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2015-2016 TEOG sınavında 120 soruda 120 doğru yaparak, bizi ve ailesini gururlandıran; 
başarılı öğrencimiz Nursena Aydemir’e, okul müdürümüz Ali Çelik tarafından bir plaket 
takdim edildi. 

TEOG’da 120 SORUDA
120 DOĞRU!
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Bu yıl 5 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek 
olan özel Neva Bursluluk sınavına 
Sakaryalılar her yıl yoğun ilgi gösteriyor. 
Her sene yaklaşık 4000’e yakın öğrencinin 
katıldığı bursluluk sınavı Özel Neva Okulları 
Altınova Kampüsünde bulunan ilkokul ve 
ortaokul binasında gerçekleşiyor.

ÖDÜLLÜ

05 MART

ÖZEL NEVA OKULLARI BURSLULUK SINAVI

Nevalı öğrencilerin, hizmetine açık olan EKTS sistemi, internet 
üzerinden randevu alınarak cumartesi günleri uygulanır.
Danışmanöğretmenlerin yönlendirilmeleriyle cumartesi günleri 
Nevalı öğrenciler konularında eksik kalan kısımları EKTS 
kursuyla tamamlama imkanından farklı öğretmenlerin teknik ve 
anlatımlarından ücretsiz olarak yararlanırlar.
Teog sınavı adayları ise her hafta seviyelerine uygun sınıfl arda, 
hafta içi uygulanan deneme sınavlarının soru çözüm saatleriyle 
cumartesi günlerini değerlendirirler.
Nevalılar cumartesi günü haftanın değerlendirmesini yaparak 
bir günlerini de kendilerine ve ailelerine ayırma imkanına 
kavuşabilmektedir.
Ekts sistemi böylece öğrencilerin sadece eksik konularını 
değil, aynı zamanda eksik kalmamaları gereken haftasonu 
etkinliklerini de ayarlayan bir sistem olarak özetlenebilir.

Nevabis (Neva Okulları Bilgi İletişim Sistemi), Neva okullarında 
öğretmen-veli, öğretmen-öğrenci, idare-öğretmen iletişiminin 
kuvvetlendirilmesine yönelik hazırlanmış bir sistemdir. Bu sistem 
sayesinde öğretmenlerimiz günlük olarak ödevlerini sisteme 
işleyecekler ve velilerimiz evden, cep telefonundan öğrencisinin 
ödevlerini görebilecek, yapılmış mı kontrol edebilecek, 
öğretmenle bu konuda hızlı bir iletişim kurabilecektir. Bu 
sistem ayrıca Neva Okullarının kurumsal yapısında da oldukça 
kolaylaştırıcı bir sistem olarak hayata geçirilmiştir.

Eğitimde model olan Neva okulları 
ders saatlerinin bitimiyle birlikte ilkokul 
öğrencileri sınıf öğretmenleriyle ortaokul 
öğrencileri ise alanlarında uzman branş 
öğretmenleri kontrolünde o gün işlenen 
derslerin %60'ını evlerine gitmeden 
tamamlayarak evde aileleriyle daha 
kaliteli zaman geçirme imkanı bulur.

Akademik alanda da 21 yıldır 
kitlesel başarıyı hedef alan Neva 
Okulları, hafta içi seviyeye uygun 
etüt sınıfl arında, hafta sonu 
yine seviyeye uygun kurslarla 
ve her hafta uygulanan deneme 
sınavlarıyla öğrencilere ayrıca 
bir kurs ihtiyacı hissettirmeden 
başarıya ulaşmayı sağlar.

EKTS

ÖTP TEOG
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2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı 
oryantasyon programı 1. ve 5. 
sınıfl arımız için 14 Eylül Pazartesi 
günü başladı. 
Minik öğrencilerimizin ve 
velilerimizin heyecanı görülmeye 
değerdi. Biz de Nevalılar 
olarak ailemize yeni katılan 
miniklerimizle ve yeni velilerimizle 
buluşmanın mutluluğunu yaşadık. 
1. sınıf oryantasyon programı, 

saat 10.00'da açık büfe kahvaltımızla başladı. Daha sonra 
öğretmenleriyle birlikte sınıfl arına geçen öğrencilerimiz, 
yeni ders yılına merhaba dediler. Velilerimiz ise Koordinatör 
Rehber Öğretmenimiz Tuğba Kara'nın "Veli Uyum Semineri" ni 
dinlemek üzere konferans salonunda toplandılar.
1. sınıf öğrencilerimiz, bir hafta boyunca 10.00-12.00  saatleri 
arasında yapılacak oryantasyon programından sonra 28 Eylül 
Pazartesi günü diğer öğrencilerimizle birlikte 2015-2016 ders 
yılına devam edecekler.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü 
fedakârlığı gösteren öğretmenlerimizin günü olan "24 
Kasım Öğretmenler Günü" okulumuzda da gün boyu çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerimizle 
ayrı ayrı yaptığımız kutlamalarda hem hüzünlü hem de çok 
neşeli anlar yaşandı. Toplu pasta kesimi öncesinde, en 
kıdemli öğretmenlerimiz söz alarak,   öğretmenliğin kendileri 
için ne anlama geldiğini kısaca ifade ettiler. Pasta kesimi ve 
toplu fotoğraf çekimi ardından Okul Aile Birliği üyelerimiz, 
öğretmenlerimiz için hazırladıkları ufak hediyeleri takdim ettiler. 
Daha sonra ortaokul öğrencilerimizin  günün anlam ve önemine 
binaen hazırladığı program seyredildi.

Özel Neva Okullarında Cumhuriyetimizin 92. yılı her yıl olduğu 
gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. 29 Ekim sabahı 09.00'da 
okulumuz konferans salonunda yapılan programımız yoğun veli 
ve öğrenci katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan program öğrencilerimizin konu ile ilgili yaptıkları 
konuşmalar, şiirler ve küçük skeçlerle devam etti. Ayrıca 
geleneksel  gölge oyunumuz Hacivat Karagöz gösterisi de 
izleyenler tarafından çok beğenildi. Bir grup öğrencimiz de bu 
esnada Kent Meydanında yapılan törene katıldılar.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı 28 Eylül Pazartesi günü başladı. 
Özel Neva Okulları Altınova Kampüsünde yapılan görkemli 
açılış törenimiz yoğun veli katılımıyla gerçekleşti. Törende bir 
konuşma yapan Özel Neva Okulları Müdürü Ali Çelik " Temelleri 
22 yıl önce atılan Özel Neva Okullarında bugün yaklaşık 
10.000 m2’lik bir alanda toplam 800 ilk ve ortaokul öğrencisine 
hizmet vermenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli 
velilerimize, geleceği inşa etme yürüyüşümüze verdikleri 
destekten dolayı çok teşekkür ederiz. 2015-2016 Eğitim-
Öğretim yılının ülkemiz ve tüm insanlığa hayır getirmesini 
temenni ediyorum" dedi.

BAªLADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIEĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2015-2016 ONLAR ARTIK MİNİK BİRER NEVALI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
KUTLAMALARIMIZDAN NOTLAR

NEVA OKULLARINDA
CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
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Okulumuzda, 13 Kasım 2015 Cuma günü demokrasi eğitiminin 
geliştirilmesi adına okul meclisi başkanlık seçimi yapıldı. İlkokul 
ve Ortaokulda ayrı ayrı yapılan seçimlerde öncelikle sınıfl arımız 
adaylarını belirlediler. Başkan adaylarımız iki hafta boyunca 
sınıfl arda seçim vaatlerinde bulunarak kendilerini tanıttılar ve 
arkadaşlarından oylarını istediler. Bununla beraber ailelerinin 
de desteğiyle afi şler hazırladılar ve okulun çeşitli yerlerine 
asarak renkli görüntülere sahne oldular.  Gerçek oy sandığı ve 
gerçek oy kullanma paravanlarıyla gerçekleştirilen başkanlık 
seçiminde öğrencilerimiz hem küçük yaşta tecrübe sahibi 
oldular hem de oy kullanmış olmanın heyecanını yaşadılar.
Tüm sınıfl arın oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra 
sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. İlkokuldan 3-B 
sınıfı öğrencisi Ömer Faruk AKÇAY 90 oy alarak Özel Neva 
İlkokulu okul meclis başkanı; ortaokuldan 8-A sınıfı öğrencisi 
Yiğitcan HAYMANA 95 oy alarak Özel Neva Ortaokulu okul 
meclis başkanı seçildi.

"Bu Benim Eserim" yarışmasına gönderilen projelerimizden 
altı tanesi Bölge Çalışma grubuna girmeye hak kazanmıştı. Bu 
projelerimizden beş tanesi, İstanbul Asya Bölge Çalışma Grubu 
tarafından Bölge Bilim Kuruluna gönderilmeye hak kazandı.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı "Bu Benim Eserim"  proje 
yarışmasına yoğun bir çalışma ile hazırlanan ekibimiz, altı 
projesinin bölge çalışma grubuna gönderilecek eserler arasına 
girme hakkı kazanmasıyla, büyük bir sevinç yaşadı.
Mutluluklarını pasta keserek kutlayan öğrenci ve öğretmenlerimiz 
adına konuşma yapan projelerden sorumlu matematik 
öğretmenimiz Arda BAYRAK "Attığımız tohumların ürünlerini 
toplamak bizi onurlandırıyor. Biz bu proje ekibini kurarken 
günübirlik hesaplar üzerinden değil, daha uzun vadeli hayaller 
ile yola çıktık. Allah'a şükürler olsun ki, bugün Sakarya'da 
özellikle projeler üretmek için eğitim ve öğretim hizmetleri 
sunan kurumlara yakın sayıda projemizin il çalışma grubundan 
geçmiş olmasının onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarının 
ortaya çıkmasında emeği geçen başta öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz olmak üzere, bizlerden desteğini esirgemeyen 

ailelerimiz ve okul idarecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Projeleri bölge çalışma grubuna gönderilecek öğrencilerimiz ve 
eserleri; 
-Boğaçhan Düşgül……….”GENDUYA”   (Görme Engelli 
Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyorum)
-Taha Ali Turan…………...”YAĞMUR SUYUNDA YÜZÜYORUM”
-Şener Aygün……………..”GÜMÜŞ ÖRTÜ” (Radyasyonun 
Zararlarından Korunuyorum)
-Beyza Atak……………....”E-MELODİ” (Notaların Sayılarla 
Ahengi)
-Nihan sağlam……...…….”BİRLER BASAMAĞI 1 OLAN 
SAYILARDA BÖLÜNEBİLME”
-Şevval Ayşe Kenar……...”GEOMETRİK ŞEKİLLERDE ALAN 
ÇEVRE İLİŞKİLERİ”

GÖNDERİLDİGÖNDERİLDİ

BÖLGE BİLİM KURULUNABÖLGE BİLİM KURULUNA
PROJELERİMİZOKULUMUZDA

BAŞKANLIK SEÇİMİ HEYECANI

GELECEĞİN MUCİTLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ
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Milli Eğitim Müdürlüğü ve Faruk Yalçın Darıca Hayvanat 
Bahçesinin ortaklaşa düzenlediği "Doğa ve Çevre" konulu 
resim yarışmasında 4/A sınıfı öğrencimiz Kemıla İsrapilova'nın 
resmi birinci seçildi.

Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota tarafından 
"Trafi kte Araçlar ve Yayalar, Uyulması Gereken Kurallar" konulu 
resim yarışmasında, 1/B sınıfı öğrencimiz Şevval Türkyolu ödül 
almaya hak kazandı. 05 Mayıs Salı günü Trafi k Park'ta yapılan 
törende ödülünü Sayın Valimiz Hüseyin Avni Coş'tan aldı.

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 12 Mart 
İstiklal Marşının Kabulü Haftası sebebiyle yapılan ortaokullar 
arası şiir, ilkokullar arası resim yarışmalarında, okulumuz 
öğrencilerinden 6-E sınıfından Nihan SAĞLAM şiir dalında 
birinci, 2-D sınıfından Eslem Yüsra BALÇIK resim dalında 
birinci oldu. Ödülleri Serdivan Belediye Başkan Vekili Serhat 
Yavuz GİRTİ ve Serdivan Kaymakamı Ramazan ŞAHİN 
tarafından takdim edildi. 

En etkili ve en kalıcı öğrenme yöntemi olan yaparak-yaşayarak 
öğrenme metodunu, 1. sınıf öğrencilerimiz matematik 
dersinde "Geometrik Cisimler" konusunu maketlere yansıtarak 
göstermiş oldular. Hem ailelerin destekleriyle projelerini 
yaparak aile içi işbirliği duygusunu geliştirmiş oldular hem de 
şirin maketler oluşturarak eğlenceli bir etkinlik yapıp konuyu 
kavramış oldular.

ÖĞRENCiMiZiN RESMi
BiRiNCi OLDU

RESİM DALINDA BİR ÖDÜL DAHA

MİNİK NEVALILARIN GEOMETRİK
CİSİMLER SERGİSİ GERÇEKLEŞTİ

BiRiNCiLiK
ÖZEL NEVA’NIN

BiRiNCiLiK
RESiM VE ŞiiR DALINDA
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Özel Neva Okulları Türkçe zümremizin yönlendirmeleriyle 
öğrencilerimiz tarafından hazırlanan, öğrencilerimizin edebi 
çalışmalarının yer aldığı Kültür-Edebiyat dergimiz Nevazen'in 
dördüncü sayısı çıktı. 

Okulumuz 2. ve 5. Sınıf öğrencilerine bilinçli su kullanımı ve 
hijyen konulu seminer düzenlendi.
SASKİ Halkla İlişkiler Müdürü Çeker’in sunumuyla gerçekleşen 
etkinlik, su tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda 
öğretici ve eğlenceli bir atmosferde gerçekleşti.
Öğrencilerimizin suyu kullanma ve hijyen ile ilgili sorularının da 
cevap bulduğu sunum, SASKİ tarafından getirilen hediyelerin 
öğrencilerimize dağıtılmasıyla sona erdi. Bu hediyelerin 
içeriğinde en dikkat çekici olanı içinde çam ağacı tohumu 
bulunan kalemler oldu.

Okulumuzun 5 ve 6. 
sınıf öğrencileri  "Sosyal 
Etkinlikler" dersi 
kapsamında 1. dönemin 
son haftası, çeşitli tiyatro 
oyunları sergilediler. Dört 
farklı oyunun sergilendiği 
etkinlikte sırasıyla "Güzel 
Gören Güzel Düşünür, En 
Büyük Zenginlik Sağlıktır, 
Millet Malı, Kaybolan Silah" adlı oyunlar oynandı. Heyecanları 
gözlerinden okunan öğrenciler sahneye adımlarını atar atmaz 
bütün heyecanlarını unutarak rollerine büründüler.

İşaret dili eğitmeni  Sayın Mesut Yazıcı, okulumuzu ziyaret 
ederek öğrencilerimize, “Efendimiz (SAV)’i Anma Programı”nda 
sergileyecekleri işaret dili korosu çalışmalarında yardımcı oldu. 
İşaret dili ve işitme engelliler hakkında bilgilendirme konuşması 
da yapan Mesut Bey, öğrencilerimizin sorularını cevaplayarak, 
karşılıklı hoş bir sohbet ortamı oluşmasına vesile oldu. 

BİLİNÇLİ SU KULLANIMI VE
HİJYEN SEMİNERİ

ÖĞRENCİLERİMİZDEN
TİYATRO ETKİNLİĞİ

İŞARET DİLİ EĞİTMENİ
MESUT YAZICI
ÖĞRENCİLERİMİZLE!

NEVAZEN
DERGiSiNiN
YENi SAYISI ÇIKTI

Özel Neva Okulları 
6. sınıf öğrencileri 
arasında Sosyal 
Bilgiler dersi 
kapsamında bir bilgi 
yarışması düzenlendi. 
Sosyal Bilgiler 
zümremiz tarafından 
İpek Yolu’nda Türkler 
ünitesini pekiştirmek 
amacı ile yapılan 
yarışmada öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de bilgilerini 
sınamış oldular.
Yarışmada 6/E sınıfı birinci, 6/A sınıfı ikinci, 6/B sınıfı üçüncü 
oldu.
Yarışma sonunda öğrencilerimiz madalya ve katılım sertifikası 
ile ödüllendirildiler.

6. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASI



www.ozelneva.k12.trwww.ozelneva.k12.tr 98

NEVA'dan HABERLER

Okulumuz ortaokul öğrencileri enerji tasarrufu haftası  ile ilgili 
evlerinden getirdikleri oyuncak modeller, afiş ve karikatürlerle 
bir sergi yaptılar.
Enerji tasarrufunun üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde 
herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanma, israf 
etmeme olduğu üzerine vurgu yaptılar.
Aydınlatmada ve ev aletlerinde, binalardaki ısı yalıtımında, 
ulaşımda, suyun kullanımında enerjiyi tasarruflu kullanırsak 
hem aile hem de ülke bütçesine katkıda bulunacağımızı 
etkinliklerle anlattılar.
İlkokul öğrencilerimiz ise enerji tasarrufu ile ilgili hazırladıkları 
sunumu 1.2.3. sınıf öğrencilerimize sergilediler.

Geçtiğimiz hafta bizi yetiştiren biricik annelerimiz için 
hazırladığımız sürprizlerle dolu günler geçirdik.
İlk olarak Görsel Sanatlar öğretmenimiz Aysun Kuden’in 
rehberliğinde çocuklarımız anneleri için rengarenk sürpriz 
kartlar hazırladılar. Ardından 2. ve 3. Sınıf öğrencilerimiz 
serbest etkinlik dersi kapsamında sınıf öğretmenleri 
rehberliğinde ahşap saatler boyadılar. Hayal dünyalarını ve 
sevgilerini işin içine katan miniklerimiz bu sürprizlerle annelerini 
çok mutlu ettiler.
Son olarak da 3-D sınıfı öğrencilerinin hazırladığı duygu yüklü 
anneler günü programı izleyen herkese duygulu anlar yaşattı.

29 Mayıs 1453'te, bundan tam 562 yıl önce dünya tarihine 
damga vuran, Orta Çağı kapatıp Yeni Çağı başlatan, asırlar 
önce Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından müjdesi verilen 
İSTANBUL'UN FETHİ’Nİ kutladık.
Programımızda, öğrencilerimiz fethin önemini anlatan 
kompozisyon belgeseli izlediler. Ayrıca okulumuz öğrencilerinin 
hazırladığı Fatih Sultan Mehmet ve Aksemsettin drama 
gösterileri izleyenler tarafından çok beğenildi. Program şiirler 
ve Neva Korosunun seslendirdiği mehter marşıyla son buldu.

Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Trafik ve İlk Yardım Hatasını da 
geride bıraktık. 
Bu hafta kapsamında okulumuzda birçok etkinlik düzenlendi. 
İlkokul öğrencilerimize, kardeş kurumumuz Özel Marifet 
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, ilk yardımın 
önemi ve uygulama yöntemleri hakkında bir seminer verdi.. 
Seminerde uygulamalı olarak anlatılan temel ilk yardım kuralları 
miniklerimiz tarafından ilgi ve dikkatle izlendi.
Ayrıca 7. sınıf öğrencilerimize, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Şubesinden gelen iki trafik memuru tarafından, trafikte 
uyulması gereken kurallar hakkında bir seminer verildi.
Daha sonra okulumuzca yaptırılan, üzerinde acil yardım 
numaralarının bulunduğu mıknatıslı buzdolabı süsleri ilkokul 
öğrencilerimize dağıtıldı. Böylece öğrencilerimiz, trafik ve ilk 
yardımla ilgili konularda, ilk yardım acil numaraları hakkında 
farkındalık kazanmış oldular.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
ETKİNLİKLERİ

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ!

FETHİN 562. YILDÖNÜMÜNÜ
KUTLADIK!

OKULUMUZDA TRAFİK VE
İLK YARDIM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası 
vesilesiyle okulumuzda da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk 
olarak ‘Ağaçların Faydaları’, ‘Orman Tahribatının Engellenmesi’ 
ve ‘Ormanlarda Yaşayan Hayvanlar’ başlıkları ile ilgili pankartlar 
hazırlayan 4B sınıfı öğrencileri bu pankartları, teneffüslerde 
arkadaşlarına anlattılar.
25 Mart Çarşamba günü ise, Ormanı Koruyan Hayvanlar adlı 
piyes ile de 4-B sınıfı öğrencileri, arkadaşlarına eğlenceli ve 
bilgi verici bir sunum sergilediler.
Öğleden sonra da Sosyal Bilgiler zümremiz tarafından 
okulumuza davet edilen, Orman Bölge Yüksek Baş Mühendisi 
Erdal Kaptan  ortaokul öğrencilerimize Türkiye genelindeki 
ormanların durumu ve Orman Bölge Müdürlüğünün ormancılığı 
geliştirme ile ilgili yaptığı çalışmaları anlattı.

Okulumuz 3-B sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Şükrüye 
Özcan önderliğinde Yeşilay Haftası münasebetiyle, içeriği 
dopdolu bir program hazırladılar ve ilkokul öğrencilerimize 
sundular. Zararlı alışkanlıklarla ilgili çok faydalı bilgileri 
arkadaşlarıyla paylaşan öğrencilerimiz ayrıca konuyla ilgili 
hazırladıkları şiirler ve orta oyunlarını başarıyla sergilediler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sakarya 
Gençlik Merkezinde çalışan Gençlik Liderleri bugün 
okulumuzdaydı. Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt içi ve 
yurt dışında gerçekleştirdikleri faaliyetleri tanıtan ekip, aynı 
zamanda öğrencilerimize Empati Ofisi çalışmaları kapsamında, 
görme engelli bireyleri anlama egzersizleri yaptırdılar. Ayrıca 
5000 yıllık Türk zeka oyunu olan Mangalayı öğrencilerimize 
öğrettiler ve oynattılar. 
Ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ecdada Gençlerden 
Mektup Yarışması"nın duyurusu Gençlik Liderleri tarafından 
öğrencilerimize duyuruldu ve öğrencilerimizden yarışmaya 
yoğun katılım gerçekleşti.

Tüketiciyi Koruma Hakları Haftası münasebetiyle okulumuzda 
çeşitli etkinlikler düzenlendi. 19 Mart Perşembe günü 4-A sınıfı 
öğrencilerinin, sınıf öğretmenleri Nursel Güngördü önderliğinde 
hazırladıkları programı ilkokul öğrencilerimize sunmaları ile 
başladı. Konuyla ilgili sergiledikleri tiyatro oyunu izleyenler 
tarafından çok beğenildi. Daha sonra ortaokul öğrencilerimiz 
hazırladıkları sunumu arkadaşları ile paylaştılar. Programa 
davet edilen, Serdivan Vaizi Yusuf İncegeliş Hocanın israfla 
ilgili yaptığı konuşma öğrencilerimizi çok etkiledi. Program 
sonunda Din Zümremizin israfla ilgili hazırladığı slaydı da 
izleyen öğrencilerimiz, harcamalarını yaparken muhtaçları hiç 
düşünmediklerini, okul yemekhanesinde ve kantinde yapılan 
israfın bu denli fazla olduğunun farkında olmadıklarını, zaman 
israfını; bilgisayar başında geçirdikleri vakti ne kadar çok ve 
boş olduğunu düşünemediklerini belirttiler. Bundan sonra 
daha dikkatli olacaklarını, vakitlerini boşa harcamayacaklarını, 
harcamalarında tasarruflu olacaklarını, ihtiyaç sahiplerini 
düşünerek yiyip içeceklerini ifade ettiler.

OKULUMUZDA ORMAN HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ!

YEŞİLAY HAFTASINI KUTLADIK!

SAKARYA GENÇLİK LİDERLERİ 
OKULUMUZDAYDI!

OKULUMUZDA TÜKETİCİYİ
KORUMA HAFTASI ETKİNLİKLERİ!
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13-14 Mart 2015 günlerinde, artık gelenekselleşen AVM 
günlerimizi bu yıl da geride bıraktık. Cuma ve cumartesi günü 
Serdivan AVM’ de okulumuz öğrencilerinin yıl  içinde resim 
ve sosyal etkinlik derslerinde yaptıkları tüm çalışmalarının 
sergilendiği AVM günlerimiz gerçekleşti ve güzel bir ilgiyle 
karşılandı.
Sergimizi ziyaret eden misafirlerimiz, öğrencilerimizin 
çalışmaları ve okulumuzun eğitim-öğretim sistemi hakkında 
bilgi sahibi oldu.

AVM
GÜNLERİMİZ

22 Haziran-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılan olan 
Yaz Okulu programımız, hafta içi her gün 09.30-15.30 saatleri 
arasında uygulanmıştır.. Programın içeriğinde Değerler 
Eğitimi, İngilizce, Etüt, Kitap Okuma Saati, Mental Aritmetik, 
Yüzme, Beden Eğitimi (Futbol, Basketbol, Voleybol, Fiziksel 
Aktiviteler, Geleneksel Çocuk Oyunları), El Sanatları, Bilgisayar 
ve Sinema Saati gibi dersler bulunmaktadır. 4-5-6 yaş grubu 
öğrencilerimiz Özel Neva Okulları Altınova Kampüsünde 
bulunan Altınçocuk Anaokulu bölümümüzde, 7-12 yaş grubu 
öğrencilerimiz de aynı kampüs içinde İlkokul bölümümüzde 
eğitim görmüştür.
22 Haziran'da başlayan 2015 Yaz Okulu programımız, 31 
Temmuz Cuma günü sona erdi. Öğrencilerimiz sabahtan 
okul bahçemizde yapılan keyifli ve zengin kahvaltıdan 
sonra konferans salonunda gerçekleşen törenle Yaz Okulu 
sertifikalarını aldılar.

ÖZEL NEVA YAZ OKULLARI
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Misafi rlerimiz Neva'ya Ulaştı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 
düzenlenen 11. Uluslarası Egemenlik Haftası Halk Oyunları 
Festivali için şehrimize iki ülkeden gelen öğrenci ve 
öğretmenlerin Macaristan grubuna okulumuz ev sahipliği yaptı.
20 Nisan Pazartesi gecesi okulumuza gelen misafi rlerimiz, 
öğrencilerimizden ev sahipliği yapmaya gönüllü ailelerimizle 
okulumuzda buluştular. İki grubunda heyecanları ve mutlulukları 
görülmeye değerdi. 
Dört gün boyunca çeşitli programlarda gösteri yapan Macaristan 
halk oyunları ekibi, 23 Nisan'da okulumuzdaki programda da 
görev aldılar.
Okulumuza Teşekkür Belgesi Ve Plaket Takdim Edildi
Valilik tarafından düzenlenen "Sakarya 11. Uluslararası 
Egemenlik Haftası Halkoyunları Festivali'ne katılarak, Macaristan 
grubuna ev sahipliği yaptığımız için okulumuza ayrıca Malezya 
grubuna da ev sahipliği yaptığı için Marifet Sağlık Meslek 
Lisemize, Valilik tarafından  Teşekkür Belgesi ve plaket takdim 
edildi.
22 Nisan Çarşamba gecesi verilen yemek sonrası, Okul 
Müdürümüz Ali Çelik'e  Teşekkür belgesi verilirken; 24 Nisan 
Cuma gecesi Serdivan Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışma 
sonrasında da  plaket takdim edildi.
Festival jürisinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, katılan 
yirmi ülke arasından misafi rimiz olan Macaristan ekibi "En Güzel 
Sahneleme" ödülü alırken, Marifet Sağlık Meslek Lisemizin 
misafi rleri olan Malezya ekibi "En Güzel Müzik" ödülünü almaya 
hak kazandı. 
Macaristan'dan Gelen Misafi rlerimizi Uğurladık
11. Uluslararası Egemenlik Haftası Halkoyunları Festivali için, 
20 Nisan Pazartesi günü okulumuza gelen Macaristan grubu 
öğrenci ve öğretmenleri 25 Nisan Cumartesi günü ülkelerine 
döndüler. 5 gün boyunca şehrimizde birçok etkinliğe katılan 

grup, 24 Nisan akşamı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 
yarışmada; En Güzel Sahneleme Ödülünü almaya hak 
kazanmışlardı.
Bu süre zarfında misafi rleri evlerinde ağırlayan Özel Nevalı 
öğrenci ve velilerimizle, Macaristan’dan gelen öğrenciler 
arasında öyle güzel bir bağ kuruldu ki ayrılmak hepsi için çok zor 
oldu ve göz yaşlarına hakim olamadılar.
Macaristan'dan gelen öğretmen grubu ile idarecilerimiz 
ayrılmadan önce bir araya gelerek, karşılıklı memnuniyetlerini 
dile getirerek hediyeleştiler. 
Velilerimize Teşekkür Belgeleri Verildi
 11. Uluslararası Egemenlik Haftası Halkoyunları Festivali için 
20 Nisan’da şehrimize gelen ekiplerden Macaristan grubuna 
okulumuz  öğretmenleri, öğrencileri ve velileri  ev sahipliği 
yaptı. 25 Nisan’da memleketlerine dönen Macaristan grubu, 
şehrimizde bulundukları süre zarfında, okulumuzda ve ilde 
sergiledikleri halkoyunlarıyla göz doldurdular.
24 Nisan Cuma gecesi Serdivan Kapalı Spor Salonunda yapılan 
ve 20 ülkenin katıldığı yarışmada Macaristan grubu “En Güzel 
Sahneleme” ödülü alırken okulumuz Müdürü Ali Çelik’e valilik 
tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.
Yine valilik tarafından okulumuza,  velilerine takdim edilmek 
üzere verilen Teşekkür Belgeleri, Neva Okulları yemekhanesinde  
düzenlenen kahvaltıda Okul Müdürümüz Ali Çelik tarafından 
velilere takdim edildi. Okul müdürümüz Ali Çelik yaptığı 
konuşmada “Sizler yaptığınız ev sahipliği ile özelde Neva 
Okullarını, genelde Sakarya’yı ve ülkemizi temsil ettiniz. Türk 
insanının hoşgörüsünü, misafi rperverliğini ve alçakgönüllülüğünü 
gösterdiniz. Bugünün hatırasına sizlere Sayın Valimiz Hüseyin 
Avni Coş Beyefendinin Teşekkür Belgelerini takdim ediyorum” 
dedi. Velilerimiz de aldıkları belgeden dolayı onure olduklarını, 
süreçten çok memnun kaldıklarını, seneye yine ülkemize gelen 
misafi rlere ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirdiler.

23 NiSAN’DA MACARiSTAN’DAN GELEN
MiSAFiRLERiMiZi AĞIRLADIK
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Özel Neva Okulları 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 8. Sınıfl ar 
yılsonu programı,04 Haziran Perşembe gecesi Hanedan 
Tesislerinde görkemli bir törenle gerçekleşti. 8. sınıf 
öğrencileri, öğretmenler ve yoğun veli katılımı ile gerçekleşen 
program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Tek tek 
öğrencilerin sahneye davet edilerek belgelerinin verilmesiyla 
başlayan program, sınıf temsilcilerinin duygulu veda 
konuşmaları ile devam etti. Özel Neva Okulları müdürü Ali 
Çelik ve Kerime Hatun Lisesi müdürü Menderes Daşkıran'ın 
konuşmalarının ardından pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi 
ile gece güzel anılarla sona erdi.

1-A, 1-B, 1-C ve 1-D sınıfı öğrencileri 
ayrı ayrı dört gece aileleri ve onları 
izlemeye gelen tüm misafi rleri 
için harika gösteriler sundular. 
Uzun zamandır öğretmenleri ile 
hazırlandıkları sene sonu gösterileri 
büyük ilgi gördü.
Renkli kıyafetleri, sevimli halleri, 
boylarından büyük yetenekleri 
ve heyecanla parlayan gözleri 
görülmeye değerdi. İngilizce, 
değerler eğitimi, halk oyunları gibi 
birçok farklı dalda gösteri yapan 
öğrencilerimizin heyecanlarını 
paylaşmak Neva ailesi olarak bizleri 
de çok mutlu etti.

Özel Neva Okulları 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 8. Sınıfl ar 

GÖRKEMLİ VEDAGÖRKEMLİ VEDA
8. SINIFLARIMIZA

MİNİKLERİMİZİN
DEV
GÖSTERİLERİ
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6-D sınıfı öğrencileri evden getirdikleri bal, nar ekşisi, bulaşık 
deterjanı, zeytinyağı, gıda boyalı su, meyve suyu gibi sıvıları bir 
kavanoza tek tek boşaltarak karşılaştırma yaptılar.
Sıvıların bu ilginç halini incelediklerinde yoğunluğu büyük olan 
sıvının en altta, küçük olanın ise en üstte olduğunu gördüler.
Günlük hayatta karşılaştığımız maddelerdeki,  bazı etkilerle 
değişmeleri fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırarak örnekler 
getirip arkadaşlarıyla paylaştılar.

2-B sınıfı Deprem Müzesi’ne gitti. Sınıf öğretmenleri Hasan 
Şirin gezilerini bize şöyle anlattı:
“Deprem, Sakarya'nın acı gerçeklerinden birisi. Acı gerçek 
diyoruz çünkü bu zamana  kadar yaşanan depremler  
Sakarya'mıza  hep acı yaşatmış, acı hatıralar  bırakmış.
Deprem kuşağında  bulunan ilimiz,  belki yakın bir  zaman 
sonra  tekrar  depremle  yüzleşecek.  Ve  can yakacak olan 
deprem değil,  depreme  dayanıklı  inşa  edilmeyen  yapılar 
olacak.
Acı yaşamamak, deprem bilinci konusunda  bilinçlenmek 
niyetiyle  gittik Adapazarı  Deprem  Müzesi'ne. Tarihe  tanıklık 
eden fotoğraflar  eşliğinde,  yetkili görevlinin bilgilendirmesiyle  
çocuklarımız  depremin nasıl gerçekleştiğini, depremde  acı 
kayıpların neden kaynaklandığını, deprem esnasında ve 
sonrasında  nasıl davranılması gerektiğini öğrendiler.
Diliyoruz  ki  Rabbimiz  böyle  bir  acıyı bir  kez daha  
yaşatmasın.”

Değerler Eğitimi 
öğretmenimiz Esma 
Bayın etkinliğin amacını 
şu şekilde açıkladı;
"Sorumluluk ve 
Görevlerimiz adlı üniteyi 
işlerken çevremize karşı 
da sorumluluklarımızı 
hatırladık. İsraf 
etmiyoruz, tutumlu 
oluyoruz, huzur 
buluyoruz dedik. 
Öğrencilerimiz anne 
babalarının yardımları ile 5 lt'lik su bidonlarından veya makarna 
kutularından kendi odalarında kullanmak üzere birbirinden güzel 
geri dönüşüm kutuları yaptılar.

6-D SINIFI
YOĞUNLUK ETKİNLİKLERİ

2-B SINIFI DEPREM MÜZESİNDE!

2. SINIFLARIMIZIN
GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU SERGİSİ

6-A,6-B,6-C,6-D,6-E,6F 
sınıfları bu yıl etkinliklerine 
"Hücre Pastası" yaparak 
başladı. Fen ve Teknoloji 
dersinde öğrendikleri bitki ve 
hayvan hücresi modellerini 
pasta haline getirerek, 
hem eğlendiler hem de 
öğrendiler. Tüm organelleri 
eksiksiz tamamlanan pasta,  
daha sonra öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz tarafından 
afiyetle yendi.

6. SINIFLARIN
HÜCRE PASTASI
ETKİNLİĞİ

5. sınıf öğrencilerimiz Fen ve Teknoloji dersinde yaptığı “Atık 
Pil Geri Dönüşüm Kutusu” sayesinde çevreyi korumaya özen 
gösteriyorlar. Öğrencilerimizin kendi malzemeleri ile yaptığı geri 
dönüşüm kutusu, “5 pil=1” sakız sloganı ile çalışıyor. Evdeki 
atık pillerin 5 tanesini kutuya atmak şartıyla 1 sakız alabiliyorlar. 
Böylece hem eğleniyorlar, hem de doğamızı koruyorlar.

5. SINIFLARIMIZ DOĞAYI KORUYOR!
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2-B Sınıfı geçtiğimiz günlerde Sakarya İl Halk Kütüphanesini 
ziyaret etti. Sınıf öğretmenleri Hasan Şirin’e ziyaretlerinin nasıl 
geçtiğini sorduk. İşte Hasan Hocamızın cevabı:
“İçinde  bulunduğumuz  şu anki çağda  genel olarak 
çocuklarımızı kitap okumaya  yönlendirmede   yaşadığımız  
sıkıntıya  hepimiz  şahit  olmaktayız. Bizler şunu çok iyi 
bilmekteyiz  ki çocuklarımıza  zorlamayla, baskıyla  kitap 
okutmak, onları okumaya  değil okumamaya  yönelik bir  yola  
doğrultmaktadır.
İlkokul kademesinde  bir  çocuğa  aşılanması gereken;  
baskıyla, sınavlarla sayfalar  dolusu kitap okutmak değil, 
aksine  severek, isteyerek kitap okuma alışkanlığının 
kazandırılmasıdır. Zaten ilkokul kademesinde  kitap okuma 
sevgisiyle  yoğrulmuş bir  çocuk ileriki yaşlarda da  raflar  
dolusu kitapları okuma  azminde  olacaktır.
 Hem bizler  hemde  çocuklarımız  için  oluşan   durum 
şudur  ki; hiçbirimiz  ilgimizi çekmeyen, zorla  okutulmaya  
çalışılan kitaplardan hoşlanmayız. Bilakis bu durum bizleri 
okumadan uzaklaştırma tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Aynı 
durum çocuklarımız içinde geçerlidir. Bırakalım çocuklarımız  
okuyacakları kitapları severek, ilgi duyarak okusunlar. Giyim 
mağazasından bile giysi alırken gösterdiğimiz  seçiciliği, 
beğeniyi çocuklarımızın kitap seçiminde de  göstermeliyiz. 
Bunun için onlara  mümkün olduğunca  okumaktan 
hoşlanacağı okuma  kaynaklarını seçme hakkı tanımalıyız. 
Kütüphanelerimiz çeşit çeşit kitap kaynaklarıyla çocuklarımızın 
her birine hitap etmekte ve ilgisini çekecek kitaplarla, kapılarını 
çocuklarımıza  açmaktadır.
Bizlerde bu kanaatlerle okumayı sevdirme ve kitap okumaya 
ilgiyi arttırma amacıyla 2-B  sınıfı öğrencilerimizle birlikte 
ilimiz merkezinde bulunan İl Halk Kütüphanesi'ne ziyarette  
bulunduk.
Son derece ferah ve aydınlık ortamıyla, çocuklarımızın ilgisini 
çekecek kaynaklarıyla, sık ziyarette bulunulacak hoş bir 
mekanla karşılaştık.
Sadece kitap okuma değil ayrıca satranç salonu ve 
bilgisayar salonuyla da çocuklarımızın beğenisini kazanan 
bu kütüphaneye, çocuklarımız bir an önce üye olup ziyarete 
gelme isteklerini dile getirdiler. Bizler de 2-B sınıfı olarak bazı 
cumartesi günleri bir araya gelip bu kütüphanemizi ziyarette 
bulunacağımız üzerine anlaşmaya  vardık.

2-B SINIFI KÜTÜPHANEDE

Özel Neva Okulları 5. Sınıf öğrencileri, Fen Bilgisi derslerini, 
Fen Zümremiz önderliğinde çok yoğun ve eğlenceli etkinlikler 
yaparak geçiriyorlar. Bu etkinliklerden bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz:
Dengeli Beslenme
Bu etkinlik ile öğrencilerimiz, sağlığımızı korumak, geliştirmek 
ve yaşam kalitemizi arttırmak için vücudumuzun gereksinimi 
olan besinlerden yeterince tüketilmesi gerektiğini vurguladılar. 
Koruyucu katkı maddeleri içeren besinlerden kaçınılması 
gerektiğine dikkat çektiler. Evlerinden getirdikleri meyve ve 
kuruyemişlerin sağlıklı, hazır gıdaların ise sağlıksız olduğunu 
görsel olarak anlattılar.
Diş Sağlığı
Sindirim sistemine açılan kapımız olan ağız içindeki dişlerimizi 
tanımak ve sağlığına dikkat çekmek adına oyun hamurları 
ile diş maketi tasarladılar. Yaptıkları maketleri okulumuzda 
sergilediler.
Sindirim Sistemi
Öğrencilerimiz, evlerinden getirdikleri beyaz tişörtlerinin 
üzerine sindirim sistemi organlarını çizip boyayarak hem 
eğlendiler hem de giyip hatıra fotoğrafı çekildiler.
Boşaltım Sistemi
Boşaltım sisteminin yapı ve organlarını içeren kalemlikler 
tasarladılar.

5. SINIFLARIMIZDAN FEN ETKİNLİKLERİ
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2/ D sınıfı öğretmenimiz Sema Top, öğrencileriyle beraber 
laboratuarda deney yaptı. 2/D sınıfı öğrencileri, Hayat Bilgisi 
dersinde “Suyun hal değiştirmesini gözlemleyerek maddenin 
kaybolmadığını sadece şekil değiştirdiğini kavrar” ve 
“Maddenin katı, sıvı ve gaz hallerini gözlemler” kazanımlarına 
uygun deneyler yaptılar. Ayrıca deney hakkında öğrendiklerini 
yazarak rapor tutmayı öğrendiler. 2/D’nin meraklı mucitleri 
yaptıkları deneylerle bilim yolundaki adımlarını atmış oldular.

Kitapla iç içe olan, okumayı seven ve bulduğu her fırsatta 
okuyan çocuklar, geleceğin aydınlık yüzleri…
Severek ve içten gelerek yapılan davranışlar kolaylıkla 
alışkanlığa dönüşürken, zorla yapılanlar ise amacına ulaşamaz. 
Okuma alışkanlığını kazandırmak için çocuklara okumayı 
mutlaka sevdirmeliyiz. Bu sebeple öğretmenin ilk amacının 
sevdirerek öğretmek olduğunu düşünen 1-A ve 1-D sınıf 
öğretmenlerimiz eğlenceli okuma etkinliklerine bir yenisini daha 
ekleyerek öğrencilerini anaokullarında ki minik kardeşlerine 
kitap okumaya götürdüler.
“Biz de geçen yıl kitap okumayı bilmiyorduk fakat bu yıl 
öğrendik. Kitap okumayı çok sevdiğimiz için size kitap 
okumaya geldik” diyerek büyük bir coşkuyla anaokuluna 
giden öğrencilerimiz, en sevdikleri kitapları minik kardeşlerine 
okuyarak kitapların dünyasını paylaştılar. Onları büyük bir ilgiyle 
dinleyen anasınıfı öğrencileri; okumayı öğrenmek için çok 
heyecanlı ve istekli olduklarını, bu etkinliği çok sevdiklerini dile 
getirdiler.

Bir çocuğu hem zihinsel hem de duygusal olarak geliştirecek 
en güzel tecrübelerden biri kitap okumak… En faydalı okuma 
biçimi ise öğrencinin okuduğundan zevk aldığı ve bunalmadığı 
zaman gerçekleşir.
1 Nisan Çarşamba günü, 1/D sınıfı öğrencileri kitap 
okumayı daha eğlenceli hale getirmek için “Kitap Okuma 
Treni” oluşturdular. Sınıf öğretmeni Zehra Aydan Musa da 
kendi kitabını okuyarak ve trenin önünde zikzaklar çizerek 
öğrencilerine makinistlik yaptı. Onu takip eden çocuklar hem 
en sevdiği kitaplarını okudular, hem de çok eğlendiler.
Etkinlik bitiminde çok mutlu görünen çocuklar, “Kitap Okuma 
Treni” yle okumayı daha çok sevdiklerini ve hiç sıkılmadıklarını 
dile getirdiler.

2/A ve 2/D sınıfları bu hafta matematik dersindeki "Paraları 
Tanır" kazanımı kapsamında, öğretmenlerimiz Sema Top 
ve Gülşah Türkyolu ile birlikte okulumuzun karşısındaki 
markete alışveriş yapmaya gittiler. Geçen sene sınıf ortamında 
gerçekleştirdikleri alışverişi günlük yaşamda uygulamak 
amacıyla markete götürülen öğrenciler, paralarıyla harcama 
yaparak alışverişin nasıl gerçekleştiğini öğrenmiş oldular.
Alışveriş esnasında tutumlu olma, para hesabı, dikkat etme ve 
iletişim kurma gibi becerileri kazanmış oldular. Ayrıca önceden 
hazırlamış oldukları listenin dışına çıkmadan bir alışveriş 
gerçekleştirdiler. Ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE gibi 
özelliklerine de bakarak alışveriş yapmanın önemini kavradılar.
Okula döndüklerinde marketten aldıkları yiyecekleri afiyetle 
yiyerek güzel bir gün geçirmiş oldular.

MERAKLI MUCİTLER
LABORATUVARDA!

MİNİKLERİMİZİN KİTAP OKUMA
ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR!

1/D KİTAP OKUMA TRENİ KALKIYOOOR!

2/A VE 2/D SINIFLARI MARKETTE!
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Sosyal etkinlik dallarında bu sene uygulamaya başladığımız 
filografi kursunda öğrencilerimiz büyük bir keyifle ve istekle 
objelerini tamamlamak için çaba sarfediyorlar. Titizlikle 
çalışan öğrencilerimizin çalışmalarının bitmiş hallerini merakla 
bekliyoruz.
Filografi Nedir?
Filografi ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından 
teller geçirilerek belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler 
meydan getirilmesi sanatıdır. Bu sanat Ortadoğu'da doğmuş 
Batı’ya ve Uzakdoğu’ya yayılmıştır.
Ülkemizde pek tanınmayan bu sanat, zorluğu, sabır 
gerektirmesi nedeni ile az uygulanmakta olup bütün dünyada 
unutulmak üzeredir.

Özel Neva'da öğrencilerimiz sosyal etkinlik derslerinde 
yeteneklerini keşfedip sanat eserleri üretmeye devam ediyor. 
2/A, 2/D, 3/C ve 3/D sınıfı öğrencileri, Sosyal etkinlik dersinde 
Ahşap Boyama çalışmalarının ilkini başarıyla tamamladılar. 
Ahşap Boyama sorumlu öğretmeni Sema Top önderliğinde 
yürütülen bu çalışmalar, öğrencilerimizin ve diğer el sanatları 
öğretmenlerinin de gayretleriyle tamamlanmış oldu. 
Çalışmaların ilki olan "Kapı Süsü" için öğrencilerimiz önce 
zımparalamayı öğrendiler. Daha sonra akrilik boyaları ile 
renklendirdiler. Son olarak da dekopaj kâğıtlarından kestikleri 
desenleri yapıştırarak, çalışmalarını tamamladılar.

Geniş vizyonu, öğrenci ve proje merkezli eğitim felsefesi ile 
bölgesinin ve  Sakaryanın güzide eğitim kurumu olan Özel 
Neva Okullarıda amatör robot teknolojisi alanında projeler 
üreten kurumlar arasında yer almaktadır. Özel Neva Ortaokulu 
öğrencilerinden oluşturulan robot takımı, başta çizgi izleyen 
robot olmak üzere birçok robot kategorisinde çalışmalarına 
devam etmektedir. Robot kulübünün hazırladığı projeler 
ile, oluşturulan kurumsal faaliyet takvimine göre ulusal ve 
uluslararası yarışma ve organizasyonlara katılım sağlanacaktır.

Her yıl düzenlediğimiz sosyal etkinlik çalışmalarından biri 
olan "Dağcılık-Kampçılık ve Spor Tırmanış" kulübü bu yıl 
faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladı. Kulübümüzün bu haftaki 
faaliyeti; kamp alanının seçilmesi, çadır kurulması ve ocakta 
su ısıtılması idi. Öğrencilerimizin hallerinden ne kadar memnun 
oldukları gözlendi.

FİLOGRAFİ USTALARIMIZ
ÇALIŞIYOR

ÖĞRENCİLERİMİZ
SOSYAL ETKİNLİK DERSLERİNDE 
YETENEKLERİNİ KONUŞTURUYOR!

ROBOT KULÜBÜ ÖZEL NEVA’DA
FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORDAĞCILIK KULÜBÜ

ÇALIŞMALARINA BAŞLADI!



www.ozelneva.k12.trwww.ozelneva.k12.tr 1716

Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

2014-2015 Eğitim-öğretim yılında okulumuzda gerçekleşen 
Bireysel Yetenekleri Geliştirme Programlarından biri olan, 
Animasyon Kulübünün sunumu gerçekleşti. Veli, öğretmen 
ve öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen program 
Resim ve ayrıca Animasyon kulübü öğretmenimiz olan Aysun 
Kuden'in konuşmasıyla başladı. Daha sonra izleyenlerin 
beğenisine sunulan dört  Animasyon çizgi film seyredildi. Çok 
beğenilen animasyon çizgi filmlerin ardından, konuşma yapan 
okul müdürümüz Ali Çelik öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi 
tebrik etti ve öğrencilerimize sertifikalarını takdim etti. 

Geçtiğimiz günlerde, Özel Neva Okulları sosyal kulüp 
derslerinde çini alanında eğitim alan ve çok güzel eserler 

ortaya çıkaran bir grup öğrencimiz, Çini öğretmenimiz Elçin 
Öğrenir ile birlikte, kurucumuz Prof. Dr. Hüseyin Gazi BAŞ'ı 

ziyaret ederek odası için yaptıkları güzel bir çini tabloyu 
kendilerine hediye ettiler. Prof. Dr. Hüseyin Gazi BAŞ, duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerimizi yaptıkları bu 
eserden dolayı tebrik etti. Ve bu kabiliyetleri doğrultusunda 
eğitimlerini devam ettirerek onları daha iyi yerlerde görmeyi 

arzu ettiğini ifade etti.

ANİMASYON
KULÜBÜMÜZÜN
SUNUMU GERÇEKLEŞTİ!

KURUCUMUZA
ÖĞRENCİLERİMİZDEN

ÇİNİ HEDİYESİ!
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8. sınıf öğrencimiz Ahmet Mıntaz, 20-22 Mayıs’ta Aksaray 
ilinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı okullararası özel 
sporcular Türkiye Şampiyonasında 50 mt. serbest, 50 mt. sırt, 
100 mt. sırtta Türkiye şampiyonu oldu.

8. sınıf öğrencimiz Ahmet Mıntaz, milli takım formasıyla 
ülkemizi temsil etmek üzere, Dünya Şampiyonası elemelerinin 
startının verildiği Brezilya’nın Sao Paulo kentine gitti. Bugüne 
kadar sayısız başarı elde eden milli yüzücü öğrencimiz Ahmet; 
elinden gelenin en iyisini yapacağını, madalya ile ilimize 
döneceğine inandığını dile getirdi.

Brezilya’da yapılan Dünya Şampiyonası ön elemelerinde 
ülkemizi başarıyla temsil eden gururumuz Ahmet Mıntaz, 
döndükten sonra Ankara TOHM’da kampa alındı.
Kamp sonrası 15-20 Mayıs tarihlerinde Macaristan’da 
düzenlenen Dünya Şampiyonası ön elemelerine katılan Ahmet, 
Dünya Barajını aştığı takdirde, İngiltere’de düzenlenecek olan 
Dünya Şampiyonasına katılacak.

GURURUMUZ AHMET
DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN
BREZİLYA’YA UÇTU!

ÖĞRENCİMİZ MACARİSTAN’DA
ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK!

8. sınıf öğrencimiz Ahmet Mıntaz, 20-22 Mayıs’ta Aksaray 

TÜRKİYE ŞAMPİYONU!TÜRKİYE ŞAMPİYONU!
AHMET MINTAZ
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ÖĞRENCİMİZİ TEBRİK ETTİÖĞRENCİMİZİ TEBRİK ETTİ

YÜZME ŞAMPİYONU

Özel Nevalı milli yüzücü Ahmet Mintaz Brezilya Sao 
Paulo da IPC Open CaixaLoterias Swimming yarıºlarının 
en küçük sporcusu olarak 3. ve 4. olurken Macaristan 
Budapeºte'deki yarıºlarda 2 gümüº madalya ile ikinci 
oldu.
Okulumuz 8. sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Ahmet Mintaz 3.kez 
milli olurken girdiği yarışlarda  dikkatleri üstüne çekiyor.
Brezilya ve Macaristan’da TOSSFED adına Türkiye’yi temsil 
eden   Ahmet, yaş ortalaması 20’nin üzerinde olan rakipleriyle 
100 m. sırt ve 200 m. serbestte mücadele ederek güzel 
dereceler elde etti. Ahmet Mıntaz’ın hedefi , İNAS ve IPC’nin 
Dünya şampiyonalarında yarışmak ve iyi dereceler elde etmek.

2014-2015 MEB Okullar arası 
Yıldızlar Yüzme yarışları 1/2/3 
Nisanda yapılan zorlu bir maratonun 
sonunda tamamlandı. Okulumuz 
Yüzme Bayan Takımımız Sakarya 
1.’si oldu. Öğrencilerimiz Melek 
Yolcu (7/A), Zeynep Gözkara (7/C), 
Sinem Beyazit (7/D), Feyza Berk 
(7/D), Ece Şimşek (7/E), İpek Şar 
(7/E),Rana Yenihayat (7/E) oluşan 
Yüzme Bayan Takımımızdan, 
Melek Yolcu 1 Altın- 1 Gümüş- 1 
Bronz, Zeynep Gözkara 3 Altın- 2 
Gümüş- 1 Bronz, Ece Şimşek 7 
Altın, İpek Şar 3 Altın- 2 Gümüş- 2 
Bronz, Rana Yenihayat 7 Altın alarak 
toplamda takımımız, 21 Altın- 5 
Gümüş- 4 Bronz madalya alarak 
bizleri gururlandırdılar. Takım halinde 
okulumuzu Türkiye Finallerinde 
temsil etmeye hak kazandılar.
Erkek takımımızdan ise Mehmet 
Ekrem Engin(7/B) 4 altın madalya 
alarak okulumuzu Türkiye 
Finallerinde temsil etmeye hak 
kazanmıştır.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coº, ilimize altın madalya 
kazandıran Türkiye Şampiyonu öğrencimiz Ahmet Mıntaz’ı 
baºarısından dolayı kutladı.
Alanya'da yapılan Bölge Şampiyonasına katılan ve üç yarışta 
da 1. olarak ilimize üç Altın Madalya kazandıran öğrencimiz 
Valimiz tarafından ödüllendirildi.

AHMET BREZİLYA’DAN SONRA 
BUDAPEŞTE’DE ESTİ

ÖĞRENCİLERİMİZ HAVUZDA MADALYALARI TOPLADI

YÜZME ŞAMPİYONU
VALİ HÜSEYİN AVNİ COŞ
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YÜZME KIZ TAKIMIMIZ

YÜZMEDE NEVA FARKI!
FİNALDEYİZ!

YÜZME TAKIMIMIZ ÇORUM’DA 
SAKARYA’YI TEMSİL EDECEK

ÖĞRENCİMİZİ YÜZMEDEKİ
BAŞARISINDAN DOLAYI KUTLUYORUZ

TRABZON’DA
Yüzme takımızdan 7 öğrencimiz, yüzme antrenörümüz Çağlar 
Küçükbaycan ve Beden Eğitimi öğretmenimiz Şaban Keskin, 
Milli Eğitim Bakanlığı Yüzme Yıldızlar Yarı Final müsabakaları 
için Trabzon’a gittiler. Sakarya’da yapılan müsabakalarda 
tam 25 altın madalya almaya hak kazanan öğrencilerimizin, 
Trabzon’da yapılan yarışlarda başarılarının artarak devam 
etmesini diliyor, güzel haberlerini bekliyoruz.

13-15 Mayıs tarihlerinde Trabzon ilinde düzenlenen Milli 
Eğitim Bakanlığı okullar arası Yıldızlar Yüzme Yarı Finallerinde 
okulumuzun bayan yüzme takımı 3. olarak adını Türkiye finallerine 
yazdırmıştır.
Ayrıca 13-15 Mayıs tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen Milli Eğitim 
Bakanlığı  okullar arası Yıldızlar Yüzme Yarı finallerinde okulumuz 
öğrencisi Mehmet Ekrem Engin ferdi yarışlarda 50 mt. Kelebek, 
50 mt.  Serbest ve 100 mt. Serbestte barajları aşarak, Türkiye 
finallerine gitmeye hak kazanmıştır.
Öğrencilerimiz  elde ettikleri bu başarılardan dolayı, 27-29 Mayıs 
tarihlerinde Çorum’da yapılacak Türkiye Finallerinde yarışacaklar.

13-15 Mayıs'ta Trabzon'da düzenlenen Türkiye okullararası 
yüzme müsabakalarında elde ettikleri başarılardan dolayı 
finalde yarışmaya hak kazanan Özel Neva Okulları Bayan 
Yüzme Takımımız ve Sakarya'da düzenlenen Türkiye 
okullararası yüzme müsabakalarında finale çıkmaya hak 
kazanan Mehmet Ekrem Engin,  27-29 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleşecek final yarışlarına katılmak üzere Çorum'a gitti. 
26 Mayıs Salı sabahı saat 07.00'de, müdür yardımcımız Fatih 
Özbayraktar, beden eğitimi zümre başkanımız Şaban Keskin, 
yüzme antrenörümüz Çağlar Küçükbaycan, yüzme  takımımız 
ve aileleri okulumuzda buluşarak kahvaltı ettiler ve sonrasında 
ekibimiz yola koyuldu.

Yıldızlar Okullar 
arası Sakarya 
Yüzme İl Birinciliği 
yarışmalarında 6-F 
sınıfı öğrencimiz Sare 
Sevde Dönmez 50 
mt. sırtta Sakarya 
3.'sü, 100 mt. 
sırtta da Sakarya 
4.'sü oldu. Okul 
müdürümüz Ali Çelik 
öğrencimizi odasında 
tebrik etti.
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NEVA’NIN WUSHU ŞAMPİYONLARI
MADALYALARINI ALDI

ŞAMPİYONLARIMIZI KUTLARIZ

20-25 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu 
Şampiyanasında öğrencilerimiz elde ettikleri büyük başarılarla 
bizleri ve ailelerini gururlandırdılar. 8-C sınıfından Kemal Yılmaz 
“Changchuen” dalında Türkiye birincisi olurken, 8-B sınıfından 
Zeynep Yılmaz “tai-chi” dalında Türkiye ikincisi oldu. 2- A 
sınıfından Abdullah Yuşa Sofuoğlu ise tam üç dalda Türkiye 
birincisi olarak başarılarını taçlandırdı.

12 Şubat Cuma 
günü Sakarya Spor 
Salonunda gerçekleşen 
Milli Eğitim Okullar 
arası Minikler, 
Küçükler ve Yıldızlar 
müsabakalarında 
öğrencilerimiz WUSHU  
alanında üstün başarılar 
sergilediler. 8-B sınıfı 
öğrencimiz Zeynep 
Yılmaz “Taichi Quen” 
dalında ve “Taichi 
Jian” dalında Sakarya 
Birincisi olurken; 8-C 
sınıfı öğrencimiz Kemal 
Yılmaz “Daoshu1. 
Guidin” dalında birinci, 
“Gunshu 1. Guidin” 
dalında birinci, “Chana quen1. Guidin” dalında üçüncü oldu. 
2-A sınıfı öğrencimiz Abdullah Yuşa Sofuoğlu “Nan Gun” 
dalında birinci, “Nan Quen” dalında ikinci oldu. 7-C sınıfı 
öğrencimiz Seval Uras “Chana Quen” dalında ikinci olurken, 
6-B sınıfı öğrencimiz Melih Uras “Chana Quen” dalında yine 
ikinci oldu.

ÖĞRENCİMİZ
ABDULLAH YUŞA BÜYÜLEDİ

ÖĞRENCİLERİMİZ
TAEKWONDODA SAKARYA’YI
SALLADI

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi 23 Nisan 
Uluslararası Çocuk 
Festivali’nde, Wushu 
dünya şampiyonu 
sporcularından oluşan 
grup, muhteşem bir 
gösteri sergiledi. Her 
birinin çok başarılı 
hareketleri ile beğeniyle 
izlenen gösteride 
6 yaşındaki 1. sınıf 
öğrencimiz  Abdullah 
Yuşa büyük ilgi gördü.
Bu sene 4.’sü 
düzenlenen Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi 
Uluslararası Çocuk 
Festivali’nde 6 yaşında 
olmasına rağmen 
birbirinden zor 
hareketleri başarı ile sergileyen 6 yaşındaki Abdullah Yuşa 
çok dikkat çekti. Abdullah  Yuşa ‘nın yaptığı hareketleri ilgi ile 
izleyen seyirciler genç sporcuyu bol bol alkışladı.
Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman 
Akyüz, Abdullah Yuşa’nın, 2014 yılında kendinden yaşça 
büyük sporcuları yenerek Türkiye Şampiyonu olduğunu ve 
uluslararası turnuvalarda mücadele ettiğini aktardı. Akyüz, 
Türkiye Wushu milli takımının Dünya’da ilk 5’te yer aldığını 
ve Abdullah Yuşa gibi genç sporcuların bu başarıyı daha da 
artıracağını aktardı.

09.02.2016 Salı günü Lütfü Yaman Spor Salonunda 
düzenlenen, Yıldızlar Okullararası Sakarya İl Birinciliği 
müsabakalarında 8-D sınıfı öğrencimiz Enescan Korkmaz 
57 kiloda şampiyon olurken, 7-D sınıfı öğrencimiz Sevde 
Cıngır 37 kiloda şampiyon oldu. 7-D sınıfı öğrencimiz Bahar 
Mehmetağaoğlu +59 kiloda Sakarya ikincisi olurken, 7-C sınıfı 
öğrencimiz Bedirhan Vergül 47 kiloda sakarya üçüncüsü oldu. 

ŞAMPİYONLARIMIZI KUTLARIZ

WUSHU DALINDA
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BASKETBOLDA BAªARILI
ÖĞRENCİLERİMİZE MADALYA

ÖĞRENCİMİZ KARATEDE İL BİRİNCİSİ

BASKETBOL TAKIMIMIZ FİNALE 
ADINI YAZDIRDI
Milli Eğitim Küçükler Kız Basketbol 
Sakarya il birinciliğinde okul takımımız 
sırasıyla 21 Haziran Ortaokulunu 
53-18, İmam Hatip Ortaokulunu 33-
18, Mithatpaşa Ortaokulunu 42-10 
yenerek adını 8 Ocak 2016 tarihinde 
oynanacak fi nale  yazdırmıştır. 

Küçük Kızlar Basketbol Sakarya İkincisi olan okul takımımıza, 
okulumuz konferans salonunda madalya takdimi yapıldı.

KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZ 
SAKARYA İKİNCİSİ OLDU
Milli Eğitim Küçükler Kız Basketbol 
Sakarya il birinciliği müsabakalarında 
okulumuz fi nalde Söğütlü Türk 
Fransız Dostluk İlköğretim Okulu ile 
yaptığı müsabakada il ikincisi oldu.

Amatör Spor Haftası 
Etkinlikleri kapsamında 
seçilen "Yılın En 
Başarılı Sporcuları" 
ödülleri geçtiğimiz 
hafta Sen Otel'de 
düzenlenen törenle 
sahiplerine verildi. 
Öğrencilerimizden Turan 
Yiğit Çelik, tenis alanında 
yılın en başarılı sporcusu 
seçilirken, geçen sene 
okulumuzdan mezun 
olan Ahmet Mıntaz 
yüzme alanında yılın en 
başarılı sporcusu seçildi.

Öğrencimiz Samira Demirbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
İller arası düzenlediği Karate Müsabakalarında birinci oldu.

ÖĞRENCİLERİMİZ
YILIN SPORCUSU SEÇİLDİ

KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZ SAKARYA İKİNCİSİ OLDU
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ÖĞRENCİMİZ TENİSTE İL BİRİNCİSİ

VOLEYBOL TAKIMIMIZIN KUPA SEVİNCİ

Sakarya Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet 
Kupası'nda, öğrencimiz Turan Yiğit Çelik; hem 12 hem de 14 
yaş kategorisinde il birincisi oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü Okullararası Yıldızlar 2.Küme voleybol il 
birinciliği müsabakalarında okulumuz bayan voleybol takımımız 
il 4.sü oldu.

SINIFLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI

5.6. ve 7. sınıflar arasında  1 aydır yapılan voleybol turnuvası 
bugün sonuçlandı. Birincilik madalyasını 7/A sınıfı öğrencileri 
aldı. Takım oyuncuları Elif Cemre Kurhan, Ayşe İkbal Çelik, 
Berra Ersüz, Şeyma Okuş, Ebrar Sağır, Miray Su Kıyak’a 
yapılan törenle madalyaları takdim edildi.

FUTBOL TURNUVAMIZ 

Beden Eğitimi öğretmenlerimizin önderliğinde düzenlenen 
ortaokul sınıflar arası futbol turnuvamız sonuçlandı. Yaklaşık 
1 aydır süren ve 5,6, 7. sınıf öğrencilerimizin katıldığı turnuva 
sonucunda, 7-A sınıfı birinci, 5-B sınıfı ikinci, 7-E sınıfı üçüncü 
oldu. 
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SATRANÇTA İL BİRİNCİLİĞİ

VOLEYBOL KIZ TAKIMIMIZ ÇEYREK FİNALDE

ÖĞRENCİMİZ
ATLETİZMDE
BİRİNCİ OLDU

TENİSTE ÇİFTE ŞAMPİYONLUK!
ÖĞRENCİLERİMİZE VE
ÖĞRETMENİMİZE TEBRİKLER

ÖĞRENCİMİZ TENİSTE YİNE İL BİRİNCİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı okullar arası satranç il birinciliği 
müsabakalarında okulumuz 8/D sınıfı öğrencisi Ahmet Kerem 
Vardar tüm rakiplerini yenerek Sakarya Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okullar Arası Yıldızlar Voleybol İl 
Birinciliği Müsabakalarını okul takımımız başarılı bir şekilde 
geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sakarya Milli Eğitim okullararası 
yıldızlar atletizm il birinciliği 
müsabakalarında okulumuz 
7. sınıf öğrencisi Sude Nur 
Değirmenci, 300 metrede 
Sakarya birincisi olurken, 100 
metrede de Sakarya ikincisi oldu.

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü Okullar Arası Tenis İl Birinciliği 
Müsabakalarında, hem Küçükler Tenis Takımımız hem 
de Yıldızlar Tenis Takımımız Sakarya şampiyonu oldu. İki 
takımımızın da okulumuza şampiyon olarak kupa ile dönmeleri 
tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi sevince boğdu. 
Küçükler Tenis Takımımızdan Turan Yiğit Çelik ve Hakan 
Gecgil'i, Yıldızlar Teniz Takımımızdan Orhan Salih Dalgıç ve 
Ahmet Kerem Vardar'ı ayrıca Beden Eğitimi öğretmenimiz 
Şaban Keskin'i tebrik ediyor, bize yaşattıkları gururdan dolayı 
kendilerine teşekkür ediyoruz.

25-26 Nisan tarihlerinde,  23 Nisan Egemenlik Haftası 
münasebetiyle, Sakarya Tenis İl Temsilciliği tarafından 
düzenlenen turnuvalarda, öğrencimiz Turan Yiğit Çelik +13 Yaş 
İl Birincisi oldu.
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MİNİKLER HENTBOL TAKIMIMIZ
OKULUMUZA KUPA İLE DÖNDÜ

FUTBOL TAKIMIMIZ 2. TURA GEÇTİ

MİNİKLER HENTBOL
TAKIMIMIZ YARI FİNALDE

TAEKWONDO’DA
ÖZEL NEVANIN GURURU
ÖĞRENCİMİZ AVRUPA 3.’SÜ

HENTBOL TAKIMIMIZDAN YENİ 
BİR GALİBİYET DAHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Minikler Hentbol İl 
Birinciliği müsabakalarında, yarı finale çıkan okulumuz minikler 
hentbol takımı, oynadığı yarı final maçını 4.'lükle tamamlayarak 
okula kupa ile döndüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okullar arası yıldızlar futbol il 
biririnciliği müsabakalarında, okul futbol takımımız 2. tura 
çıkmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Minikler 
Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında, okulumuz minikler 
hentbol takımımız yarı finale çıkmaya hak kazandı. Beden 
Eğitimi öğretmenimiz Rahime Çağrı, öğrencilerimizin 
çok iyi performans gösterdiklerini dile getirerek, "minik 
hentbolcularımızı kutluyorum" dedi.

18-20 Şubat'ta Antalya Belek'te yapılan ve 35 ülkeden 750 
sporcunun katıldığı, Taekwondo Avrupa Kulüpler Şampiyonasında 
öğrencimiz Bahar MEHMETAĞAOĞLU Avrupa 3.'sü oldu.

Hentbol takımımız 22.02.2014 Pazar günü  Hızırtepe Ortaokulu 
ile oynadığı maçı 5-4 kazandı. 
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4. SINIFLARIMIZ
KUVAY-I MİLLİYE MÜZESİNDE

8. SINIFLARIMIZIN LİSE GEZİLERİ

“BENİM GÖZÜMDEN SONBAHAR” 
YEDİGÖLLER GEZİSİ

2. SINIFLARIMIZIN CAMİ ZİYARETİNDEN NOTLAR

4. sınıf öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri eşliğinde, Sakarya'nın 
Ali Fuatpaşa ilçesindeki Kuvay-ı Milliye Müzesini ziyaret ettiler. 
Gezide Ali Fuat Cebesoy'un Müzesi, mezarı ve Sakarya Nehri 
üzerindeki tarihi köprü öğrenciler tarafından çok beğenildi. 
Müzede bulunan Atatürk’ün silah arkadaşlarının resimleri ve 
Atatürk’ün kendi el yazısı, ilk meclis binası öğrencilerimizin çok 
ilgisini çekti.

8. sınıf öğrencilerimiz, sınıf öğretmenleri ve ortaokul rehberlik 
öğretmenimiz ile birlikte, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler 
Lisesi ve Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesini ziyaret ettiler. 
İki lisenin de okul tanıtımlarını dikkatle izleyen öğrencilerimiz 
TEOG sınavı sonrası yapacakları tercih için fikir edinmiş 
oldular.

Özel Neva Okulları olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve her 
sonbaharda düzenlediğimiz "Benim Gözümden Sonbahar" 
adlı fotoğraf çekimi etkinliği bu yıl da 30 Ekim Cuma günü; 
baharda yeşile, sonbaharda sarıya vurgun olanların uğrak yeri 
olan Bolu Yedigöller Milli Park'ında okulumuzun 7. ve 8. sınıf 
öğrencileriyle gerçekleşti.
Yedigöller; birbirinden güzel yedi gölün güzelliğine, çeşit çeşit 
ağaçların oluşturduğu sık orman dokusuna eşlik eden huzur 
vahası...
Doğallığın hızla bozulduğu, renklerin harmonisini doğada 
değilde ancak ekranlarda görülebildiği bir dünyada kendilerini 
doğal bir renk cümbüşü içinde bulan öğrencilerimiz, fotoğraf 
makinalarının deklanşörlerine basarak o anları bir fotoğraf 
karesine sığdırmaya çalıştılar.

2. Sınıf öğrencilerimiz, Değerler Eğitimi öğretmenimiz Esma 
Bayın önderliğinde sınıf öğretmenleri ile birlikte Camiler Haftası 
münasebetiyle, Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii'ni ziyaret 
ettiler.
Din görevlisi Sayın Ahmet Ali Kul öğrencilerimizi öğle namazına 
dahil ederek onlara namazda saygı ve huşu içinde olmaları 
gerektiği bilincini aşılamış, ayrıca çocukların cami içinde 
gezip oynamalarına fırsat verilerek, camiye karşı ilgi ve sevgi 
duymaları sağlanmıştır. Bu etkinlikle öğrencilerimize camide 
nasıl davranılması gerektiği kazanımı verilmiştir.
Öğrencilerimiz orda bulundukları sürede güzel vakit geçirip 
bir yandan da çeşitli hediyeler alarak tekrar gelmek arzusu ile 
camiden mutlu bir şekilde ayrıldılar. 
Sakarya Üniversitesi Kampüs Cami Din görevlisi Ali Kul Bey'e, 
cemaatte bulunan üniversite öğrencilerinin göstermiş olduğu 
ilgi ve sevgiye teşekkür ederiz.
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8-E’NİN MACERA PARK GEZİSİ 7-C MACERA PARK’TA ÇOK EĞLENDİ

Beden Eğitimi öğretmenimiz Şaban Keskin bu sefer 8-E 
sınıfı öğrencilerini Macera Park'a götürdü. Çok eğlenen 
öğrencilerimiz bir daha ki seferi iple çektiklerini dile getirdiler.

7-C sınıfı öğrencileri geçen senenin en başarılı sınıfı olmaları 
hasebiyle, beden eğitimi dersinde öğretmenimiz Şaban 
Keskin ile birlikte Macera Park'a götürülerek bir kez daha 
ödüllendirildiler.

4. SINIFLARIMIZ
BELEDİYE
HİZMET ALANLARINI
GEZDİ

4. SINIFLARIN
İSTANBUL CAMİLER
GEZİSİNDEN NOTLAR

Okulumuz 4. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi Yerel 
Yönetimler konusunu pekiştirmek amacıyla Adapazarı 
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiler.
İlk olarak İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret eden öğrenciler, 
görevlilerin verdiği bilgiler sayesinde “Adapazarı’nda su 
çeşmeden içilir” sözünü daha iyi kavradılar.
Gezinin ikinci aşamasında, Hayvan Barınağı’ndaki sahipsiz 
havanları ziyaret eden öğrencilerimiz, görevlilerin ilgi ve 
alakasından çok memnun kaldılar.

4. sınıflar Din Kültürü dersinde "Dini Sembolleri Tanıyalım" 
konusu kapsamında ve ayrıca Camiler Haftası olması 
münasebetiyle İstanbul'da bulunan camileri ziyaret ettiler. 
İlkokul Din Zümremiz tarafından organize edilen ve velilerinde 
katıldığı gezi çok verimli ve eğlenceli geçti. Ekibimiz; Eyüp 
Sultan, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet ve Mimar Sinan 
camilerini ziyaret etti. Ve Çamlıca Tepesine çıkarak, İstanbul'un 
güzelliklerine tanık oldular. Katılımcılar çok güzel bir gezi 
olduğunu dile getirirken emeği geçenlere çok teşekkür ettiler.
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ÖĞRENCİLERİMİZİN
ANKARA GEZİSİNDEN
NOTLAR

BURSA TÜYAP KİTAP FUARI GEZİMİZDEN NOTLAR

2. SINIFLARIMIZ DEPREM MÜZESİNDE!

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
 
04.04.2015 Cumartesi günü, okulumuz ortaokul 
öğrencilerine yönelik düzenlenen Ankara gezisi yoğun 
bir öğrenci katılımıyla gerçekleşti. Mehmet Akif Ersoy’un 
İstiklâl Marşı'nı yazdığı yer olan Taceddin Dergâh’ını ziyaret 
eden öğrencilerimizin duygulu anlar yaşadığı gözlerinden 
kaçmadı. Ardından TBMM’de farklı şehirlerden gelen 
öğrencilerle birlikte,  TBMM ile ilgili  bir sunum izleyen 
ekibimiz bol bol fotoğraf çekildiler. İlk meclisin ve ikinci 
meclisin de ziyaret edildiği gezide, emeği geçen tüm 
öğretmenlerimize ve kurumumuzun eski öğretmenlerinden 
Murat AKSAR’a da ekibimizi Ankara’da yalnız bırakmayıp 
eşlik ettiği için teşekkür ederiz.

Okulumuzun 5 ve 6. sınıf kitapsever öğrencileri ve öğretmenlerimiz, Bursa’da bu yıl 13.sü düzenlenen kitap fuarına gittiler. Öncesinde 
Bursa’nın tarihi mekânlarından Çınaraltı, Yeşil Türbe ve Ulu Cami’yi ziyaret ettiler. Kitap fuarında öğrencilerimiz farklı yazarlarla 
tanışıp sohbet etme imkânı da buldular.

Özel Neva Okulları 2. Sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi 
kazanımlarından biri olan doğal afetlerle ilgili konuyu deprem 
müzesinde işlediler. Müzeye gitmeden önce öğrenciler Hayat 
Bilgisi dersinde ülkemizde yaşanan doğal afetlerle ilgili bilgi 
edindiler.
Ülkemizin özellikle şehrimizin yakın tarihinde yaşanan büyük 
deprem anısına kurulan deprem müzesini ziyaret ettiler. 
Müzede fotoğrafları yakından inceleyen öğrencilerimiz, 
ilkyardım çantası hakkında bilgi sahibi oldular. Soru-cevap 
şeklinde devam eden müze turu deprem odası ile sona erdi.
Deprem odasında deprem similasyonunu yaşayan miniklerimiz 
deprem anında yapılması gerekenleri ve hayat üçgeni gibi 
hayati konuları yaşayarak tecrübe etmiş oldular.
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2. DÖNEM AİLE EĞİTİMİ
PROGRAMIMIZ BAŞLADI!

AİLE EĞİTİMİNDE
“HUKUK” MODÜLÜ İŞLENDİ!

AİLE EĞİTİMİNDE
“İLETİŞİM” MODÜLÜ İŞLENDİ!

AİLE EĞİTİMİNDE
“MADDE BAĞIMLILIĞI”
MODÜLÜ İŞLENDİ!

27 Mart 2015 Cuma günü başlayan 2. Dönem Aile Eğitimi 
Programımız yoğun veli katılımıyla gerçekleşti.
2. Dönem Aile Eğitim Programı (AEP), Özel Neva Okulları 
Rehberlik Servisi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya 
İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu program; 
sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda 
bulunmak amacıyla velilerimizin;
-Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki 
hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,
-Aile içi iletişim süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam 
kalitelerinin artmasına,
-Sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde 
yönetmelerine ve
-Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Haftada bir yapılacan ve 8 hafta süren olan etkinliğimiz, 10.00 
- 12.00 saatleri arasında okulumuz konferans salonunda 
gerçekleşti.
Birinci oturum, Aile Yaşam Becerileri hakkında, okulumuz 
Koordinatör Psikolojik Danışmanı Tuğba Kara tarafından 
yapıldı. Katılımcılara;
1. Aile içi iletişimin temel unsurları
2. Ailelerin kendi doğal kaynaklarını kullanma yoluyla problem 
çözme becerisinin kazandırılması
3. Bir kriz durumu olarak boşanma olgusu
4. Etkili ve yetkin ebeveynlik
5. Yaşam boyu değişen rollere uyum konularında bilgi verildi.

7. Dönem Aile Eğitimi Programımızın altıncı 
oturumu 08 Mayıs 2015 Cuma günü gerçekleşti.
Yedinci oturumun konusu olan “Hukuk” modülünü, 
Uzlaştırmacı Serkan Uğan sundu. Katılımcılara;
1. Hukuk okuryazarlığı
2. Kişi hukuku
3. Aile hukuku konularında ayrıntılı bilgi verildi.

6. Dönem Aile Eğitimi Programımızın altıncı oturumu 30 Nisan 
2015 Perşembe  günü gerçekleşti.
Altıncı oturumun konusu olan “Aile Eğitimi ve İletişim ” 
modülünü, Psikolog-Yaşam koçu Selda Özbay sundu. 
Katılımcılara;
1. Okul ve aile ilişkisi
2. İki çocukla iletişim konularında ayrıntılı bilgi verildi.

2. Dönem Aile Eğitimi programımızın 5. oturumu gerçekleşti. 
5. oturumun konusu olan "madde bağımlılığı" modülünü 
Narkotik uzmanı Harun Yıldırım sundu. Katılımcılara madde 
bağımlılığından korunma konusunda ayrıntılı ve geniş kapsamlı 
bilgi veren Harun Bey'e katkılarından teşekkür ederiz.
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AİLE EĞİTİMİNDE
“MEDYA” MODÜLÜ İŞLENDİ!

AİLE EĞİTİMİNDE
“İKTİSAT” MODÜLÜ İŞLENDİ!

2. Dönem Aile Eğitimi programımızın 3. oturumu 
da gerçekleşti. 3. oturumun konusu olan "Medya" 
modülünü Sosyolog ve Aile Danışmanı Esra Çetin 
sundu. Katılımcılara;
- Bilinçli medya kullanımı,
- Tüketim toplumu olma konularında ayrıntılı ve geniş 
kapsamlı bilgi verildi.

2. Dönem Aile Eğitimi Programımızın ikinci  oturumu 3 
Nisan 2015 Cuma günü gerçekleşti.
İkinci oturumun konusu olan “İktisat” modülünü, 
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma 
Görevlisi Kazım Mert sundu. Katılımcılara;
1. Aile bütçesi ve kaynak yönetimi
2. Aile ve Alışveriş konularında ayrıntılı ve geniş 
kapsamlı bilgi verildi.

TEOG BİLGİLENDİRME SEMİNERİ YAPILDI

20 Ekim Salı günü saat 17.30'da konferans salonumuzda, 8. sınıf velilerimize yönelik olarak TEOG bilgilendirme 
semineri gerçekleşti. Okulumuz Koordinatör Psikolojik Danışmanı Tuğba Korkmaz tarafından verilen seminerde 
velilerimize;
-Okul başarısında ailenin rolü ve
-TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) konularında ayrıntılı bilgi verildi.
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2015-2016
AİLE EĞİTİMİ
SONA ERDİ

2. DÖNEM AİLE EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

27 Mart 2015 Cuma günü başlayan 2. Dönem Aile Eğitimi Programımız 4 Haziran 
Perşembe günü yapılan sertifika töreni ile sonlandı.
2. Dönem Aile Eğitim Programı (AEP), Özel Neva Okulları Rehberlik Servisi ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlandı. 
Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 
hazırlanan bu programla velilerimizin;
-Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili 
biçimde yararlanmalarına,
-Aile içi iletişim süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,
-Sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve
-Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması 
amaçlandı.
8 hafta süren etkinlik sonunda, katılan tüm velilerimize katılım belgesi verildi.
Çok neşeli geçen program sertifikaların dağıtılması ile başladı, pasta kesimi ile 
devam etti. Eğitim süresince birbirlerine çok alışan katılımcılar ayrılırken duygusal 
anlar yaşadılar ve yeni programlarda buluşma temennileriyle salondan ayrıldılar.

Özel Neva Okulları Rehberlik 
Servisi tarafından düzenlenen 
ve Koordinatör Psikolojik 
Danışmanımız Tuğba Kara 
tarafından yürütülen “7-19 
Yaş Aile Eğitimi”  programı 
8 hafta sonunda, 07.01.2016 
Perşembe günü sona erdi. 
Katılımcıların sertifika aldığı tören 
okulumuz konferans salonunda 
gerçekleşti. Programdan çok 
memnun kaldıklarını, bittiği için 
çok üzüldüklerini dile getiren 
katılımcılar, farklı eğitimler 
için Koordinatör Psikolojik 
Danışmanımız Tuğba Kara'dan söz 
aldılar. Emeği geçen ve eğitime 
katılan herkesi tebrik ediyoruz.
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NEVA'dan HABERLER
BİLSEM
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
YAPILDI

Okulumuz Koordinatör Psikolojik Danışmanı Tuğba 
Kara tarafından 1.2.3. ve 4. sınıf velilerimize ve 
öğretmenlerimize okulumuz konferans salonunda; 
özel yetenekli öğrencilerin özellikleri ve Bilim ve Sanat 
Merkezlerine yönlendirmeleri ile ilgili işlemler hakkında 
bilgilendirme semineri yapıldı.
Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, 
ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin 
(resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün 
eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak 
şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve 
kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını 
sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim 
kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek 
eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri 
geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında 
düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

7-19 YAŞ
AİLE EĞİTİMİMİZDEN NOTLAR

Hayatımızın en önemli varlıkları olan çocuklarımızı 
anlama çabasında siz değerli  velilerimize yardımcı 
olmayı ve yeni iletişim kanalları açmayı hedefleyen Özel 
Neva Okulları Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen 
ve Koordinatör Psikolojik Danışmanımız Tuğba Kara 
tarafından yürütülen “7-19 Yaş Aile Eğitimi”  programı 
19.11.2015 Perşembe günü okulumuz konferans 
salonunda başladı. 8 hafta süren eğitim 07.01.2016 
Perşembe günü sona erdi.
Katılımcıların çok keyif aldığı ve çok verimli geçtiğini 
ifade ettikleri programda;  
*Ergeni tanımak
*İletişim kurmak
*Birlikte büyümek
*Aile tutumları
*Riski yönetme
*Olumlu davranış kazandırma
*Uzlaşabilmek
*Geleceği planlamak gibi konular ele alındı.

ANNELERİMİZ SINAVDA
Özel Neva Okulları Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen  
Psikolojik Danışmanımız Tuğba Kara tarafından yürütülen 
“7-19 Yaş Aile Eğitimi”  programının devamı niteliğindeki 
kitap okumaları  faaliyeti annelerimize yapılan sınav ve 
düzenlenen kahvaltı ile devam ediyor. Program sonrası 
duygularını dile getiren velilerimiz gerek seminerin, gerekse 
kitap okumalarının yaşamlarına ciddi getirileri olduğunu 
belirttiler. Başta Rehber Öğretmen Tuba Kara olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. Özellikle kitap 
okuma çalışmalarının orijinal bir çalışma olarak takdire 
şayan olduğunu da belirten velilerimiz bu çalışmaların daha 
geniş kitlelere mutlaka ulaştırılması gerektiğini ifade ettiler.
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AŞIK VEYSEL’İ ANMA PROGRAMI ÖĞRENCİ YAZAR BULUŞMASI

ZİYA OSMAN SABA DİNLETİSİ

Allah birdir Peygamber Hak
Rabbül alemindir mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyin geldi sırası
Karanlıklar dünyasından aydınlıklar çıkaran, şiirlerinde 
insan sevgisi ve kardeşlik mesajlarını veren 21 Mart 
1973 tarihinde sadık yari kara toprakla kucaklaşarak 
aramızdan ayrılan Aşık Veysel anısına okulumuz 6. Sınıf 
öğrencilerinin sunumuyla şiir dinletisi gerçekleştirdik.

 “Yeni nesil, değerlerine sahip çıkmayı bir bilenden 
öğrenir; elini tutup götürene, söz dinleyip gidenlere, yol 
gösterip anlatana ne mutlu...”
26 Aralık Cumartesi günü okulumuzun 8. Sınıf 
öğrencileri, Türkçe dersinde okudukları  “Küçük 
Şeyler” kitabının yazarı Metin KARABAŞOĞLU ile  
buluştular. Sabah okulda toplanan öğrencilerimiz, 2 saat 
yolculuğun sonunda Üsküdar’da Fethi Paşa Korusu’nda 
İstanbul Boğazı eşliğinde kahvaltı yaptılar. Ardından yine 
Üsküdar’da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 
Türbesi’ni ziyaret eden öğrencilerimiz, H Yayınları 
Kitapevi’nde ikram edilen çaylarını içerken kitapların 
verdiği huzuru içlerine çektiler.
Öğrencilerimizin bir sonraki durağı ise İstanbul’un karşı 
yakası oldu. Eminönü’nde inilen vapur yolculuğunun 
ardından Tarihi Kapalı Çarşı, Nuruosmaniye Camii, 
Sahaflar Çarşısı, Sultanahmet ve Ayasofya ziyaretlerinin 
ardından Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’ne 
ulaşan öğrencilerimiz burada “Küçük Şeyler” kitabının 
yazarı Metin KARABAŞOĞLU ile buluştu. Burada 
öğrencilerimiz Metin KARABAŞOĞLU ile okudukları 
kitap üzerine uzunca sohbet ederken kitaplarını 
imzalatıp bol bol fotoğraf çekildiler. Son olarak usta 
hikâyeci Mustafa KUTLU adına yapılan “Veda Değil 
Vefa! Hiç Bitmeyecek Bir Uzun Hikâye” adlı vefa 
programına katılan ekibimiz, yine unutamayacakları bir 
gün geçirdiler.

“Sonsuz sessizliğini dinlemek istiyorum.
Bilirim ki taşlığın bir döşek kadar ılık,
Sana az daha yakın yaşamak için artık,
Rabbim, ben yalnız zeytin ve ekmek istiyorum.”
Türk şiirinin “saklı su” larından, değerli şairimiz Ziya 
Osman Saba’yı anlamak ve anmak niyetiyle 7. Sınıf 
öğrencilerimizle okulumuz konferans salonunda dinleti 
gerçekleştirdik.
Ziya Osman Saba Dinletisi’nde öğrencilerimiz, şairin 
“Cümlemiz” adlı kitabından ezberledikleri şiirleri 
okudular…
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AŞIK VEYSEL DİNLETİMİZ GERÇEKLEŞTİ

KENTPARK’TA
KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

“BİZİM YUNUS”
PROGRAMIMIZDAN NOTLAR

Ortaokul öğrencilerimizin Türkçe zümremiz 
önderliğinde velilerimize yönelik düzenlediği "Dostlar 
Beni Hatırlasın" adlı Aşık Veysel Dinletisi 11 Kasım 
Çarşamba günü okulumuz konferans salonunda 
gerçekleşti. Öğrencilerimizin Aşık Veysel'in şiirlerini 
okuduğu gecede, okul koromuz da sevilen türkülerini 
seslendirdiler. Aşık Veysel'in hayatından kesitlerin 
anlatıldığı belgeselin de izlendiği program, okul 
müdürümüz Ali Çelik'in programla ilgili yaptığı konuşma 
ile sona erdi.

Yıl boyunca “Okuma Saati” derslerimizde düzenli 
kitap okuyan öğrencilerimiz Kentpark’ta dönemin son 
kitabını hep beraber okudular. Çark deresi yürüyüş 
yolunu kullandıkları etkinlikte, çevredekilerin meraklı 
bakışları altında Kentpark’a varan öğrencilerimiz güzel 
bir hava ve yemyeşil bir manzara eşliğinde dinlendikten 
sonra yapılan dairenin ortasına geçerek kitaplarını 
sesli bir şekilde arkadaşlarına okudular. Daha sonra 
“Faik Baysal Kütüphanesi“ne  geçen öğrencilerimiz 
üye olup kütüphaneyi dolaştılar. Kütüphanede ilgiyle 
karşılanan öğrencilerimize günün anısına kalem hediye 
edilirken kitaplarla dolu dolu geçen bir günün ardından 
okulumuza dönen öğrencilerimizin içindeki kitap sevgisi 
daha da arttı.

Yunus Emre'yi anma ve anlamaya yönelik ortaokul 
öğrencilerimizin hazırladığı ve 11 Haziran 2015 
Perşembe akşamı Serdivan Gölpark'ta gerçekleşen 
"Bizim Yunus" programı izlemeye gelenler tarafından 
çok beğenildi. Özel Neva Ortaokulu korosunun Müzik 
öğretmenimiz Şahin Çamlı yönetiminde seslendirdiği 
ilahiler, okunan şiirler ve Yunus Emre ile Molla 
Kasım canlandırmaları görülmeye ve dinlenmeye 
değerdi. Program sonunda okul müdürümüz 
Ali Çelik katkılarından dolayı Serdivan Belediye 
Başkanı Yardımcısı'na bir teşekkür plaketi takdim 
etti ve programda emeği geçen herkesi kutlayarak 
teşekkürlerini sundu.
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ECDADA MEKTUP YARIŞMASI
SONUÇLANDI ÇANAKKALE RUHU

100 YAŞINDA!

MEHMED AKİF ERSOY’U ÇEŞİTLİ
ETKİNLİKLERLE ANDIK

Çanakkale şehitlerimize yönelik Türkçe zümremiz 
tarafından, öğrencilerimize “Ecdada Mektup ve Şiir 
Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya 156 öğrencimiz şiir ve 
mektuplarıyla iştirak etti. Dereceye giren öğrencilerimize 
ödüllerini okul müdürümüz Ali ÇELİK verdi.
Ayrıca ödül töreni esnasında, Serdivan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün İstiklâl Marşı ile ilgili düzenlediği  resim 
ve şiir yarışmasında birinci olan öğrencilerimize de Okul 
Müdürümüz tarafından madalya takdim edildi.

Şu boğaz harbi nedir?
Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya…
Evet ufacık bir kara parçasıydı Çanakkale düşmanın 
gözünde. Tek lokmada yutulacak sanıldı. Ama herkes 
yanıldı tahminlerinde. Koca yürekli Osmanlı insanı, 
canını, malını, varını yoğunu verdi o topraklar için. 
Allah için can veren yiğitler öyle bir ruh bıraktı ki  
geriye, aradan 1 asır geçti ama ilk günkü gibi hala tüm 
yüreklerde…
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 
münasebetiyle okulumuzda birçok etkinlik düzenlendi.
Sabah ilk saatlerde ortaokul öğrencilerimiz için 
konferans salonumuzda konuyla ilgili yapılan sunumun 
ardından, 2-A,2-B,2-C ve 4-B sınıfı öğrencileri, ilkokul 
öğrencilerimize duygu yüklü bir program sundular. 
Şiirler, oratoryo, tiyatro gösterileriyle başlayıp devam 
eden program Çanakkale türküsü ve Esma Bayın 
öğretmenimizin şehitler için yaptığı dua ile son buldu.
Programların  ardından öğle yemeğine çıkan 
öğrencilerimiz, normal menümüzün yanında, Çanakkale 
kahramanlarının günlük öğünleriyle karşılaştılar. Buğday 
çorbası ve şekersiz üzüm hoşafı  içen öğrencilerimiz bir 
kez daha minnet ve şükranla andı aziz şehitlerimizi…
Öğleden sonra ise, Hasan Şirin öğretmenimizin 
önderliğinde hazırlanan “Çanakkale Geçilmez”  
sergisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından 
yoğun ilgi gördü. Açılışını müdür yardımcımız Fatih 
Zahmacıoğlu’nun yaptığı sergi ziyaretçiler tarafından 
çok beğenildi.

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü dolayısıyla okulumuzda birçok etkinlik 
düzenlendi. Hazırlanan Mehmed Akif Ersoy fotoğraf 
sergisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından 
çok beğenildi. Daha sonra İstiklâl Marşı’nın kabulü 
programında çocuklarımız İstiklâl Marşı’nın hangi 
şartlarda yazıldığını skeç ve yazılar eşliğinde, 
arkadaşlarına göstermiş oldular. Ayrı bir programda, 
6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz yazdıkları şiir ve skeçlerle 
Mehmed Akif Ersoy’u anlamaya ve anlatmaya çalıştılar.
 17 Mart Salı günü ise “Portrelerle Mehmed Akif Ersoy” 
söyleşisi için Selman Kılıçaslan öğrencilerimizle buluştu.
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İSTİKLAL MARŞI’NI
GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 

AŞIK VEYSEL DİNLETİSİ MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINDA
EFENDİMİZ’İ (SAV) ANDIK

ÖZEL NEVA’DA
YAZAR-ÖĞRENCİ BULUŞMASI

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif 
Ersoy'u Anma Etkinlikleri çerçevesinde okulumuz 
konferans salonunda 10 Mart Salı günü Türkçe zümresi 
öğretmenlerimizin organize ettiği ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma 
yarışması düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerimizin 
yoğun ilgi gösterdiği yarışmada öğrenciler jüri üyelerinin 
ezber, telaffuz, vurgu, tonlama, jest, mimik ve sahne 
kullanımı kategorilerinde verilen puanlarla dereceye 
girdiler. Yarışmaya katılan öğrencilerimize katılım 
belgesi verilirken dereceye giren ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerinin madalyaları takdim edildi. 

Aşık Veysel şiir dinletisi 6 ve 7. sınıflara 5 Mart 
Perşembe; 5 ve 8. sınıflara ise 6 Mart Cuma günü 
iki seans halinde okulumuzun konferans salonunda 
gerçekleşti. Velilerimizin ve eski öğrencilerimizin de 
katılımıyla gerçekleşen dinletide, Aşık Veysel’in şiirlerini 
okuyan öğrencilerimiz ve okulumuz müzik öğretmeni 
Şahin Çamlı’nın hazırladığı koro büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerimizi ziyarete gelen 
eğitimci-yazar Sevgi Balcı, konferans salonunda verdiği 
müzikalli seminerinde doğa dostu olmanın önemini 
anlattı.
Okulumuzda açılan kitap standına büyük ilgi gösteren 
öğrencilerimiz, aldıkları kitabın yazarıyla da sohbet etme 
fırsatı bulup kitaplarını imzalattılar.
Etkinlikler kapsamında okudukları kitapların yazarını 
daha yakından tanımak isteyen 2-B ve 2-C sınıfı 
öğrencileri Sevgi Hanım’ı sınıflarına davet ettiler. 
Öğrencilerimizi kırmayan Sevgi Hanım miniklerimizin 
sınıfına misafir oldu.  Öğrencilerle kitapları ve 
hikâyeleri hakkında sohbet eden yazarımız kitap alan 
öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı.

23 Aralık Çarşamba akşamı Serdivan Belediyesi 
Konferans Salon’unda, ortaokul öğrencilerimizin Din 
zümremiz önderliğinde hazırladığı, Mevlid Kandili 
programımız gerçekleşti. 50' ye yakın öğrencinin görev 
aldığı programda öğrencilerimiz, okudukları şiirlerle, 
söyledikleri hadislerle ve okul koromuzun seslendirdiği 
ilahilerle; izleyenlere manevi güzellikler yaşattılar. Ayrıca 
Serdivan ilçe vaizi Sayın Yusuf Adıgüzel de gecenin 
anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. 
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MEVLÂNA’YI ANMA
PROGRAMIMIZDAN NOTLAR EFENDiMiZ (SAV)’i

ANMA PROGRAMI’NDAN

HİCRİ YENİ YILIMIZI
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADIK!

Mevlâna Haftası münasebeti  ile 17 Aralık Perşembe 
günü  4. Sınıf öğrencileri, Din zümremiz ve sınıf 
öğretmenlerimiz önderliğinde “Mevlâna’yı Anma 
Programı”nı gerçekleştirdiler.
Program Din Kültürü öğretmenimiz Esma Bayın’ın 
“Mevlâna’yı Tanımak ve Anlamak” konulu açılış 
konuşması ile başladı. Öğrencilerimiz Mevlâna’nın 
yedi öğüdünü ve ondan almamız gereken mesajları 
açıkladılar. Mevlâna’nın hikmetli sözleri, Mesnevi’den bir 
hikâye ve videonun yer aldığı programda Sema gösterisi 
büyük ilgi gördü. Müzik öğretmenimiz Şahin Çamlı da 
Sema gösterisinin ardından bağlaması ile programa 
renk kattı. Okulumuz öğrencilerinin ve öğretmenlerinin 
katılımıyla gerçekleşen program Mevlâna’ya ait duânın 
yapılmasıyla sona erdi.

 15 Mayıs Cuma akşamı Serdivan Belediyesi Konferans 
Salonu’nda, ortaokul öğrencilerimizin Din zümremiz 
önderliğinde hazırladığı “Efendimiz (SAV)’i Anma 
Programı” gerçekleşti. Konuşmacı olarak Cüneyd 
Suavi Hoca’mızın katıldığı gece, Miraç Kandili olması 
hasebiyle de ayrıca bir anlam kazandı.
Çok sayıda öğrencimizin görev aldığı programda, okul 
koromuzun söylediği ilahiler, işaret dili koromuzun 
gösterisi, şiirler, hadis sunumları ve kısa gösteriler 
izleyenler tarafından çok beğenildi.
20 Nisan Pazartesi günü, üç ayların başlaması ve 
Efendimiz (SAV)’i n doğumu vesilesiyle ilkokul din 
zümremiz tarafından, okulumuz konferans salonunda 
görkemli bir program sergilendi. 1.2.3. ve 4. Sınıf 
öğrencilerimize yönelik gerçekleşen programda 70’e 
yakın ilkokul öğrencimiz görev aldı. Okul koromuzun 
seslendirdiği ilahiler, okunan oratoryo ve şiirler çok 
beğenilerek büyük alkış aldı. Program sonrasında, 
sınıfl arına dönen ilkokul öğrencilerimiz, birbirlerine 
öğretmenlerinin hazırlamış olduğu lokum ve gül suyunu 
ikram ettiler. Böylece hem Recep ayının başlangıcı hem 
de Efendimiz (SAV)’in doğumu öğrencilerimiz tarafından 
layıkıyla idrak edilmiş oldu.

14 Ekim Çarşamba günü giren Hicri yeni yılımızı 
kutlamak amacıyla okulumuzda çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Öğrencilerimize dağıtılan Hicri yeni yıl ve 
Aşure Günü ile ilgili bilgilendirme yazıları haricinde 
ayrıca okulumuzda misafi r ettiğimiz Serdivan vaizi 
Sayın Yusuf İncegeliş Hoca’mız da öğrencilerimize ve 
öğretmenlerimize konu ile ilgili bir seminer verdi.

NOTLAR
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İHH’YA YARDIM ÇEKİMİZİ
TESLİM ETTİK
03 Aralık 2015 - 02 Ocak 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiğimiz “ Can Kardeşlerimiz 
Bayır Bucak Türkmenleri Yalnız Değilsiniz” 
kampanyasında elde ettiğimiz yirmibeşbin 
TL’lik çeki İHH Marmara Bölge Sorumlusu Ruhi 
Ademoğlu’na teslim ettik. Okul müdürümüz Ali 
Çelik ve İHH Marmara Bölge Sorumlusu Ruhi 
Ademoğlu yaptıkları konuşmalarda öğrencilerimizi 
bu kampanya esnasında gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı çok tebrik ettiler ve ayrıca 
emeği geçen herkese çok teşekkür ettiler.

KAMPANYAMIZI
DESTEKLEYEN
HERKESE
TEŞEKKÜRLER!

“Can Kardeşlerimiz Bayır Bucak Türkmenleri Yalnız Değilsiniz” dedik ve bir kampanya başlattık…
2 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen kahvaltı programı ile de kampanyamız sonlandı. Okul Aile Birliğimizin düzenlediği 
kahvaltıda; gerek soğuk kış şartlarına rağmen bizi yalnız bırakmayan gerekse bilet alarak katkıda bulunan tüm 
hayırseverlere bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz…
 Sakarya Valimiz Sayın Hüseyin Avni Coş, Sakarya Ak Parti Milletvekili Sayın Mustafa İsen, İHH Sakarya Marmara 
Bölge Temsilcisi Ruhi Ademoğlu’da  kahvaltımıza gelerek bizleri desteklediler.
 Programda söz alan Sakarya Milletvekilimiz Sayın Mustafa İsen “ Bu toprakların yedi iklimden insanı bir araya 
getirdiğini, hamiyyet duygusu yüksek bir millet olarak dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibine el uzattığımıza vurgu 
yaptı.
İHH Marmara Bölge Başkanı Ruhi Ademoğlu’da konuşmasında İHH’nın bölgede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi 
ve ayrıca Özel Neva Okullarına  her daim yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.
Okul Kurucumuz Prof. Dr. Hüseyin Gazi Baş ise bu tür faaliyetlerin önemi ve herkesin üzerine düşeni yapma 
zorunluluğundan bahsetti. Bir farkındalık oluşturmak adına yapılan bu çalışmaların artması temennisi ile programa 
katılan ve destekleyen herkese çok teşekkür etti.
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Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

CAN KARDEŞLERİMİZ
YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

KİTAPLARIMIZ KARDEŞ OKULUMUZA ULAŞTI!

YARDIM TIRIMIZI DUALARLA
UĞURLADIK

Özel Neva okulları Okul Aile Birliği olarak her yıl 
gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. 
Bu yıl yardımımızın durağı "Bayır Bucak" Türkmenleri...

"Kitaplarımızı Paylaşıyoruz"  adı altında düzenlediğimiz kampanyamız yoğun ilgi gördü ve yardımlarımız kardeş 
okulumuza ulaştı. Öğrencilerimizin paylaştıkları kitap, defter, çeşitli okul araç gereç ve kıyafetler ilkokul ve 
ortaokulumuzda kurulan stantlarda biriktirildi. Bir hafta sonunda toplanan malzemeler Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 
Çepkenli İlkokulu ve Çepkenli ortaokulu öğrencilerine ulaştı. Çepkenli köyünün öğrencileri teşekkürlerini hazırladıkları 
afi şle bize ulaştırdılar. Bu da bizi çok mutlu etti. Bu yardımlaşmada emeği geçen tüm velilerimize, öğretmenlerimize, 
personelimize ve öğrencilerimize teşekkür eder, öğrencilerimizin buna benzer davranışlarını  ilerleyen yaşlarında da 
devam ettirmelerini ve diğer arkadaşlarına da örnek teşkil etmesini temenni ederiz.

“Bayır Bucak Türkmenleri Yalnız Değilsiniz!” 
kampanyamızda elde ettiğimiz, 25.000 TL’lik çeki, 
İHH’ ya ulaştırdık. Bunun sonucunda, hazırlanan 
yardım malzemelerinden oluşan tırlardan biri, 22 
Ocak 2015 Cuma günü, karne törenimiz esnasında 
okulumuz bahçesinden, velilerimiz ve öğrencilerimizin 
de katılımıyla dualarla uğurlandı. Yapılan yardımların 
kolaylıkla yerine ulaşmasını ve daha nice yardım 
kampanyalarında buluşmayı temenni ediyoruz.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

Özel Neva okulları Okul Aile Birliği olarak her yıl 
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KAN BAĞIŞI
KAMPANYAMIZ GERÇEKLEŞTİ!

 SUDAN’DAKİ YETİMLERİMİZE
MEYVE İKRAM ETTİK!

SELİM GÜNDÜZALP
GELENEKSEL MANTI GÜNÜNDE
VELİLERİMİZLE BULUŞTU!

SUDAN’DAKİ
YETİMLERİMİZLE

BU YIL DA
BULUŞTUK!

30 Kasım Pazartesi günü okulumuzda Kan Bağışı 
kampanyası gerçekleşti. Özel Neva Okulları ve Kızılay 
işbirliği ile yapılan ve "Kan Hayattır Kampanyamıza 
Destek Ver" adı ile yürütülen çalışma çok verimli geçti 
ve beklenenin de üstünde kan bağışıyla sonuçlandı. 
Bu durum hem bizi hem de Kızılay çalışanlarını çok 
memnun etti. Öğretmenlerimizin ve personelimizin kan 
bağışı konusundaki duyarlılıkları dikkatlerden kaçmadı. 
Kampanyamıza katılan, destek veren herkese ve bir 
gün boyunca okulumuzda bulunup hizmet veren Kızılay 
ekibine çok teşekkür ederiz.

Sudan Hartum Bölgesinde bulunan, Yardımeli 
Derneğinin yaptırdığı Akabe Yetimhanesindeki 
yetimlerimize öğrencilerimiz meyve İkramında 
bulundular. 3 senedir kurban bayramlarında kıyafet 
ve kurban gönderdiğimiz yetimlere bu seferde 
Muharrem ayı vesilesi ile öğrencilerimiz harçlıklarından 
biriktirdikleri paralarla Sudan'daki kardeşlerine meyve 
ikram ettiler. Meyve ikramı esnasında canlı bağlantı 
yapılarak öğrencilerimizle yetimlerin buluşması sağlandı. 
Birçok meyveyi ilk defa yeme fırsatı bulan yetimlerin 
mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Daha nice hayırlı 
işlerde buluşmak duası ile... 

Okul Aile Birliğimizin her sene geleneksel olarak düzenlediği 
ve Eğitimci-Yazar Selim Gündüzalp'in konuşmacı olarak 
katıldığı Mantı Günümüz 30 Mayıs Cumartesi günü 
gerçekleşti. Çok samimi bir sohbet havasında geçen 
programın davetiye gelirleri ile Kaynarca ilçesinin Karaçalı 
köyünde bulunan bir köy okuluna eğitim yardımı yapıldı.
Konuşmacı olarak katılan Selim hocamıza, Mantı Günümüze 
katılan misafirlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
Daha nice hayırlı işlerde buluşmak dileğiyle... 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramında, 
hayırsever velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
sayesinde Sudan Hartum bölgesinde bulunan 
yetimhanedeki 167 yetimimizle buluşma imkanına 
kavuştuk.
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5. SINIFLARLA
DOĞANÇAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

NEVALI DOĞASEVERLER
YILIN İLK KARI İLE BULUŞTU SÜLÜKLÜ GÖL’DE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

BİR BAŞKA GÜZEL!

DOĞASEVERLERİMİZ
BU KEZ KEREMALİ ZİRVESİNDE

16 Ocak 2016 Cumartesi günü 5. sınıf öğrencilerimizle 
Doğançay'da doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. 8 km'lik 
parkuru 4 saatte tamamlayan ekibimiz, Maksudiye 
Köyünde yemek yiyerek dinlendiler. Ayrıca spor 
aktiviteleri ile hem eğlendiler hem de günü daha etkin 
geçirmiş oldular.

2015-2016 eğitim yılında 6.’sını düzenlediğimiz doğa 
yürüyüşlerinin bu seferki durağı Karagöl, Çardacık, 
Acelle yaylaları idi. Teog sınavı sonrası 8.sınıflarımızla 
düzenlediğimiz yürüyüş; öğrencilerimizin hem yorgunluk 
atmalarına hem de yılın ilk karı ile buluşmalarına vesile 
oldu. 12 km’lik parkurda karın doğayla buluşmasının 
tadını çıkaran öğrencilerimiz,  yorgunluklarını hep 
beraber yenen akşam yemeğiyle attılar. 

5. sınıf öğrencileri, öğretmenlerimiz ve velilerimizle bu 
sefer doğa yürüyüşümüz, eşsiz doğası ve güzelliği 
ile meşhur olan Sülüklü Göl’de gerçekleşti. Doğa 
yürüyüşünün ayrıntılarını Beden Eğitimi öğretmenimiz 
Hüseyin Kılıçaslan’a sorduk:
“ Sonbaharın en güzel günlerinden birine şahit olduk. 
Solgun yapraklar bize hüzün verse de, sonraki baharda 
açacak olmalarını bilmemiz ümitlerimize ümit ekledi. 
Yürümenin nimet olduğunu bildik. Sabır ektik toprağa, 
yaşamın içine karıştırdık kalbimizin gizli hatıralarını… 
Bazen sessizlik bazen coşku arkadaşımız oldu. Ormanı 
patikayı okuduk. Vesselam…”

Beden Eğitimi Öğretmenimiz Hüseyin Kılıçaslan 
önderliğinde gerçekleşen doğa yürüyüşlerimiz bu kez 7. 
Sınıf öğrencilerimizle Keremali yaylası zirvesine yapıldı. 
Ekibimiz Akyazı Pazarköy’de bir velimizin çay ikramı ile 
faaliyetlerine  başladı. Araçlarını Güzlek yaylası girişine 
bırakarak, Keremali yaylası zirvesine doğru yürüyüşe 
koyuldular. Zirvede bulunan Keremali Dede türbesini 
ziyaret ederek, dönüş yoluna geçtiler.
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DOĞA YÜRÜYÜŞLERİMİZ DEVAM EDİYOR!
21 Mart Cumartesi günü, 7. Sınıf 
öğrencilerimizden oluşan 45 kişilik yürüyüş 
ekibimiz, Beden Eğitimi öğretmenimiz ve aynı 
zamanda profesyonel dağcı olan Hüseyin 
Kılıçarslan hocamız önderliğinde Doğançay 
Şelalesi-Maksudiye Köyüne doğa yürüyüşüne 
gitti.
Soğuk hava şartlarına aldırmayan doğasever 
Nevalılar; sabah okulumuzda buluşup 
hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola 
koyuldular. Doğançay’a varan ekibimiz, 
patikayı takip ederek şelaleye ulaştılar. 
Şelaleden sonra Maksudiye’deki köy evinde 
ısındılar, yemeklerini yediler ve bolca 
eğlendiler. Güzel geçen bir doğa yürüyüşünün 
daha ardından akşam 18.00’de okula varan 
öğrencilerimizin izlenimlerini sorduk. İste 
cevapları…
Enescan Korkmaz: Çok çok çok güzeldi, 
eğlendim, bir daha olmasını istiyorum ve Hüseyin hocama çok teşekkür ederim.
Feyza Berk: Her ne kadar yorulsak da çok çok güzeldi. Tekrar olmasını da çok isterim.
Sinem Bayazit: Yorulmamama rağmen çok güzel bir gün geçirdim. Arkadaşlarımla birlikte çok eğlendik. Yol boyunca 
bizim başımızda bulunan Hüseyin hocaya teşekkürlerimle…
Ebrar Koç: Çok fazla adrenalin yaşadım. Biraz üşümüş olsam da bu bile işe ayrı bir eğlence kattı. Gezide katkısı olan 
herkese çok teşekkür ederim…
Selin Tokdemir: Çok eğlendim. Havanın soğuk olması bizi biraz üşüttü ama arkadaş ortamımız çok eğlenceliydi. Bizi 
arkadaş ortamı ısıttı. Hüseyin hocamıza çok teşekkür ederim. Bir daha olmasını istiyorum.
Yusuf Cem Baytak: Güzel bir yürüyüştü. En güzel bölümü sucukla, köfteydi, çok da yorucuydu, çamur olmasaydı 
daha da iyi olurdu.
Rabia Çetin: Güzeldi ama çamur olmasaydı daha iyiydi. Yürürken ıslandık, karda yağdı ama harika bir gündü…
Bilge Zişan Tahtakale: Doğa yürüyüşüne gideceğimizi duyduğumda çok heyecanlandım. Doğa, temiz hava, yaprak 
hışırrtısı, ağaçların hışırtısı ve yağmur... İnsanı şehrin boğucu ve sıkan havasından kurtaran bir ilaç gibiydi bu gezi. 
Yürüyüş sonrası gittiğimiz evde bizi karşılayanların sıcak muhabbeti çok hoşuma gitti. O kadar yol yürüdükten sonra 
bir sobanın ve yemeğin değerini anladık. Emeği geçen herkese teşekkürler :)

TARAKLI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
İLE YOLA DEVAM!
Okulumuzun 6. sınıf öğrencileri ve velileriyle 
17. 10. 2015 Cumartesi günü Taraklı ilçesinde 
bulunan Karagöl Yaylası’na doğa yürüyüşü 
gerçekleştirdik. Yoğun katılımla gerçekleşen 
doğa yürüyüşümüz, güz mevsiminde 
adeta yağlı boya resimleri andıran orman 
yollarına girmemizle birlikte şehir hayatından 
uzaklaşmanın doğa ile iç içe olmanın verdiği 
hazla başladı. Öğrenci ve velilerimiz küçük 
tepeleri, çamur birikintilerini adım adım aşarak 
onları bekleyen mangal ziyafetine ulaştılar.
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EbruEbruAhºap BoyamaAhºap Boyama ÇiniÇini Obje TasarımObje Tasarım

Mental AritmetikMental AritmetikDağcılıkDağcılık RobotikRobotik SatrançSatranç

VitrayVitrayKaligrafi Kaligrafi Filografi Filografi AnimasyonAnimasyon

FolklorFolklorGitarGitarTiyatroTiyatro Taekwondo - KickboxTaekwondo - Kickbox

FutbolFutbolBasketbolBasketbol HentbolHentbol VoleybolVoleybol
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