün geçirdi-
ler.  
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 Özel Sultan Fatih İlkokulu ve Ortaokulu olarak öğ-
renci, öğretmen ve velilerimizin katılımıyla 5 Ocak Cu-
martesi  günü, Kartepe gezisi düzenledik. Gezide öğ-
rencilerimiz unutulmaz bir gün yaşadılar. Snowboard, 
kızak, teleferik ve telesiyej aktivitelerine de katılarak 
gönüllerince eğlendiler.     
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 7. sınıflarımız arasında “Ey Kur’ân Okuyan” adlı 
Arapça şiiri, güzel okuma yarışması yapıldı. Büyük bir 
heyecana sahne olan yarışmamıza katılan tüm öğren-
cilerimizi tebrik ederiz.  
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  7.sınıf öğrencilerimiz arasında yapılan ''O Ses 
Fen'' yarışmasında öğrencilerimiz, öğrendikleri fen 
bilimleri konularını kendi besteledikleri şarkılar ile 
pekiştirme fırsatı buldular. Yarışmada jüri üyelerimiz-
den yüksek puan alarak birinci olan 7/A sınıfı öğren-
cilerinden Zeynep Sude Coşkun ve Ferda Bayrak’ı ve 
katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. 
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 5. sınıf kız öğrencilerimiz, beden eğitimi dersinde 

gruplar oluşturarak  temel cimnastik hareketlerini eğ-

lenerek öğrendiler.  
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Karne Heyecanı  

 Bir dönemi daha geride bıraktık. Bütün dönem beklenen, dillerden düşmeyen, 

hakkında hayaller kurulan ara tatil sonunda geldi. Herkes için farklı şeyler ifade etse 

de herkesin planı çok farklı da olsa genel olarak bu süreç boş geçen zaman dilimi ola-

rak görülür fakat böyle değerlendirilmemelidir.  

 Öğrencilerimiz tatil boyunca kitap ve defterleri bir köşeye atarak ve okulların açı-

lış gününe kadar bütün gün televizyon seyredip geceleri geç saatlerde yatarak ya da 

odanıza kapanıp bilgisayar başında saatlerinizi harcayarak değerlendirme eğiliminde 

olmak isteyebilirler. Böyle bir tatil anlayışı onları dinlenmekten çok aslında yoracaktır. 

Bu düzene alışık olmayan fizyolojik yapıları önceleri zorlanır, daha sonrasında ise ya-

vaş yavaş fizyolojik bir tembellik ortaya çıkar. Tatil boyunca tembelliğe alışan bünye 

okul açıldığında eski düzenine dönebilmek için zorlanacağı gibi uzun bir süre kendini 

toparlayamaz. Tatilini bu şekilde bir tembellikle geçiren öğrencilerin birçoğu ilk gün-

lerde derslerde ve okul düzenine uyum sağlamakta zorlandığı gibi yavaş yavaş dersler-

den ve okuldan uzaklaşır. Bunun sonucunda ikinci döneme iyi bir başlangıç yapmak 

amacıyla verilen tatil tam tersi bir durumla sonuçlanır. 

 Yarıyıl tatilinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi için planlı davranmak anlamlı 

olacaktır. Bu programda eğlenmeye ve çalışmaya yer vermek kadar farklı etkinliklere 

de yer verilmelidir. Örneğin öğrenciler yıl içinde gidemedikleri müzeleri ziyaret edebi-

lir, kütüphanelere giderek kitaplarla buluşabilir,  tiyatro ve sinemaya giderek eğlenceli 

vakit geçirebilirler.  

Velilerimize Öneriler 

 Başarısızlığın utançla sonuçlandığı bir ortamda, güçlüklerin üstesinden gelinmez. 

Bu nedenle anne babaların yapması gereken ilk şey karne notlarının utanç verici bir 

şey değil de çaba gösterdiğinde aşabileceği bir engel olarak gördüğünü çocuğuna belli 

etmektir.  

 Çocuğunuzun duygularını paylaşmasına izin verin. Bugün karneni aldın. Neler 

hissettiğini benimle paylaşmak ister misin?” ya da “Şu anda neler hissediyorsun?” gibi 

sorular, çocuğa notları nasıl olursa olsun kendisine değer verildiği mesajını verir. Duy-

gusunu dinledikten sonra alınacak önlemler üzerinde konuşmak ilişkinize de olumlu 

yansıyacaktır. Çocuğunuza her zaman güvendiğinizi ve yanında olduğunuzu hissettirin. 

Zaman zaman, “ben sana güveniyorum, eminim bunu da başaracaksın…”gibi destek-

leyici cümleleri kullanın.ilgili konu hakkındaki tutum ve davranışları değerlendirilir. Al-

dığı tüm notlar onun sorumluluğundadır. 
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 Karnedeki notların onun kişiliğine yönelik bir değerlendirme olmadığının altını 

çizin ve bu sebeple çocuğunuza hakarette bulunmayın, lakap takmayın, onu küçük dü-

şürücü her türlü eylemden uzak durun. Fiziksel şiddet gibi davranışlardan kesinlikle 

kaçının. Çocuğunuzun karnesiyle ilgili duygularınızı, çocuğunuzun kişiliğini incitmeden 

açık ve sade bir şekilde anlatın. Çocuğunuz, karnedeki notu ne olursa olsun, ona olan 

sevginizden hiçbir şeyin eksilmediğini bilmelidir. Çalışma alışkanlıkları hakkında konu-

şabilirsiniz ama düşük not almasına onun zekâsının ya da başka bir kişilik özelliğinin 

sebep olduğu gibi bir mesaj vermekten kaçının.  

 Çocuğu kardeşi, arkadaşı, akrabası, komşu çocukları ile KIYASLAMAYIN. Bu ço-

cukların hoşuna gitmeyen bir davranıştır. Her çocuğun kapasitesi farklıdır. Bu yüzden 

çocuklarınızı kendi gelişim özelliklerine göre bireysel olarak değerlendirin. Başarama-

dıklarından çok başarabildiklerine odaklanarak bunları başardın, diğerlerini de başa-

rabilirsin şeklinde onu yüreklendirin.  

 Neden okuması gerektiği üzerine bir konuşma yapın. Geçer not almak için değil 

o bilgiyi öğrenmesi gerektiği için çalışması gerektiğini belirtin. Tatilde başarısız olduğu 

dersleri düzeltebilmesi için plan yapın, amaç belirleyin ve hoşuna gidebilecek etkinlik-

lerle birleştirerek ders çalışmayı etkili hale getirin.  

 Karne sonucunu maddi olarak ödüllendirmeyin. İçten bir takdir, sıcacık bir doku-

nuş her türlü maddi ödülün üstündedir. Ayrıca ders çalışmak ve ödevlerini yapmanın 

onun sorumluluğu olduğu mesajını unutmayın. 

 Eğer öğrencimiz dönem sonunda karnesinde düşük not getirdiyse o dersi yeterli 

bir şekilde öğrenememiş demektir. Aynı derste ikinci dönemde düşük not getirmeme-

si için tatili iyi değerlendirmesi gerekir. Günde en az 1-2 saat (Öğrencinin başarı duru-

muna göre bu saat artabilir ya da azalabilir) o dersin konularını tekrar etmesi konu ile 

ilgili soru çözmesi ikinci dönemde işine yarayacaktır. Ayrıca iyi olduğu derslerde de 

tekrar yapması konuları unutmamasını sağlayacaktır. Tüm çalışma koşullarını ve çalış-

ma ortamını siz veliler sağlayacaksınız. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ders ça-

lışmayı bir ceza aracı olarak göstermemektir. Bu durum öğrenciye eksik yönlerini ta-

mamlama ve daha başarılı olmak adına yapılması gereken durum olarak yansıtılmalı-

dır. Her ne olursa olsun çocuklarımız bir dönem boyunca yoruldular ve dinlenmeyi 

hak ediyorlar. Ders çalışma yanında çeşitli eğlence ve sosyal faaliyetlerle ikinci döne-

me daha iyi hazırlanmasını sağlamalısınız.      
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