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İçindekiler
İDEAL'DE "OKULA KABUL
SINAVI"

OKULUMUZDA DERSLERİMİZ
NASIL İŞLENİYOR?

BAŞARILARIMIZ!

DERS DIŞI ETKİNLİKLERDE
NELER YAPIYORUZ?

OKULUMUZA BAHAR GELDİ!



OKULA KABUL
SINAVI'NA YOĞUN
İLGİ
AMACIMIZ İDEALLİ  OLMAK

19-20 Şubat tarihlerinde
gerçekleştirilen "İdeal Koleji
Okula Kabul Sınavı"na binlerce
öğrenci katıldı. Öğrencilerimiz
yeni dönemde İdeal Okullarının
ayrıcalıklarından yararlanmak
için ter akıttı. 

Titizlikle hazırlanan soruları
çözerken zorlanan öğrencilerin
çabası ise görülmeye değerdi. 

TEŞEKKÜRLER KONYA!

Okul tercihlerini İdeal
Okullarından yana kullanan
binlerce öğrenciye ve
kıymetli velilerine içtenlikle
teşekkürlerimizi sunarız.
Başvurunun ve katılımın
çok yüksek olduğu
sınavımıza gösterdiğiniz
ilgi bizleri çok memnun
etti. 

Okulumuzun indirimli
kayıtlarından faydalanmayı
da unutmayın!



Bir Başarı
Hikâyesi

Okulumuzun Meram şubesi  öğrenci ler inden Murat  Hidayet Şen isimli  öğrencimiz
"Muay Thai  Genç Erkekler"  yar ışmasında Konya bir incisi  olmuştur.  Başarı l ı

öğrencimizi  yürekten tebrik eder ,  okul  olarak her zaman arkasında olduğumuzu
bel i r t i r iz.  Daha nice başarı lara. . .



10-C KİTAP OKUYOR!
Okulumuzun en renkli sınıflarından biri olan 10-C bu ay kitap okuma açısından
arkadaşlarına örnek oldular. Kitap okuma saatlerini asla boş geçmeyen sınıfımızı
tebrik eder, bu örnek davranışın diğer sınıflarımıza da yansımasını yürekten
dileriz. Aferin 10-C!



Peyami Safa ve
Orhan Veli Zamanı

KİTAPSIZ BİR İDEAL DÜŞÜNÜLEMEZ!

Okulumuzun edebiyat öğretmenlerinden Vasfettin
Yağız bir gelenek haline getirdiği kitap okuma
etkinlikleri bu ay da çok renkli görüntülere sahne oldu.
Peyami Safa'nın kült eseri "Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu"nu ve Orhan Veli'nin "Bütün Şiirleri"ni okuyan
öğrencilerimiz edebiyatın tadına vardılar. 

ANLATAMIYORUM

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar
güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz
olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım,
duyuyorum;
Anlatamıyorum.

Orhan Veli Kanık



Organları
Tanımaya Devam

Ediyoruz!

Okulumuzun biyoloj i  öğretmenler inden Selda Şimşek her ay olduğu gibi  bu ay da
öğrenci ler imiz iç in dokunarak,  görerek öğrenme yöntemini  seçt i .  Öğretmenimiz bu ay

akciğer konusunu işlerken sınıfa bir  adet de akciğer get irdi  ve solunum sistemini
uygulamalı  olarak gösterdi .  Ders bit iminde ise kul lanı lan ciğer  hayvan barınaklar ına

gönderi lerek ziyan edi lmemiş oldu.  Öğretmenimize bu çal ışmaları  iç in teşekkürler imizi
sunarız.  



Kendi Nanemizi Ektik

Organik beslenme, doğal yaşam gibi konulara önem veren okulumuz daha önce soğan,
fasulye gibi yiyecekler ekmiş, sirke yapıp o sirkeyle turşular kurmuştur. Baharın da
gelmesiyle bu faaliyetlerine yeniden başlayan öğrencilerimiz biyoloji öğretmenimiz Selda
Şimşek gözetiminde bu kez nane ektiler. Dokuzuncu sınıf öğrencilerimizin ektiği naneleri
merakla bekliyoruz. Kendilerine ve öğretmenimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 



Tam 12'den!
SINIFLAR ARASI DART YARIŞMASI

Okulumuzun beden eğitimi
öğretmenlerinden Alev
YÜCETAŞ'ın öncülüğünde
gerçekleşen sınıflar arası dart
turnuvasında birinciliği
dokuzuncu sınıflardan Nihat
Polat kazanırken ikinci on
birinci sınıflardan Hamza Kara,
üçüncü ise onuncu sınıflardan
Adem Can Polat olmuştur. 

Öğrencilerimizi ve kıymetli
öğretmenimizi yürekten tebrik
ederiz. 



Eğlenceli Kimya Dersleri
OKULUMUZUN EN AKTİF
ÖĞRETMENLERİNDEN BİRİ
OLAN ESRA YILDIRIM BU AY
DA ÖĞRENCİLERİ İÇİN
ÇEŞİTLİ DENEYLER
HAZIRLADI. DOKUZUNCU
SINIFLAR İÇİN "GÖRÜNMEZ
POTASYUM PERMANGANAT
DENEYİ" YAPARKEN
ONUNCU SINIFLARIMIZ İÇİN
"YAKMAYAN ATEŞ
DENEYİ"Nİ
GERÇEKLEŞTİRDİ.
ÖĞRETMENİMİZE
TEŞEKKÜRLERİMİZLE...



İSTİKLAL MARŞI
OKUMA

YARIŞMASINDA
BİZ DE VARIZ

Okulumuzun Meram şubesi  öğrenci ler inden Egemen Özcan isimli  öğrencimiz
"İst ik lal  Marşı  Okuma Yarışması"na katı ldı .  Türk tar ihinde önemli  bir  yere sahip

olan İst ik lal  Marşı 'nı  anlamak ve onu anlatmak,  yürekte hissetmek her Türk
gencinin asl î  görevler inden bir idir .  Öğrencimizi  bu medeni  cesaret inden ve bu
mil l i  şuurundan dolayı  tebr ik ederi ,  onu yarışmaya hazır layan öğretmenimize

teşekkürler imizi  sunarız.  



İdeal Koleji Her Yerde!

OKULUMUZUN TANITIMI İÇİN NEREDEYİZ?

Okulumuzun Konya'nın en köklü okullarından biri
olduğu su götürmez bir gerçektir. Bursluluk
sınavımızı duymayanlar olabilir diyerek sahaya
indik. Konya'nın gelenek haline gelmiş olan "Şivlilik
Kutlamaları"nda yerimizi aldık. Selçuklu Kongre
Merkezinde gerçekleşen etkinliklerde Aslı Bayazıt,
Özge Selbüz ve Seda Horasan büyük bir özveriyle
tanıtım broşürlerimizi dağıttılar. Kendilerine nu
çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 



2022 YKS'ye Hazırız
Okulumuzun 12. sınıf öğrencileri her zaman ayrıcalıklıdır. Her hafta girdikleri deneme sınavları,
sınava yönelik müfredat genişlemesi, bire bir soru çözümü, takip sistemiyle sınava hazırlanırlar.
Bunun yanında moral motivasyon açısından da çeşitli etkinliklere yer verilir. Bu ay sıklaşan AYT
denemeleriyle sınavın yaklaştığını hisseden öğrencilerimiz, kendilerinin organize ettiği yemekle de
moral buldular. Sınav senelerinin zorluğu göz önünde bulundurulursa öğrencilerimiz bu işi gayet
güzel götürmektedir. Kendilerine güveniyoruz. 



Artık Bir Basket
Takımımız Var!

Okulumuzun i lkokul  şubesinin minik öğrenci ler inden oluşan bir  basketbol  takımı
var art ık.  Yeni  kurulan bir  takım olmalar ına rağmen çıkt ık lar ı  üç maçın ik isinden

gal ibiyet le ayr ı lan minik adamlarımızı  tebr ik eder ,  onlardan daha çok başarı
beklediğimizi  bel i r t i r iz.  Onlar ı  büyük bir  gayret le çal ışt ı ran Alev öğretmenimizi  ve

kıymetl i  antrenörümüzü tebrik ederiz.  



Öğrencilerimizden Gelenler
S E R R A  T A N

Artık değilim eskisi gibi
İnsanları kırmamak için yapan elinden geleni

Kendimi bi tık daha önemsemeyi denedim
Galiba insanlık vazifelerimden birini yerine getirdim

 
İnsanlar çok basit varlıklar

Değer düştükçe talepleri artar
Eskisi gibi değilim artık herkese şaklabanlık yapan

Umrumda değil dünya tersine dönse bana ne yazar
 

Bir hayal ölüyor diğeri canlanıyor
Ama ben gittikçe öldürüyorum ceninleri

Uyum sağlamak bir yere kadar artık gözlüyorum cenneti
Ama oynamıyorum artık ölümü kaçış olarak gören eski beşeri

 
Artık daha değerli canım

Birsinin beni iki kere kırmasına izin vermeden siliyorum bencilleri
Var artık hava yerine bulutlar kandan

21 gramlık ruh çıksa içimden size ne yazar
 

Bitmişlik hissi tükenmişlik hissi
Yok artık merkezimde insan gibi varlıkların yeri

Biz zamanı beklerken o bizi sallamıyo
Ertelemek yok artık yarınki nefesleri

 
 

            -Eskisi Gibi-


