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DÖNEM BAŞLANGICI

 1. ve 5. sınıfların okula başlangıcı bir hafta öncesinden gerçekleşmişti.

 İlköğretim haftası şiir ve yazıların okunması ile kutlandı. Tanışma ve 
oryantasyon çalışmaları yapıldı.



CUMHURİYET BAYRAMI

 29 Ekim 2015 günü cumhuriyetimizin kuruluşu, günün anlam ve önemini belirten 
şiir ve yazılarla kutlandı.



 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikeri çerçevesinde yazı ve şiirlerden oluşan törenler 
düzenlendi. İlkokul ve ortaokul panoları düzenlendi.

 24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri yapıldı. 



Kütüphane haftası etkinlikleri çerçevesinde 
okulumuzda kitap okuma etkinlikeri düzenlendi. 
Kitap okumanın önemi üzerinde duruldu.



12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABÜLÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA HAFTASI

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ
ANMA HAFTASI

 Her iki günde okulumuzda çeşitlli 
etkinlikerle ülkemiz tarihimiz için çok 
önemli yeri olan bu anma günleri 
törenlerle hatırlandı. Çanakkale filmi 
gösterimi sınıflarda projeksiyon 
yardımıyla yapıldı. Çanakkale Türküsü 
korosu hazırlandı. Mehmet A. ERSOY 
belgesel filmi izlettirildi.



İkinci Dönem İtibariyle Açılan 8. Sınıf 
Kursları

 Okulumuzun taşımalı olması çeşitli dez avantajları önümüze çıkarmasına rağmen 
hafta içi günlük 2 saat 5 branşta 49 öğrencimize ücretsiz kurs verildi.

 Bunu yeterli görmeyen idareci ve öğretmenlerimiz velilerle görüşerek, özel araç 
tutulmuş haftasonu Cumartesi günleri 35 civarında öğrencimizi imkanları dahilinde 
okula getirerek 4 saat ilave kursa tabi tutmuştur.

 Bununla beraber TEOG için yapmış olduğumuz deneme sınavlarında süreç yakından 
takip edilmiş, olumlu net artışları kaydedilmiştir.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI

 Törenlerle, geniş veli katılımıyla, coşkuyla kutlandı.



8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tanıtım Gezileri



8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tanıtım Gezileri



8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tanıtım Gezileri



SPORTİF FAALİYETLER
 Okulumuz beden eğt. Öğrt. Fatih GÜVEN rehberliğinde erkek öğrenciler 

arasında futbol, kız öğrenciler arasında voleybol turnuvası düzenlendi.



Spor; Dostluk, Barış ve Kardeşliktir.

 Kız öğrenciler voleybolda mücadele 
verdiler.



Voleybolda başarı elde eden takım 
madalya ve kupasını törenle aldı.



Futbolda başarı kazanan öğrenciler kupa ve 
madalyalarını törenle aldılar.



İlkokul Öğrencileri Arasında Satranç 
Turnuvası Düzenlendi.



YEREL PROJE:
O’nu en iyi kim anlatır yarışmasında 5-A sınıfı öğrencimiz Yeşim 
Aslı Tekin yarışmada başarı kazandı: Yine Yeşim Aslı TEKİN Ağrı 
okuyor projesinde derece kazandı. 



Yarın sizdeyiz projesi kapsamında 
öğretmenler veli ziyaretleri yapıyor.




