
 

23 Nİ SAN ULUSAL EGEMENLİ K VE 

ÇOCUK BAYRAMİ 

 

KUTLU DOG UM 

Sevgili Öğrencilerimiz  

Sınav hakkında olumsuz düşünce ve sohbetlerden uzak durun, kazanamayacağım, ba-

şaramayacağım gibi içsel konuşmalar yapmayın. 

 Sınav performansınızı etkileyebilecek aktivite ve faaliyetlerden uzak durmanız siz-

lerin yararına olacaktır. 

 Sınav yaklaştıkça yeni konu öğrenmek yerine konu tekrarı yapın. 

 Günlük aktivitelerinizi değiştirmeyiniz. 

 Diğer günlerdeki gibi okula gitmek için hazırlanın ve kahvaltınızı yapın. 

 Okullarımızda sizlere yardımcı olacak öğretmenlerimiz olacak ve onların sizlere ve-

receği tavsiyelere mutlaka uyunuz. 

 Sevgili öğrenciler şunu unutmayınız bu sınavlar sadece birer fırsattır. 

Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle başarılar dilerim. 

  

Erkan GÜZEL 

Okul Müdürü 
  



5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi "sivil toplum 

kuruluşları" konusunu daha anlaşılabilir 

hale getirmek için "Sigaradan Koruma 

Ekibi" adıyla okulumuzda sivil toplum 

kuruluşu kurduk...Amaç sigara kullanan 

insanları sigaradan kurtarmak...Bunun için 

Öğretmenler Odasına ve okulun farklı 

yerlerine afiş astık ve konu ile ilgili basın 

açıklaması yaptık...  



Trafik denilince aklımıza taşıtlar gelir. Fakat trafik, sa-
dece taşıtlardan ibaret değildir. İnsanlar ve hayvanlar 
da trafiği oluşturan olgular içindedir. Taşıtların, insanla-
rın ve hayvanların, yollar üzerindeki her türlü hareket-
lerine trafik diyoruz. 
  
Hızla artan taşıt sayısıyla birlikte, trafik sorunu da art-
mıştır. Ülkemizde her yıl binlerce insan trafik kazalarıy-
la hayatını kaybetmektedir. Trafik canavarıyla mücade-

le etmenin tek yolu, trafik kurallarına uymaktır. Bilgisiz 
ve cahil insanlar, trafik kurallarına uymayarak ölen in-
san sayısının artmasına sebep olmaktadır. 
  
Trafik Haftası, trafik kurallarının anlatılmasında önemli 
bir zaman dilimidir. Trafik kurallarını öğrenerek ve çev-
remizdeki insanlara öğreterek, bu haftanın amacına 
ulaşmasına yardımcı olabiliriz. 
  

Cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarından 
yürümeli, karşı kaldırıma yaya geçitlerinden 
geçmeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken, önce so-
la, sonra sağa ve tekrar sola bakarak geçmeliyiz. 
Trafik polisinin olmadığı yerlerde, trafik ışık ve işa-
retlerine dikkat etmeliyiz. Üst geçit olan yerlerde 
mutlaka üst geçidi kullanmalıyız. Taşıtlara asılma-
malı ve taşıtlar durmadan inip binmemeliyiz. Taşıtla-
rın sağından inip binmeliyiz. Taşıt pencerelerinden 
kollarımızı ve başımızı çıkarmamalıyız. Duran bir taşı-
tın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz.  

Geç gitmek, hiç 

gitmemekten iyidir... 

Yaya geçidinden 

geçmek uygarlığın 

gereğidir. 

Trafik sevgi, 

saygı ve 

hoşgörüyle 

güzeldir. 



 

GÖDEKLİ’ DE BAYRAM HER ZAMANKİ GİBİ DOLU DOLU GEÇTİ. İLKOKUL VE 

ORTAOKUL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN HAZIRLADIĞI BİRBİRİNDEN GÜZEL 

GÖSTERİLER BAYRAMA RENK KATTI.  

23 Nİ SAN OKUL GO RU NTU LERİ Mİ Z 



Tören Sonrası 



 

 

 

Kazanmak aşırı etkiliyorsa bu anlayışı kısa sürede kaybetmeyi 

beraberinde getirir. Kaybetme insanları yaşama sevincinden 

uzaklaştırıp karamsarlığa götüryorsa burada kaybetmek sonuç 

olmaktan çıkıp hayatın gayesi anlamına gelir ki buda bu anlayı-

şa sahip insanların felaketi olur.  

 

Normal hayatta ve spor yaşamında bu iki sonucunda var oluş 

gayesi olarak algılanmaması için öncelikle kazanmak ve kay-

betmek kelimelerine yüklediği anlam çok önemlidir. 

Hayati anlam taşıyan bu iki kelimenin insanlar arasındaki ileti-

şimde ne kadar etkili olduğunun bilincinde olmak ve bunların 

sadece bir sonuç olduğunu kabul edebilmek toplumun huzur ve 

refahı için çok önemlidir. 

Bu konuda ailelerin çocukları üzerinde ki sorumlukları oldukça 

fazladır. Çocuklar doğumdan itibaren bu doğrultuda eğitilmeli 

ve yönlendirmeler yapılarak olumlu gelişmeler sağlanmalıdır. 

Aileler kazma yada kaybetme kelimelerinin sadece bir sonucu ifade ettiğini çocuklarına öncelikle 

anlatarak daha sonrada yaşatarak öğretmelidirler. 

Spor bu konuda en etkili uygulama ala-

nıdır. Çocuklarını küçük yaşlarda okul 

içi spor faaliyetlerine yönlendirmeli ve 

müsabakalara katılmaları için destek 

vermelidirler. Çocuk küçük yaşta ka-

zanmak ve kaybetmekle yüz yüze gel-

melidir ki bu sonuçlara karşı olumlu 

tepkiler vermeyi öğrensin. Okul döne-

mi içerisinde ilk öğretimden orta öğre-

tim sonuna kadar düzenli,sistemli ve 

disiplinli olarak spor faaliyetleri içeri-

sinde yer alan çocuk,gençlik ve yetiş-

kinlik çağına gelene kadar kazanma ve 

kaybetmeyi defalarca yaşamış olacak-

tır. Sporda barış,sevgi,dostluk ve huzu-

run sağlanması için çok önemlidir. 

“Kazanmak ve kaybetmek sadece bir sonuçtur,önemli olan bu sonuçlara karşı olumlu tepkiler ver-

mektir”. 

SPORDA KAZANMAK YA DA KAYBETMEK 

İlçe genelinde yapılan 1500 metre koşu 

yarışmasında  2 öğrencimiz dereceye girdi.  

5 B sınıfından ATEŞ EREN 2. olurken ENİS İDİS 4. olarak 

derece aldı.  

2 Öğrencim
izden 

Derece 



Yabancı Dil   Köşesi 



Kutlu Doğum Haftasında öğrencilerimiz Peygamber Efendimiz ile ilgili sözlerin bulunduğu kitap ayracı ve şeker 

dağıttılar. Ayrıca panolarımızı en güzel şekilde süslediler.  

KUTLU DOG UM 

Velilerimiz ise okulumuzda Kutlu Doğum 

nedeniyle yemek ikramında 

bulundular... 

VELİ LERİ Mİ ZEDEN 

 



 

Sevgili peygamberimizin dünyaya teşrifleri kutlamak için düzenlenen ve doğum günü olan 20 

nisanı da içine alan haftaya kutlu doğum haftası denmektedir.Bu haftada değişik etkinlikler dü-

zenlenmkte ve kutlamalar yapılmaktadır. 

Peygamber efendimiz dünyaya geldiği zaman bir çok 

mucizevi olaylar meydan gelmiştir.Onun varlığı dünya-

yı aydınlatmıştır.Son peygamberimiz olan Hazreti Mu-

hammed gerek İslamdan önce gerek ise İslam dinin-

den sonra ve yaşadığı dönemlerde hep örnek ve güzel 

ahlakı ile bilinmketdir.Kendisine peygamberlik gelme-

den önce bile Emin denilmektydi.Bu da insanların ona 

ne kadar güvendiğini ve onun dürüstlüğünü takdir et-

meleri anlamına gelmektedir. 

İslam dini ile müşerref olduktan sonra tüm insanlık ka-

ranlıktan çıkmaya başladı.23 yıl boyunca kendisine gelen vahiyleri bildirdi ve insanlık için,doğru 

yolu bulmaları için çalıştı.İnsanların cahilliye devrinde yaptığı hatalardan dönmeleri için müca-

dele etti.İnsan haklarının kadın haklarının savunucusu oldu.Bu onun peygamberlik görevlerin-

dendi.Dinimizin ne kadar güzel ve adalet ile olduğunu anlamak için onun yaşantısına bakmak 

Kutlu
 D

oğu
m

 

Haft
as

ı  

  



Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. 
Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geç-
seler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlen-
meye başlarlar. Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler. 
 
Baca eğri de olsa duman doğru çıkar. 
Dürüst, doğru, iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan, ne denli bozuk, elverişsiz ortamlarda 
bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. Bu durum nesneler için de geçerlidir. 
 
 
Çabuk parlayan, çabuk söner. 
1. Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar. Ancak öfkelenip kızdıkla-
rı gibi de çabuk sakinleşirler. 2. Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde, kimi yolları kullanarak, yasa ve 
kurallara uymaksızın önemli mevkilere, makamlara çok kısa zamanda gelirler; ancak o görevin ehli, 
o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden uzaklaştırılırlar. 
 
Dağ başı dumansız olmaz. 
Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa, 
toplumda yüksek mevkilere, makamlara çıkan ve sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik 
olmaz. 
 
 
Faydasız baş mezara yaraşır. 
Mademki yaşıyor, o hâlde bir işe yaramalıdır insan. Ne kendisine, ne de etrafına bir yararı, bir kârı 
dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur. 
 
Gafile kelâm, nafile kelâm. 
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. O, 
bildiği gibi hareket eder. Dolayısıyla ona söylenecek her söz boşa gider. 
 
Haddini bilmeyene bildirirler. 
Hemen herkesin toplumda belli bir konumu, sınırı ve yetkisi vardır. Bulunduğu durumu söz ve dav-
ranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler, cezalandırılırlar, yola getirilirler. 
 
Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 
Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında, işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem, bir araç-gereç deği-
şikliği girişiminden kaçınılmalıdır. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. Bu 
tür girişimler için en uygun zaman kollanmalı, değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır. 
 
Kalıp kıyafetle adam, adam olmaz. 
Ne kadar güçlü, gösterişli, sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun; bu vücudu ne kadar iyi, güzel ve 
çekici giyim, kuşamla donatırsa donatsın, bütün bunlar kişiyi değerli kılmaz. Kişiyi değerli kılan güzel 
ahlâkı, becerisi, üretkenliği, bilgisi ve çalışkanlığıdır. 
 
Lâfla peynir gemisi yürümez. 
Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tut-
maktan ziyade harekete geçip uygulamak ve çalışmak lâzımdır. 
 
Ne ekersen onu biçersin. 
Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Birine kötülük yapan ondan kötülük, iyilik yapan da iyilik 
görür. 



8. sınıf öğrencilerimizi sınav öncesi motive etmek ve önceki yıllarda mezun 

ettiğimiz öğrencilerimizi ziyaret etmek amacıyla Iğdır’daki  liselere gezi 

düzenledik. 

İG DİR’ DAKİ  Lİ SELER GEZİ  DU ZENLEDİ K  



 

NASIL SORUMLU BİR İNSAN 

OLURUZ? 

Güvenilir ol ve insanlara güven; bir 

şeyi yapmaya söz verdiğinde sözünde 

dur. 

Kendi işine önem ver. Senin yapman 

gerekenleri başkalarına yaptırma. 

Davranışlarının sorumluluğunu al; 

mazeret bulma ya da başkalarını 

suçlama.  

Aklını kullan; harekete geçmeden 

önce düşün; davranışlarının sonuçlarını 

düşün. 



 

 

 

 

 

 

 

• Her ne yaşamış ve yaşayacak olursan ol, bu sınavın sonucu neleri belirleyecek olursa olsun. 

Unutma bu sadece bir sınav. 

• Sınavlar Çarşamba-Perşembe günleri yapılacak bu nedenle bu hafta sonunda artık ders ça-

lışma. Kafana takılanlar varsa göz atabilirsin. Tatilin keyfini çıkar, rahat ol istediklerini yap. 

• Salı akşamı sınavda yanına alacaklarını hazırla. Sınav giriş belgen ve kimliğin yanında ol-

sun. 

• Sınav sabahı kahvaltı için farklılık yapma. Her sabah ne yediysen sınav sabahı da onu ye. 
Özellikle iyi geçen deneme sınavlarını hatırla o sabahlar ne yediysen benzer bir kahvaltı yap-
mak iyi gelecektir. 

• Her akşam kaçta yatağa girdiysen sınav akşamları da öyle yap. Uyuyamıyorsan da yatak-

tan çıkma.  

• Sınav günü ne giymek istiyorsan onu giy. Rahat olması seni iyi hissettirmesi önemli. Açık 

renkleri tercih edebilirsin. 

UNUTMA BU 
SADECE BİR SINAV 
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