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Örnek Sınıf-Öğrenci seçimlerimizi gerçekleştir-
dik.Ekim ayı örnek sınfımız 7-B sınıfı seçilmiş-
tir.Örnek öğrencilerimizi ve sınıfımızı tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz. 
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 7. sınıf öğrencilerimiz, çağ kapatıp çağ açan 
Fatih Sultan Mehmet’in bizlere emaneti Şehr-i    
İstanbul’un fethini konu alan Panorama 1453 Tarih 
Müzesi’ni ziyaret ederek bu muazzam zaferi yaşa-
ma imkanı elde ettiler. 
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 Fen bilimleri zümresi tarafından organize edi-
len Ayın Evreleri Modelleri Sergisi’nde öğrenci-
lerimiz, hazırladıkları renkli Ay’ın evreleri model-
lerini sergileme fırsatı buldu. Öğrenciler için der-
si daha zevkli hale getirmek  ve konunun pekiş-
mesi amacıyla organize edilen sergiye çok sayı-
da öğrenci yaptığı Ay’ın evreleri modelleri ile ka-
tıldı.  
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  Ortaokul öğrencilerimiz Osmanlı sultanlarının 

ikametgahı ve devletin yönetim merkezi olan   

Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiler. Sarayın divan 

odasını, silah koleksiyonunu, kutsal emanetlerini 

ve köşklerini gezen öğrenciler tarihe şahitlik eden 

bu sarayın havasını soludular.  
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 Türkçe zümresinin "Kitapla arana sadece ayraç 
girsin." sloganıyla   hazırladığı "Kendi ayracını ken-
din yap!" etkinliği kütüphanede gerçekleştirildi. İlko-
kul ve ortaokuldan çok sayıda öğrenci kendi zevk-
lerine göre ayraçlarını hazırladılar. 
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 8.sınıf öğrencilerimiz sınav koçlarıyla birlikte 

Aden Boğazköy Tesisleri’ne giderek doğayla iç 

içe, eğlenceli bir gün geçirdiler. Güne keyifli bir 

kahvaltıyla başlayan öğrencilerimiz, ormanda 

yürüyüş   yapıp, oyunlar oynayarak sınav stresi-

ni üzerlerinden atmış oldular.  
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  Ortaokul öğrencilerimiz İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ni gezerek Anadolu ve Mezopotamya 'da 
İlk Çağ’da kurulan medeniyetlere ait buluntuları 
incelediler. Arkeolojik kazılar sonucunda bulu-
nan eserler, öğrencilerimize İlk Çağ insanlarının   
yaşantıları hakkında ipuçları verdi.  
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 5.sınıf öğrencilerimiz kitap okumanın önemi-
ne dikkat çekmek için Türkçe dersinde tişörtleri-
ne içlerinden geleni resmettiler. Etkinlik boyunca 
oldukça eğlenen öğrencilerimiz, teneffüste de   
tişörtleriyle okul koridorlarında gezerek farkında-
lık oluşturmaya çalıştılar. 
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 6-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen         
Codeweek Haftası’na, Özel Sultan Fatih Koleji 
öğrencileri Kodlama - Robotik ve 3 Boyutlu      
Tasarım etkinlikleri düzenlenleyerek katılım sağ-
ladılar.  
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 Din kültürü ve ahlak bilgisi zümresinin dü-

zenlemiş olduğu öğle namazı buluşmaları etkin-

liği öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla 

gerçekleşti.   
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 Ortaokulumuz öğrencilerinin oylarıyla gerçek-
leşen, oldukça heyecanlı ve rekabetin üst seviye-
de olduğu ortaokul başkanlık seçimi sonucunda        
7/B sınıfı öğrencilerinden  Fatih Sevim  okul baş-
kanı olmaya hak kazandı. Yardımcılığına ise 8/B 
sınıfından Enes Vanlıoğlu seçildi. Görevlerinde 
başarılar dileriz. 
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 6.sınıf öğrencilerimiz, hazırladıkları Güneş Siste-
mi modellerini sergilediler. Güneş Sistemi ile alakalı 
çok sayıda modelin bulunduğu sergi, gün boyunca 
okulumuzun 3.katında açık kaldı. Öğrenciler yete-
neklerini de ortaya koyarak büyükleri bile kıskandı-
racak bir sergiye imza atmış oldular. 
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 8.sınıf öğrencilerimize LGS hazırlık süreciyle ilgili 

bilgilendirme ve motivasyon semineri yapıldı. Müdür 

yardımcısı, bölüm başkanı ve rehber öğretmeni ta-

rafından verilen seminerde öğrenciler, sınavla ilgili 

teknik konularda ve hazırlık sürecinde dikkat etme-

leri gereken durumlar hakkında bilgilendirildi. 
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 Öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini ve ders 
içi ilerlemelerini görmek amacıyla online olarak 
Track Test sınavı uygulanmıştır. Tabletler üzerinden 
öğrenciye özel olarak uygulanan bu sınavda öğren-
cilerimiz başarılı olmak için oldukça gayretliydiler. 
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 Öğrencilerimiz, geleceğimize yön verecek 

olan kodlama, robotik ve 3d tasarım dersleriyle   

hem eğleniyor hem öğreniyorlar. 
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 Matematik zümresi tarafından düzenlenen Koç 
Müzesi’ndeki Eğlenceli Matematik Dünyası’nda 
5.sınıf öğrencileri Mimar Sinan’ın köprü inşasında 
prizmaları nasıl kullandığını, Haliç Köprüsü’nün 
örüntüler yardımıyla nasıl inşa edildiğini ilgi ile din-
leyerek öğrendiler. Ardından 3 boyutlu matematik 
etkinlikleri yaparak eğlendiler. Gezimiz Zeytinyağı 
fabrikasında gerçek zeytinyağının nasıl işlendiğini 
öğrenerek sona erdi. 
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 Türkçe zümresi tarafından 5.sınıf öğrencilerine  
kelime yarışması düzenlendi. Öğrencilerimizin 
kelime hazinelerine yeni sözcükler kazandırmak 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz yarışmada öğrenci-
lerimiz hem eğlendiler hem öğrendiler. 

 

KELİME AVCILARI YARIŞMASI  
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 Birliğin ve beraberliğin, kardeşliğin, paylaşma-
nın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan Aşure 
Günü okulumuzda büyük bir coşkuyla kutlandı.  
Öğrencilerimize öğretmenleri tarafından okulumuz 
yemekhanesinde hazırlanan aşureler ikram edildi. 
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ÇOCUĞUN KAYGISINI AZALTMAK İÇİN NELER  YAPILABİLİR 

  Her şeyden önce çocuğunuzu ger-

çek kapasitesi ile kabul edin. Çocuğu-

nuzdan beklentileriniz kapasitesi ile 

doğru orantılı olsun. 

  Öğrenciden günün tamamında 

ders çalışmasını beklemeyin. Çünkü ço-

cuğunuz bir robot değil sizler gibi farklı ihtiyaçları olan her biri farklı 

özelliklere sahip saygın bireylerdir. 

  Sürekli olarak çocuklarınızı hadi kalk derslerine çalış diyerek uyar-

mayın. Sürekli yapılan uyarıların ya hiçbir etkisi olmaz ya da tam tersi 

olumsuz bir etki yaratır. 

  Uyarmak yerine bugün hangi dersini çalışmayı planlıyorsun gibi ifa-

deler kullanın. Böyle ifadeler hem çocuğa sorumluluğunu hatırlatır hem 

de öğrencide inisiyatifin kendinde olduğu algısını yaratarak öğrencinin 

kişilik gelişimine ve başarısına katkı sağlar. 

  Çocuğunuza hedeflerini sorun. Bu hedeflerine ulaşmak için nasıl 

bir çalışma planı uygulayacağını öğrenin. 

  Aile olarak bu hedeflerine ulaşması için maddi ve manevi olarak 

elinizden gelen desteği verebileceğinizi belirtin.  

  Kaygı bulaşıcıdır sizler ne kadar rahat olursanız çocuklarınızda o ka-

dar rahat olurlar. Kaygı duysanız dahi duygularınızı kontrol ederek çocu-

ğa yansıtmamalısınız. 

  Çocuğunuz deneme sınavlarından düşük puan aldığında arkadaşla-

rı ya da kardeşleri ile kıyaslamayın. Her öğrencinin bireysel özellikleri 

yetenek ilgi ve değerleri birbirinden farklıdır. 



  SAYI:06                                                                     YIL:2018                                        SULTAN FATİH ORTAOKULU BÜLTENİ 

/SultanFatihKoleji              /sfkoleji                  /sfkoleji 

 

DOĞRU DAVRANIŞ NASIL OLMALI 

 Deneme sınavlarını öğrencinin eksiklerini telafi edebileceği fırsatlar 

olarak görün. Başarısız olduğu dersler için destek almasını sağlayın. 

 Planlı çalışırsa hedeflerine ulaşma şansının daha yüksek olabileceğini 

hatırlatın. 

 Negatif motivasyondan uzak durun. Böyle gidersen asla iyi puan ala-

mazsın, senin o kızdan neyin eksik, aman bizi utandırma şeklindeki sözle-

rin olumlu hiçbir etkisi olmadığı gibi çocuğu üzer, özgüvenini yitirmesine 

sebep olur. 

 Çocuğunuza güvendiğinizi, onu sevdiğinizi sınav sonucunun ne olursa 

ona karşı olan bu duygularınızın asla değişmeyeceğini bilmesini sağlayın. 

 Çocuğunuz düzenli bir şekilde çalıştığı halde sizin hayal ettiğiniz başa-

rıya ulaşamamışsa bile onu düzenli çalışmasından dolayı kutlamayı unut-

mayın. Unutulmamalıdır ki gelecekteki başarıları için kazandığı okulu sev-

mesi ve mücadele etmesi gerekir. Çok iyi okullarda da başarısız ve mutsuz 

öğrenciler olabildiği gibi orta düzey okullardan da çok başarılı ve mutlu 

öğrenciler çıkabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNUTULMAMASI GEREKENLER 

Son olarak zekanın kalıtımla da ilgisi olduğu gerçeğini unutma-

yalım. Bizlerin kendi kapasitemizi belirleme gibi bir şansımızın 

olmadığı gibi çocuklarımızın da böyle bir şansı yok. Önemli olan 

her biri eşsiz bir hazine olan çocuklarımızı kendi kapasiteleri ve 

yetenekleri doğrultusunda mutlu ve başarılı olarak yetiştirelim. 

 Özel Sultan Fatih Ortaokulu Rehberlik Servisi 


