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EN İDEALİ BİZİZ!

HAZIRLAYAN
Rukiye KÖSE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN ÇIKIŞ NOKTASI
Bilindiği gibi canlılığın temel belirtisi harekettir.İnsan vücudunun eğitiminin önemli
bir parçası hareketle
sağlanır. İşte bu temel mantıkla hareketin temeli,beden eğitimi tarihini
Dilek ŞİMŞEK
oluşturmaktadır. Hareketin insan yaşamı
Beden Eğitimi Öğretmeni
ile bu sıkı ilişkisinden ötürü Beden Eğitimi ve Sporu değerlendirirken ilk
insanlardan başlamak doğru bir
yaklaşımdır
İnsanlık tarihinin başlangıcı ile birlikte spor değişik formlarıyla insan yaşantısına
girmiştir.İnsanlar ilk çağlarda
bilinçsiz olarak (spor amacı ile değil) bir yerden bir yere yürümüş, çay, dere ve su
birikintilerinden geçebilmek
için yüzmüş dikey ya da yatay çukurlardan atlamak gibi o dönemdeki yaşam
formunun bazı şekilleri daha
sonradan spor olgusunun doğuşuna neden olmuştur diye yorumlayabiliriz. İlk
çağlarda İnsanoğlu dönemin vahşi
hayvanlarından korunabilmek için saklanmak, kaçmak ve koşmak zorundaydı
.Dolayısıyla tarihin ilk koşuları
insanoğlunun yaşamını devam ettirmek için gerçekleştirdiği vahşi hayvanlardan
kaçış olarak nitelendirilebilir.
Yine o dönemlerde insanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için beslenmek
zorundaydı ve gerek taşlar gerek
mızraklar gerekse oklarla vahşi hayvanları öldürmek zorundaydı. Bunlar da
kuşkusuz tarihin ilk gülle atma, cirit
atma ve ok atma etkinlikleriydi. Dönemin gereği insanoğlu eşini seçmek veya eşini
korumak için diğer insanlarla
dövüşmek zorunda kaldı. Bunları da tarihin ilk güreş ve boks etkinlikleri adı ile
adlandırabiliriz.İlk insanlar doğal
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hareket etmişler ve bugünkü sporlarının temelini
atmışlardır.
Daha sonraki dönemlerde uygarlığın gelişiminin ardından insanoğlunda boş
zamanları değerlendirme kavramı
yani Rekreasyon adını verdiğimiz kavram ortaya çıktı.O kavramının ortaya çıkışı ile
birlikte boş zamanı olan
kesim, doğal olarak geçinmek için çalışmak zorunda olmayan veya ekonomik
durumu çok iyi olan kesimde spor
,yaşantılarının bir parçası olarak rol almaya başladı. Kısacası tarihten günümüze
kadar sporlar şu amaçlar için
yapılmıştır :
-Yaşamını devam ettirebilmek ve doğal ihtiyaçlarını karşılamak için
-Savaşlara hazırlanmak için
-Dinlerini ve tanrılarını anmak için
- Ülkelerin dış ülkelere açılabilmesi dostluklar kurması ve reklamlarını yapabilmek
için
-İnsanların güçlü, kuvvetli ve açık olarak diğer insanlara kendilerini ispat etmek için
-Boş zamanlarını değerlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak için
- Para kazanmak için (profesyonellik) spor yapılmaktadır.

Her şeyin ötesinde bir çocuğun fiziksel ve mental (zihinsel) gelişim sürecinde spor çok
önemli bir etki
yapmaktadır. Spor onun sağlığına ve gelişimine koyacağı önemli katkıların dışında
,onun kişiliğinin oluşumunda
paylaşma, ekip çalışması gibi günümüz dünyasında çok önemli olan kavramlarla
tanışmasına ve onları
benimsemesine yol açar.
Belirli bir zeka düzeyindeki insanların neredeyse tümü belirli bir eğitimden sonra
saygın mesleklerin sahibi
olabilirler .
Ama belirli bir fiziksel yapıya sahip insanların tümünün içinden ,belirli bir eğitimden
sonra sporcu ya da sanatçı
olma olasılığı çok ama çok düşüktür. Çünkü sporcu ve sanatçı olabilmek için devreye,
herkesin sahip olduğu
fiziksel ve zihinsel özelliklerin dışında yetenek adını verdiğimiz ve çok az sayıda insanın
sahip olduğu özellikler
gerekmektedir.
Bu nedenlerden dolayı sanatçılar ve sporcular özel insanlardır.
Ve unutulmaması gereken ülkelerin gelişmişliklerinde, bilim adamları sayısı kadar,
sanatçı ve sporcu insanlar da
önemli yer tutar.

İDEAL
KOLEJİNDE
DEPREM
TATBİKATI

Ülkemiz bir deprem bölgesi. Bunu yıllardır derslerde
görüyoruz ve zaman zaman acı da olsa bu afeti
yaşıyoruz. Deprem bir doğa olayıdır ve bunu
engellemek mümkün değildir. Depremi engellemek
mümkün olmasa da etkilerini en aza indirmek
mümkün. Öncelikle bu doğal afete hazırlıklı olmak,
deprem anında sakinliği korumak adına MEB
önderliğinde tüm Türkiye'de bir deprem tatbikatı
düzenlendi. Deprem anında ve sonrasında yapılması
gerekenler uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Tüm Türkiye'de, bütün okullarda eş zamanlı
olarak büyük bir deprem tatbikatı yapıldı. İdeal
Koleji ise olası bir depreme hazırlıklı olduğunu
gösterdi.

Deprem
öldürmez, bina
öldürür.

İNSAN MI DOĞAYA
HÜKMEDER, DOĞA MI
İNSANA HÜKMEDER?
İDEAL
KOLEJİNDE
MÜNAZARA
İdeal Koleji 02 Mart'ta büyük bir
heyecana şahit oldu. Dokuzuncu
sınıflardan oluşan "Maviciler" ekibiyle,
onuncu sınıflardan oluşan
"Garipçiler"ekibi kıyasıya yarıştırlar.

İNSAN MI, DOĞA MI?
"İnsan mı doğaya hükmeder, doğa mı
insana hükmeder?" konusunun
tartışıldığı münazarada iki tarafında
oldukça iyi hazırlandığı gözlerden
kaçmadı.
Doğanın insana hükmedeceğini
söyleyen Maviciler, münazara öncesi
sergiledikleri görsel şölenle göz
doldurdular. Bunun yanında iki tarafın
da heyecanı görülmeye değerdi.

KAZANAN
GARİPÇİLER!
İki tarafında oldukça iyi hazırlandığı
münazarada kazanan taraf insanın
doğaya hükmedeceğini savunan
Garipçiler takımı oldu. Takımı (Ömer
Taha, İhsan Eren, Umut, Kadriye, Asya
ve Nisa) ve danışman öğretmeni
(Rukiye Köse) tebrik ederiz.

İDEAL KOLEJİNDE BİR
BAŞARI DAHA!
İdeal Koleji Meram şubesinden bir başarı haberi daha geldi.
Okulumuzun orta okul öğrencileri, kıymetli fen bilgisi
öğretmenlerinin rehberliğinde bilgi yarışmasına hazırlandılar.
Bilim Kurdu Bilgi Yarışmasında dördüncülük kazanan
öğrencilerimizi ve öğretmenimizi yürekten tebrik ederiz. Siz bizim
gönlümüzün birincisisiniz.

SAYFA DÖRT | YOLCULUK

KİMYA
BAYRAMI
ZAMANI!
Okulumuzun en aktif öğretmenlerinden olan
kimya öğretmeni Esra Yıldırım bu ay "Kimya
Bayramı"nı büyük bir şölenle kutladı. 07 Nisan'da
kutlanması gereken kimya bayramı, ramazana
denk gelmesi sebebiyle bu yıl biraz erken
kutlanırken, kutlamalar büyük bir festival
havasına dönüştü.

Aylar süren hazırlığın gözler önüne serildiği
bayramda dokuzuncu ve onuncu sınıflardan oluşan
mini ekipler, arkadaşlarına deneyler hazırladı.
Bir ay öncesinden hazırlıklara başlayan
öğretmenimiz, okulun bütün panolarını kimya ile
ilgili notlarla donattı. Hazırlık aşamasında da büyük
bir titizlik gösteren öğretmenimizi ve emek veren
tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.

"İnsanı sadece
bilim ve sanat
yüceltebilir."

DENEYİ YAPANLAR BU KEZ
ÖĞRENCİLERİMİZ!
Yıl boyunca öğretmenleriyle birlikte yaptıkları deneyleri bu kez kendi başlarına yapan
öğrencilerimiz bu konuda oldukça başarı gösterdiler. Yakmayan ateş, kuru buz, fil dişi,
zıplayan yumurta gibi deneyleri profesyonelce gerçekleştiren öğrencilerimize
alkışlarımızı sunuyoruz. Deneylerin ardından bir de bilgi yarışması yapan
öğrencilerimize, ikişer kitap hediye edildi.

"KİMYA MUTLAKA DENEYSEL BİR
BİLİMDİR. SONUÇLARI VERİLERDEN
ÇIKARILIR VE İLKELERİ
GERÇEKLERDEN ELDE EDİLEN
KANITLARLA DESTEKLENİR. "

18 MART ÇANAKKALE
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA
GÜNÜ ETKİNLİĞİMİZ!
Birinci Dünya Savaşı'nın kırılma noktalarından, tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan,
bir milletin tarihin nasıl yazıldığını gösterdiği mücadelerden biri olan Çanakkale Savaşı
okulumuzda büyük bir saygıyla anıldı. Şiirlerin, yazıların okunduğu bu törende o anlar
hissedildi; şehitlerimiz ve Ulu Önder'imiz büyük bir saygı ve minnetle anıldı. Çanakkale
Zaferi şüphesiz ki şu an yaşadığımız hayatın kaynaklarından birisi. Bu şuuru anlamak
ve anlatmak dileğiyle...

08 MART
DÜNYA
EMEKÇİ
KADINLAR
GÜNÜ
Çalışanların büyük bir çoğunluğunun kadın
olmasıyla takdir toplayan okulumuz, bu özel
günü boş geçmeyerek kadın çalışanlarına pasta
yaptırdı.

Ülkemizde ve dünyada fiziksel, psikolojik, ekonomik
şiddete maruz kalan kadınların varlığının üzüntüsü
altında bir kadınlar günü daha geçti. Dünyada her
şeyin yarısının kadın olduğu gerçeğinin kabul
edileceği ve şiddetin her türlüsünün sona ereceği
günlerin gelmesi dileğiyle.

Her alanda
eşitlik, herkesin
hakkıdır!

OKULUMUZUN SPOR
PANOSUNU GÖRDÜNÜZ
MÜ?
Okulumuzun beden eğitimi öğretmenlerinden Dilek ŞİMŞEK, bu ay öğrencileriyle
birlikte bir spor panosu hazırladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak
bizlere gurur yaşatan sporcularımızın tanıtıldığı panoya verilen emek büyüktü.
Öğrencilerin dikkatini çeken bu panoda olimpiyat sporcularımız ve aldıkları
madalyalar da tanıtıldı. Bu güzel çalışma için kıymetli öğretmenimizi ve öğrencilerimizi
tebrik ederiz.

MASA TENİSİ TURNUVASINDA
KAZANAN CAFER!
OKULUMUZUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNDEN ALEV
YÜCETAŞ'IN DÜZENLEDİĞİ MASA TENİSİ TURNUVASI OLDUKÇA
RENKLİ GEÇTİ. KIRAN KIRANA BİR REKABETİN OLDUĞU
YARIŞMADA KAZANAN 10/A SINIFINFAN CAFER ÇETİNTAŞ OLDU.
ÖĞRENCİMİZİ VE KIYMETLİ ÖĞRETMENİMİZİ TEBRİK EDERİZ.

OKULUMUZUN
BİRİNCİSİNE
TEBRİKLER OKUL
YÖNETİMİNDEN!
Okullar arası "Muay Thai Genç Erkekler" yarışmasında birinci olan
okulumuz öğrencilerinden Murat Hidayet ŞEN'e okulumuzun yönetim
kurulu başkanı sayın Adnan SEVEN tebriklerini sunarken bir de plaket
takdim etti. Okul müdürümüz Nejdet Albay, okul müdür yardımcımız Şule
Canpolatın ve beden eğitimi öğretmenimiz Alev Yücetaş'ın da tebrik ettiği
Murat Hidayet Şen bu birincilik için okulumuza da teşekkürlerini sundu.
Tebrikler Murat, hep yanındayız!

"Spor yapan her birey,
başarılı ve sağlıklı birey
demektir."

PANELİMİZ VAR!
OKULUMUZUN EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİNDEN SAYIN
VASFETTİN YAĞIZ'IN DANIŞMANLIĞINDA DOKUZUNCU
SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ BİR PANEL DÜZENLEDİ. "YAPAY
ZEKA" ÜZERİNE YAPILAN PANELDE SAYIN HALE
PEKYATIRMACI KOORDİNE ETTİ. HERKESİN BEĞENİSİNİ
KAZANAN PANEL OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ. EMEĞİ GEÇEN
ÖĞRETMENİMİZİ VE ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDERİZ.

ÖNCE
TEMİZLİK
SONRA
YEMEK
Okulumuzun kıymetli biyoloji öğretmeni sayın
Selda ŞİMŞEK, bu ay alışılmışın dışına çıktı.
Öğrencilerine öncelikle temizlik yaptıran
öğretmenimiz daha sonrasında onlarla yemek
yiyerek anı oluşturdu. Öğretmenimizi ve
öğrencilerimizi bu anlamlı hareket için tebrik
ederiz.

Okulumuzun müdür yardımcısı sayın Şule
CANPOLAT'ın da katılımıyla renklenen etkinlik,
öğrencilerin de oldukça hoşuna gitti. Tebrikler
gençler!

EN İDEAL EĞİTİM!
Okulumuzun edebiyat öğretmenlerinden Rukiye KÖSE'nin "En İdeal Eğitim" projesi
tüm hızıyla çalışmalara başladı. Geri dönüştürülebilen ürünlerden oyuncak, toka,
yastık gibi ürünler ortaya çıkararak elde edilen gelirle bir otizm sınıfı açılması
hedeflenen projede öğrenciler oldukça aktif durumda. Boş olan her anlarında proje
odasına çıkarak emek veren öğrencilerimize ve bu imkanı veren okulumuza
teşekkürlerimizi sunarız.
Projenin bir diğer önemi ise Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitimde Bütünleştirici
Zirvesi"nden ilk onayı alması. Tohum Otizm Vakfıyla ortak düzenlenen kampanyaya
desteklerinizi bekliyoruz.

İDEAL ANA SINIFI GAZETESİ
YILDIZ ÖĞRENCİLERLE DOLU BU
SINIF DAHA ÇOK KONUŞULACAK!
2 centilmen erkek ve 4 tatlı kızdan oluşan toplam 6 kişilik bu
sınıf bu sene adından sıkça söz ettiriyor. Dilerseniz ana sınıfı
öğrencilerini daha yakından tanıyalım.

ANASINIFI TAM BİR YILDIZLAR GEÇİDİ
Her bir öğrencisinin farklı bir yeteneği olduğunu açıklayan Gülsüm Öğretmen her
gün yeni bir şaşkınlık yaşadığını söylüyor…

Çevreye duyarlı, doğayı koruyan ve
hayvansever öğrenciler yine bir
kediyi severken görüntülendiler.

Sanatın her bir dalına oldukça meraklı olan
anaokulu öğrencilerinin şu sıralar çalmaktan
en çok keyif aldıkları enstrüman piyano. O
dakikalardan bir kare sizlerle.

Sütü bile kaseyle içiyorlar!

Fotoğrafı görünce ‘’Uykuda mı çok yetenekli
acaba?’’ diye düşünebilirsiniz. Fakat sınıfın
sonsuz enerjisi, her daim mutlu olanı Kağan
İlbey Çağlan, gündüz uykusuna çok önem
verdiğini bu sayede günün ikinci yarısında
daha verimli çalıştığını söyledi.

RAZUNPEL MASAL DEĞİL GERÇEKMİŞ!
Yıldızlı eteğiyle Cumhuriyet Bayramını büyük
bir coşkuyla kutlayan Zümra Nur Polat
Rapunzel’i andıran mis kokulu sırma saçlarıyla
bütün okul öğrencilerinden büyük ilgi görüyor.
İnsanların yoğun ilgisinden memnun olduğunu
söyleyen Polat, o anlarda sessizliği tercih edip
sadece anın tadını çıkarıyor

Sınıfa geldiği ilk andan itibaren herkes tarafından
çok sevilen Muhammed Furkan Şimşir’in en
büyük hobisi oyun hamuruyla oynamak. Serbest
oyun saatlerinde tam manasıyla yaratıcılığını
konuşturan Şimşir, yaptığı her şeyle Gülsüm
Öğretmen’i çokça kez şaşırtmayı başarmıştır.
Sabahları ‘’Günaydıııııııınnn’’ demesiyle
etrafındaki herkese yaşam enerjisi veren Şimşir,
fotoğraftaki gibi gülümsediğinde bütün
olumsuzlukları unutturur.

RAPUNZEL’DEN SONRA ELSA DA BU SINIFTA
BİLİYOSUNUZ MU?
Devrik soru cümleleri ve futbol yeteneği ile
tanınan Asya Dila Şimşek, İdeal Koleji
koridorlarında rahat yürüyemiyor. 1.sınıftan
8.sınıfa herkes tarafından sevilen Şimşek
hayranlarına kayıtsız kalmıyor ve mutlaka halkı
selamlıyor.

HEM ARKADAŞ HEM KUZEN
Aralarındaki kuvvetli sevgiyi
sarılarak göstermeyi tercih eden
kuzenler objektiflere böyle yansıdı

GÜLSÜM ÖĞRETMENİN SAĞ KOLU!
Kendisi adeta bir sınıf başkanı. Arkadaşlarını
koruma ve uyum içinde vakit geçirme
konusunda oldukça başarılı olan Narin
Altıntop kendisine ‘Altın Kız’ denilmesini
istiyor. Sarı saçları ve güzel kalbiyle Gülsüm
Öğretmen tarafından ‘Altın Kız’ lakabına
layık görülmüştür.

Eylül ayında birinci sınıf öğrencisi olmaya
hazırlanan Altıntop süt dişlerinin çıktığını
gazeteye ilan vererek duyurmak istedi.

DİŞLERİNİ SIKARAK SEVENLER!
Sınıfın şen kahkakası, esmer güzeli Derin Su
Atasağun Barış Manço şarkılarıyla dans
etmeye bayılıyor. Repertuvarı oldukça geniş
olan Atasağun orff-ritim çalışmalarından
büyük keyif aldığını açıkladı.

Okul dışında da sıkı dostlar oyun parkında
kameralara böyle yakalandılar. Röportaj
vermemek için yukarı bakarak
görünmediğini düşünen Atasağun, sıkı dostu
Şimşek’in usta şoförlüğü sayesinde
basın mensuplarından böyle kaçtı.

DENEYLERİYLE...

MUTFAK ATÖLYELERİYLE...

SANAT ÇALIŞMALARIYLA...

DOSTLUKLARIYLA...

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey
yükselen yeni nesil, gelecek
sizindir. Cumhuriyeti biz
kurduk;onu yükseltecek ve
sürdürecek olan sizsiniz.’’
sözüne sahip çıkıyor ve bize
güvenmenizi istiyoruz. Çünkü
‘’BİZ CUMHURİYETİN GELECEK
YÜZÜYÜZ.’’

Bu harika sınıfın şanslı
öğretmeni Ümmü Gülsüm
Altınbaş öğrencilerine mesajını
gazeteye ilan verdi.
‘’Çocuklarım! Kendinizi nerede
ve nasıl mutlu hissediyorsanız
orada onu yapın. Unutmayın ki
mutlu etmek en büyük
mutluluktur. Sizi hep ve çok
seveceğim. Kalbinizden
öpüyorum.’’

(DERGİMİZİN "ANA SINIFI" BÖLÜMÜNÜ, DEĞERLİ ANA SINIFI ÖĞRETMENİMİZ ÜMMÜ
GÜLSÜM ALTINBAŞ HAZIRLAMIŞTIR)

