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EDiTÖRÜN KALEMiNDEN
Selâm ile...
Zamanın akıp gidişinin, bizlerin onun 
peşinden tabiri caizse koşuşunun; 
hayatlarımızdan bir şeyleri eksilttiğini 
değil, artırarak güzelleştirdiğini 
bizlere gösteren güzel bir yıl, yeni 
bir Neva Kampüs sayısıyla nihayete 
eriyor... Zamanın döngüselliğinin hızı 
çocuklarımızın heyecanını, yeni bir 
şey üretme arzusunu engelleyemiyor; 
bilakis bizlerin de ruhunda bir parça 
çocuksuluk bırakarak hayret ve 
şevkle onları seyretmeye imkân 
veriyor. Bu sayımızda, yenileştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz kampüs şartlarımız ve 
fedakâr öğretmenlerimiz sayesinde, öğrencilerimizin her geçen gün bir yenisini 
daha ekledikleri etkinliklerin güzelliklerini ve başarılarını sizlere göstermek 
istedik. Yeni bir yılda, yeni heyecanlarla karşınızda olana dek, sizi bu keyifli 
serüvenin içine davet ediyoruz...

YAYIN KURULU

Ayşegül ÜNER (Halkla İlişkiler Sorumlusu)

DENETLEME KURULU

Ali ÇELİK (Okul Müdürü)
Mustafa YÜCE (Müdür Yardımcısı)
Ayşegül ÜNER (Halkla İlişkiler Sorumlusu)
Türkçe Zümresi

TASARIM ve BASKI

BURAK OFSET
Tel: 0264 274 69 24
www.burakofset.com

YAZIŞMA ADRESi

Tel : 0264 300 1001 (3 Hat)
Faks : 0264 300 1004
E-posta : ozelneva@hotmail.com
Adres : Bahçelievler Mah. 738. Sk.
   No: 5/B Serdivan Sakarya

www.ozelneva.k12.tr
/ozelnevaokullari
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YENİ İLKOKUL BİNAMIZ
YENİ SPOR TESİSLERİMİZ

250 KİŞİLİK KONFERANS SALONUMUZ
5500 m2 AÇIK OYUN VE SPOR ALANIMIZ

1500 m2 KAPALI SPOR ALANIMIZ
10.000 m2 KAPALI EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMET ALANIMIZLA

ÖZEL NEVA OKULLARI ALTINOVA KAMPÜS
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OKULUMUZ 2500 m2 AÇIK ALAN.
3000 m2 KAPALI ALANA SAHİPTİR.

 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SALONLARI
10-16 KİŞİLİK SINIFLAR, LABORATUVAR,

EBRU VE GÖRSEL SANATLAR,
BİLGİSAYAR ATÖLYESİ YER ALMAKTADIR.

ÖZEL NEVA OKULLARI ÇARŞI KAMPÜS
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1-5 VE 8.
SINIFLAR

İÇİN
2019-2020
DERS ZİLİ

ÇALDI!

2.09.2019 Pazartesi günü; 1, 5 ve 8. sınıflarımız 
için ders zili çaldı. 1. sınıflarımız güne aileleri ve 
öğretmenleri ile birlikte okul yemekhanemizde 
kahvaltı ederek başladılar. Daha sonra öğretmenleri 
ile birlikte sınıflarına geçtiler. Öğrencilerimiz kadar 
velilerimizin de heyecanı gözlerden kaçmadı. 
5. ve 8. sınıflarımız ise seviye tespit sınavı olarak 
eğitim yılına başladılar. Öğrencilerini bekleyen 
velilerimiz konferans salonunda rehberlik birimimizin 
düzenlediği eğitim seminerine katıldılar.
Neva ailesine yeni katılan öğrencilerimize ve 
velilerimize hoşgeldiler diyoruz. Tüm öğrencilerimize 
ve eğitim camiasına hayırlı bir eğitim-öğretim yılı 
olmasını temenni ediyoruz...
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2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 09.09.2019 Pazartesi günü açıldı. 
Okulumuzda yapılan coşkulu açılış töreninde velilerimizin ve 
öğrencilerimizin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Biz de Neva 
alilesi olarak onların bu heyecanına ortak olduk.
Okul müdür yardımcımız Fatih Zahmacıoğlu'nun yaptığı açılış 
konuşmasının ardından, geçen sene okul birincisi olan öğrencimiz 
Rümeysa İnci bir konuşma yaptı. Daha sonra ailemize yeni katılan 
mini mini birler ellerinde çiçeklerle ve uçan balonlarla sahnede 
yerini aldı. Onların gülen yüzlerini görmek hepimizi çok mutlu etti. 
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir yıl diliyoruz...

2019-2020
EĞİTİM

ÖĞRETİM
YILI

HAYIRLI
OLSUN!
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Tüm ortaokul yıl sonu puan ortalamalarına göre; 2018-2019 
OKUL BİRİNCİMİZ RÜMEYSA İNCİ, okul ikincimiz Gülnihal 

Durmuş, okul üçüncümüz Rümeysa Türler oldu. Öğrencilerimizi 
bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, devamını diliyoruz...

OKUL BİRİNCİMİZ RÜMEYSA İNCİ
 KÜTÜĞE ADINI ÇAKTI!

2019 Bursluluk Sınavımız 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti. Özel Neva 
Okulları Altınova Kampüsü'nde; 9.00-11.00-13.00-15.00 saatlerinde olmak üzere 
toplam 4 oturumda yapılan sınava 3000'e yakın öğrenci katıldı. 3,4,5,6,7 ve 8. 
sınıf öğrencilerinin katıldığı bursluluk sınavımızın sonuçları 21 Şubat Perşembe 
günü ilan edilecektir. Sınav sonuçlarını almak ve ayrıntılı bilgi edinmek isteyen 
velilerin Özel Neva Okulları Altınova Kampüsüne gelmeleri gerekmektedir.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursluluk Sınavımıza göstermiş olduğu yoğun 
ilgiden dolayı Sakarya halkına ve sınavda emeği geçen tüm öğretmen ve 
personelimize teşekkürlerimizi sunarız.

GERÇEKLEŞTi
SINAVIMIZ
BURSLULUK 
2019
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Okul müdürümüz Ali 
Çelik, müdür yardımcımız 
Fatih Zahmacıoğlu 
ve öğretmenlerimiz 
Adapazarı Belediye 
Başkanımız Mutlu 
Işıksu'yu makamında 
ziyaret etti. Yeni göreve 
gelen başkanımıza 
hayırlı olsun dileklerini 
ileten okul müdürümüz 
Ali Çelik aynı zamanda 
18 Nisan Perşembe 
günü Adapazarı Merkez 
Belediye Binası önünde 
yapılması planlanan 
3K(Kitap,Kurabiye 
Kakaolu Süt) etkinliğinden 
bahsetti. Her türlü desteği 
vereceklerinin sözünü 
veren başkanımıza, 
ziyaret sonunda 
öğrencilerimizin yaptığı 
çini tabak hediye edildi ve 
hatıra fotoğrafı çekilerek 
ziyaret tamamlandı.

ADAPAZARI BELEDiYE BAŞKANIMIZI MAKAMINDA ZiYARET ETTiK

Özel Neva Okulları Okul Aile Birliği, Halkla İlişkiler Sorumlumuz Ayşegül Üner ve ilkokul 
müdür yardımcımız Mustafa Kısa, 2019-2020 yılında göreve başlayan Anaokulu Müdürümüz 

Banu Demir hanımı makamında ziyaret ettiler. Hoş sohbet ve samimi bir ortamda geçen 
ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Hayırlı olsun dilekleri ile ziyaret sona erdi.

ALTINÇOCUK ANAOKULU MÜDÜRÜMÜZE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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TEKNOFEST'TE iKiNCi DEFA
FiNALDEYiZ
Özel Neva Okulları öğrencilerinden Abdülhadi 
BOZKURT ve Ahmet Akif BOZKURT kardeşler 
bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük 
teknoloji fuarı olan TEKNOFEST'te "Kurt Kardeşler" 
takımı ile ikinci defa finale kalmayı başardılar. 
Sakarya'da 2 yıl üstüste finale kalma başarısını gösteren öğrencilerimiz 
"İnsanlık Yararına Teknolojiler" yarışmasının "Sağlık" kategorisinde "Spor 
ile Açılan Ekran" projesiyle yarışacaklar. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz 
ve kendilerine finalde başarılar diliyoruz.

17-22 Eylül tarihleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenen 
Teknofest 2019'da, "İnsanlık Yararına Teknolojiler" kategorisinde 

"Sporla Açılan Ekran" projesiyle yarışmaya katılan Bozkurt 
kardeşler ön elemeleri geçerek finale kaldılar. Bundan sonraki 

etapta da öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz...



Neva’dan Haberlerwww.ozelneva.k12.tr 11

Eğitimde, Bilimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

Özel Neva İlkokulu ve Özel Neva Ortaokulu öğrencileri, 16 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılan 
okul meclisi başkanlık seçimiyle başkanlarını seçtiler. Çok renkli bir propaganda haftası geçiren 
başkan adaylarımız bu süreçte okulun her yanını afişleriyle donattılar, başkan seçilmeleri 
halinde neler yaptıracaklarıyla alakalı vaatlerini arkadaşlarını anlattılar. Seçim sonucunda Özel 
Neva İlkokulu'ndan 3-A sınıfı öğrencisi Yiğit Ali CEYLAN, Özel Neva Ortaokulu'ndan 8-B sınıfı 
öğrencisi Ahmet Mete ÖZDEMİR Okul Meclis Başkanı seçildiler. Öğrencilerimiz, İstiklâl Marşı 
töreninde yapılan mazbata takdimiyle resmen görevlerine başlayacaklar. Kendilerine yeni 
görevlerinde başarılar dileriz.

25.10.2019 Cuma günü yapılan törende, 
öğrencilerimiz tarafından seçilen 
başkanlarımız mazbatalarını aldılar. Başkan 
seçilen öğrencilerimiz; Yiğit Ali Ceylan ve 
Ahmet Mete Özdemir'e yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

ÖZEL NEVA OKULLARINDA
DEMOKRASi ŞÖLENi 2019

BAŞKANLARIMIZ 
MAZBATALARINI 
ALDILAR
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eTwinning, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak;amacıyla kurulmuş, 750 bin 
öğretmenin kayıtlı olduğu aktif bir  öğrenme topluluğudur
2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan 
eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan 
Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning projesi, artık 
yüz otuz binden fazla Türk öğretmenle büyük bir aile olarak yoluna devam etmektedir.

BİR KÜTÜPHANE KURUYOR

Okulumuz e-Twinning’te

NEVALILAR OKUYOR

e-Twinning projesi kapsamında 5. Sınıf öğrencilerimizle ‘’Türkiye okuyor, 
1 Kütüphane kuruyor’’ çalışmasını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin 
kitap okuma bilincinin artırılması amacı ile gerçekleştirilen projede; 
öğrencilerimiz hem kendi kitaplarını severek okuyacaklar hem de 
değerler eğitimi kapsamında okuduğu kitapları başka öğrencilere 
vererek paylaşma duygusunu deneyimlemeyi öğrenecekler. Bu 
proje kapsamında okulumuz 5. sınıf öğrencileri, 23 Nisan tarihinde 
Ağrı’nın  Örtülü İlkokulundaki arkadaşlarına bayram hediyesi olarak, 
bir kütüphane açma kararı aldılar. Öğrencilerimiz okulumuzda ilk 
olarak kermes düzenledi. Kermesin geliri ile ‘’Beyaz Zambaklar’’ adını 
verdiğimiz kütüphanenin demirbaşlarını karşıladılar. Sonrasında, 
3K adını verdiğimiz etkinliği gerçekleştirdik.  Etkinliğimizin amacı ; 
her zaman, her yerde, her yaşta kitap okunacağını anlatmaktı. 3K 
etkinliğinde Adapazarı Belediye binası önünde hazırlanan platformda 
kurabiye yiyerek, kahvemizi içerek hep beraber kitap okuduk. Bu 
farkındalık hareketini gerçekleştirmeden önce, öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle, bağlı bulunduğumuz Serdivan İlçe 
Kaymakamımız Sayın Muhsin Çatmadım'ı makamında ziyaret ettik. Çok 
samimi bir ortamda geçen ziyaret esnasında Sayın Kaymakamımıza, 
projemizle ilgili bilgiler verip, 3K (Kurabiye, Kakaolu Süt, Kitap) 
etkinliğine davet ettik. Yapmış olduğumuz bu proje ile e- twinning 
Ulusal destek servisi tarafından kalite etiketi ödülünü  almaya hak 
kazandık. Projemize bizzat gelerek destek olan Sayın  Serdivan ilçe 
Kaymakamımıza, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve Adapazarı 
İlçe Başkan Yardımcımıza Teşekkür ediyoruz.



Neva’dan Haberlerwww.ozelneva.k12.tr 13

Eğitimde, Bilimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

 

Yaptığımız e-twinning projesi 
kapsamında okulumuz e-twinning 
kalite etiketi almaya hak kazanmış, 
emeği geçen öğrencilerimizin 
herbiri de katılım belgesi almaya 
hak kazanmışlardır. Okulumuzda 
yapılan törende tüm öğrencilerimize 
katılım belgesleri takdim edilmiştir. 
Projeyi almamızda emeği geçen 
başta proje sorumlumuz, Fatma 
Zehra Yazıcı’ya, tüm 5. Sınıf 
öğrenci ve öğretmenlerimize, ayrıca 
velilerimize teşekkür ederiz.

e-TWİNNİNG KATILIM BELGELERİNİ ÖĞRENCİLERİMİZE DAĞITTIK
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09 Şubat Cumartesi 
günü Altınçocuk 
Anaokulumuzun 
velileri ile buluştuk. 
Tanışma amaçlı 
yaptığımız 
kahvaltıya 
velilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve 
idrecilerimiz katıldı. 
Kahvaltı ve yapılan 
hoş sohbetler sonrasında, Halkla İlişkiler Sorumlumuz 
Ayşegül Üner'in  moderatörlüğünde, okulumuzla ilgili 
bilgilendirme ve tanıtım konuşmaları  yapıldı. Anaokulu 
velilerimiz ilkokul ve ortaokula dair öğrenmek istediklerini 
sorma imkanı buldular.

ANAOKULU VELiLERiMiZLE
KAHVALTIDA BULUŞTUK

17.11.2018 Cumartesi günü hem ilkokul hem de 
ortaokul olmak üzere genel veli toplantımız gerçekleşti. 
Çok yoğun veli katılımının gözlendiği toplantıda 
danışman öğretmenlerimizin iletecekleri yoğun 
gündem maddelerinin yanında velilerimiz de öğrencileri 
ile ilgili merak ettikleri konuları öğretmenlerimize sorma 
imkanı buldular.

GENEL VELi TOPLANTIMIZ 17.11.2018

2019-2020 1. GENEL
VELİ TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİ

30.03.2019 GENEL VELi 
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTi

2019-2020 Eğitim-
Öğretim yılı genel 
veli toplantılarımızın 
ilki gerçekleşti. 
19.09.2019 
Perşembe günü 
ilkokul velilerimize, 
22.09.2019 Cumartesi 
günü ise ortaokul 
velilerimize yapılan 
toplantılarda, 
okul müdürümüz Ali Çelik konferans salonumuzda 
velilerimizle görüştü. Daha sonra tüm öğretmenlerimiz 
sınıflarında velilerimize aktarılması gereken bilgileri 
birebir görüşerek aktardılar. Katılımın çok yüksek 
olması bizleri çok memnun etti. Velilerimize bu yoğun 
katılımdan dolayı teşekkür ederiz.

30.03.2019 Cumartesi günü sabahtan ilkokul, öğleden 
sonra ortaokul kısmı olmak üzere tüm velilerimize 
yönelik, Genel Veli Toplantımız gerçekleşti. Yoğun 
katılımın gözlendiği toplantımız, karşılıklı bilgi alışverişi 
açısından çok verimli geçti.

1. sınıf velilerimizin 
ilk toplantısı 
13.09.2019 Cuma 
günü gerçekleşti. 
İlk olarak okul 
müdürümüz Ali 
Çelik konferans 
salonunda 
velilerimizle görüş 
alışverişinde 
bulundu. Daha 
sonra velilerimiz sınıflara geçerek öğretmenlerinden genel 
durumlarla ilgili bilgi aldılar.

11 Şubat 
Pazartesi günü 4. 
sınıf velilerimiz, 
öğretmenlerimiz 
ve idarecilerimizle 
birlikte kahvaltı 
ettiler. Daha 
sonra konferans 
salonuna inerek 
hem bu yıl hem 
de gelecek yılla alakalı öğrencilerinin eğitimleri ile 
ilgili idarecilerimiz ve rehberlik servisimiz tarafından 
bilgilendirildiler.

1. SINIF VELiLERiMiZiN 
iLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTi!

4. Sınıf Velilerimizle
Bir Araya Geldik
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NEVA LiSESi ÖĞRENCiLERi
OKULUMUZDA ÖZLEM GiDERDi

Okulumuzdan mezun olup, öğrenim hayatına Özel Neva 
Fen ve Anadolu Lisesi'ne devam eden Nevalı öğrenciler, 
bugün okulumuzu ziyarete gelerek tüm idareci ve 
öğretmenlerle özlem giderdiler. Bizde Neva ailesi olarak 
bu ziyaretten çok memnun kaldık. Kendilerine hayat boyu 
başarılar dileriz. Yolları açık olsun...

15 TEMMUZ BELGESELi
TÜM ÖĞRENCiLERE iZLETiLDi!

15 Temmuz 2016 hain 
darbe girişiminin destansı 
önlenişinin, milletimizin birlik 
ve beraberliğinin, vatan 
sevdasının anlatıldığı sunum 
ve belgesel etkinliği tüm 
orta okul öğrencilerimizle 
gerçekleştirildi

Son yaşanan İstanbul 
depremi sonrası, İş 
Güvenliği Uzmanımız 
Ümmü Gülsüm 
Kurhan önderliğinde 
ilkokul ve ortaokul 
öğretmenlerimizle 
birlikte afet durum değerlendirmemizi yaptık. Deprem 
esnasındaki performansımızı değerlendirdik ve 
yapılması gerekenlerin üzerinden tekrar geçerek, 
bilgilerimizi tazeledik.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
2023 Eğitim Vizyonu 
kapsamında; öğrenci 
başarı izleme 
araştırmaları hedefine 
yönelik olarak, 4. ve 7. 
sınıf öğrencilerine 16 
Nisan 2019 tarihinde, 
sınav yapılacaktır. Bu 
sınav tüm okullarda 
değil, sadece seçilen 

pilot okullarda uygulanacaktır. Okulumuz Sakarya'da pilot 
okul seçilen tek özel okuldur. Okul müdürümüz Ali Çelik 
4. sınıf öğrencilerimize bu sınavla ilgil ayrıntılı bilgi verdi ve 
merak ettikleri soruları yanıtladı.

ÖĞRETMENLERİMİZLE AFET DURUM
DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPTIK!

MÜDÜRÜMÜZ 4. SINIF ÖĞRENCiLERiNE
SINAVLA iLGiLi BiLGi VERDi

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü 
sona erdi. Öğrencilerimiz ayrılık sebebiyle hüzünlü tatil ve 
karne başarıları yönüyle de sevinçli ve heyecanlı idi. Tüm 
öğrencilerimize verimli geçirecekleri bir yaz tatili diliyoruz...

2018-2019 1. DÖNEM
KARNE SEViNCi
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemi 18.01.2019 
Cuma günü sona erdi. Öğrencilerimizin tatil sevinci ve karne 
heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Özellikle ilkokul kısmında 
miniklerimiz karnelerini alırken öğretmenlerinin hazırladıkları 
sürprizler öğrencilerimizi çok mutlu etti. Karne dağıtımı 
sonrasında okul bahçemizde yapılan törende, ilkokul 
öğrenci meclisi başkanımız Zeynep Sude Demir; yaptıkları 
faaliyetleri anlattı ve müdürlerine desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. Müdürlerimiz de Zeynep Sude'ye ve kazanım 
değerlendirme sınavında en başarılı olan ilkokul öğrencimize 
küçük birer hediye takdim ettiler. Tüm öğrencilerimize verimli 
geçirebilecekleri ve dinlenebilecekleri güzel bir tatil diliyoruz.
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"ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN" PROJESİNİ BİZ DE UYGULADIK

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi 
için başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyası okulumuzca da uygulandı. Sürücülerin ve yayaların 
bilinçlendirilmesi amacıyla, İlkokul öğrencilerimiz öğretmenleri ve idarecilerimizle birlikte, yaya geçidi üzerinde araçları 
durdurarak, bu etkinlikle ilgili sürücüleri bilgilendirdiler. Öğrencilerimiz ellerinde tuttuğu pankartlarla sürücülerin farkındalığını 
arttırmaya çalıştılar. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederiz.

Sakaryasporlu futbolculardan kaptan Ferhat Yazgan, 
Dilaver Güçlü ve son haftaların golcüsü Zahit Fındık, 
okulumuzda öğrencilerimizle bir araya geldiler. 
Öğrencilerimiz tarafından çok büyük sevgi, ilgi ve 
tezahüratla karşılanan sporcularımız, Samsunspor 
maçı öncesi moral depoladıklarını ifade ettiler. 
Konferans Salonumuzda ortaokul öğrencilerimizin 
sorularını yanıtlayan ve imza dağıtan futbolcularımız 
daha sonra ilkokul binasına geçerek sınıflarımızın 
hepsini gezdiler ve tek tek hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür 
ediyor Sakaryaspor'umuza başarılar diliyoruz.

ÖĞRENCiLERiMiZ
MADALYALARINI ALDI

Okulumuz Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik servisimiz 1. Aylık 
Deneme sonuçlarının ödül 
törenini gerçekleştirdi.
Ödül töreni kapsamında 5-6 ve 
7. sınıflardan ilk üç öğrenciye 
sınıf danışman öğretmenleri 
tarafından madalyaları takdim 
edildi. Öğrencilerin bu süre 
içerisinde gelecek sınavlarda 
daha başarılı olmak adına 
güdülendiği gözlemlendi.

ASYA ÜLKELERiNiN
TARiHLERiNi ÖĞRENDiK

Yedirenk Uluslararası Öğrenci 
Derneğinin, okulumuzda 
gerçekleştirdiği programda 
öğrencilerimiz, ülkelerin hem 
yerel kıyafetlerini, hemde 
yemeklerini öğrendi. İngilizce ve 
Türkçe anlatım yapan üniversite 
öğrencileri, ülkelerini tanıtırken 
hem öğrettiler hem eğlendirdiler.
Yedirenk Uluslarası Öğrenci 
Derneğine bu verimli seminer 
için teşekkürlerimizi sunarız.

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERiNDEN
LiSEYE GEÇEN NEVALILARA
ANLAMLI ZiYARET!

Geçen sene Özel Neva 
Ortaokulu'ndan mezun olup, 
bu sene Özel Neva Fen ve 
Anadolu Lisesi'ne giden 
öğrencilerimize, ortaokul 
öğretmenleri sürpriz bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Çok 
duygu dolu geçen ziyaret 
her iki tarafıda ziyadesiyle 
memnun etti.
Öğrencilerimize lise 
hayatlarında başarılar dileriz...

SAKARYASPORLU FUTBOLCULAR OKULUMUZDAYDI
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8. sınıflarımızın coşkulu Mezuniyet Programı 
12 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşti. 8. 

sınıflarımızın yıl sonu programına; öğrencilerimiz, 
velilerimiz, öğrencilerimizin yakınları, 

öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz olmak üzere çok 
kalabalık bir davetli katılımı oldu.

Heyecanın yüksek düzeyde olduğu gözlenen 
gecede önce sekiz sene boyunca okulumuzda 

öğrenimini sürdüren kıdemli öğrencilerimize 
madalyaları takdim edildi. Yapılan konuşmalardan 

sonra beklenen an geldi ve öğrencilerimiz tek 
tek sahneye davet edilerek belgelerini danışman 

öğretmenlerinden aldılar.
Ve programın sonunda öğrencilerimiz, kep fırlatarak 

mezun olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadılar.
Tüm öğrencilerimizin hayatları bounca çok başarılı 

ve mutlu olmalarını diliyor, yolları açık ve hayırlı 
olsun diyoruz.

2019
8. SINIFLARIMIZA

COŞKULU
KAPANIŞ
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1. sınıflarımızın muhteşem Yıl Sonu Programı 13 
Haziran Cuma akşamı gerçekleşti. Aneanneler, 
babaanneler, dedeler, halalar, teyzeler... ve 
tabiki anneler babalar; minik Nevalıların dev 
gösterisini büyük bir beğeni ve heyecanla 
izlediler. 1. sınıf öğrencilerimiz sergiledikleri 
başarılı performanslarla ailelerinden takdir ve 
bol bol alkış aldılar.
Programımızın hazırlanmasında ve 
sergilenmesinde emeği geçen tüm öğretmen 
ve personlimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize 
hayatları boyunca başarılar diliyoruz.
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ÖZEL NEVA'DA
Plus Edu İngilizce Değerlendirme Merkezi aracığıyla 
öğrencilerimize A1,A2 ve B1 olmak üzere 3 farklı 
seviyede örnek bir sınav uygulandı. Bu sınavlarda 
öğrenciler Use of English, Reading, Listening 
becerilerine yönelik soruları tablet üzerinden internet 
ortamında cevapladılar.

İngilizce
Bilgi Yarışmamız
(7.ve 8. Sınıflar)

İngilizce Zümresi tarafından her yıl düzenlenen 
bilgi yarışmasına bu dönem 7 ve 8.sınıflar katıldı. 
Öğrenciler verilen sürede toplam 25 soruyu 
heyecanla cevapladılar. 7. sınıflarda  7/C, 8. sınıflarda 
ise 8/F birinci olarak kupa almaya hak kazandı. 
Katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

İngilizce Zümremizin düzenlediği ‘Sing your Song’ 
( Şarkını Söyle) adlı karaoke yarışmasının bu yıl 
3.sü yapıldı. Her kademeden birçok öğrencinin 
katıldığı yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Farklı 
birçok müzik türünde katılan öğrencilerimiz 
dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 
Yarışmanın sonunda 1.liği 
7/E sınıfından Yağmur 
Eslem Tokcanlı, 2.liği 8/D 
sınıfından Tuğçe Naz Tetik 
ve 3. 5/A sınıfından Dilanur 
Avcı aldı. Yarışmada 
performans sergileyen tüm 
öğrencilerimizi tebrik 
ederiz.

TEBRiKLER ECRiN SiMAY!
Oxford Yayınlarının bu yıl 9.'su düzenlenen Big Read 
(Oku,Düşün, Tasarla) yarışmasına 368 okul ve 5754 
proje katılmıştır. 5C  sınıfı öğrencimiz Ecrin Simay Gürol 
bölge finalisti olmuş ve 2.Raunt ulusal final seçmelerine 
katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

TRACKTEST

ORTAOKUL KARAOKE
YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
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AKADEMiK
DANIŞMANIMIZLA
iNGiLiZCEMiZi
PEKiŞTiRDiK

Express Publishing Yayınevi tarafından okulumuza ziyarete 
gelen Akademik Danışman Ida Okur öğrencilerimizle hoş 
sohbet ederek İngilizcelerini pekiştirebilmeleri adına çeşitli 
aktiviteler yaptırdı. Eğlenerek öğrenen öğrencilerimiz, 
danışmanımızla ingilizce konuşarak kendilerini geliştirme 
fırsatı yakaladılar.

BU AYKi KONUĞUMUZ
STEVE 

O'FFERALL
İngilizce derslerimizin bu ayki ziyaretçisi Pearson 

Yayınları Eğitim Danışmanı  Steve O'Farrell'dı. 
Öğrencilerle Neva News için röportaj yapıp 

öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler harika 
vakit geçirdiler ve İngilizce öğrenmek konusunda 

ipuçları aldılar. Hem öğrenciler hem de Steve 
buluşmadan memnun ayrıldılar.

PEARSON
YAYINLARI

EĞiTiM DANIŞMANI
OKULUMUZDAYDI

Geçtiğimiz ay Express Yayınları eğitim danışmanını ağırlayan 
okulumuz, bu kez Pearson Yayınları eğitim danışmanı Steve 
Q'Farrel'i misafir etti. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizle keyifli sohbetler 
gerçekleştiren danışmanımız öğrencilerimizden gelen soruları 
cevaplandırdı. Öğrencilerimizle yaptığı sohbetler sonucunda 
"İngilizce konuşmaya istekli ve farklı kültürler hakkında bilgi 
edinmeye meraklı öğrenciler görüyorum" diyerek memnuniyetini 
dile getirdi. Danışmanımıza ve kendisinin bizlerle buluşmasına 
vesile olan Pearson Yayınevi'ne teşekkür ediyoruz.
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KONUĞUMUZDU!

BU AYKi
KONUĞUMUZ
YASMiN
MANN'E
TEŞEKKÜRLER!
İngilizce derslerimizin bu ayki konuğu 
Oxford Yayınları Eğitim Danışmanı 
Yasmin Mann’di.
Öğrencilerimizle tek tek tanışarak 
sohbet etti. Merak ettikleri konularda 
sorularını cevaplayan misafirimiz, 
onlarla dil becerilerini kullanmaya 
yönelik çeşitli etkinlikler yaptı, 
oyunlar oynadı. Öğrencilerimizle 
eğlenceli ve verimli zaman geçiren 
misafirimiz okulumuzdan memnun 
bir şekilde ayrıldı.

iNGiLiZCE DERSiNDE
YASMIN MANN

İngilizce derslerinde her ay ağırladığımız eğitim 
danışmanlarımızdan bu ayki konuğumuz Oxford Yayınları 
eğitim danışmanı Yasmin Mann'dı. Güleryüzü ve içtenliği 
ile sınıfta oluşturduğu ortamla keyifli bir ders geçiren 
öğrencilerimiz, yaptıkları etkinliklerle öğrendiklerini 
pekiştirme fırsatı buldular. Sınıfta etkinlikler yaparak merak 
edilen soruları cevaplayan misafirimiz, öğrencilerimizle 
anı fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı. Kendilerine 
katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

iNGiLiZCE
DERSLERiNDE
BU AY Ki KONUĞUMUZ
MARiA TOPKAR
İngilizce derslerimizin bu ayki konuğu Express Yayınları 
Eğitim danışmanı Maria Topkar’dı. Soru cevap şeklinde 
geçen sohbetle öğrencilerimiz İngilizce derslerinde 
öğrendikleri yapıları kullanma imkanı buldular. İngiliz 
kültürüyle ilgili merak ettiklerini sordular, çeşitli etkinliklerle 
verimli ve eğlenceli bir ders geçirdiler.



Neva’dan Haberler www.ozelneva.k12.tr22

Eğitimde, Bilimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

Ortaokul öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde gerçekleştirdiği faaliyetler...
Ortaokul gruplarımız yazılı belge, sunum dökümanları, çizelgeler oluşturma çalışmalarda bulunarak ofis 
programlarını pratikleriyle birlikte aktif olarak öğreniyorlar. Bunun yanı sıra görüntü ve ses işleme ile kodlama / 
programlama uygulamaları üzerinde çalışmalarda bulunarak bilgisayar kabiliyetlerini geliştiriyorlar.

OKULUMUZDA BiLiŞiM DERSi FAALiYETLERi
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLİŞİM DERSİ FAALİYETLERİ 2019-2020

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLİŞİM DERSİ FAALİYETLERİ 2019-2020

İlkokul öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde gerçekleştirdiği faaliyetler...
İlkokul gruplarımız hızlı ve pratik klavye egzersizleri önkoşulunda yazılı belge, sunum dokümanları, çizelgeler hazırlama 
faaliyetleriyle ofis programlarını pratikleriyle beraber etkin biçimde öğrenmenin altyapısını sağlamlaştırarak öğreniyorlar 
ve bunların ötesinde eğitsel oyunlar ekseninde kodlama uygulamaları ile programlamanın mantığını pekiştiriyorlar.
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İlkokul ve ortaokul 
öğrencilerimizin, 
öğretmenleri 
önderliğinde 
hazırladıkları Bilim 
Şenliği'miz 25 Nisan 
Perşembe günü gerçekleşti. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz.
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Nevalı minik 1. Sınıf öğrencilerimiz Hayat 
Bilgisi dersinde okulumuz çalışanlarını 
ve görevlerini öğrendiler. Konuyu 
pekiştirmek amacıyla, Okul Müdürümüz 
Ali Çelik’i, İlkokul Müdür Yardımcımız 
Mustafa Kısa’yı ve okul personelimizi 
ziyaret ettiler. Bu esnada da onlara 
yazdıkları mektupları verdiler. Müdürümüz 
Ali çelik öğrencilerimizin bu ziyaretinden 
çok memnun oldu ve mektupları tek tek 
okuyarak miniklerimize teşekkür etti.

1. sınıflarımız okuma-yazma serüvenlerini 
başarıyla tamamladılar. Başarılarını, bu süreçte 
büyük emekleri olan öğretmenleri ile pasta 
yiyerek kutladılar. Kırmızı kurdelaları takıldı. 
Törende abi ve ablalarının önünde takdim 
edildiler ve bol bol alkış aldılar. Öğrencilerimizi 
kutluyor, başarı dolu yıllar diliyoruz.

1. SINIFLARIMIZ
ARTIK OKUYOR!

MiNiK
NEVALILARDAN

MEKTUP
VAR!
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2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminde 
1. sınıflarımız etkinliklere doymadı. Okula 
adaptasyon ve okuma-yazma sürecini hiç 
zorlanmadan keyifle geçirmelerine sebep 
olan bu etkinliklerden bazılarının fotoğraflarını 
sizinle paylaşıyoruz. Emeklerinden dolayı da 
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

1.
SINIFLARIMIZ
ETKiNLiKLERE
DOYMUYOR
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1. sınıflarımız okuma-yazma serüvenlerini başarıyla 
tamamladılar. Başarılarını, bu süreçte büyük emekleri 
olan öğretmenleri ile pasta yiyerek kutladılar. 
Kırmızı kurdelaları takıldı. Törende abi ve ablalarının 
önünde takdim edildiler ve bol bol alkış aldılar. 
Öğrencilerimizi kutluyor, başarı dolu yıllar diliyoruz.

TÜRK
BÜYÜKLERİMİZİ
TANIYALIM 2019



Neva’dan Haberlerwww.ozelneva.k12.tr 27

Eğitimde, Bilimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

2. SINIFLARIMIZ LABARATUVARDA
2. Sınıflar matematik 
dersinde standart 
olmayan ölçme 
birimleriyle sıvıları 
ölçme konusunu 
pekiştirmek için 
laboratuvardaydı. 
Eğlenceli ve bol 
deneyli bir dersin 
ardından keyifle günü 
tamamlayan minikler 
öğrendikleri konuyu da 
iyice pekiştirmiş oldu.

3/B ve 3/C sınıfı 
öğrencilerimiz,  
şehrimizde 
bulunan Atatürk 
Müzesi’nde  
arkeolojik kazı 
etkinliğine  
katıldılar. Bu 
etkinlik kapsamında, “Eser bulmaca, ara-bul 
etkinliği, eser temizleme, eser eşleştirme, 
kendi antik takını kendin yap” gibi çalışmalar 
yaptılar. Ziyaret esnasında Atatürk 
Müzesi’nde bulunan sayın Valimiz ile hatıra 
fotoğrafı da çektiren öğrencilerimiz, çok 
heyecanlı, eğlenceli bir o kadar da eğitici bir 
gün geçirdiler.

Temel yaşam becerileri ile Türkçe dersini birleştirdiler 
ortaya güzel bir oyun çıktı. İkinci sınıf öğrencilerimiz eş 
anlamlı kelimeler konusunu rengarenk çorapların eşlerini 
bularak pekiştirdiler. Hem eğlendiler hem öğrendiler...

2. SINIFLARIMIZDAN
BiR ETKiNLiK DAHA

ÖĞRENCİLERİMİZ
ARKEOLOJİK

KAZI
ÇALIŞMASINDA
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3/C sınıfı Hayat Bilgisi dersinde "Yerel Yönetimler" konusu 
kapsamında, Bahçelievler Muhtarlığı'nı ziyaret ettiler.

Havaların güzelleşmesi ile birlikte Trafik 
Park gezilerimiz de başladı. Öğretmenleri 
İsmail Başol'la birlikte Trafik Park'a giden 
3/C sınıfı öğrencilerimiz, gönüllerince 
eğlendiler, aynı zamanda da trafik eğitimi aldılar. Yardımcı 
olan görevlilere çok teşekkür ederiz.

Okulumuz 3. Sınıf 
öğrencileri serbest etkinlik 
dersinde, Sakarya Müzeler 

Müdürlüğü’nden gelen 
görevlilerin anlatım ve 

yönlendirmesi ile “Kil Tablet 
Etkinliği” yaptılar. Öğrencilerimiz 
ders esnasında çok eğlendiler. 

Ayrıca yaptıkları bu çalışma 
sonucunda katılım belgesi aldılar. 

Desteklerinden ötürü görevli 
arkadaşlara çok teşekkür ederiz.

3/C TRAFiK PARK'TA
ÇOK EĞLENDi

3. SINIFLARIMIZIN
KiL TABLET
ETKiNLiĞi

3/C SINIFI
MUHTARLIK ZiYARETiNDE
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iLLERiMiZi TANIYALIM
ETKiNLiĞiMiZDEN

Okulumuz 3. sınıf öğrencilerinin "İllerimizi Tanıyalım" etkinliği kapsamında yaptıkları sergi gerçekten görülmeğe 
değerdi. Öğrencilerimiz velilerimizin desteğiyle öyle güzel hazırlanmışlar ki; kıyafetleriyle, ikram ettikleri lezzetli 

yiyeceklerle herbiri faklı bir şehri tanıttılar.
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MEAL YARIŞMASI
BiRiNCiSi 4/B
4. sınıflar arasında 
yaptığımız namaz 
surelerinin Arapça 
okunuşu ve meal 
yarışmasında 4-B 
sınıfı birinci oldu. 
Öğrencilerimizi göstermiş 
olduğu gayretten dolayı 
tebrik eder, emeği 
geçen öğretmenlerinize 
teşekkür ederiz.

5. SINIFLARIMIZ
DÜNYA,
AY VE GÜNEŞi
iNCELEDiLER
5. sınıf öğrencilerimiz Dünya, 
Ay ve Güneşin büyüklüklerini 
evden getirdikleri nesneler ile 
modellediler.

4/B SINIFININ HUZUREVi ZiYARETi

4.sınıf öğretmenimiz Öznur Kuyumcuoğlu, Anneler 
günü sebebiyle, öğrencileriyle birlikte Huzurevi 
ziyaretinde bulundu.Yaslilarimizin el emeği göz 

nuru çalışmalarını inceleyip, çiçek hediye ettiler.
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5. sınıflarımız 
sosyal bilgiler 
dersinde 
"Bölgelerimizi 
Tanıyalım" 
konusunu 
güzel bir 
sergi yaparak 
işlediler. 
Bölgelerin tarihi 
eserlerinin 
ve doğal 
varlıklarının 
maketlerini yaptılar, yöresel lezzetlerini sergiyi gezenlere 
ikram ederek tanıttılar.

6/C sınıfının danışman öğretmeni Tolga Çalışkan, kendi elleriyle 
yaptığı çiğ köfteyi öğrencilerine ikram etti. Hep birlikte hem 
afiyetle çiğköfteleri yediler hem de çok güzel vakit geçirdiler.

6/C SINIFININ
ÇiĞKÖFTE ETKiNLiĞi

NEVALILAR
FEN'i iNGiLiZCE

ÖĞRENiYORLAR!
6.Sınıf Öğrencilerimizin İngilizce-Fen sunumları;
Özel Neva Okulları 6. Sınıf öğrencileri İngilizce Fen 
dersinde öğrendikleri Solar System and Planets (Güneş 
Sistemi ve Gezegenler), Digestive System (Sindirim 
sistemi), Skeletal and Muscular System ( Destek ve 
Hareket Sistemi) ve Circulatory System ( Dolaşım 
Sistemi) konuları ile ilgili kendi hazırladıkları sunumları 
gerçekleştirdiler.
Ayrıca yıl sonunda yapılan Science Fair (Bilim 
Şenliği)’de konularla ilgili hazırladıkları renkli sunum ve 
maketleri sergilediler.
Öğrencilerimiz Planets ve The Cell Organelles 
konusunda hazırladıkları ödüllü oyunları standlarını 
ziyaret eden arkadaşlarına oynattılar ve çok eğlendiler.
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7/A EYÜP SULTAN HAZRETLERİ'Nİ ANLATIYOR!
7/A sınıfı öğrencileri "Gönül 
Kahramanları" adlı projede Eyüp 
Sultan Hazretleri'ni, şiirler ve 
hayatından önemli kesitler sunarak 
anlatmaya çalıştılar. Seyircilere 
duygulu anlar yaşatan 7/A sınıfı 
öğrencilerini, proje kapsamında 
hazırladıkları bu samimi ve 
duygulu program için tebrik eder, 
bu gönül abidesinin hayatlarına bir 
ışık tutmasını temenni

"Gönül Kahramanları" projesi kapsamında büyük Türk 
mutasavvufu Yunus Emre Hazretleri hayatı ve esrleriyle 
anıldı. 7/B sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen 
programda Yunus Emre'nin hayatı ve eserlerine yer 
verilerek, hayatından küçük bir kesit, bir tiyatro gösterisi 
ile sergilendi. Yunus Emre'den seçtikleri şiirleri okuyan 
öğrencilerimiz, birbirinden güzel ilahilerini de müzik 
öğretmenimiz Şahin Çamlı yönetiminde seslendirdiler.
Ayrıca Yunus Emre'nin sözlerini yazdıkları çikolataları 
izleyen öğrenciler ve öğretmenlere ikram ederek, takdir 
topladılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, 
Yunus Emre'den çıkarttıkları mesajları hayatlarında 
uygulamalarını temenni ediyoruz.

7/B
YUNUS EMRE
HAZRETLERİ'Nİ
ANLATIYOR
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Osmanlı devletinin 
kuruluş yıllarında 
yaşamış bir din 
alimi, Ahi şeyh-i, 
Osman Gazi'nin 
kayınbabası ve 
hocası, Orhan 
Gazi'nin dedesi, 
bir anlamda 
da sonradan 
imparatorluk olacak Osmanlı devletinin 
fikir babası ve manevi mimarlarından 
kabul edilen İslam düşünürü Şeyh 
Edebali Hazretleri; 7/D sınıfı öğrencilerinin 
hazırladığı programla anıldı. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

7/D
ŞEYH EDEBALİ 
HAZRETLERİ'Nİ 
ANLATIYOR

DEVLET YAŞASIN
EY OĞUL! iNSANI YAŞAT Ki

7/E SINIFI AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ'Nİ ANLATIYOR!
İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri 7/E sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu programda saygı ve 
özlemle anıldı.Gerek yaşamıyla gerek verdiği nasihatlerle manevi hayaztımıza rehber olmuş, ışık tutmuş Hacı Bayram-ı 
Veli'nin talebesi Fartih Sultan Mehmed'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri sonsuza kadar bizi etkilemeye, bizlere 
rehberlik etmeye devam edecektir; mesajını veren öğrencilerimiz,Akşemsettin Hazretleri'nin "her işinize besmeleyle 
başlayın, her koşulda mütavazi ve cömert olun" nasihatlerini dile getirdiler, bizler bu güzel nasihatlere her zaman 
uymakla yükümlüyüz ifadelerine yer verdiler. Emeği geçen herkese bu nasihatler doğrultusunda bir ömür dileriz. 
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8. SINIFLARIMIZIN
LGS HAZIRLIKLARI
DEVAM EDİYOR! 2019
8. sınıf öğrencilerimizin LGS hazırlıkları devam ediyor. 
Yaz tatili olmasına rağmen,  derslere yoğun katılımın 
olması ayrıca öğrevncilerimizin istekli ve aktif olmaları 
öğretmenlerimizi de memnun ediyor.

8/F SINIFI İLE ÖĞRETMENLERİMİZİN
HALI SAHA BULUŞMASI
Özel Neva Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik 
Birimi olarak LGS' ye 
az zaman kala 8. Sınıf 
öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak, baharın 
gelişiyle birlikte sınav stresinden uzaklaştırmak adına 
derslerine giren öğretmenleriyle okulumuzun halı 
sahasında, futbol müsabakaları düzenlenmektedir.
Bu kapsamda ilk müsabaka 8-F sınıfı ile öğretmenler 
arasında gerçekleşti.
Maç esnasında, öğrencilerin de böyle bir atmosfere 
ihtiyacı olduğu hissedildi. Etkinliğin öğretmenler ile 
öğrenciler arasında samimi bir ortam yaşanmasına 
vesile olduğu görüldü. Müsabakalarda öğrencilerimize 
ve öğretmenlerine başarılar dileriz…

OKULUMUZDA
SINAV

DEĞERLENDiRMESi

01. Haziran Cumartesi 
günü gerçekleşen 
LGS sınvından 
çıkan öğrencilerimiz 
okulumuza gelerek sınav 
değerlendirmesi yaptılar. 
8. sınıflarımızın dersine 
giren öğretmenlerimizin 
tümü öğrencilerimizle 
ilgilenerek, emeklerinin 
karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar.
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8.Sınıf Velilerimizle
Kahvaltıda Buluştuk

8. SINIFLARIN
"İN THE KITCHEN" ETKİNLİĞİ

KAZANIM DEĞERLENDiRME
SINAVIMIZ GERÇEKLEŞTi

Özel Neva Okulları 8. sınıf öğrencilerimize LGS sınav 
provası yapıldı. Kerime Hatun Kız Lise'mizde yoğun 
katılımla gerçekleşen sınavda öğrencilerimiz ve aileleri 
oldukça heyecanlıydı.

16.01.2019 Çarşamba 
günü 8. sınıf velilerimizle 
kahvaltıda buluştuk. 
Velilerimiz, öğretmenlerimiz 
ve idarecilerimizle birlikte 
yapılan kahvaltının 
ardından, konferans 
salonuna geçildi. Okul 

müdürümüz Ali Çelik'in konuşmasından sonra okulumuz 
psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden Akif 
Tekin, 8. sınıf öğrencilerimize uygulanan ve uygulanacak 
olan çalışmalarla ilgili velilerimizi bilgilendirdi. Daha 
sonra, kurum müdürlerimizden Enver Ural, yeni açılacak 
olan Özel Neva Fen ve Anadolu Lise'mizle ilgili bilgiler 
verdi. Yoğun katılımlarından dolayı tüm velilerimize 
teşekkür ederiz.

8. Sınıflar 'In the kitchen' ünitesinde öğrendikleri 
yönergeleri kullanarak patates salatası yaptılar. Bu 
etkinlikte hem mutfak aletlerini tekrar ettiler hem de 

süreçte yapılan işlemleri pekiştirdiler.

05 Ocak Cumartesi günü, 3,4,5,6,7. ve 8. sınıf 
öğrencilerimize yönelik "Kazanım Değerlendirme Sınavı" 
mız gerçekleşti. 2018-2019 eğtim yılının ortalarında 
yaptığımız bu sınavla durumlarını görecek olan 
öğrencilerimiz sınav öncesi oldukça heyecanlı idiler

8/D sınıfı öğrencileri, katı 
basıncının yüzey alan ile 
olan ilişkisini öğrendiler. 
Bu bilgilerini de balonlarla 
yaptıkları deneyle pekiştirdiler.

LGS PROVA SINAVI YAPILDI
8. SINIF ÖĞRENCiLERiMiZE
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DİLİMİZ KİMLİĞİMİZ PROGRAMI
Değerler Zümremizin hazırladığı Dilimiz Kimliğimiz 
programı hem 7. hem de 8. sınıf öğrencilerimize sunuldu. 
Türkçenin tarihini günümüze kadar anlatan video ile 
başlayan program, çeşitli şiirler, Türkçe öğretmenimiz 
Recep Atasoy’un dildeki yanlışlıklar ile ilgili yaptığı öğretici 
sunumu ve Türkçe Öğretmenimiz Şeyma Erman’ın dilin 
önemini anlatan hikayeleri okumasıyla devam etti. 5. Sınıf 
öğrencilerimizin okuduğu ferman ise dinleyenler tarafından 
oldukça beğenildi.

Türkçe Zümresinin hazırladığı Ziya Osman Saba şiir 
dinletisi bugün okulumuzda gerçekleştirildi. 7. sınıfların 
kültür kitap listesinde bu yıl okudukları “Cümlemiz” 
şiir kitabından kesitler sunan öğrenciler, izleyenlere 

eşsiz bir seyir zevki 
yaşattı. Kulakların 
pasını silen şiirleriyle 
öğrencilerin sahne 
performansları çok 
beğenildi. Emeği geçen 
tüm öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize çok 
teşekkür ediyoruz.

ZİYA OSMAN SABA'YI
ŞİİRLERİYLE ANDIK

ZARİF NAĞMELER
Okulumuz 5. Sınıf 
öğrencileri ezberledikleri 
Cahit Zarifoğlu şiirlerini 
“Zarif Nağmeler” 
programında okudular. 
Solo olarak söylenen 
şarkılarda programa 
ayrıca renk kattı. 
Emeği geçen Türkçe 
öğretmenlerimiz Recep 
Atasoy, Türkan Karaman 
ve Funda Yetişircan’a, 
müzik öğretmenimiz Şahin Çamlı’ya teşekkür ederiz.
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Özel Neva Okulları Türkçe zümresi 
tarafından hazırlanan "Kültür-
Sanat  Programı" veli,öğretmen 
ve öğrencilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Okulumuz tiyatro 
kulübünün hazırladığı "Tüm zamanlarda 
öğretmen "oyunu izleyenlerden tam not 
alırken 5.sınıf öğrencilerimizin okuduğu 
duygu yüklü şiirler seyircileri başka 
iklimlere götürdü. Son olarak okul 
koromuzun, müzik öğretmenimiz Şahin 
Çamlı nezaretinde söylediği türküler 
büyük beğeni topladı.
Söyledikleri solo şarkılarıyla programa 
renk katan Türkçe öğretmenimiz Recep 
Atasoy ve Müzik öğretmenimiz Şahin 
Çamlı'ya; programın hazırlık ve sunum 
aşamasında büyük emekleri olan Türkçe 
ogretmenlerimiz Türkan Karaman, 
Funda Yetisircan ve Şeyma Erman 'a 
teşekkür ederiz.

BiR "KADiM SEDA"
PROGRAMINI DAHA
GERiDE BIRAKTIK!

Artık geleneksel hale 
gelen, farklı konseptlerle 
her yıl sene sonunda 
sunduğumuz "Kadim 
Seda" programımız 
10 Haziran Pazartesi 
akşamı okulumuz 
konferans salonunda 
gerçekleşti. Okul 
koromuzun başarılı 
performanslarının 
yanı sıra, solo 
seslendirilen parçalar 
ve okunan şiirler de 
programa ayrı bir renk 
kattı. Başta küçük 
yürekleriyle ortaya 
koydukları bu kocaman 
başarılı performans 
için öğrenclerimizi, 
daha sonra müzik 
öğretmenimiz Şahin 
Çamlı'yı tebrik ediyor ve 
teşekkür ediyoruz.

KÜLTÜR
SANAT
PROGRAMIMIZ
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6. SINIF ÖĞRENCiLERiMiZLE

6.sınıf öğrencilerimiz, 
Türkçe derslerinde 
okudukları kültür 
kitapları kapsamında 
Aşık Veysel 
şiir kitabından  
ezberledikleri 
şiirleri sundular. Son olarak okul koromuz, 
Müzik öğretmenimiz Şahin Çamli eşliğinde Aşık 
Veysel'den güzel nağmelerle programa renk 
kattı. Programda emeği geçen ogrencilerimiz ile 
Türkçe ögretmenlerimiz Türkan Karaman ve Funda 
Yetişircan'a teşekür ediyoruz.

MÜNAZARADA
KAZANAN BiZ OLDUK!
Öğrencilerimiz 
bugün Sakarya 
Anadolu Lisesinde 
gerçekleştirilen 
ilçe genelinde 
düzenlenen 
münazaraya 
katıldı. İlke 
Okullarıyla yapılan 
karşılaşmada 
kazanan taraf Özel 
Neva Okulları oldu. 
Öğrencilerimizi ve onları münazaraya hazırlayan 
öğretmenlerimizi tebrik ediyor çeyrek finalde 
başarılar diliyoruz.

HAYATIMIZI
KOLAYLAŞTIRIR MI?

ZORLAŞTIRIR MI?

TEKNOLOJi

8. sınıf öğrencilerimiz her sınıftan iki temsilci ile  
gündemde kalıcılığını koruyan önemli bir tartışmayı 
münazara çerçevesinde gerçekleştirdi.
Teknoloji hayatımızı kolaylaştırır tezi ve zorlaştırır 
antitezinin savunulduğu etkinliğimize 8. ve 6. Sınıf 
öğrencilerimiz izleyici olarak katıldılar.
İki grubun da başarıyla yürüttüğü münazaranın son 
kararını jürimiz antitezden yana oy kullanarak verdi.

ÜLKE EKONOMiSiNiN
GELiŞiMi iÇiN
ÜRETiM Mi TÜKETiM Mi
ARTMALI?

6.sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersi kapsamında 
yapılan münazarada "Ülke ekonomisinin gelişmesi 
için üretim mi tüketim mi arttırılmalı? " konusunu 
tartıştı.Ciddi bir araştırma  yaparak hazırlanan 
öğrencilerimiz izleyiciler tarafindan program boyunca 
merak ve heyecan içerisinde  takip edildi.Münazaraya 
katılan  öğrencilerimize  müdür yardımcımız Fatih 
Zahmacioğlu tarafından katılım belgesi verildi.
Programda emeği geçen  Türkçe öğretmenlerimiz 
Türkan Karaman, Funda Yetisircan,Recep Atasoy ve 
Şeyma Erman'a teşekkür ederiz.
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CUMHURiYETiMiZiN 96. YILI KUTLU OLSUN!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okulumuzda 
coşkuyla kutlandı. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin günlerdir özveriyle 

hazırladıkları program; gerçekten görülmeye değer güzellikte ve doluluktaydı. 
Okunan orotoryolarda duygulanan izleyici miniklerimizin rontlarıyla va 

bayrağa sahip çıkan görüntüleriyle coşkulandı. Emeği geçen herkesi tebrik 
eder, Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü vesilesiyle, vatanımızın aziz 

topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden 
doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anarız.

10 KASIM
ATATÜRK'Ü ANMA
PROGRAMI 2019
Özel Neva Okullarında "10 Kasım 
Atatürk'ü Anma Töreni" saat 
9.05’te yapılan saygı duruşu 

ile başladı. Hep birlikte okunan İstiklal Marşı'nın 
ardından, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin ortaklaşa 
hazırladığı program konferans salonumuzda sergilendi. 
Programda öğrencilerimiz, günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar, şiirler ve oratoryolar sundular. 
Müzik öğretmenimiz önderliğinde okul koromuzun 
seslendirdiği ezgilerle programımız sona erdi. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz.
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TÜM COŞKUSU iLE 23 NiSAN PROGRAMIMIZ!
Her yıl aynı coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da okulumuzda 

yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programda öğrencilerimizin performansları öyle başarılıydı ki, 
izleyenlerden büyük beğeni ve bol bol alkış aldı. Tüm dünya çocuklarının temsili dansları yapıldı, siirler 
okundu, okul koromuz 23 Nisan şarkıları söylediler. Ayrıca 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla Sakarya'ya 
gelen ve okulumuzun misafir ettiği Rus Halk Dansları Toplululuğu'da programa renk kattılar. Dans 

gösterileri görülmeye değerdi.
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RUSYA'DAN GELEN MİSAFİRLERİMİZİ UĞURLADIK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen Halk Oyunları Festivali için ilimize gelen 

Rusya grubuna okulumuz ev sahipliği yaptı. 19 Nisan Cuma günü gelen misafir öğrencileri yedi velimiz evlerinde 
misafir ettiler. Altı gün boyunca okulumuzda ve ilimizde çeşitli programlara katılarak halk oyunları performanslarını 
sergileyen ekip, 24 Nisan Çarşamba günü ülkelerine dönmek üzere ilimizden ayrıldılar. Ayrılırken birbirlerine çok 

alışan çocuklar duygusal anlar yaşadılar.
Okul idaremize,  Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende Valilik adına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa 

Zorlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
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Okulumuzda Öğretmenler Günü coşkusu gerçekten görülmeye değerdi. Sabahın 
erken saatlerinden itibaren sınıflarda öğrencilerin farklı sürprizleri ile karşılanan 
öğretmenlerimiz, gün boyunca çeşitli etkinliklerle bu coşkuyu yaşamaya devam 
ettiler. Konferans salonumuzda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerimize ayrı ayrı 
sunulan program sevinçli bir okadar da duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.
Okul yönetimimizin ve Okul Aile Birliğimizin kutlama töreni de konferans 
salonumuz da, öğretmenlerimize hediye takdimi ve hep birlikte yenilen pasta ile 
gerçekleşti. 
Gelecek nesillerimizi ilim, bilim ve irfanla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, bu vesile ile ebediyete intikal etmiş 
öğretmenlerimizi de rahmetle anıyoruz...

CANAKKALE SEHiTLERiMiZi RAHMET VE MiNNETLE ANIYORUZ 2019. .

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle okulumuzda çok 
çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlkokul kısmında yapılan resim 
yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin resimleri ve 
ayrıca temsili Çanakkale şehitleri anıtı okulumuz girişinde 
hazırlanan alanda sergilendi. Öğlen yemeği mönümüzde 
şehitlerimizi bir parçada olsa anlayabilmek adına; buğday 
çorbası ve üzüm hoşafı vardı. Din Kültürü zümremiz tarafından 
hazırlanan özel konuşmalar ve dualarla öğlen yemeği esnasında 
şehitlerimiz anıldı, Fatiha'lar okundu. Konferans salonumuzda 
tüm öğrencilerimize yönelik sunulan program görülmeye 
değerdi. Konuyla ilgili, okunan şiirler, orotoryo, okul koromuzun 
performansı ve tiyatro kulübümüzün oynadığı skeçler, izleyenler
tarafından çok beğenildi. Emeği geçen tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün.

Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin birden üştüğü yersin!

ÖĞRETMENLER
GÜNÜNÜZ

KUTLU OLSUN 2018
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iSTiKLAL MARSIMIZ.
98 YASINDA.
İstiklal Marşı' mız 98 yaşında...12 Mart 
İstiklal Marşı'mızın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy'u Anma Programı sınıf 
öğretmenlerimizden Pınar Baştan ve 
Elif Korkmaz tarafından hazırlanan 
program ile kutlandı. Dolu dolu geçen programda, işaret 
diliyle İstiklal Marşı, kasideler, film gösterimi, tiyatro 
gösterisi ve İstiklal Marşı'mızın 10 kıtası öğrencilerimiz 
tarafından okundu. Öğrencilerimiz ve velilerimiz 
tarafından büyük beğeni toplayan programımızda emeği 
geçen öğretmenlerimize teşekkür eder öğrencilerimizi 
tebrik ederiz.

iSTiKLAL MARŞINI
GÜZEL OKUYAN
ÖĞRENCiLERiMiZ
MADALYALARINI
ALDILAR

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü münasebetiyle düzenlenen "İstiklal 
Marşını En Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilerimiz, 
ortaokul öğrencilerimizin sunduğu Mehmet Akif Ersoy'u anma programında 
madalyalarını aldılar. Katılan tüm öğrencilerin de katılım belgesi aldığı 
programda, tiyatro kulübümüzün hazırladığı "Safahat" oyunu izleyenler 
tarafından çok beğenildi. Ardından programa öğrencilerimizin okuduğu 
duygu yüklü şiirlerle devam edildi. Programda emeği geçen öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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2/C
ORMAN HAFTASI

KUTLAMASI

Turizm Haftası etkinlikleri 
kapsamında öğrencilerimizin İngilizce 
hazırlayıp sundukları "Discovering 
Cultures" temalı etkinliğimiz, renkli 
görüntülere sahne oldu.

21-26 Mart'ta kutlanan Orman Haftası kapsamında 
2/C sınıfı, öğretmenleri Semra Çam'ın önderliğinde; 
arkadaşlarına, öğretmenlerine ve velilere güzel bir 

program sundular. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

GAZiLERiMiZLE BiRLiKTE GÜZEL BiR GÜN

Özel Neva İlkokul ve ortaokulu olarak, Mart Ayı Faaliyetleri kapsamında, sekiz 
kıymetli gazimizi okulumuzda ağırladık. Bu faaliyetimiz esnasında, vatan uğruna 
canlarını ortaya koyan gazilerimizi yakınen görmek tüm öğrencilerimizi çok 
heyecanlandırdı.Onlara sorular sordular, ellerini öptüler.
Davetimize icabet edip gelen kıymetli gazilerimize ve bu etkinliğin 
gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz.

"DISCOVERING CULTURES" 2019
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2019

15-21 Mart tarihleri arasında kutlanan Tüketiciyi 
Koruma Haftası münasebetiyle okulumuz 3-A 
sınıfı öğrencileri konferans salonunda ilkokul 
öğrencilerimize ve ailelerine güzel bir program 
sergilediler. Günün anlam ve önemini anlatan 
konuşmalar, şiirler ve bir skecin yer aldığı programda 
emeği geçen 3-A sınıfı öğretmenimiz Ufuk İçten'e 
teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

DÜNYA
FARKLILIKLARLA

GÜZEL
"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık 

Günü" münasebetiyle, şehrimizin tanınan 
ve sevilen simalarından Sadık kardeşimizi 

okulumuza davet ettik. Katılımlarından dolayı 
çok teşekkür ediyoruz.

Okulumuzda Yeşilay haftası sebebiyle, öğrencilerimize 
Yeşilayın ülkemiz gençliğini her türlü bağımlılıktan 
uzak sağlıklı bir nesil oluşmasındaki amaçlarını 
broşürlerle,afişlerle, anketlerle ve hikayelerle anlatıldı.
Sağliklı yaşam için müzik,spor, kültürel faaliyetler ve 
dengeli beslenmenin önemi etkinliklerle vurgulandı.

TÜKETiCiYi
KORUMA HAFTASI

PROGRAMIMIZ YEŞiLAY HAFTASI
ETKiNLiKLERi
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Ocağın ilk haftasını kapsayan 
Veremle savaş haftası kapsamında 

2A sınıfı hazırladıkları programı 
velilerimize ve öğrencilerimize 
sergiledi. Şiir, şarkı ve tiyatro 
gösterisiyle haftanın anlam ve 

önemini anlatmaya gayret gösteren 
miniklerimiz bol alkış ve beğeni 

topladı. Ardından okul hemşiremiz 
Seher hanımın sunumuyla da 

verem hastalığı hakkında ayrıntılı 
bilgi alan miniklerimiz ve velilerimiz 
programdan mutlulukla ayrıldılar.

PROGRAMIMIZ 2019

Her yıl Ocak ayının ilk pazartesi günü kutlanan Enerji 
Tasarrufu Haftası bu yıl da 2-B sınıfı öğrencileri 
tarafından kutlandı. Günümüzde enerjiden nasıl 
tasarruf etmemiz gerektiğini anlatan öğrenciler; 

şiirler, animasyonlar , tiyatro, oratoryo ve 
öğretmenleri ile birlikte yazmış oldukları rap şarkıları 
ile anlattılar. Güncel enerji tasarrufuna dikkat çekmek 

isteyen öğrenciler hibrit araba teknolojisinden de 
bahsettiler. Tüm okul ve veliler tarafından bolca 
beğeni alan program öğrencilerimizin bu renkli 

görüntüleri ile eğlenceli bir şekilde geçti.

VEREM SAVAŞ
HAFTASI

PROGRAMIMIZ
2019

ENERJi TASARRUFU HAFTASI
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Din, dil, ırk farketmeksizin her çocuğun yaşama, barınma ve eğitim hakkı vardır. Bu konuda farkındalık oluşturmak 
amacıyla 2. ve 4 sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu program izleyenler tarafından çok beğenildi. 4 . sınıfların 
tiyatrosu ve çocuk haklarının anlatıldığı gösterleri büyük ilgi görürken, 2. Sınıf öğrencilerimizin spor hareketleri, salonda 
‘‘bir daha’’ isteği ile karşılandı. Haklarını öğrenen öğrencilerimiz aynı zamanda da eğlenerek programı sonlandırdılar.

OKULUMUZDA DÜNYA Pi GÜNÜ ETKiNLiKLERi

14 Mart Dünya Pi Günü okulumuzda çok farklı etkinliklerle kutlandı. Pi sembolünün kullanıldığı kapı süsleri, kırlentler, 
pastalar, kekler... çok renkli ve güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

ÇOCUK
HAKLARI
GÜNÜNÜ
KUTLADIK
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Özel Neva Okulları 
Okul Aile Birliği 
2019-2020 Genel 
Kurul Toplantısı 09 
Ekim Çarşamba günü 
gerçekleşti. Toplantı 
okul müdürümüz 
Ali Çelik'in açılış 
konuşması ile 
başladı. Daha sonra geçen yılın çalışmaları üyelere ibra 
edildi, ardından bu yılın başkan ve başkan yardımcıları 
oy birliği ile seçildi. Her yıl daha da genişleyerek 
büyüyen ve çalışmalarını artıran Okul Aile Birliğ'miz bu 
yıl içinde yapacakları etkinlikleri planlayarak, bir daha 
ki toplantıda görüşmek üzere ayrıldılar. Katılımlarından 
dalayı tüm velilerimize teşekkür ediyoruz.

OKUL AiLE BiRLiĞi
GENEL KURUL TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTi

OKUL AİLE
BİRLİĞİMİZİN
"MEHMETÇİĞE DESTEK"
ÇALIŞMALARI
Okul Aile Birliğimizin 2019-2020 
eğitim yılında da çalışmaları hızla 
devam ediyor. 25 Ekim Cuma 
günü "Mehmetçiğe Destek" 
amacıyla düzenleyecekleri yiyecek 
kermesinin ayrıntıları için toplanan 
üyelerimiz; tüm hayırseverleri yardım 
kampanyamıza desteğe ve yiyecek 
kermesimize davet ediyorlar.

BiR YARDIM
KAHVALTIMIZI DAHA 

GÜZELLiKLERLE
GERiDE BIRAKTIK

Özel Neva ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel yardım kahvaltımızı 
başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl gelirini farklı farklı 
mecralarda kullanmak üzere yaptığımız yardım kahvaltımızı bu yıl kanser hastası bir 
gencimizin tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdik. Çok şükür 
tahminlerimizin de üzerinde güzel sonuçlar elde ettik. Kahvaltımıza bizzat gelen, 
gelmese de yardım amaçlı bilet alan ve bağışta bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Biz hep birlikte büyük bir aileyiz. İnşaallah daha nice hayırlı işlerde buluşmak dileğiyle...
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YEMEN'E
BAĞIŞIMIZ

GERÇEKLEŞTi
Özel Neva Okulları Okul Aile Birliği'nin Halkla İlişkiler Birimimizle ortaklaşa düzenlediği gıda kermesinden elde edilen 
7000 TL tutarındaki gelir, Kızılay aracılığı ile Yemen'e gönderildi. Katkısı olan herkesin hayırları kabul olsun İnşaalah..

KERMESiMiZE DESTEKLERiNiZDEN DOLAYI
ÇOK TEŞEKKÜR EDERiZ

Okul Aile Birliği ve Halkla İlişkiler Birimimizin, kanayan yaramız olan YEMEN yararına düzenledikleri yardım kermesi, 
11.04.2019 Perşembe günü gerçekleşti. Çok bereketli geçen kermesimize öğrencilerimizin,

velilerimizin ve öğretmenlerimizin çok büyük destekleri oldu. Maddi manevi tüm desteklerinden dolayı
herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Daha nice hayır işlerinde buluşmak dileğiyle...

OKUL
AiLE BiRLiĞiMiZiN
ÇALIŞMALARI
HIZLA DEVAM EDiYOR
12 Mart salı günü kahvaltıda biraraya gelen okul 
aile birliğimizin çalışmaları hızla devam ediyor. 
2018-2019 eğitim-öğretim yılnda yapılan çalışmaları 
değerlendiren üyelerimiz sene sonuna kadar 
yapacakları faaliyetler konusunda fikir teatisinde 
bulunarak, planlamalar yaptılar. Katılımlarından dolayı 
tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
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KAN VE
KÖK HÜCRE BAĞIŞI
KAMPANYAMIZDA

REKOR KATILIM!
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz "Kan ve Kök Hücre Bağışı" kampanyamız; bu yıl 06 Kasım 2019 

Çarşamba günü gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllara oranla rekor bir katılımın gerçekleştiği kapmpanyada çok 
sevindirici sonuçlar edildi. 80'e yakın gönüllünün başvurduğu kampanyamızda, tam 51 ünite kan ve 13 kök hücre 
bağışı gerçekleşti. Bu güzel rakamlara ulaşılmasında emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen, veli ve personelimize 

çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok daha üstüne çıkabilmek dileğiyle...
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"GELECEĞE NEFES"
 KAMPANYASINDA BİZDE VARDIK!
"Geleceğe Nefes" kampanyasında, Türkiye genelinde 
2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla 
buluştu. 6. sınıf öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte, sabah 
09.30’ta okuldan hareket eden aracımızla Ferizli Çamlık 
alanına gittik. Program ve açılışın ardından, saat 11.11’i 
gösterdiğinde 50’ye yakın fidanı toprakla buluşturan 
öğrencilerimiz eğlenerek, öğrendiler. Takım çalışması 
yaparak, yardımlaşmayı kavrayan 6. sınıflarımız keyifli 
vakit geçirdiler. Daha sonra toplanma alanında meyve 
suyu ve sandiviç yedik ve araçlarımızla geri döndük.

OKULUMUZUN ETRAFINA
75 FiDAN DiKEREK
GELECEĞE NEFES OLDUK!

11.11.2019 
saat:11.00'da 
okulumuz etrafına 
75 fidan dikerek, 
"Geleceğe 
Nefes" projesine 
buradan 
da destek 
olduk. 2. sınıf 
öğrencilerimiz 
öğretmenleri 
ile birlikte 
bahçemizin 
etrafına 75 fidan 
dikerek geleceğe 
nefes oldular.
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Mevlid Kandili münasebetiyle 
19.11.2018 Pazartesi akşamı 
saat 18.00'da okulumuz 
konferans salonunda bir 
program düzenlendi. Din Kültürü 
zümremiz önderliğinde hazırlanan 
programda yaklaşık 40 öğrenci 
görev aldı. Efendimiz'in Kur'an-ı 
Kerim tilavetiyle, hadislerle, şiirlerle 
ve okul koromuzun seslendirdiği 
ilahilerle anıldığı bu maneviyat 
yüklü program için emeği geçen 
herkesi tebrik ediyoruz.
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Ortaokul öğrencilerimizin hazırladığı Kandil programı ile Mevlid 
Kandilimizi kutladık. 5. sınıf öğrencileri okudukları hadisleriyle, 6. ve 
7. sınıf öğrencileri şiirleriyle, 8. sınıflar ise kendilerini temsilen Abide 
grubunun,  birbirinden güzel parçalarıyla programımızı renklendirdiler. 
Program sonunda öğrencilerimiz herkese, içinde Efendimizin hadislerinin 
bulunduğu renkli mesaj kağıtları dağıttılar. Efendimizin kainatı 
şereflendirdiği bu mübarek geceyi coşku ve heyecanla kutlamamızı 
sağlayan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz…

"KUTSAL MEKANLARIMIZ"
PROGRAMI GERÇEKLEŞTi

"İbadet amacıyla yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur. 
Mescid-i Haram'a, mescid-i nebevi'ye, mescid-i Aksa'ya."
Din Kültürü zümremiz tarafından öğrencilerimize yönelik, kutsal 
mekanlarımızın tanıtıldığı program,konferans salonumuzda 
gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak 
meşhur olan, yani "Allah'ın 
ayı Muharrem" olarak bilinen 
Muharrem ayı, İlahi bereket ve 
feyzin, Rabbani ihsan ve keremin 
coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Bu 
ayın en kıymetli günü ise Muharrem 
ayının 10. günü olan Aşure günüdür. Allahü teâlâ, 
birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i 
Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un 
tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın 
karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte 
yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe 
çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a 
kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, 
Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i 
Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın 
doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe 
çıkarılması Aşûre günü olmuştur. Muharrem ayının 
10. gününü ihya ettiğimiz bu kutlu gün, bu yıl 09 
Eylül Pazartesi gününe denk geldi. Biz de Özel Neva 
Okulları olarak eğitim yılının başlangıcına denk gelen 
bu kutlu günde velilerimize ve öğrencilerimize açılış 
töreninde aşure ikram ettik. Aşure günümüz mübarek 
olsun... Bolluk bereket getirsin İnşaallah...Emeği 
geçen herkese çok teşekkür ederiz.

YENi CAMi'DE
SABAH NAMAZI

BULUŞMASI 2019
Geleneksel Sabah Namazı 

Buluşmamız bu sefer Sakarya Yeni 
Cami'de gerçekleşti. Buluşmanın 

Berat Kandili'nin sabahında olması 
programa ayrıca bir güzellik kattı.

BU YIL DA
SABAH NAMAZINDA
KENTPARK CAMii'NDE
BULUŞTUK!
Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da namaz 
buluşmalarımız devam 
ediyor. Kentpark 
camii'nde gerçekleşen 
buluşmamıza minik 
öğrencilerimizin ve 
velilerimizin yoğun katılımı bizleri çık 
memnun etti. Namaz sonrası cami 
cemaati, velilerimiz, öğrencilerimiz, 
öğtretmenlerimiz ve idarecilerimiz hep 
birlikte okulumuz yemekhanesinde 
çorba içtiler. Ve bir daha ki sabah 
namazında buluşmak dileğiyle ayrıldılar.

İlkokul öğrencilerimiz Din 
Kültürü dersi kapsamında kendi 
tasarladıkları ve yaptıkları cami 

maketlerini sergilediler. Görenler 
tarafından çok beğenilen eserler için 
bizde öğrencilerimizi tebrik ederiz.

İlkokul Öğrencilerimizin
Cami Maketi Sergisi
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OKULUMUZDA DÖGEP EĞiTiM
PROGRAMI GERÇEKLEŞTi

29.04.2019 Pazartesi günü, Sakarya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün düzenlediği (DÖGEP) Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programının, ilçemizdeki 
öğretmenlere yönelik bölümü okulumuzda gerçekleşti.
Programda Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Canan Karakaş tarafından 
“Değişen Öğrenci Davranışlarına Yeni Yaklaşımlar” 
konulu sunum yapıldı. Bu organizasyonda başta Sinan 
Hoca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

TEBRiKLER ZEYNEP SUDE DEMiR!
Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sonuçları 
açıklandı. "Güzel Ahlak" konulu yarışmada ilkokul 
kategorisinde okulumuz 4/C sınıfı öğrencilerinden Zeynep 
Sude Demir; ilçede birinci, ilde üçüncü oldu.Bu üstün 
başarısından dolayı öğrencimizi kutluyor, daha nice 
başarılara imza atmasını diliyoruz.

Din Kültürü dersinde 
öğrencilerimizin 
gelişimlerini 
görmek aynı 
zamanda eğlenerek 
motivasyonlarının 
artmasını sağlamak 
amacıyla, Din 
Kültürü zümremiz 
tarafından bilgi 
yarışması düzenlendi. 
4. sınıflar arasında 
kıyasıya bir mücadele içinde geçen yarışma sonucunda, 
4-A ve 4-B birinciliği paylaşırken, 4-E ile 4-D sınıfları da 
ikinciliği paylaştılar. Birinci olan sınıf şampiyonluk kupasını 
kaldırırken, tüm sınıflarımız için de “Güzel Ahlak Yarışı” 
oyunu okulumuz tarafından hediye edildi.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin 
başarılarının devamını diliyoruz.

Okulumuzda düzenlenen "Tasarruf" konulu 
resim yarışmasında derece alan öğrencilerimize 
hediyeleri öğretmenleri tarafından takdim 
edildi. Öğrencilerimizi tebrik ederiz.

KUR'AN-I KERİM'DE
EN ÇOK EZBER YAPAN
ÖĞRENCİLERİMİZ
MADALYALARINI ALDI!

2018-2019 eğitim yılında Kur'an-ı Kerim derslerinde en çok 
ezber yaparak madalya almaya hak kazanan öğrencilerimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 
tarafından velilerimize yönelik  “Toplumumuzda 
İhmal ve İstismar” konulu "Bilinçli Ailem" 
seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

Okulumuz psikolojik danışma ve rehberlik birimi 
tarafından hazırlanan bilinçli ailem seminerlerinin 
ilki 3T telefon televizyon tablet konu başlığı 
ile başladı. Teknoloji bağımlılığının nedenleri, 
ailelerin gelişen teknoloji karşısında nasıl bir 
tutum içerisinde olmaları gerektiğine değinilirken;  
Krısty Goodwın’in dijital dünyada çocuk 
büyütmek kitabının içeriği de velilerimize anlatıldı.

SINAV
KAYGISINA

SON
Okulumuz Psikolojik Danışman 
ve Rehber Öğretmeni tarafından 
7. Sınıf öğrencilerimize yönelik hazırlanan 6 haftalık 
“Sınav kaygısıyla başa çıkma psikoeğitim programı” 
nın son oturumu kek ve çay eşliğinde kutlanarak yapıldı 
ve öğrencilerimize eğitim süreci boyunca gösterdikleri 
çabadan dolayı  katılım belgesi verildi. Eğitim boyunca 
öğrencilerimizin Sınav kaygısına yönelik farkındalık 
geliştirmeleri, kendilerini 
tanımaları ve kaygıyla 
başa çıkmak için neler 
yapabileceklerini 
keşfetmelerini 
sağlamak amaçlandı. 
Öğrencilerimize etkin 
katılımlarından dolayı 
teşekkür eder hayat 
yolculuklarında mutlu 
bireyler olmalarını dileriz.

BiLGiLENDiRME SEMiNERi
7. Sınıf öğrencilerimizin 
seneye girecekleri sınav 
sistemini tanımaları ve 
kendilerine uygun bir lise 
hedefi belirleyebilmeleri 
için Okulumuz Rehberlik 
Birimi tarafından Özel 
Neva okullarından mezun 
olmuş ve Sakarya’nın 

sınavla öğrenci alan okullarında eğitim gören 
mezunlarının dahil olduğu 
“LGS TANITIM VE HEDEF 
BELİRLEME” semineri 
gerçekleştirildi.  Seminere 
katılan Necmettin Erbakan 
Fen Lisesi, Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi ve 
Sakarya Anadolu lisesi 
öğrencilerine teşekkür 
eder, hayat yolculuklarında 
başarılar dileriz.

Psikolojik danışma ve rehberlik 
birimimiz tarafından 4. ve 5. sınıf 
öğrencilerimize verimli ders çalışırken yapılması ve yapılmaması 
gerekenler; verimli ders çalışma tombolasından çıkan metinlerin 
ilgili alana yapıştırılmasıyla, eğlenirken öğrenmeleri sağlandı.

BiLiNÇLi AiLEM SEMiNERLERiNiN
iKiNCiSi GERÇEKLEŞTi

BiLiNÇLi AiLEM SEMiNERLERi

MEZUNLARIMIZDAN
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KARiYER VE VEFA GÜNLERiNiN
iLKi GERÇEKLEŞTi

Özel Neva Okulları Kariyer ve Vefa 
Günlerinin ilkini okulumuzdan mezun 
Uzman Fizyoterapist Şenay Kaçar 
Can’ın katılımıyla 
gerçekleştirdik. 
Programın 
hazırlanmasındaki 
temel amaç 
öğrencilerimizin 
motivasyonunu 
artırmak ve kariyer planlamasında 
örnek oluşturacak isimlerle iletişim 
kurmalarını sağlamaktı. Şenay 
Hanımın Neva yıllarının kendisine 
kattıklarından ve kariyer planlamasını 
nasıl yaptığından bahsetmesi 
öğrencilerimiz tarafından ilgiyle 
karşılandı. Kendilerine katılımlarından 
dolayo çok teşekkür ederiz.

BiLiNÇLi AiLEM
SEMiNERLERiMiZ
DEVAM EDiYOR

Okulumuzun  
Psikolojik  
Danışman ve 
Rehberlik  Servisi  
tarafından  
tüm öğrencilerimize yönelik, 
sınıf düzeyinde grup çalışmaları 
gerçekleştirildi. ‘’Verimli Ders Çalışma 
Teknikleri’’ adlı sunular yapılarak, 
öğrencilerimiz biligilendirildi.

Okulumuz Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Birimi tarafından 
1. Sınıf öğrencilerimize yönelik 

“Mahremiyet” konusunda sınıf içi 
etkinlik yapıldı. Etkinlik boyunca 
her kelimeyi dikkatle dinleyen 

öğrencilerimiz, olaylara nasıl tepki 
vermeleri gerektiğini öğrendiler. 

Mahremiyet konusu ile ilgili detaylı 
olarak bilgilendirildiler.

Ortyaokul öğrencilerimize Serdivan 
İlçe Müftülüğü'nden gelen vaize 
Kevser Akyıldız tarafından eğitim 

serminerleri verildi. "Adalet, 
doğruluk, dürüstlük" konulu 

seminerleri öğrencilerimiz büyük 
bir ilgiyle dinlediler.Ve çok 

faydalandıklarını dile getirdiler.

REHBERLİĞİMİZİN
ÖĞRENCİLERLE
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
İlkokul öğrencilerimizin duygusal 
farkındalıklarını geliştirmek amacı 
ile psikolojik danışma ve rehberlik 
birimimiz, öğrencilerimizin yaş 
ve kademelerine uygun çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdi. Eğlenip, 
öğrenmeye devam ediyoruz.

Evlatlarımızın gönüllerine 
dokunabilmek ve onları daha iyi 
anlayabilmek 
amacıyla, 
Psikolojik 
Danışma ve 
Rehberlik 
Birimimizin 
düzenlediği 
Bilinçli Ailem 
"Anne-Baba 
Olarak Ben" konulu seminerimiz 
Velilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

EĞiTiM SEMiNERi VERiLDi
ÖĞRENCiLERiMiZE

ADALET DOĞRULUK DÜRÜSTLÜK
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YAZAR PINAR GÖÇER
OKULUMUZDA

Yazar Pınar GÖÇER, 
Özel Neva Okulları'na 
konuk oldu. Öğrencilerin 
severek okuduğu 
Zaman Makinesi ve 
Fantastik Hikayeler 
kitaplarının yazarı Pınar 
Göçer; çocuk kitapları, 
okumanın önemi, 
yazar olmanın zevki ve 
çocuklara hitap etmenin 
mutluluğu gibi birçok 
konuda öğrencilerle 
sohbet etti. Ardından 
öğrencilerin sorularını 
da yanıtlayan Pınar 
Göçer, öğrencilerin 
kitaplarını imzaladı.

ÖĞRENCİLERİMİZLE
BULUŞTU

Dört neslin düşünce ve duygularına unutulmaz hikayeleriyle temas etmiş bir yazar, 
Cüneyd Suavi... Her yaştan büyük bir okuyucu kitlesine sahip yazarımız Neva Okullarında 
öğrencilerimizle buluştu. Söyleşi ve ardından kitap imzalama ile noktalanan yazar 
etkinliğimiz , öğrencilerimize ufuk açıcı  bir vizyon sundu.
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YAZAR ÖZKAN ÖZE
ÖĞRENCiLERiMiZLE

Türkçe zümremizin düzenlemiş olduğu Okur-yazar faaliyetleri kapsamında yazar Özkan ÖZE öğrencilerimizle söyleşi 
yaptı. Meraklı okurlarının sorularını cevaplayan yazarımız sonrasında çocukların kitaplarını imzaladı. Teşriflerinden 
ötürü yazar "Özkan Öze"ye teşekkür ederiz.

Değerler Eğitimi etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilerimizle ve 
öğretmenlerimizle buluşmak üzere; akademisyen, sanatçı ve aktivist kimliği 
ile Sayın Ömer Karaoğlu davet edildi. Davetimize bizi kırmayıp icabet eden 
Ömer Karaoğlu ile konferans salonumuzda çok hoş bir söyleşi ve program 
gerçekleşti. Program sonunda öğrencilerimizin Ömer Karaoğlu'na bir de 
sürprizleri oldu. Müzik öğretmenimiz Şahin Çamlı ve Türkçe öğretmenimiz 
Recep Atasoy ile birlikte okul koromuz, Karoğlu'nun üç parçasını 
seslendirdiler. Bu durumdan oldukça hoşnut oldoğu gözlenen konuğumuz 
öğrencilerimize eşlik etti ve birlikte güzel bir sunum gerçekleşmiş oldu. 
Emeği geçen herkese ve Sayın Ömer Karaoğluna çok teşekkür ediyoruz.
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ADA POSTASI GENEL YAYIN MÜDÜRÜ
ÖĞRENCiLERiMiZLE BULUŞTU
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
münasebetiyle okulumuzda yapılan 
etkinlikler 
kapsamında, Ada 
Postası Genel 
Yayın Müdürü 
Turan Çatalbaş'ı 
öğrencilerimizle 
buluşturduk. İlkokul öğrencilerimizle 
konferans salonunda sohbet imkanı 
bulan Çatalbaş, gazetecilikle ilgili  bilgi 
verirken, 35 yıllık tecrübelerinden ve 
anılarından bahsetti. Öğrencilerimiz, 
gazetecilikle ilgili merak ettiklerini 
sorma imkanı buldular. Program 
sonunda müdür yardımcımız Mustafa 
Kısa tarafından misafirimize plaket 
takdim edildi. Yoğun mesaisi içinde 
zaman ayırıp davetimize icabet ettiği 
için Turan Çatalbaş'a teşekkür ediyoruz.

RENKLi
EKRANIN
SiYAH YÜZÜ
SiBER
ZORBALIK

Özel Neva Okulları, öğrencilerini alanında uzman ve değerli isimlerle 
buluşturmaya devam ediyor. Okulumuzun son konuğu, RTÜK’te üyelik ve 
başkanlık yapmış olan Prof. Dr. Davut Dursun’du. Öğrencilerimizle söyleşi 
havasında geçen sunumunda Sayın Dursun, medyanın önemi, etkileri, bilinçli 
medya kullanımı ve RTÜK’ün görevleri ile ilgili dikkat çeken detaylar üzerinde 
durdu. Öğrencilerimizin sorularını da ayrıntılı bir şekilde cevaplayan Sayın 
Dursun’a program sonunda okul müdürümüz Ali Çelik teşekkür ederek, 
öğrencilerimizin yaptığı bir ebru tablo hediye etti. Bizde tekrar, Prof. Dr. Davut 
Dursun'a katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

RTÜK ESKi BAŞKANI
ÖĞRENCiLERiMiZLE BULUŞTU

Erasmus + projemiz kapsamında 
Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Hizmet Bölümü öğrencileri 
tarafından ortaokul öğrencilerimize 
ve velilerimize yönelik “ Renkli 
Ekranın Siyah Yüzü Siber Zorbalık” 
konulu seminer verildi. Seminerin 
içeriğinde Siber Zorbalık nedir? 
Böyle bir durumda ne yapılması 
gerekir?  konularında bilgi verildi. 
Altı şapka yöntemi kullanarak 
da internetin olumlu ve olumsuz 
yanlarını öğrencilerimizin eğlenerek 
öğrenmeleri sağlandı. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

MiNiKLER
TRAFiK POLiSi OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği 
ile hayata geçirilen “Çocuklar İçin 
Trafik Eğitimi Projesi” ve “Kırmızı 
Düdük Projesi” kapsamında 
Özel Neva Okullarında Sakarya 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şubesinde görevli 
Polis Memuru Murat Ünal 
tarafından Trafik Eğitimi verildi.

GAZi MUSTAFA BOZKURT
ÖĞRENCiLERiMiZLE BULUŞTU
2013 yılında Geçici 
görevle gittiği 
Somali'nin başkenti 
Mogadişu'da Türk 
Büyükelçiliği'nde 
nöbeti esnasında 
teröristlerle 
girdiği çatışmada 
bombalı saldırı sonucu ayağından 
ağır yaralanan Özel Harekât 
Şube Müdürlüğünde görevli Polis 
Memuru Mustafa Bozkurt bugün 
öğrencilerimizle şöyleşi için 
okulumuzdaydı. Aynı zamanda 
velimiz olan Gazi Mustafa Bozkurt’a 
teşekkür ederiz.
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Geçtiğimiz pazartesi günü 
Yıldız Teknik Üniversitesinden 
Okutman Arzuhan Kocabaş, 
“Eğitim,İletişim,Diksiyon” 
seminerinde 7. Sınıf öğrencilerimizle 
buluştu. Kelimelerin önemi, doğru 
nefes alma teknikleri, sıklıkla 
yapılan iletişim hataları üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 
Eğlenceli olduğu kadar, eğitici olan 
bu seminer için Okutman Arzuhan 
Kocabaş’a çok teşekkür ederiz.

OKUTMAN
ARZUHAN
KOCABAŞ
ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU!

ÖĞRENCiLERiMiZLEYDi

ZANAATKAR
OYMA USTASI
Türkiye'de birkaç kaşık ustasından 
biri olan İsmail Yıldız, "Kaybolmak 
Üzere Olan Zanaatlar ve Değerleri" 
kapsamında öğrencilerimizle bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Zanaatkar, el 
yapımı ürünlerin yapılışını uygulamalı 
olarak öğrencilerimize sundu. Aynı 
zamanda yaptığı ürünleri satışa da 
sunan İsmail Yıldız'a katılımından 
dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Okulumuzda, okumanın değeri 
ve önemine dair güzel bir söyleşi 
gerçekleşti. Konuğumuz Yaşar Sarı, 
uzun yıllardır sahaflık mesleğini 
icra eden ve ömrünü okumaya 
vakfetmiş bir rol model. Hayatın 
içinden, somut ve samimi örneklerle 
genç zihinlere tesirli sözcükler 
hediye eden Sarı’nın, kitapların 
dünyasından farklı pencerelerle 
ufuk açıcı bu sunumuna, Türkçe 
öğretmenimiz Recep Atasoy 
moderatör olarak eşlik etti.
Sohbet Öğrenciler tarafından 
ilgiyle takip edildi. Son bölümde, 
öğrencilerimiz de sorularıyla 
söyleşiye katılım sağladılar.

SAHAF YASAR SARI
KONUĞUMUZDU

.

TARiHi SiLBAŞTAN YAZAN

GÖBEKLiTEPE
2019 yılında 
Türkiye’de 
Tübitak 
tarafından 
ilan edilen 
Göbeklitepe; 
okulumuzda 
6. ve 7. sınıf öğrencilerimize tüm 
tarihçesi ve önemi ile aktarılmıştır. 
Göbeklitepe belgeselini büyük 
bir ilgiyle izleyen öğrencilerimiz 
belgesel sonrası sosyal bilgiler 
öğretmenlerimizin hazırladığı 
Göbeklitepe sergisini inceleyerek 
bilgilerini pekiştirdi.

KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI
EĞİTİM SEMİNERİ

31 Ekim Perşembe günü 
okulumuzda, Kızılay'dan gelen 
eğitimci tarafından "Kök Hücre 
Bağışı ve Kan Bağışı Eğitim 
Semineri" verildi. Çok faydalı 
ve verimli geçen seminer için 
eğitimcimize çok teşekkür ederiz.
6 Kasım'da okulumuzda 
gerçekleşecek Kan Bağışı ve 
Kök Hücre Bağışı kampanyamıza 
müsait olan herkesi bekleriz.

"İNSAN VE ORUÇ"
KONULU SEMiNER
Mübarek Ramazan 
ayı vesilesiyle 
Serdivan ADRB 
vaizesi Selcen 
Nebioğlu’nu 
okulumuzda misafir 
ettik. Ortaokul öğrencilerimize 
yönelik yapılan seminerin konusu 
“İnsan ve Oruç” idi. Orucun 
öneminden, faziletinden ve 
faydalarından bahseden vaizemiz 
Allah-ü Teala’nın (c.c.) ibadet eden 
gençlerle meleklere iftihar edeceğini 
naklederek sohbetini tamamladı.
Hocamıza ve emeği geçenlere 
teşekkür ederiz.
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iSTANBUL GEZiSi iLE BAHARA MERHABA DEDiK
2019 Fuat Sezgin yılı olması münasebetiyle öğrencilerimize yaptığımız “Fuat Sezgin ve Çalışmaları” konulu seminerden 
sonra onu daha yakından tanımaları için Fuat Sezgin’in kurduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi müzesine götürdük. Güneşli 
bir bahar gününe rastlayan İstanbul gezimiz Fethi Paşa Korusu’nda yapılan kahvaltı ile başladı. Daha sonra Aziz Mahmut 
Hüdayi Hazretleri ziyaret edildi.   Topkapı Sarayı’nı da gezen ekibimiz biriktirdikleri güzel anılarla günü tamamladılar.

3.SINIFLARIMIZ
ATATÜRK MÜZESiNi
ZiYARET ETTi
3. Sınıflar olarak Atatürk müzesine 
ziyarete gittik. 10 Kasım Atatürk ü anma 
günü kapsamında eşyalarının bulunduğu 
ve daha önce annesi ile kaldığı şimdi de 
müze olarak kullanılan evdeydik. Çocuklar 
müze de Atatürk ün eşyalarını ve daha 
önce yapılan arkeolojik kazılardan çıkan 
tarihi eserleri dikkatle inceledi. Onlara 
eşlik eden rehberlerden de bilgi aldı.
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7. SINIFLARIMIZ
YEDiGÖLLER'DE

7. sınıf öğrencilerine özel düzenlenen "Yedigöller 
gezisi’’ 16.11.2019 Cumartesi günü gerçekleşti. 
Sabah 08.00‘de araçların hareket etmesiyle 
başlayan gezi, Türsan Dinlenme tesislerinde verilen 
mola ile devam etti. Saat 11.00’de Yedigöller'e 
varıldı. Eşsiz güzellikteki  doğada yürüyüş yapan 
öğrencilerimiz, çok sayıda fotoğraf çekerek 
yaşadıkları bu güzel anları ölümsüzleştirdiler.  
Ekibimiz yemeklerini Yedigöller'de yedikten sonra, 
Hıghway Outlet AVM’de serbest zaman geçirdiler. 
Daha sonra dönüş yoluna geçtiler ve saat 18.00’da 
okula varıldılar. Güzel ve eğlenceli zaman geçiren 
öğrencilerimiz mutlu ve keyifli bir şekilde evlerine 
dağıldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

7. sınıflardan 33 öğrenci ve 14 öğretmenimizin katıldığı Özel Neva 
Okulları Konya Gezisi 08-09.12.2018 Cumartesi-Pazar günü 
gerçekleşti. Hızlı trenle giden ekibimiz, Şeb-i Aruz törenlerine 
katıldılar, Alaaddin tepesi'ni gezdiler. Mevlana Hazretleri'nin türbesini 
ziyaret ettiler ve okumuş oldukları Hatm-i Şerif'i hediye ettiler. Bir gece 
Konya'da konaklayan gezi ekibimiz pazar günü dönüş yoluna geçtiler
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6. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 6.sınıf öğrencilerimiz 
arasında yapılan"Namaz" konulu bilgi yarışmasında birinci olan 6/E 
sınıf ve ikinci olan 6/D sınıfı öğrencileriyle 13 Nisan Cumartesi günü  
hem kültürel hem de eğlenceli bir gezi gerçekleştirdik. Gezi ekibimiz 
bir günde İstanbul'un çok farklı mekanlarını gezme imkanı buldu. 
Eyüp, Pier Loti Tepesi, Ortaköy, Dolma Bahçe Sarayı ve Çamlıca Camii 
Gezilen yerler arasındaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

iSTANBUL
GEZiMiZ

7.sınıf öğrencilerimizle birlikte geçtiğimiz hafta 
sonu Çanakkale’deydik. Keyifli ve bir o kadar da 
tarihimiz hakkında bilgi veren bu gezide çocuklar 
hem öğrendi hem eğlendi. Truva Atı, Şehitlikler, 
Aynalı Çarşı, Abideler gibi birçok tarihi mekanı 
rehber eşliğinde gezerken edindikleri yeni bilgiler 
ve izlenimlerle evlerine mutlu bir şekilde döndüler.

2019 ÇANAKKALE GEZİMİZ



Neva’dan Haberlerwww.ozelneva.k12.tr 65

Eğitimde, Bilimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

28 Eylül Cumartesi günü 3A ve 3B sınıfı öğrencilerimiz Maden Deresine doğa yürüyüşüne gittiler. Gezi rotası 
Karasu Sahil, Maden deresi ve piknik alanından oluştu. Öğrencilerimiz sahil kenarında dalgalarla oynayıp deniz 
kabuğu topladılar. Ardından dere kenarında taş dizme oyunu oynadılar. Bu oyun sabır, küçük kas gelişimi ve dikkat 
toplama yönünden çocuklara fayda sağladı. Ardından piknik alanına gelen öğrencilerimiz oyunlar onadı. Aşçımızın 
hazırladığı mangalda karınlarını doyurdu. Son olarak müdür yardımız Mustafa Kısa, öğrencilere bir sürpriz yaptı. Ve 
Kirazlı köyünde yaşayan ailesine ekibimizi misafir etti. Köyde de eğlenceli anlar yaşayan çocuklarımız Tarçın isimli 
bir yavru köpekle doyasıya oynadılar. Tutkal, resim kağıdı ve doğada buldukları malzemelerle resim yaptılar. Dolu 
dolu geçen günün sonunda çocuklar evlerine yorgun ve mutlu anılarla döndüler. Biz de gezide öğrencilerimize 
eşlik eden Mustafa öğretmene, Fecra öğretmene, Gülgün öğretmene ve Elif öğretmene ayrıca kapılarını büyük bir 
misafirperverlikle açan Havva teyzemizle ve Yusuf amcamıza teşekkür ederiz.

HAYVAN
BARINAĞINA

ZiYARET!
3. Sınıflar hayvanları koruma gümü kapsamında hayvan 
barınağına ziyarette bulundu. Barınak sorumlularından 
hayvanların bakımlarıyla ilgili bilgi alan öğrencilerimiz 
Adapazarı Belediyesi tarafından hazırlanan hediye 
çantalarını da alarak okula mutlu bir şekilde döndüler.

PLANETARYUM
ZiYARETi
4-C sınıfı, Fen Bilimleri 
dersininde işledikleri 
''Gezegenimiz, Dünya ve 
Uzay'' konusunu pekiştirmek 
amacı ile Serdivan 
Planetaryum'u ziyaret ettiler.
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2018-2019 Eğitim-öğretim yılı içinde “Üst Öğrenim 
Kurumlarını Ziyaret Etme” etkinliğimizin ikincisini 
03.04.2019 Çarşamba günü gerçekleştirdik. Yapmış 
olduğumuz etkinlikte Arifiye Necmettin Erbakan 
Fen Lisesi'ni ve Sakarya Anadolu Lisesi'ni ziyaret 
ettik. Sakarya Anadolu Lisesi gezimizde, okulun 
tarihinden, akademik-sportif-müzikal başarılarından 
fiziki şartlarından bahsedildi. Öğrencilerimiz 
akıllarında kalan soruları yaparak- yaşayarak sorma 
fırsatı elde etti. Arifiye Necmettin Erbakan Fen 
Lisesi'nde de önce okul Müdürü daha sonra rehber 
öğretmenleri ve bizim okulumuzdan mezun olmuş 
öğrencilerimiz konferans salonlarında okullarıyla 
ilgili ayrıntılı bilgi verdiler. İlgilerinden dolayı 
kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

GELENEKSEL TÜYAP KİTAP FUARI 2019

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Tüyap fuarı-İstanbul 
gezimiz, bu yıl 02 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. 
Yüksek sayıda katılımın olduğu gezi için sabah saat 07.00'de 
okulumuzdan hareket edildi. Önce Çamlıca tepesinde 
kahvaltı yapıldı. İstanbul manzarasını doya doya içine çeken 
ekibimiz daha sonra Beylikdüzü Tüyap kitap fuarına doğru 
yola koyuldu. Fuarda 4 saat dolaşan kitapsever Nevalılar; 
çeşitli yazarlar, yayınevleri ve kitaplar arasında doyumsuz 
saatler geçirme fırsatı buldular. Sultanahmet'te akşam 
yemeği yedikten sonra yola koyuldular. Saat 11.00'de okula 
dönen gezi ekibimiz yorgun ama verimli ve keyifli bir gün 
geçirmenin mutluluğunu yaşamış olarak evlerine dağıldılar.

iKiNCiSiNi GERÇEKLEŞTiRDiK
LiSE TANITIM GEZiLERiMiZiN
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Bayan Velilerimiz İstanbul'da Bahara Merhaba Dedi!
Okul Aile Birliği ve Halkla İlişkiler Birimi’mizin ortaklaşa düzenlediği bayan 
velilerimize özel İstanbul gezisi, 16 Nisan Salı günü gerçekleşti. Güneşin yüzünü 
gösterdiği güzel bir bahar gününde gerçekleşen gezide ekibimiz; Emirgan Lale 
Bahçelerini gezdi, Eyüp Sulatan Hazretleri’ni ziyaret ettiler. Pier Loti Tepesi’nde 
İstanbul’un eşsiz güzelliğini seyrettiler. Güzel bir boğaz turu yaptılar. Ve böylece 
hep birlikte bahara merhaba dediler…Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Halkla İlişkiler Birimi ve Okul Aile Birliği'mizin ortaklaşa düzenlediği bayan velilerimize özel "Eskişehir Tur"u 
15.10.2019 Salı günü gerçekleşti. Turistik bir şehir olan Eskişehir'in gezilmesi gereken tüm mekanlarını rehber 
eşliğinde dolaşan ekibimiz, güzel bir gün geçirdiklerini ve yapılacak diğer turları iple çektiklerini dile getirdiler.

15.10.2019
VELiLERiMiZLE ESKiSEHiR TURUMUZ.
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16 Kasım 2019 cumartesi günü; 5. ve 6. sınıf 
öğrencilerinin katıldığı Geyve-Çine  doğa yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Sabah okulumuzun önünden 09.00’da 
hareket eden araçlarımızla yola çıkan öğrencilerimiz,  
Geyve  Çine taşı Ceceler patikasında 5 kilometrelik  
bir mesafe de yürüyüş yaptılar. Daha sonra çine taşı 
orman gözetleme kulesine giden öğrencilerimiz, temiz 
havanın ve eşsiz manzaranın  tadını çıkardılar. Keyifli bir 
yürüyüşün ardından okulumuza dönüş yaptılar.

22.09.2019 Pazar günü 
bu yılın ilk doğa yürüyüşü 
gerçekleşti. 6,7, ve 8. 
sınıf öğrencilerimizin 
katıldığı yürüyüşümüz 
Geyve ilçesinde bulunan 
Doğançay Şelale'sinde 
yapıldı. Bundan sonraki 
doğa yürüyüşünün 5. 
sınıf öğrencilerimizle 
birlikte, Sülüklü Göl'de 
yapılması planlanıyor.
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13 Ekim 2019 Pazar günü  5. sınıf 
öğrencileri, velilerimiz, öğretmenlerimiz 
ve idari personelimizin de katıldığı 
Sülüklü Göl doğa yürüyüşünü 
gerçekleştirdik. Sabah okulumuzun 
önünden 09.00 sularında hareket ettik. 
Ardından Akyazı Dokurcun'da sabah 
kahvaltısı yaparak, yürüyüşümüz 
için yeterli enerjiyi topladık. Daha 
sonra 100'ü aşkın katılımla yola 
devam ederek, ekibimizle temiz 
havanın ve eşsiz manzaranın tadını 
çıkardık. 5 kilometrelik Sülüklü Göl 
Parkuru'nu tamamlarken yorulan 
doğaseverlerimizle kısa bir mola 
verdik. Mola verdiğimiz alanda, 
lezzetli bir mangal keyfi yaparak doğa 
yürüyüşümüzü sonlandırdık.

27 Ekim 2019 Pazar günü; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz 
ve idari personelimizinde katıldığı Geyve-Kılıçkaya doğa 
yürüyüşü gerçekleştirildi. Sabah okulumuzun önünden 
09.15 sularında hareket edildi. Ardından Geyve merkezde 
sabah kahvaltısı yapıldı. Yürüyüş için yeterli enerji ve 
besin ihtiyacı toplandıktan sonra ekibimiz temiz havanın 
ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı. 8 kilometrelik patika 
yollardan ilerlerken, yorulan öğrencilerimizle kısa bir 
mola verildi. Mola verilen alanda, lezzetli bir mangal keyfi 
yapılarak,  doğa yürüyüşü sonlandırıldı.

27.10.2019
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ÖĞRENCİMİZ
YÜZMEDE
TÜRKİYE'Yİ
TEMSİL EDECEK!
Türkiye yüzme 
federasyonu
22-23 Haziran 
SAKARYA İL VİZE 
YARIŞMALARINDA 
öğrencimiz Metehan USLU; 8 yarışma 
, 8 birincilik alarak Portekiz'de 
yapılacak olan Turkiye Modern 
pentatlon federasyonu adına 
biatlon yarışmasında ülkemizi temsil 
edecektir. Öğrencimiz Metehan 
USLU’yu tebrik eder NEVA ailesi 
olarak başarılarının devamını dileriz...

METEHAN
MiLLi TAKIM
KAMPINDA!

Yüzme federasyonu açık su milli 
takım kampında bulunan öğrencimiz 
Metehan Uslu'ya başarılar dileriz.

METEHAN
YiNE BiRiNCi!

Yüzmede

4 Birincilik!
4 Yarış

Öğrencimiz Metehan Uslu 
kazanmaya devam ediyor. 
100 mt. sırt, 50 mt. 
kurbağa, 500 mt. sırt, 200 
mt. karışık kulvarlarında 
birinci oldu. Öğrencimizi 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

ÖĞRENCiMiZ
PORTEKiZ'DE
ÜLKEMiZi
TEMSiL EDECEK!
Modern 
Pentatlon 
Federasyonu 
Biathle-
Triatle Ferdi 
Milli Takım 
Seçmesi 
ve Kulüpler 
Türkiye 
Kupası Yarışmalarında, 
6/B sınıfı öğrencimiz 
Metehan Uslu TÜRKİYE 
İKİNCİSİ oldu ve Portekiz'de 
düzenlenen Avrupa 
Şampiyona'sında ülkemizi 
temsil edecek. Metehan'ı 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Türkiye Yüzme Federasyonu 
tarafından 18-19-20 Ekim tarihlerinde 
İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen, 
Marmara Bölgesi  11-
12 yaş gelişim projesi 
kapsamında yapılan 
yüzme yarışlarında 
öğrencimiz Metehan 
Uslu, yine büyük 
başarılara imza attı. 
650 yüzücünün 
katıldığı müsabakalar 
da 200 metre sırtta 
üçüncü, 100metre 
sırtta dördüncü, 50 
metre sırtta beşinci 
olarak bizi ve ailesini 
gururlandırmıştır. Öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

METEHAN'IN YÜZMEDE
BAŞARILARI DEVAM EDİYOR!

11-12 yaş performans değerlendirme yarışlarında, 
öğrencimiz metehan uslu 50 mt., 100 mt., 200 mt. 
Sırt, 50 mt kurbağa, 100 mt. Serbest kategorilerinde 
sakarya birincisi oldu. Öğrencimizi tebrik ederiz.

3-4-5 Mayıs 2019 Okul 
Spor Faaliyetleri Küçükler 
Yüzme İl Birinciliği ve 10 

yaş baraj müsabakalarında 
Sakarya Erkekler sırtüstü 

100 mt.'de birinci olan 
öğrencimiz Metehan 
Uslu'yu tebrik eder, 

başarılarının
devamını dileriz.

METEHAN
YiNE BiRiNCi!
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BAŞKANIMIZ
ÖĞRENCİLERİMİZİ

TEBRİK ETTİ
Adapazarı Belediye Başkanı Sayın Mutlu Işıksu; 
yüzme ve artistik jimnastik dallarında ulusal ve 

uluslararası başarıları bulunan öğrencilerimiz Metehan 
ve Defne Uslu'yu ayrıca ablaları milli sporcu Mervenur 

Uslu'yu makamında misafir ederek, tebrik etti.

Türkiye jimnastik 
federasyonu 
tarafından İstanbul'da 
düzenlenen; küçükler 
kategorisi 9 yaş 
grubunda 3. sınıf 
öğrencimiz Defne Uslu 
Türkiye sekizincisi 
oldu.Öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının 
devamını dileriz...

DEFNE'DEN
JiMNASTiKTE
BÜYÜK BAŞARI!

Sakarya Okullararası artistik jimnastik yarışması 
minikler A kategorisinde öğrencimiz Defne Uslu 1. 
olurken yine okulumuz öğrencisi Erva Dursunoğlu 
minikler B kategorisinde 4. oldu. İki öğrencimizi de 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

JİMNASTİKTE
ÖZEL NEVA FARKI!

Okulumuz 8/F sınıfı 
öğrencilerinden Elif 
Koç, Sakarya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğünün yapmış 
olduğu dağcılık ve 
tırmanma dalında 
yıldızlar kategorisinde 
il birincisi oldu.
Öğrencimizi  tebrik 
eder,  başarılarının 
devamını dileriz.

ÖĞRENCİMİZ
DAĞCILIK VE
TIRMANIŞTA
 İL BİRİNCİSİ
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ÖĞRENCİLERİMİZ
WUSHU
TÜRKİYE
BİRİNCİSİ!
Wushu Sakarya Türkiye İl 
Birinciliği yarışmasında milli 
sporcularımız Ahmet Taha 
Keskin taolu 1. guıdin Türkiye 
birincisi ayrıca kılıç 1. guıdin 
Türkiye birincisi oldu. Galip 
Keskin'de chenquan sanlu 
Türkiye birincisi oldu. Keskin 
kardeşleri tebrik eder, yarınki 
yarışmada başarılar dileriz...

Wushu Türkiye Şampiyonasında 
Sakarya ilini okulumuz adina 
temsil eden öğrencilerimiz Ahmet 
Taha Keskin ve Galib Keskin'e 
başarılar dileriz...

12 Şubat 2019 tarihinde yapılan Wushu Taolu 
müsabakalarında okulumuz sporcularından Ahmet Taha 
Keskin ve Galip Keskin Sakarya Şampiyonu oldular. 
Mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi 
temsil edecekler. Öğrencilerimizi ve antrenörleri Fatma 
Akyüz'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

KESKiN KARDEŞLER
WUSHUDA

ALTIN MADALYA ALDILAR
Ahmet Taha Keskin ve Galip Keskin kardeşler, 

Geleneksel Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda 
altın madalya kazandılar. Kendilerini ve antrenörlerini 

tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.
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İl üçüncüsü olan Tenis takımımızı 
tebrik eder, öğrencilerimiz 
Rüzgar ve Mustafa Mert'in 

başarılarının devamını dileriz.

Okulumuz küçük 
erkekler basketbol 
takımımız üçüncü 
müsabakasını 
da kazanarak 
okulumuza döndüler. 
Öğrencilerimizi ve 
antrenörümüzü 
tebrik eder, 
başarılarının 
devamını dileriz.

MİNİK KIZ
BASKETBOL TAKIMIMIZIN

KUPA SEVİNCİ!

Basketbol takımımız 
bugün oynadıkları 
maçta rakibini 53-31 
yenerek grup birincisi 
oldu. Okulumuzu bir üst 
grupta temsil edecek 
olan basketbol takımımızı 
tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

2018-2019 Eğitim-Öğretim 
Yılı Okullararası Minik Hentbol 

Müsabakalarında okul takımımız 3. oldu. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi kutlar, 

başarılarının devamını dileriz.

Minikler hentbol 
takımımız grup 
müsabakalarını 
geçerek çeyrek 
finale yükseldi. 
Öğrencilerimizi 
tebrik eder, yarı final 
maçında başarılarının 
devamını dileriz.

2018-2019 
Eğitim-öğretim 
yılı okul 
sporlarında 
Minik Kız 
Basketbol 
takımımız 
müsabakalarda okulumuzu 
en iyi şekilde temsil etmiştir. 
Öğrencilerimize teşekkür eder, 
başarılarının devamını dileriz.

YOLUNA
3'TE 3 YAPARAK
BASKETBOL

TAKIMIMIZ

DEVAM EDiYOR

YOLUNA
BAŞARIYLA

HENTBOL
TAKIMIMIZ

DEVAM EDiYOR
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GELENEKSEL
ÇOCUK

OYUNLARI ŞENLİĞİ
BAŞLADI

Geleneksel çocuk oyunları 
şenliği okulumuzda 2. sınıflar 
ile başlamıştır. 2. sınıflarda 
yapılan “Yağ Satarım Bal 

Satarım” yarışında okulumuzu  
2- A sınıfı temsil edecektir. Tüm 

öğrencilerinizi tebrik ediyor,  
ilçede bizi temsil edecek 2- A 

sınıfına başarılar diliyoruz.

5. SINIFLARDA 
TEMSiLCiMiZ
Geleneksel Çocuk 
Oyunları "Kaleli Yakar 
Top" ta 5. sınıflar 
arasında yapılacak 
müsabakalarda, 
okulumuzu 5/A 
sınıfı temsil edecek. 
Öğrencilerimizi tebrik 
eder, müsabakalarda 
başarılar dileriz.

KALELi
YAKARTOPTA
TEMSiLCiMiZ
Geleneksel 
çocuk oyunları 
şendiğinde, sınıflar 
arasında yapılan 
elemeler de finale 
kalan 4-B ve 4-C 
sınıfından mücadeleli geçen 
yarışmanın ardından “KALELİ 
YAKARTOP" ta ilçede okulumuzu 
4-B sınıfı temsil edecektir. 
Başarılar dileriz.

5/A

2/A ve 3/B SINIFLARINI
TEBRiK EDERiZ!
Geleneksel Çocuk Oyunlarında okulumuzu başarıyla 
temsil eden 2/A ve 3/B sınıfı öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi tebrik ederiz. Okulumuza kupa ile gelen 
ekibimizi arkadaşları büyük bir coşku ve tezahüratla 
karşıladılar. Hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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TEBRiK EDiYORUZ
Zeka oyunları ilçe turnuvasında mangala oyunu 
kategorisinde yarışmaya katılan öğrencilerimiz başarıyla 
okula döndü. İlkokul mangala oyunu ilçe birinciliğini 3D 
sınıfı öğrencimiz Vildan Elif Güngör kazandı. Yarışmaya 
katılan Muzaffer Ayberk Işık'ı, ilçe birinciliğini alan Vildan 
Elif Güngör'ü ve onları turnuvaya hazırlayan öğretmenimiz 
Elif Korkmaz'ı tebrik eder, 6 Nisan da yapılacak il 
turnuvasında öğrencimize başarılar dileriz.

SATRANÇ TURNUVASINDA
BAŞARILI OLAN

ÖĞRENCİLERİMİZE
MADALYALARI DAĞITILDI

Okulumuzda yapılan satranç turnuvalarında derece 
yapan öğrencilerimize madalyaları okul bahçemizde 

gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Başarılı 
öğrencilerimizi kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize 

teşekkür ediyoruz.

16 ilçeden 16 
oyuncunun 
katıldığı mangala 
turnuvasında, 
okulumuzu temsil 
eden ve ilçe birincisi 
olan  3/D sınıfından 
öğrencimiz Vildan 
Elif Güngör Sakarya 
ikincisi oldu. 
Öğrencimizi ve 
öğretmenlerimizi 
tebrik ederiz.

ViLDAN'I
TEBRiK EDERiZ!

ÖĞRENCiLERiMiZi VE ÖĞRETMENiMiZi
"MANGALA BiZDEN SORULUR"
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2/B VE 2/C
ÖĞRENCİLERİNİN
UÇAN BALONLARI
RENGARENK!
2/B ve 2/C sınıfı öğrencileri ilkokul sosyal etkinlik 
derslerinde bu sene ahşap boyama yapıyorlar ve 
ilk objeleri odalarına asmak için yaptıkları uçan 
balonlardı. Rengarenk ve çok başarılı bir şekilde 
boyadıkları objelerini okulumuzun girişindeki 
sergi alanında gururla sergilediler. Öğrenciler ve 
öğretmenlerimiz, sonuçtan çok memnun oldular.
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NEVALI 
SANATKARLAR 
İŞBAŞINDA
Çarşamba günleri gerçekleşen Sosyal 
Etkinlik derslerinde öğrencilerimiz çok 
çeşitli dallarda eğitim almaya devam 
ediyorlar. Minik sanatkarlar büyük 
bir titizlikle ve özenle çalışmalarını 
tamamlamaya gayret ediyorlar

SOSYAL 
ETKiNLiKLERiMiZ 
BAŞLADI!
2019-2020
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 
Sosyal Etkinlik derslerimiz, 
02.10.2019 Çarşamba günü 
başladı. Öğrencilerimizin 
hepsinde yeni birşeyler 
öğrenmenin ve denemenin 
mutluluğu ve heyecanı vardı. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da verimli dersler geçirip 
güzel sonuçlar alacağımızı 
umuyoruz. Öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz.



Neva’dan Haberler www.ozelneva.k12.tr78

Eğitimde, Bilimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi...

Özel Neva Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, 
ara tatili İl Ormanı'nda öğretmenleri ile 
birlikte kamp yaparak geçiriyorlar. Hem 
ders görmeye devam ediyorlar hemde 
sonbaharın eşsiz güzelliklerini doğa ile 

iç içe yaşama fırsatı buluyorlar.
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mTelefon : 0264 276 92 03-04

Faks : 0264 276 92 05
E-mail : ozelaltincocuk@hotmail.com

Bahçelievler Mh. 738. Nolu Sk.
No: 5/A Serdivan / SAKARYA

Tel: 0264 276 46 94 - 95
Faks: 0264 300 10 04
Kurtuluş Mah. 506 Sk.

(Eski Reji Sokak) Çoruh Ekmek Arası
No: 12 Adapazarı/Sakarya

Telefon: 0 (264) 278 78 62
Faks: 0 (264) 278 78 64
Kurtuluş Mah. Eyüp Sk.
(Bilge hastanesi arkası)

No: 13 Adapazarı/Sakarya

Telefon: 0264 300 10 01-02
Faks: 0264 300 10 04

Bahçelievler Mah. 738. Sokak No:5
(Altınova Minibüs Yolu Üzeri)

Serdivan / SAKARYA


