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Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına dergimizin
ikinci sayısını çıkarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dergimizin
adı “Eğitim“ kondu. Eğitim kelimesi dar anlamıyla sadece okulu
ve okulda yapılan dersleri mi kapsıyor? Yoksa daha geniş bir manada ülkemize hatta özellikle gençliğimize bir istikamet çizmeyi
mi amaçlıyor?
Bana göre eğitime yüklenmesi gereken anlam ikincisi. Çünkü
bir toplumu değiştirmenin, dönüştürmenin en sağlam, en akılcı
yolu önce çocuk ve gençliği eğitmekten geçiyor. İleride nasıl bir
toplum hayal ediyorsanız önce elinizdeki eğitim aracıyla gençliğinizi o yönde şekillendirmelisiniz. Tabi ki bu yol kolay bir yol
değil. Uzun soluklu, zaman ve özellikle çok fazla emek isteyen
bir yol.
Ve yine bana göre bu eğitimin nihai amacı, beslendiği kaynaklar, yolu ve yöntemi de bizden olmalıdır, bize ait olmalıdır.
Bu toprakların, yerli kültürün kısacası Anadolu kökenli olmalıdır.
Eğitimin nihai amacı gençliğimizi veya toplumumuzu bizi biz yapan değerlerden uzaklaştırmak değil tam tersine özüne, aslına,
tabiatında olana döndürmek olmalıdır. Dün atalarımız tarih yapmışsa, insanlık tarihine ufuk ve çığır açıcı katkılarda bulunmuşsa
bunu kendi değerlerimize, özümüze, kendi kaynaklarımıza borçludurlar. Her toplumun, her coğrafyanın kendine has bir kültürü,
yaşantısı, doğruları vardır. Bir toplumu başka bir topluma benzetmeye çalışmak, toplum mühendisliğine soyunmak her zaman
olumlu sonuçlar vermeyebilir. Kültür çatışmalarıyla sonuçlanabilecek gelgitler yaşanabilir. Toplumun kodlarıyla oynamak hiç
beklemediğiniz aksi sonuçlar doğurabilir.
Gençliğimize gelecek için nasıl bir istikamet çiziyoruz? Merhum Mehmet Akif Ersoy’un kendi sözlerinden yola çıkarsak diyor
ki Akif;
- Doğduğumuz günden itibaren babalarımız, analarımız, hocalarımız, siyasilerimiz, şairlerimiz bize istikbal için ümit verecek bir şey
söylemediler. Ben çocukluğumdan beri;
- Biz yapamayız. Avrupalılar ilerlemiş. Siz çok fena günler göreceksiniz!..” Nakaratından başka bir şey işitmedim.
- Çocuklar, siz geceli gündüzlü çalışınız ki bu memleket kurtulsun…” diye bizleri çalışmaya, mücadeleye sevk edecekleri yerde, rast
gelen herkes kalplerimize ümitsizlik mayası aşıladı.
Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi galiba biz kendi potansiyelimizin farkında değiliz. Hep Batı’nın veya ilerlemiş ülkelerin bir şeyler yapabileceğini kabullenmiş hatta aşağılık hisleriyle doldurulmuş bir gençlik tahayyül etmişiz. Geçmişte hep “tarih yapan“ bir
millet olduğumuzu, bizi ve gücümüzü hesaba katmadan yapılan
planların tutmadığını ve tutmayacağını, tarihin hiçbir döneminde bu milletin dize getirilemediğini, tutsak edilemediğini, emir
altına girmediğini anlatmalıyız. Eğitim ve özellikle tarih eğitimi
yaklaşımımızı bu temel üzerine kurmalıyız. Biz parmak sallanacak, boyunduruk altına girecek, birilerinden emir alacak bir millet
veya ülke değiliz vurgusunu işlemeliyiz.
Ali TEKİN
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SUNUŞ
İlhan CEBECİ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Değerli veliler, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler...
2016-2017 eğitim - öğretim yılının sonu itibariyle geçen yıl başlattığımız güzel bir çalışmanın ikincisine imza atmanın haklı gurur ve heyecanını hep
birlikte yaşıyoruz. Bugün, inanç ve azimle başarılamayacak hiçbir şeyin olamayacağını ispatlamış
olmanın ve bunu sizlerle paylaşmanın mutluluğu
içerisindeyiz.
Güzel Anadolu’muzun şirin ilçelerinden biri olan
Hisarcık’ta göreve başladığım ilk zamanlarda, eğitim camiamızın en temel yapı taşı olan öğretmen
arkadaşlarımı - devlet ve milletimizin istikbalini
inşa edecek olan kıymetli mimarlarımızı - tanıdıktan sonra her ortamda şunu dile getirmiştim; Hisarcık çok şanslı çünkü genç, dinamik, enerji dolu,
yepyeni bilgilerle donanmış geç öğretmenlerimizin yanında, tecrübe ve birikimleriyle yapacakları
rehberlik ve kılavuzluk sayesinde büyük bir sinerji
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oluşturabilecek kıdemli öğretmenlerimizin
oluşturduğu çok güzel bir ekibimiz var. Bu
ekibin bir takım ruhu ile hareket ettiğinde
başaramayacağı hiçbir şey yoktur.
Geçen yıl huzurlarınıza çıktığımız bu çalışmanın bu yıl ikincisi ile yukarıda belirttiğim
görüşümde ne kadar haklı olduğumu görüyor
ve bunun sevincini yaşıyorum. Sadece bu da
değil, bugüne kadar kullarda gerek akademik çalışmalar ve gerekse sosyal, kültürel ve
sportif çalışmalarda gösterilen performansla
da bu ispatlanmış durumdadır. Bu vesile ile
tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.
Sevgili gençler! Devletimizin ve milletimizin bekası sizin elinizde. Yarınlarımızın mirasçısı sizlersiniz. Bu durum sizin için hayati bir
sorumluluk ve kutsal bir vazife olmanın yanında, paha biçilemeyecek bir onur ve gurur
vesilesidir. Lütfen kendi kıymet ve değerinizin farkına varınız. Bu yarışta Hisarcıklı gençler olarak sizlerin, ülkemizin diğer bölgelerindeki çocuklardan bir farkınızın olmadığını
biliniz. Başarmak için sadece ve öncelikle
kendinize güvenmenin, başarıya önce kendinizi inandırmanın, azim ve iradeyle bu yolda
gösterilecek gayretin yeterli olacağının bilincinde olunuz. Unutmayınız ki, dünyada insan
iradesinden daha güçlü hiçbir şey yoktur. Bu
iradeyi Yüce Yaratıcı her insana bahşetti ğ i
gibi sizlere de vermiştir. Yapacağınız şey, sabırla bu iradeyi başarıya yönlendirebilmenizdir.
Sevgili gençler... Tabi ki bu söylediklerimiz
sözde kalırsa hiçbir şey elde edemeyiz. Başarı yolunda elbette zahmet çekilecek, sıkıntı
ve birtakım engeller olacaktır. Bunlar hayatın akışı içerisinde gayet doğaldır. Karşınıza
çıkacak maddi - manevi engeller sizi yolunuzdan asla alıkoymasın. Kesinlikle ümitsizliğe kapılmayınız. Sabır ve gayretle her şeyin
üstesinden gelebileceğinizi unutmayınız. Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını
hatırınızdan çıkarmayınız. Parolanız daima “
BAŞARI “ olsun. Hiçbir zaman kendinize olan
güveninizi yitirmeyiniz.
Sevgili gençler... Kendinizi başarıya odaklarken neyi başaracağınızı da bilmeniz gerek.

Yani bir hedefiniz olmalı. Rastgele enerjinizi
tüketmemelisiniz. Tabi ki hedefleriniz de daima en üst seviyede olsun. Siz Ağrı Dağı’nın
zirvesine çıkmayı hedefleyin ki yarısına ulaşabilesiniz. Dünyanın adeta küresel bir köye
dönüştüğü günümüzde sadece ilçe, il ve ülke
çapında başarı değil; dünya çapında başarılara imza atmayı hedefleyiniz. Geçmişi her
alanda başarılarla dolu, orta çağın karanlığındaki Avrupa’nın ışığı olmuş, kültür ve medeniyeti ile örnek ve önderlik etmiş olan bir
neslin çocukları olarak sizlere de bu yakışır.
Değerli velilerimiz... Yukarıda anlatmaya
çalıştığımız hususta, yani geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlama konusunda en büyük yardımcımız sizler
olacaksınız. Çocuğun ilkokulu aile, ilk öğretmeni de anne ve baba olarak sizlersiniz. Bu
yolda sizler hem çocuğunuzun yanında hem
de bizim yanımızda olmaz iseniz bu işin bir
ayağı noksan olacaktır. Aksak aksak nasıl ve
ne kadar yol alınabileceğini sizlerin takdirine
bırakıyorum.
Değerli velilerimiz, yapılan bu çalışmanın
öğrencilerimizin yetişmesine sağlayacağı
katkıyı hepinizin takdir edeceğini ümit ediyor, sizleri daima yanımızda görmek istiyoruz.
Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım... Öncelikle bugüne kadar göstermiş olduğunuz üstün çaba ve gayretlerinizden dolayı hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyor ve
başarılı çalışmalarınızı tebrik ediyorum. Tabii
ki özel olarak bu çalışmanın ortaya çıkarılması ve hazırlanması noktasında kıymetli zamanlarını ve enerjilerini esirgemeyen ve bu
çalışmanın editörlüğünü yapan 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdür
Baş Yardımcısı Sayın Ali TEKİN başta olmak
üzere, emeği geçen tüm öğretmenlerimiz ile
bu çalışmayı baskıya hazırlayan Seydi Resul
İmam-Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri
Sayın Şerif TOKUŞ’a, 15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni
Sayın Ramazan YILMAZ’ a ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakkı AYDIN ile çalışmanın her aşamasında desteklerini esirgemeyen
tüm okul / kurumlarının değerli yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
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Esire

Termal
“ Şifa Verir ”

ESİRE TURİZM MERKEZİ
Halk dilinde ESİRE olarak bilinen kaplıca hakkında şu rivayet anlatılmaktadır. Emet ilçesinin güney batısında bulunan
Eğrigöz dağındaki tarihi Eğrigöz Kalesinde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Macar imparatorunun hapsedildiği
bilinmektedir. Efsaneye göre tarihi Eğrigöz Kalesinde hapsedilen esirlerin bulunduğu ortamın çok kötü olması nedeniyle
esirlerde genellikle cüzzam hastalığı görülmektedir. O tarihte tedavisi mümkün olmayan cüzzam hastalığına yakalanan bir
esir, kurtuluşun ancak ölümle olabileceğini düşünerek, kalenin yakınından geçen ve aynı zamanda sıcak suyun da karıştığı
Kocaçay denilen nehre atlayarak ölmek ister. Fakat esir ölmez. Nehrin akış istikametine ters olarak yüzerek kaçmaya
çalışırken, suyun giderek ısındığını fark eder. Gecenin karanlığından da yararlanarak bu suda gecelemeye karar verir. Hasta ve
bitkin düşen esir, sıcak suların çıktığı yerde kalır. Bir süre sonra hastalığının iyileştiğini fark eder. Bunun üzerine kaçmaktan
vazgeçip tekrar kaleye geri döner ve başından geçenleri kale komutanına anlatarak diğer esirlerin de bu sıcak sudan şifa
bulmasını sağlar. O günden sonra buraya ESİR HAMAMI denilmiş fakat bu isim zamanla değişikliğe uğrayarak günümüze
ESİRE olarak intikal etmiştir. Halen de sıcak suların bulunduğu bu yere ESİRE KAPLICALARI denilmektedir.
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Hisarcık Esire kaplıca suları Bakanlar Kurulunun 16.12.2006 tarih ve 2006 /11354 Sayılı Kararı ile Termal Turizm Merkezi
olarak ilan edilmiştir. Kütahya'nın batısında Hisarcık'a 10 km. uzaklıktadır. Oligometrik metalik ve termomineral sular
sınıfına girmektedir. SICAKLIĞI: 51 C derecedir. Kalsiyum, magnezyum sülfat, bikarbonat içermektedir.
Romatizmal hastalıklarda, deri hastalıklarında, kas ve eklem ağrılarında, çeşitli kadın hastalıklarında ve içme kürleriyle
de; böbrek taşı, mide-barsak sistemi, karaciğer safra kesesi hastalıklarında etkili olmaktadır.
Termal Turizm Merkezine ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezinde; 64 yatak kapasiteli
16 adet apart daire bulunmaktadır. Ayrıca 4 adet özel aile hamamı, 50 kişi kapasiteli 1 adet açık termal havuz, 1 adet
kafeterya mevcuttur.
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İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlamaları, ilçemizde Cumhuriyet İlkokulu organizasyonu ile
gerçekleştirildi.
19 Eylül 2016 Pazartesi günü, saat 09.30’da, Çelenk
Sunma Töreni ile başlayan etkinlikler, Seydi Resul İmam
Hatip Ortaokulu bahçesinde devam etti. Yapılan konuşma
ve okunan şiirlerin ardından, okulda ilk günlerini yaşayan
1.Sınıf öğrencilerimize “Hoş geldin çiçeği” verildi. Son olarak okulumuz Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sundular.
Tören sonrası kendi okullarına geçen öğrencilerimize
palyaço sürprizi yapıldı. Öğrenci ve velilerimizi okul kapısında elinde Türk Bayrağı motifi olan balonlarla palyaço
karşıladı. Okuldaki ilk günlerini farklı kılmaya çalıştığımız
birinci sınıf öğrencilerimize yüz boyaması yapıldı. Palyaço
ile müzik eşliğinde eğlenen öğrencilerimize kek ve meyve
suyu da dağıtıldı.

CUMHURİYET İLKOKULUNDA
DERS DIŞI FAALİYETLER
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda 20162017 Eğitim Öğretim Yılı ders dışı faaliyetlerimiz başladı. Öğrencilerimizin kendilerini
farklı alanlarda geliştirmeleri ve ifade etmeleri açısından önemli gördüğümüz faaliyetlerimiz, haftanın her günü derslerden sonra
gerçekleştirilmektedir.
Öğretmenlerimiz Adem BOZKURT, Erhan
ÖNAL, Esra AYDOĞDU ve Şehitler Ortaokulu
Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa TEKİN
tarafından verilen kurslarımız sıra ile Drama,
Halk Oyunları, Satranç ve Bocce kurslarıdır.
Kurslarımız ikinci dönemde de yenileri de
eklenerek devam edecektir.
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİKLERİ
19 Eylül Pazartesi günü "15
Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını anlatan
broşürlerin bütün öğrencilere
dağıtılması ile başlayan etkinlikler, “15 Temmuz Demokrasi
Zaferi ve Şehitleri Anma” konusunun tüm sınıf ve şubelerde,
ilk ders saatinde, öğrencilere
seviyeleri dikkate alınarak anlatılması ile devam etti.
Sonraki günlerde EBA´da
yayınlanan kısa filmler dersliklerde öğrencilere izletildi.
Koridorda öğrenci, veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerde
oluşturulan köşede “15 Temmuz
Demokrasi Zaferi ve Şehitleri

Anma” konusuyla ilgili görseller,
fotoğraflar, özlü sözler, öğrenci
resimleri ve diğer yazılı metinler sergilendi. Türkçe derslerinde, başta "vatan sevgisi" konusu
olmak üzere, konu ile ilgili

olarak öğretmenlerce belirlenen şiir ve metinler işlendi.
Son olarak 3/A ve 4/A sınıflarının öğrencilerince hazırlanan program tüm öğrencilere
sunuldu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER
KÖŞESİ OLUŞTURULDU
İlçemizde serbest veteriner hekim olarak çalışan
Ali Var, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi'ne '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köşesi' panosu
hediye etti.

15 TEMMUZ FOTOĞRAFLARI SERGİSİ
Ülkemizde 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi
ile ilgili olarak Tavşanlı Kaymakamlığının hazırlamış
olduğu fotoğraf sergisi ilçemiz kapalı spor salonunda
sergilenmiştir. 21 adet ve önlü arkalı olarak hazırlanan fotoğraflarda darbe girişiminde 15 Temmuz saat
22.00’dan, 16 Temmuz 21.57’ye kadar olan olaylar kısa
bilgiler eşliğinde sunulmaktadır.
Ayrıca darbe girişiminde şehit olan polis veya sivil
241 vatandaşımızın isim ve fotoğrafları da bulunmaktadır. Sergi ilçemizde bulunan okullar tarafından
gezilmektedir.
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İŞARET DİLİ KURSUNA YOĞUN İLGİ
Atatürk İlkokulu Md. Yrd. Pelin SOLAK,
okulumuz 4. Sınıf öğrencilerine ve halkımızdan istekte bulunanlara “İşaret Dili Eğitimi”
veriyor. Hisarcık Halk Eğitim Merkezi tarafından “ Okullar Hayat Olsun ” projesi kapsamında açılan kursumuza yoğun ilgi var.
Üniversite öğrencileri, kamu çalışanları ve
öğrencilerimiz kursa katılmaktan çok mutlu
olduklarını ve derslerin çok zevkli geçtiğini
ifade ediyor.
Kurs hocamız Pelin SOLAK, “Öğrencilerimiz, işitme engelli biri karşısında nasıl iletişim
kurulabileceği hususunda bilgi sahibi oldu ve
işaret dilini öğrendiler. Aynı zamanda her platformda insanların karşısında bu öğrendiklerini
sergileyerek, işitme engelli kardeşlerimize karşı
farkındalığı arttırmış oluyoruz. ” dedi.

“KODLAMA SAATİ” ETKİNLİKLERİ
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu 5-11 Aralık 2016 tarihlerinde Dünya genelinde düzenlenen Kodlama Saati
etkinliklerine katıldı.
Etkinlikle ilgili okul müdürü Ahmet AYDOĞDU:
“Kodlama Saati etkinliklerine katılım, öğrencilere problem çözme, algoritmit düşünme, eleştirel düşünme gibi
becerilerin kazandırılması açısından önemliydi. Bu nedenle okulumuz öğrencileri için, https://hourofcode.com
sitesi üzerinden kayıt yaptırarak kodlama etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin bilgisayar bilimine bir saatlik
bir girişle kodlamanın sırrını çözmeleri ve herkesin temel
bilgileri öğrenebileceğini görmelerini sağlamaya çalıştık.
Bunun yanında, ilgilenen öğrencilerimiz için
kodlama etkinlikleri yıl boyu öğretmenleri nezaretinde
devam edecektir. Öğrencilerimiz seviyelerine uygun etkinlikler ile kodlamayı öğrenebilecekler ve basit de olsa
bilgisayar programı tasarlamak adına ilk adımı atmış
olacaklar. Bunun yanında, ilerleme seviyeleri takip edilecek ve yıl sonunda ödüllendirme yapılacaktır. “ şeklinde
konuştu.
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KARBASAN ORTAOKULUNDA HEMSBALL TURNUVASI
Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Kıcıroğlu koordinatörlüğünde 32
öğrencinin katılımıyla Hemsball turnuvası gerçekleştirildi. Birinci tur ve
ikinci tur müsabakaları lig usulü gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren
öğrencilere kupa ve madalyaları Osman Kıcıroğlu tarafından takdim edildi.

Hemsball Nedİr?
Hemsball, her yaştan insanın oynayabileceği
zevkli ve eğlenceli yeni bir spor dalıdır. Kapalı ve
açık alanlarda rahatlıkla oynanabilir. Hemsball
oynarken, topu tutabilmek ve servis atabilmek
için el-göz-ayak koordinasyonuna, yüksek
odaklanma ve konsantrasyona, sahip olmak gerekir.
Hemsball’ın açılımı şu şekildedir;
H: Hand (el)

(Hemsball Maçı Yapılırken)

E: Energy (enerji)
M: Move (hareket)
S: Stability (denge)
BALL: top
Oyunun amacı; yerde bulunan hedef tahtası
üzerindeki çembere çarptırmadan rakip tarafa topu
göndermektir.Oyun ve ‘’oyuncuların’’ rakip alana
gönderirken topu ayak bastıkları tablalar dâhil her
türlü tutma hakları vardır.
Top oyuna kura atışı yapılarak başlanır kurayı
kaybeden oyuncu servis atışını yapar. Servisi atan
oyuncu topu çemberin içine atarak rakip alana
gönderir. Sayı sistemi, topun çember içine değmesi,
dışarı gitmesi veya bir oyuncunun hata yapmasına
kadar devam eder. Sayı kazanan oyuncu servis
atma hakkı kazanır.

HEMSBALL OYUN SAHASI
Oyun Alanı ve Ölçüleri
Oyun alanı, Minikler için ( 3X1.23 cm)‘dir. Büyükler
için 4X1.55 cm ölçülerinde olan dikdörtgen,
ser-best düz, pürüzsüz ve sert bir zeminden
oluşmaktadır. Alan, Hemsball Sahası sınırlarına
her yönden en az 2 m uzakta olacak şekilde tesis
edilmelidir.
Oyun Sahasının Yüzeyi
Sahanın yüzeyi Hemsball topunu zıplatabilen düz
ve pürüzsüz sert bir zemin olmalıdır. Oyun parke ya
da sentetik zemin üzerinde oynanabilir.
Oyun Alanının Üzerindeki Çizgiler
Oyun alanını belirleyen tüm çizgiler 4 cm
genişliğindedir. Çizgiler, zeminin renklerinden
farklı ve oyuncular ile hakemlerin net olarak
görebileceği zıt renkte olmalıdır.
Sınır Çizgileri
İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler.
Büyükler 4X1.55 cm’dir. Küçükler 3X1.23 cm’dir.

(Madalya Töreni)

FAYDALARI NELERDİR?
1. Çocukların psikomotor gelişimini desteklemek.
2. Odaklanma ve konsantrasyon gelişimini sağlamak.
3. Denge gelişimini sağlamak.
4. Zihinsel koordinasyonu sağlamak.
5. Refleksleri geliştirmek.
6. Esneklik kazandırmak.
7. Hareketsiz kalma, obezite ve stres sorunlarına da
çözüm getirmek.
8. Sporcuların antrenmanlarına takviyede bulunmak.
(Tenis, Badminton, Hentbol, Basketbol vb.)
9. Aile bireylerine ve topluma spor bilinci
kazandırmak, stres atmak, sporu ve birlik beraberliği
sevdirmek.
10. Yaşlıların fiziki aktivitelerini arttırarak sağlıklı
yaşamlarına destek olmak.
11. Engelli insanların fiziki aktivitelerine yardımcı
olarak spor yapmalarını sağlamak.
12. Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklar ile
bilgisayar bağımlılığından uzak durmasını sağlamak.
13. Oynama kolaylığı nedeniyle spor salonu veya
sahasına gereksinim duymadan rahatça oynanarak,
her öğrencinin spor yapmasını sağlamak.
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OKUL MECLİSİ SEÇİMİ
Hisarcık Hasanlar Köyü Ortaokulunda
öğrenciler Öğrenci Meclis Başkanını belirlemek için sandık başına gitti.
Hasanlar Ortaokulunda Müdür Yardımcısı Suat Şahin ve Sınıf Öğretmeni Mustafa Karaca gözetiminde yapılan Öğrenci
Meclis Başkanı seçimlerine 7 aday katıldı.
Yapılan seçimler sonunda 7/A sınıfı öğrencisi İsmail Kırlı 36 oy alarak Öğrenci
Meclis Başkanı seçildi.
Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, Öğrenci
Meclis Başkanlığı seçimlerinde ilk defa
adayların resimlerinin bulunduğu birleşik
oy pusulası kullanıldığını söyledi.
Kılıç: “Seçimler öncesinde gerekli sandık
kurulu oluşturulmuş, paravandan kapalı oy
verme yeri, oy pusulası ve zarflar oy verme
alanında yerini almıştır. Ayrıca gerçek oy
sandığı kullanılmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz gerçek seçimlerde yapması gerekenleri
Öğrenci Meclis Başkanı seçimlerinde birebir
gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

CUMHRUİYET İLKOKULU
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda 2016 / 2017
Eğitim Öğretim yılı Okul Öğrenci Meclisi Başkanı
seçimleri yapıldı.
Seçimler sonucunda 4/A sınıfı öğrencisi Nazife BERBER, yüksek oy oranı ile okulumuz Öğrenci
Meclisi Başkanlığına seçildi. Kendisini tebrik ediyoruz.

SINIF TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI
Cumhuriyet İlkokulunda öğrenci meclisine
seçilen sınıf temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.
İkincisi gerçekleştirilen toplantıda, okulda demokrasi kültürünü geliştirmek amacıyla yapılan seçimlerde seçilen temsilcilerin okulumuz ile ilgili görüş
ve önerileri dinlendi.
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HİSARCIK’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
İlçemizde Cumhuriyetin
kuruluşunun 93. yılı ve 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla
kutlandı.
Kutlamalar kapsamında
Kaymakam Davut Bayraktar,
saat 10.30’da makamında Belediye Başkanı Fatih Çalışkan
ile birlikte protokol üyelerinin
tebriklerini kabul etti.
Kaymakam ve protokol
mensupları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programına katılmak üzere saat 11.00’de
Cumhuriyet Meydanındaki tören alanındaki yerlerini aldılar.
Buradaki tören saygı duruşu ve
İstiklal Marşıyla başladı. Daha
sonra Kaymakam Davut Bayraktar ve Belediye Başkanı Fatih
Çalışkan öğrencilerin ve halkın
bayramını kutladılar.

Türk Halk Müziği parçalarından
oluşan eserleri seslendirdiler.
Daha sonra ilçe merkezi ve köy
okullarının katılmış olduğu
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”
konulu resim, şiir, kompozisyon
dalları ile İlçe Gençlik ve Spor
Müdürlüğünün Amatör Spor
Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği satranç, masa
tenisi ve futsal müsabakalarında dereceye giren öğrencilere,
ayrıca Fen liselerini kazanan
öğrencilere çeşitli ödüller
verildi. Program Hisarcık İmam
Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisi ve geçit töreni ile sona
erdi.

Her okuldan bir öğrenci
tarafından okunan “Cumhuriyet” konulu şiirler ile oratoryo
sunusunun ardından Hisarcık
Şehitler Ortaokulu halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu.
Yine Şehitler Ortaokulu öğrencilerinin Müzik Öğretmeni Cansu Hande Öztürk yönetiminde
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ATATÜRK İLKOKULUNDA BESLENME DOSTU OKUL ETKİNLİKLERİ
Sağlık Bakanlığınca beyaz bayrağı olan her okul
“Beslenme Dostu Okul” projesine katılma hakkı elde
ediyor. Bu proje kapsamında Atatürk İlkokulu’nda bazı
faaliyet, etkinlikler yapılıp ve bilgilendirme semineri
veriliyor. Okulumuzda haftada bir gün sabah sporu yapılıyor. Veli ve öğrencilere okul rehber öğretmenimiz
Demet Bozkurt ve öğretmenlerimiz tarafından obezite,
dengeli beslenme, tuzu azaltma, su içme alışkanlığı
kazanma, abur cuburdan uzak durma vb. konularda
bilgilendirici dersler ve seminerler veriliyor. Her sınıf
seviyesinde veli ve öğrencilerle birlikte sabah kahvaltıları yapılıp; kahvaltı yapmanın önemi anlatılıyor. Öğrencilerimizin beden kitle indeksleri boy-kilo
ölçümleri sonucunda hesaplanıyor. Kilolu ve çok zayıf
öğrenciler rehber öğretmen nezaretinde sorunlarına
çözüm yolu aranıyor.
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SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERİ
Hisarcık Şehitler Ortaokulunda Bursa’da görev yapan diyetisyen Ayşenur ŞAHİN tarafından
“Beslenme Dostu Okul Projesi”
kapsamında tüm öğrencilerimize
“Sağlıklı Beslenme” konulu seminer verilmiştir.
Seminerde sağlıklı beslenmenin kuralları, ana-ara öğün
kavramları, abur-cubur yerine
tüketilebilecek ara öğün alternatifleri, sporun önemi, fast-foodun
zararları, doğal beslenme gibi
konularda bilgi verilmiş; seminer
sonunda öğrencilerin soruları
cevaplanmıştır.
Ayrıca diyetisyenlik mesleğini
tercih etmek isteyen öğrencilere
meslekle ilgili ayrıntılı bilgiler
verilmiştir.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE SİGARANIN ZARARLARI VE KKKA
HASTALIĞI ANLATILDI
İlçemiz Gençlik Hizmetleri
ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Haftası Kutlama Programı
kapsamında lise öğrencilerine
´Sigaranın Zararları´ ve ´Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)´
hastalığı anlatıldı.
İlçemiz Çok Programlı
Anadolu Lisesi konferans salonunda İlçe Devlet Hastanesi
Kanser Erken Teşhis Tarama ve
Eğitim Merkezi (KETEM) Eğitim
Uzmanları Ebe Gülcan Ergin
ve Fatma Emirbaş tarafından
İlçemiz İmam Hatip Lisesi ve
Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencilerine sigara, sigaranın
etken maddeleri ve bunların
insan hayatına olumsuz etkileri
hakkında bilgiler verildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
hastalığına da değinilen semi-

nerde; Keneden dolayı oluşan
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
hastalığının üşüme, titreme,
yüksek ateş, bulantı, kusma,
karın ağrısı, ishal ve vücutta
morarma ya da kızarıklık gibi
belirtilerle başladığına dikkat
çekilerek, vücuduna kene temas

eden kişinin en yakın sağlık
kuruluşuna başvurması gerektiği kaydedildi. Seminerde kız
öğrencilere ayrı olarak göğüs
kanserine karşı kendi kendine
elle meme muayenesinin nasıl
yapıldığı anlatıldı.
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TEMİZ SU İÇİYORUZ,
SAĞLIKLI KALIYORUZ!
Okullarımızdan Seydi Resul
İmam Hatip Ortaokulu tüm
öğrenci ve personelimizin
daha kaliteli ve temiz su içmesi
amacı bazı hayırsever velilerin de yardımı ile su arıtma
cihazı kurdu. Artık öğrenciler
su ihtiyacı için ayrıyeten ücret
vermiyor. Öğrencilerimiz kendi
su mataraları ile okulda belirlenen belli alanlardan sularını
doldurabiliyorlar.

TUVALET KULLANIMI EĞİTİMİ
Eğitim Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra,
bilinçli ve sağlıklı nesiller
yetiştirmek amacıyla, tüm
öğrencilerimize dönük
tuvalet eğitimi konulu
seminerler düzenlendi.
Rehber Öğretmen Demet
BOZKURT tarafından her
sınıf seviyesi için ayrı
ayrı olmak üzere “Tuvalet
Kullanımı” konulu eğitim
verilmiştir.

SAĞLIKLI YAŞAM ARACI
OKULUMUZDA
Sağlık Bakanlığınca toplumun her kesiminde sağlık
farkındalığı oluşturmak için
hizmete alınan Sağlıklı Yaşam
Aracı okulumuz Cumhuriyet
İlkokulunu ziyaret etti. İlgili
görevliler nezaretinde okulumuz öğrencilerinin tamamına
sağlıklı yaşam konulu şarkılar
ve çizgi filmler izletildi. Ayrıca
konu ile ilgili boyama kitabı ve
dergi dağıtımı da yapıldı.
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OKUL GEZİLERİ

Hisarcık Hasanlar Köyü Ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri için
Hisarcık ve Kütahya’daki liselere tanıtım
amaçlı gezi düzenlendi.
Kafile başkanlığını Okul Müdürü Ali
Osman Kılıç’ın yaptığı Hisarcık ve Kütahya il merkezinde bulunan liselere tanıtım
amaçlı yapılan gezide 16 öğrenciye Fen
Bilgisi Öğretmeni Emine Altındaş ve Matematik Öğretmeni Erhan Kaya rehberlik
etti
Hasanlar Köyü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri önce kendi ilçelerinde bulunan
15Temmuz Demkrasi Şehitleri Anadolu
Lisesini, Çok Prgramlı Anadolu Lisesini
ve İmam Hatip Anadolu Lisesini sonra da
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi, Ali Güral
Anadolu Lisesi ve Necip Fazil Kısakürek
Anadolu Lisesini gezerek tanıma fırsatı
buldular.
Gezi esnasında lise idareci ve rehber öğretmenlerinin tanıtımlarını ilgiyle
dinleyen öğrenciler geziden çok etkilendiklerini, ufuklarının açıldığını ve gezinin
kendilerine motive anlamında büyük yarar
sağladığını ifade ettiler.

ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Kutluhallar İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin okula daha iyi uyum sağlayabilmeleri için öğrencilerimizin
doğum günlerini unutmadık. Doğum
günlerini pasta ve hediyelerle kutladık.
Doğum günü kutlamalarına veliler, okul
müdürü ve öğretmenlerimiz katıldı.
Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk
bize de mutluluk kattı.
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ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ VE ÇİNİCİLİK KURSU AÇILDI
İlçemiz Karaağıl Köyünde
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
(İŞKUR) ve Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Mesleki
Eğitim Kursları Kapsamında Çini
İşlemeciliği ve Çinicilik kursu açıldı.
Karaağıl Köyünde Çinicilik kursu
usta öğretici Nagihan KORKMAZ nezaretinde açılan 25 bayan kursiyerin
katıldığı hafta içi 5 gün günde 8 saat
olarak verilen toplam 312 saat süreli
Çini İşlemeciliği ve Çinicilik kursu 27
Temmuz 2017 tarihinde sona erecek.
Çinilerin işlenmesi, boyanması ve
estetik hale gelmesi gibi teorik ve
pratik eğitim görecek olan kursiyerlere zaruri gider olarak İŞKUR Müdürlüğünce günlük ücret ödenecek.

İMAM HATİP ORTAOKULUNDA 40 ŞAİR 40 ŞİİR YARIŞMASI

İlçemiz Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda 40 Şair 40 Şiir
Yarışması finali gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordine ettiği ve kitabını hazırladığı
40 Şair 40 Şiir Yarışmasının finali
İlçemiz Seydi Resul İmam Hatip
Ortaokulu´nda gerçekleştirildi. 8
öğrencinin yarıştığı final sonunda
Meryem Azra Yılmaz birinci, Zeren
Şen ikinci, Mehmet Alper Şimşek
ise üçüncü oldu. Okul idaresi
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tarafından yarışmaya katılan tüm
öğrencilere katılım belgesi, dereceye giren öğrencilere ise çeşitli
hediyeler verildi.
Okul Müdürü Fatih Yaman,
40 Şair 40 Şiir Yarışması düzenlemekteki amaçlarının okullarında öğrenim gören öğrencilerin;
okuyan, düşünen, yorumlayan,
eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, dilimizin söz ve yazı varlığını geliştiren,
zenginleştiren ve yaygınlaştıran;

geleceğin kültür elçileri olmak
için çaba harcayan, okumayı bir
yaşam biçimi haline getiren,
arkadaşlarıyla kültürel zeminde
yeni bağlar kuranbireyler olarak
yetişmelerini sağlamak ve onların
bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal,
edebi ve mesleki gelişimlerine çok
yönlü katkıda bulunmak; önemli
şair ve yazarlarımızı tanımalarını
sağlamak olduğunu ifade etti.

“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” ETKİNLİĞİ
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda 4.sınıf öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde, Sosyal
Bilgiler dersi “Geçmişten Günümüze Milli Kültürümüz “ ünitesi
sonunda aynı adı taşıyan etkinlik
düzenledi.

Ünite kapsamında değinilen
ve kültürümüzü yansıtan kavramlar, geçmişte kullanılmış eşyalar
ve canlandırmalar ile somutlaştırıldı. Bu kapsamda okulumuz
öğrencilerince velilerinin de
destekleri ile geçmişte kullanılmış
eşyalar toplandı. Eşyalar sınıflandırılıp düzenlenen etkinlikle
sergilendi.
Düzenlen sergi haricinde
öğrencilerimiz tarafından kültürümüzde yer alan Mangala Oyunu,
Kına Gecesi, Kahve ikramı ile ilgili
canlandırmalar yapıldı. İlçemizin Halk Eğitim Merkezi Müdür
Yardımcısı Halil İbrahim ÖZDO-

ĞAN Hat Sanatı, Ebru Öğretmeni
Ayşegül UÇAR Ebru Sanatı ile
ilgili tanıtım ve örnek uygulamalar gerçekleştirdi.
Okulumuz halk oyunları ekibi
ise Ege Yöresi, Trakya Yöresi halk
oyunu örnekleri yanı sıra Çiftetelli
oyunu gösterileri ile etkinliğimizi
zenginleştirdi.
Etkinliğimiz öğleden sonra
İlçe Kaymakamımız Davut BAY-

MATEMATİK ŞENLİĞİ

RAKTAR, Belediye Başkanımız
Fatih ÇALIŞKAN, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz İlhan CEBECİ, şube
müdürlerimiz ve okul müdürlerimizce ziyaret edildi. Etkinliğimizde misafirlerimize gözleme ve
kahve ikramı gerçekleştirildi.
Kapanışta ise öğrencilerimiz
tarafından konuklarımıza “Diş
Kirası”nı temsilen küçük hediyeler
dağıtıldı.
yaptık. Her bir öğrencimize renkli
kağıtlara ilgi uyandıracak şekilde
ünlü matematikçilerin sözlerinden
yazıp dağıttık. Matematik deyince
ilk akla gelenleri sorduk ve bunu
video yaparak öğrencilerimizin
yoğun ilgisiyle izledik.
Sonuç olarak şenliğimizle birlikte öğrencilerimizin yüzlerindeki
tebessümü gördük, matematiğe
olan ilgilerinin artmış olduğunu
gördük bu da bizi mutlu etti.

Kutluhallar Ortaokulu olarak matematik öğretmenimizin
öncülüğünde matematik şenliği
düzenledik.
Matematik öğretmenimiz bu
programı düzenleme sebebi şöyle
açıkladı. Aslında bu programı
yapma sebebim matematiğin sevilmeyen bir ders olduğu sizlerin
bilincine yerleşti. Sizleri bu ön
yargınızdan kurtarmak matematiğin problemin kendisi değil olası
çözümler için yapılan çalışmalar

olduğunu anlatmak ve matematiğin eğlenceli yanlarının olduğunu
anlatmak matematiğin hayatımızın bir parçası olduğunu görebilmek için hazırladık. Bu yüzden
programımızda şunlara yer verdik.
Matematik ve müziği birleştirerek
bir koro oluşturduk. Kısa animasyon olarak matematik tarihini
izledik, şiirler okuduk ve ilginç
sorular sorduk (hileli). Pi sayısının
virgülden sonra ki basamaklarını ezberleme yarışı yaptık, skeç
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ÖĞRENCİLERİMİZE GİYİM YARDIMI
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda bir giyim firması tarafından
gönderilen giyim malzemelerinin
bulunduğu paketler tüm öğrencilerimize dağıtıldı. İlçemiz Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca organize edilen Öğrencilere
Elbise Yardımı kapsamında ilgili
firma tarafından gönderilen içerisinde çeşitli giyim malzemeleri
bulunan ve her öğrencinin isminin
yazılı olduğu paketler öğrencilerimize dağıtıldı.

HİSARCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE BAYANLARA YÖNELİK VAAZ
PROGRAMI
Yıl içinde uygun zamanlarda
Hisarcık Anadolu İmam Hatip
Lisesi kız öğrencileri ile camilerde
bayanlara yönelik vaaz programları düzenlenmiştir. Bu programlarda
öğrencilerimiz teorik gördükleri
dersleri bir konu çerçevesinde
bir araya getirme, vaaz hazırlama
çalışması yaptılar. Öğrencilerimiz
bu çalışmaları cami ortamında
bayanlara sunarak, mesleki uygulama tecrübesi yaşamış oldular. Bu
uygulamalar AİHL öğrencileri ve
Hisarcık Halkının bir araya gelmesi açısından, eğitim ve öğretimin
somut sonuçlarının görülmesi
yönünden faydalı olmuştur. Vaaz
programlarının sürekliliğini istediklerini dile getiren dinleyiciler,
her program sonrası memnuniyetlerini ifade ettiler. Hisarcık Müftülüğü ile işbirliği içerisinde düzenlenen vaaz programları, Diyanet
ve İHL okullarının ortak çalışmalarının gerek öğrencilerimiz gerek
se halkımız için faydasını bize
göstermesi açısından da önemlidir.
Öğrencilerimizle yaptığımız
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Camii Öğrenci Buluşması etkinliğimiz de öğrencilerimizle değerli
vakitler paylaşmamıza vesile oldu.
Birlikte kılınan namazın ardından,
camide, öğrencilerin cami imamı
ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği sohbet herkes için güzel ve
samimi bir ortamın yaşanmasını
sağladı. Cami imamı gençleri daha
çok camide görmek istediğini
ifade etti. Biz de öğrencilerimizle
camilerin yalnızca namaz kılma
mekânı olmadığını bir kez daha
tecrübe etmiş olduk.

HİSARCIK ŞEHİTLER ORTAOKULUNDA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Türk Kızılayı ile ortaklaşa gerçekleştirilen okullarda kan bağışı
kampanyasına Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu’nda devam edildi.
İlçe genelinde yoğun katılımın
olduğu Şehitler Ortaokulu’ndaki
kan bağışı kampanyasına, İlçe
Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci,
Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, okul idarecileri, öğretmen,
öğrenci ve veliler katıldı.
Kan bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesinin çok önemli
olduğuna dikkat çeken Şehitler
Ortaokulu Müdürü Bekir Sıtkı
Özyurt, kan bağışı kampanyası
öncesinde ilçedeki tüm okullarla
ortak hareket edilerek, 1000’den
fazla öğrenci velisine ulaşıldığını,
ayrıca ilçedeki tüm kamu kurum
ve kuruluşlarına, esnaflara, muhtarlıklara, Meslek Yüksek Okuluna
çeşitli afiş ve broşürler dağıtılarak
kampanyanın tanıtımının yapıldığını söyledi.
Okul Müdürü Özyurt, “ Okulumuzda uyguladığımız Veli İletişim
Programıyla (VİP), kan bağışçısı
olma konusunda velilerimizi ve

çocuklarımızı bilgilendirme üzerine
çalışmalar yürütülmekte, bu amaçla
yapılan çalışmalarımızın en önemli
örneklerinden biri de kan bağışçısı
olmaktır. Bu kampanyanın ilçemizde düzenlenmesini sağlayan Türk
Kızılayı çalışanlarına ve İl Milli
Eğitim Uzmanı Mehmet Uzun’a ayrıca teşekkür ederiz. Kampanyamıza
destek vererek bizleri yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet
Ali Özdemir, okul idarecileri, Hisarcık Şehitler Ortaokulu öğretmen,
hizmetli, öğrenci, veli ve tüm halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür
eder saygılarımızı sunarız ” diye
konuştu.
Kütahya Kızılay Kan Merkezinin yürüttüğü kan bağışı kampanyasına ilk bağışı yapan İbrahim
Akaydın isimli veliye İlçe Milli
Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından katılım belgesi verildi. Kan
bağışçılarının tamamına katılım
belgesi verileceği öğrenildi.
Kan bağışı kampanyası esnasında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından
helva dağıtımı yapıldı.

HİSARCIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİNDE AHİLİK ETKİNLİKLERİ
Unutulmaya yüz tutmuş Ahilik
geleneklerini hatırlatmak ve yeniden yaşatmak amacıyla, okulumuz
Muhasebe ve Finansman öğretmenleri Cemil ŞİMŞEK ve Gülşen
TÜRK gözetiminde, muhasebe öğrencileri tarafından Ahilik Köşesi
oluşturuldu.
Yine ahilik haftası etkinlikleri çerçevesinde, Hisarcık Esnaf
ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali
TOSUN, okulumuza davet edilerek,
esnaflık ve esnaflıkta devlet destek ve teşvikleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Tosun, “ Toplantıda öğrencilerimizin esnaf ve sanatkârlık ile ilgili
merak ettikleri sorularına cevap
vermeye çalıştık. Öğrencilerimize
eğitimleri sonrası muhtemelen
atılabilecekleri esnaf ve sanatkârlık
ile ilgili yapmaları gerekenleri ve
izlemeleri gereken yolları gösterdik. Ayrıca öğrencilerimize esnaf
ve sanatkârlığa sahip çıkmaları
konusunda tavsiyelerde bulunduk.
Özellikle esnaf ve sanatkârlarımıza
hak ettikleri değerin verilmediği
günümüzde, bu güzel çalışmayı
yaparak ahilik köşesi hazırlayan

ve bizleri okullarına davet ederek
konuşma fırsatı veren, başta okul
idaresine, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum ” dedi.

HİSARCIKEĞİTİM 23

HİSARCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDEN
GEDİZ GEZİSİ

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi
tüm öğrencilerini kapsayan bir gezi
düzenledi. Geziye okulun yarısından
fazlası katıldı. Gezinin en önemli amacı
Türkiye’de 17 adet bulunan ve bir tanesi
de Gediz’de olan Gençlik ve Kültür
Merkeziydi. Buraya daha önce Milli Eğitim Bakanı iken Nabi AVCI da ziyarette
bulunmuş ve çok beğendiğini, böyle
yerlerin sayısının artmasının gerekliliğini ifade etmişti. Kültür Merkezindeki
Gediz Kalesinin maketini, sergi salonunu ve kütüphaneyi gezip 1 saat kadar
vakit geçiren öğrenciler daha sonra
Murat Dağına piknik için götürüldü ve
unutulmaz bir gün yaşandı.

HİSARCIK ANADOLU İMAM HATİP LİLESİNDEN EGE ÜNİVERSİTESİ, EFES ANTİK
KENTİ VE MERYEM ANA GEZİSİ

26 Eylül 2016 tarihinde 15
öğrenci ve üç öğretmenle birlikte
düzenlenen İzmir gezisinden öğrencilerimiz oldukça keyif aldılar.
Gezimize sabah erken saatlerde
Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kentiyle başladık. Öğrencilerin
burada bulunan eski dönemlere
ait evler, tiyatro, meclis ve hastane
gibi kalıntılar oldukça ilgilerini
çekti. Gezimize Efes’in yakınında
yer alan Meryem Ana’nın yaşadığı
eve gittik. Öğrenciler için farklı
bir inanç kültürü ile tanışmalarının onlar açısından güzel bir anı
olduğunu düşünüyoruz. Gezimize
yol üzerinde bulunan Yedi Uyurlar
Mağarasını ziyaretle devam ettik.
Öğleden sonrası için ise Ege Üni-
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versitesi gezimiz başladı. Kısa bir
tanıtım videosundan sonra öğrencilerimiz merak ettiklerini yetkili
kişiye yönelttiler. İzmir’e gidip
de Kordon ve Kemeraltı Çarşısını
gezmeden olur mu? Dolu dolu
geçen bir günün ardından tatlı bir
yorgunlukla dönüş yolculuğumuz
başladı.

HİSARCIK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİNDEN ESKİŞEHİR
ÜNİVERSİTE GEZİSİ
Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri
Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerine
yönelik olarak sınav motivasyonlarını
artırma amacıyla Eskişehir Anadolu
Üniversitesine gezi düzenlendi. Anadolu Üniversitesi kampüsünde bulunan Hukuk, Fen-Edebiyat, İktisadi
İdari Bilimler Fakültelerinin tanıtımı
yapıldı. Geziye son sınıfta okuyan 37
öğrenci katıldı. Anadolu Üniversitesinin ardından Sazova Parkı, Odunpazarı Evleri, Balmumu Müzesi gezildi.

HİSARCIK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİNDEN İZMİR ÜNİVERSİTE GEZİSİ

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri
Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencilerine yönelik olarak sınav motivasyonlarını artırma amacıyla
İzmir Ege Üniversitesine gezi
düzenlendi. Geziye 11. sınıfta
okuyan 42 öğrenci katıldı. Ege
Üniversitesi gezisinin ardından
öğrencilerle Sasalı Hayvanat
Bahçesi, Konak Meydanı, Karşıyaka gezildi.
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İlkokul Öğrencİlerİne Kültür Gezİsİ

İlçemiz Cumhuriyet İlkokulu 3
ve 4. Sınıf öğrencileri için Eskişehir´e kültür gezisi düzenlendi.
Okul idaresi tarafından organize edilen Eskişehir gezisine,
Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,
Sınıf Öğretmenleri Demet Bozkurt,
Adem Bozkurt ve 35 kişilik öğrenci grubu katıldı.
Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, sabah erken saatlerimde okul
bahçesinden yola çıkan öğrenci
kafilesinin Eskişehir´e ulaşmalarının ardından ilk duraklarının
Sazova Parkındaki Bilim, Deney
Merkezinin olduğunu söyledi.
Aydoğdu, “Öğrencilerimiz fen
bilimlerine ait noktalarda, derslerinde gördükleri veya görecekleri konulara ait deney setlerinde,
gözlem yapma fırsatı buldular.
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Daha sonra geçtikleri hayvanat
bahçesinde ise adını bile bilmedikleri bazı hayvanları yakından görme
imkanına kavuştular. Yine Hayvanat
Bahçesindeki 84 farklı balık türünün bulunduğu “Su Altı Dünyası”nıda ziyaret ettik. Korsan Gemisi ve
Masal Şatosu da ziyaret ettiğimiz
yerler arasında idi.
Türk dünyasından seçme 30
yapının Miniatürk tarzında 1-25
ölçekli maketinin sergilendiği EsMiniaTürk´de ziyaret edildi. Ülkemizin
ve Dünyanın farklı yerlerinde yer
alan, Ulubey Medresesi, Tac Mahal,
Mostar Köprüsü ve Selimiye Camii
gibi Türk Kültürüne ait yapılar bir
arada görülmüş oldu.
Yenilen yemeğin ardından ise
Balmumu Müzesine geçildi. Tarihi
Odunpazarı Evleri´nin birinde yer

alan müzedeki başta Mustafa Kemal Atatürk ve aile bireylerinin, Osmanlı İmparatorluğu´na yön veren
padişahlarımızın, Kurtuluş Savaşı
komutanlarının, yerli ve yabancı
devlet adamlarının, gazetecilerin,
yazarların, sinema, tiyatro ve ses sanatçıları ile Eskişehir değerlerinden
oluşan 160´ın üzerinde balmumu
heykeller meraklı gözlerle izlendi.
Lüle Taşını oyarak heykeller yapan
sanaatkar ziyareti ile gezi son bulmuş oldu” dedi.
Düzenlenen kültür gezisi
sayesinde Eskişehir´in turistik
mekanlarını daha yakından tanımanın mutluluğunu yaşadıklarını
ifade eden öğrenciler, okul idaresine ve öğretmenlerine teşekkür
ettiler.

Hİsarcık 15 Temmuz Şehİtlerİ Anadolu Lİsesİ Futsal Takımı İl
Dördüncüsü

Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Mahrum yönetiminde
Mustafa Işık, Ömer Burak Türkel,
Tolga Özçelik, Kemal Kaya, Hamza
Yılmaz, Fehmi Uymaz, Hüseyin Utku
Özçan, Lütfi Öztürk, Mustafa Öztürk,
Mustafa Çalışkan, İsmail Güleç’ten
oluşan Futsal Takımımız Emet grubunda yapılan müsabakalarda başarı
gösterip İl merkezinde yapılan turnuvaya hak kazandıktan sonra Kütahya
merkezde yapılan İl Finallerinde İl
dördüncüsü olmayı başardı. Öğretmenimiz Gökhan Mahrum’u ve Futsal
Takımını bu başarısından dolayı
tebrik ediyoruz.
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ŞEHİTLER ORTAOKULUNDA BOCCE TURNUVASI
Mustafa TEKİN, son yılların
popüler sporu olan Bocce´nin
sinir, kas koordinasyonuna
dayanan, düşünme, strateji geliştirme özeliklerini geliştiren
zevkli ve eğlenceli bir spor dalı
olduğunu belirtti.

İlçemiz Şehitler Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa TEKİN nezaretinde
bu yıl ikincisi düzenlenen kızlar
arası Bocce Turnuvası oldukça
çekişmeli ve heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni
Mustafa TEKİN, derslerde oynadıkları Bocce oyununu geçen
yıldan bu yana turnuva düzenleyerek sınıflar arası tatlı bir
mücadeleye çevirmek istediklerini, turnuvanın her yıl geleneksel olarak süreceğini söyledi.

4 hafta süren sınıf bazında
kızlar arası Bocce turnuvası sonunda; Yıldız Kızlarda 8/C sınıfı
birinci, 8/A sınıfı ikinci, 7/ D
sınıfı üçüncü oldu.Küçük kızlarda; 5 /YDS sınıfı birinci, 6/D sınıfı ikinci, 6/A sınıfı ise üçüncü
oldu.Turnuvada dereceye giren
sporcu öğrencilere okul idaresi
tarafından madalya verildi.

HİSARCIK’TA FUTBOL TURNUVASI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe futbol sahasında yapılan
futbol turnuvasına Müdürlüğümüze
bağlı tüm ortaokullar katıldı. Tek
devreli lig usulü yapılan müsabakalar sonunda Şehitler Ortaokulu
takımı birinci, Seydi Resul Ortaokulu
takımı ikinci ve Karbasan Ortaokulu
takımı üçüncü oldu.

LİSELER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI
İlçemiz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Gençlik Haftası Kutlama Programı
kapsamında düzenlediği liseler arası voleybol
turnuvası sona erdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Kapalı
Spor Salonunda düzenlenen liseler arası voleybol turnuvasına Hisarcık Çok Programlı Anadolu
Lisesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu
Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi voleybol
takımları katıldı. Turnuva sonunda 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi birinci, Çok
Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Anadolu İmam
Hatip Lisesi voleybol takımı da üçüncü oldu.
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78. YIL DÖNÜMÜNDE ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANDIK

İlçemizde Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78.
yıldönümü münasebetiyle anma
programı düzenlendi.
Programa sabah saat 08.45’de
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk
Anıtına Çelenklerin sunulmasıyla
başlanıldı. Saat dokuzu beş geçe
çalınan siren sonrası iki dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Aynı
anda bayraklar yarıya indirildi,
araçlar korna sesleriyle sirene eşlik ettiler, İstiklal Marşı okunmasının ardından çelenk koyma töreni
sona erdi. Bu arada okullardan
gelen öğrenci grupları bayrak ve

flamalarıyla çelenk koyma törenine katıldılar.
Atatürk’ü Anma programına
Belediye Düğün salonunda devam
edildi. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasıyla başlanılan
programda Çok Programlı Anadolu Lisesinden iki öğrencinin
Atatürk’ün hayatından kesitler
sunmasının ardından, her okuldan
birer öğrenci şiir okudu. Hisarcık
Çok Programlı Anadolu Lisesi 12
Muhasebe Sınıfı öğrencilerinin “
Bir Ömrün Hikayesi ” Adlı oratoryo gösterisi beğeni ile izlendi.
Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve

gençliğin Atatürk’e cevabını takiben Atatürk’ün sevdiği türküleri
seslendiren Anadolu İmam Hatip
Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan
Sait Mamak ile Müzik Öğretmenleri Cansu Hande Öztürk ve Oğuzhan Kavukcu izleyenlerden büyük
alkış aldı.
Program sonunda 10 Kasım
Atatürk Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “ 10 Kasım
Atatürk ” konulu Resim, Şiir ve
Kompozisyon yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere çeşitli
hediyeler verildi.
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OKULLARIMIZ BİLGİ YARIŞMALARI İLE HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR
ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ VE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Hisarcık Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Çok
Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik
düzenlenen “ Bilgi Yarışması ” eğlenceli anlara tanık
oldu. Yarışma Hisarcık Meslek Yüksek Okulunda yapıldı. Toplamda 10 grubun yer aldığı yarışmada 40
öğrenci bu etkinlikte katılımcı olma fırsatı yakaladı.
Yarışmacı gruplar kendisine bir isim verdiler. İki
etaptan oluşan yarışmada sorular hem yarışmacıların hem de izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Öğrencilerin yarışmanın sonuna doğru yaşadıkları
heyecan görülmeye değerdi. Yarışmanın sonunda
kazanan takım KRAL grubu oldu. Birinci olan gruptaki öğrencilere yarışma ödülü olan 50’şer tl verildi.
Galiba öğrenciler açısından yarışmanın en güzel
anı da burasıydı.

Hasanlar Ortaokulu

Hasanlar Ortaokulu öğrencilerinin konu
tekrarı yapmalarını sağlayarak ders başarılarını arttırmak amacıyla dönem sonlarında bilgi
yarışmaları düzenliyor. 5. 6, 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin katılabildiği yarışmada öğrenciler kendi
gruplarını kendileri oluşturmakta özgür oluyor.
Gruplar her sınıf seviyesinden birer öğrenci
olmak şartıyla dörder kişiden oluşurken yarışma
1.Sosyal bilgiler 2. Fen Bilimleri 3. Türkçe 4. Matematik 5. Din Kültürü ve Ahlak bilgisi 6. Yabancı
Dil 7. Genel Kültür olmak üzere yedi kategoride
yapılıyor.
Yarışmada öğrencilere derslerde yarışma
gününe kadar işledikleri konulardan sorular
geliyor. En fazla soruyu doğru cevaplayarak en
yüksek puanı alan grup öğrencilerine para ödülleri veriliyor.
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DEREKÖY ORTAOKULU
Okulumuzda 8.sınıf öğrencilerinin TEOG sınavına hazırlıkları kapsamında bilgilerini ölçmek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve gruplar halinde
bir şeyler başarabilmelerini sağlamak amacıyla bilgi yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada her dersten
beşer soru ve birer adet genel kültür ve yetenek
soruları öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Sorular
slayt gösterisi şeklinde öğrencilerle paylaşılmış
olup her yanlış yapılan soru sonrasında çözümler
öğretmenlerimizce öğrencilere anlatılmıştır. Bu
şekilde öğrencilerimiz açısından güzel, eğlenceli ve
bilgi dolu bir gün geçirilmiştir.

KARBASAN ORTAOKULU

Öğrencilere bilgiyi sevdirmek,
bilgiyi yakından takip etmelerini
sağlamak için Karbasan Ortaokulunda bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren
öğrencilere çeşitli hediyeler
takdim edildi.
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANADOLU
LİSESİNDE ‘MESLEKTE BİR GÜN’ PROJESİNİN
İKİNCİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinde Psikolojik
Danışmanı Ramazan Yılmaz tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz
yıl uygulamaya başlanan ‘Meslekte
Bir Gün’ projesinin ikincisine bu
yılda da devam edildi. Psikolojik Danışman Ramazan Yılmaz,
proje kapsamında öğrencilerin
seçmeyi düşündükleri meslek
elemanlarının yanında bir gün
geçirerek, meslekler hakkında
gözlem-inceleme yapmalarının ve
bilgiyi birincil kaynaktan edinmelerini sağlayarak hayatlarının
en önemli kararlarından biri olan
meslek seçimi konusunda doğru
tercih yapmalarının amaçlandığını
söyledi. Okul müdürü Mehmet Ali
Özdemir de şöyle konuştu:
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“Polislik, ebe, hemşirelik, acil tıp
teknisyeni, radyoloji, öğretmenlik,
askerlik, maden mühendisliği, ziraat
mühendisliği, makine mühendisliği, kuaförlük, bankacılık, belediye
başkanlığı gibi meslekler hakkında
gözlem ve inceleme imkanı bulan
öğrencilerimiz heyecan ve mutluluk
verici duygularla deneyimlerini
okuldaki diğer öğrencilerle de
paylaştılar. Projemizde bize destek
veren İlçe Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Emniyet
Amirliği’ne, İlçe Jandarma Komutanlığı’na, İlçe Devlet Hastanesi
Müdürlüğü’ne, İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’ne, Hisarcık
Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü’ne,
Hisarcık Belediye Başkanı’na ve
bizimle iş birliği yapan tüm meslek
elemanlarına teşekkür ederiz.”

KARBASAN İLK – ORTAOKULU HER YERDE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
Kitap okuma, düşünceleri
olgunlaştırır. Çok kitap okuyalım, okuduğumuz kitapları iyi
anlayalım. Kitaplar, bizi motive
eder, hayata bağlar ve ufkumuzu açar. Düşünme, hedef
belirleme, ileride büyüyünce
yetenekli kişiler arasında yer
alma imkânı verir. Eğer ülkemiz
için bir kısım başarılı projeler
geliştirip kendimizi ispatlamak
istiyorsak bolca kitap okumalıyız. Çünkü önemli projeler
üretmek, başarı ister, güç ister,
gayret ister, bilgi ister.
İnsan hayatta, önce kendine
güven duymalı. Daima başarılı
olma tutkusu ile yaşamalıdır.
Çalışkan kişinin gündeminde
başarısızlık yoktur. Bir insanın
sahip olduğu görüş ve düşünceleri bilgi ve kültür düzeyi
kadardır. Bizim ecdadımız
daima büyük düşünmüş, büyük
projelere imza atmıştır. Bizler
de büyüklerimize özenerek

daima kendimizi geliştirmeli
ve onların bıraktığı projeleri
tamamlamalıyız. İnsanın davranışlarındaki olgunlaşma, düşüncelerindeki güzellik kültürel
birikimini ve bilgiyi yerli yerince kullanma becerisini gösterir.
İşte insanı bu seviyeye getiren
bir uygulama yeteneğidir. Bu
yeteneğin oluşması ise sürekli
ve düzenli okuma alışkanlığıyla mümkündür. Sonuç olarak
insan, kitap okuma alışkanlığı
kazanınca kendine güveni artar.
Kitap okuyan insanların becerisi ve bilgisi artar.

okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Kitap okumanın sadece kütüphanelerde, okul sıralarında,
masa başlarında olmadığını
öğrencilere göstermek için
bu etkinlik gerçekleştirildi.
Okul Müdürü İsmail Tunçay, bu
etkinliğin her hafta bir ders
saatinde değişik mekânlarda
tekrarlanacağını belirtti.

Buna binaen öğrencilere kitap okumayı sevdirmek amacıyla Karbasan Meydan Parkında

OKUYORUM YAZIYORUM ROZETİMİ TAKIYORUM
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda 1-B
sınıf öğretmeni Şevket ŞEN öğrencilerine,
“Okuyorum, Yazıyorum, Rozetimi Takıyorum”
etkinliğini uyguluyor.
Öğretmenimiz “ Yaptığımız etkinlik ile
öğrencilerimizin okuma-yazma hususundaki isteğini ve motivasyonlarını artırmayı
hedefledik. Aynı zaman da trafik ışıklarını
da kavratma amacını da güttük. Rozetler
kırmızıdan başlıyor. Öğrencinin okuma-yazma çalışmalarında gösterdikleri başarıya
göre rozetleri sarıya geçiyor sonra yeşile
geçiyor. Rozet yeşile geldiğinde öğrenci
okuma yazmaya geçmiş oluyor ve rozetini
takıyor.” dedi.
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HİSARCIK’TA ‘ZEKA OYUNLARI EĞİTİCİLİĞİ’ KURSU
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik “zeka oyunları eğiticiliği”
kursu açıldı.
Sınıf Öğretmeni Önder Başeğmez
nezaretinde Atatürk İlkokulunda açılan
22 kursiyerin katıldığı 32 saatlik “zeka
oyunları eğiticiliği” kursunda kursiyerlere; akıl yürütme ve işlem oyunları, sözel
oyunlar, geometrik ve mekanik oyunlar,
strateji oyunları ve hafıza oyunları konularında eğitim veriliyor. Zeka oyunlarının
çocuklarda strateji geliştirme, planlama,
mantık yürütme-mantıksal bütünleme,
görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat
- konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağladığını belirten Halk
Eğitimi Merkezi yetkilileri, zeka oyunları
eğitiminde eğiticisi ve uygulayıcısı olacak
eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka
oyunları konularında teorik ve uygulamalı
eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmalarının hedeflendiğini ifade ettiler.

ZEKA OYUNLARI TURNUVALARI DÜZENLENDİ
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğü’nce açılan Zekâ Oyunları
kursları kapsamında ilkokullar arası Zekâ Oyunları
Turnuvası’nın final müsabakaları düzenlendi.
Atatürk İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen “Son Taş”, “Mangala”, “Qbitz” ve “Set Kart”
oyunları turnuva müsabakalarının yapıldığı İlçe
Finaline Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kanalıyla “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında
Atatürk ilkokulunda Yusuf Kelek ve Karbasan
İlkokulunda Serkan Hancı nezaretinde açılan Zeka
Oyunları Kursuna katılan öğrenciler ile Cumhuriyet İlkokulunda Adem Bozkurt ve Dereköy ilkokulunda İlknur Kaya nezaretinde ders dışı egzersiz
çalışmaları çerçevesinde açılan Zeka Oyunları
Kurslarına katılan öğrenciler arasından müsabakalar sonucu belirlenen 15 öğrenci katıldı. Hayli
çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren
öğrencilerin yanında finallere katılan tüm öğrencilere ilçe esnafının katkılarıyla çeşitli hediyeler
verildi.
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DEREKÖY ORTAOKULUNDA ZEKA OYUNLARI ETKİNLİKLERİ
Kütahya Hisarcık Dereköy Ortaokulu öğretmenleri, öğrenciler için
zekâ oyunlarını öğrenebilecekleri,
eğlenceli vakit geçirebilecekleri,
güzel aktiviteler yapabilecekleri bir
‘’zekâ oyunları odası ‘’ yapmışlar. Zekâ
oyunları odasında mangala, kelime
üretme, satranç, reverse, dokuztaş
gibi oyunlar mevcut. Zamanla daha
fazla oyun alınması daha da aktif
hale getirilmesi planlanıyor.
Dereköy Ortaokulu Müdürü Kamber TAŞDEMİR : “ Bilgisayar oyunları
çocuklar için dikkat dağınıklığına yol
açıyor buna karşılık zekâ oyunlarının
derslere karşı dikkati daha da artıracağına, her öğrencinin farklı yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve bu yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.’’
dedi

ŞEHİTLER ORTAOKULU-SEYDİ RESUL İMAM HATİP
ORTAOKULU VE 15 TEMMUZ ANADOLU LİSESİNDEN KARELER

(Şehitler Ortaokulu)

(Şehitler Ortaokulu)

(15 Temmuz Anadolu Lisesi)

(Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu)
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HEM OKUDULAR, HEM YAZDILAR

Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda ellerindeki kitapları okul bahçesinde OKUyan öğrencilerimiz, aynı zamanda da OKU yazdılar.
“Oku”manın önemini farklı bir etkinlik ile ön
plana çıkartıp hatırlatmak isteyen öğrencilerimiz, öğretmenlerinin de desteği ile, anlamlı bir
mesaj vermiş oldular.

KİTAP OKUMA YARIŞMASINDA BÜYÜK BAŞARI
İlçemizde düzenlenen kitap
okuma yarışmasında Kutluhallar
Ortaokulu olarak büyük bir başarıya imza atarak altı öğrencimiz
dereceye girmeyi başarmıştır. İlçe
birincisi Hatice ARSLAN, ilçe ikincisi
Hatice TUTAK, dördüncülüğü Reyhan
VAROL beşinciliği Cansu ARSLAN,
altıncılığı Reyyan AYDENİZ ve ilçe
onunculuğunu Fatma KAYIM’la elde
ettik. Okulumuzu başarıyla temsil
eden öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
Başarılarının devamını diliyoruz.

ÖĞRENCİLER KAHVEHANE ÖNÜNDE KİTAP OKUDULAR
İlçemizde Kütüphane Haftası dolayısıyla 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri kahvehane önünde yapılan toplu kitap okuma etkinliğine katıldı.
Kütüphane Haftası nedeniyle 5 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü öğrencilerinden bir grup Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim REÇAN nezaretinde Cumhuriyet Meydanındaki kahvehane
önünde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldılar.
Okul Müdürü Mehmet Ali ÖZDEMİR ” Çocuklarda
kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sevdirmek amacıyla farkındalık oluşturma açısından kahvehane önünde
kitap okuma etkinliği düzenledik. Etkinlik sayesinde 30
öğrencimiz açık havada kitap okumanın keyfini yaşadılar.”
dedi.
36 HİSARCIKEĞİTİM

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

İlçemizde 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri
vefat eden öğretmenlerimizin
kabirlerini ziyaret edip dua
ettiler. İlçemiz mezarlığında
kabri bulunan ilçemizin ilk öğretmenlerinden Kazım AKBULUT, Mustafa YÜCEL, Ali DEĞİRMENCİ, Hasan AKSULU ve
Mustafa TEKİN’in mezarları ziyaret edilip dua edildi. Etkinlikler çerçevesinde emekli öğret-

menlerimiz Mehmet KARACA,
Hidayet ÖZÇELİK ve Mehmet
COŞAR’ı evlerinde ziyaret eden
öğretmen ve öğrencilerimiz
kendilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.
Emekli öğretmenlerimizden
ziyaret etmek istediğimiz ancak
sağlık problemleri nedeniyle
hastanede tedavi gören Mehmet Ali KURUM ve Salih KİLİTCİ‘ye acil şifalar diliyoruz.
24 Kasım Öğretmenler
Günü saat 14.00 da İlçe Milli
Eğitim Müdürü İlhan CEBECİ

Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Saygı Duruşu ve istiklal Marşının ardından günün anlam ve
önemini belirtilen konuşmayı
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Mehmet Ali ÖZDEMİR yaptı.
24 Kasım akşamı İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
tüm öğretmenlerimize ve ailelerine Anadolu Lisesi pansiyonunda yemek verildi.
Her yıl geleneksek olarak
yapılan eğlence programı ise
ülkemizin bulunduğu hassas
dönemden dolayı iptal edildi.
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci, ilçe
ve köylerde görev yapan bayan öğretmenlerin ‘
Dünya Kadınlar Günü ‘nü kutladı.
Müdürümüz İlhan Cebeci, ilçe merkezi ve
köylerde görev yapan bayan öğretmenleri ziyaretinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayarak
karanfil dağıttı ve duvar saati hediye etti. Hediye
paketinin üzerinde, “Doğumdan ölüme kadar her
hayatın her anında varlıklarınızı hissettiğimiz, bizi
biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü
can-ı gönülden kutlar, sağlıklı, başarılı ve huzur dolu
bir ömür geçirmenizi dilerim” ibaresi yazıyordu.
Bayan öğretmenler duyarlı davranışından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci’ye
teşekkür ettiler.
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YAŞA, HİSSET, ÖĞREN!
Hisarcık Hasanlar Ortaokulu
eğitimde farkındalık yaratacak
etkinliklerle ayrıcalığını fark
ettiriyor.
İngilizce öğretmeni Emine ACAR yaptığı açıklamada
‘Bugün okulumuz 7/A sınıfı
öğrencileriyle “Parties” (Partiler)
ünitemizi ve ünite dahilinde
öğrenilen önemli kelime ve
yapıları tekrar ettik. İşin güzel
yanıysa onlar bunun bir ders
olduğunun farkına varamayacak kadar meşgullerdi. Öyle ya;
düzenlenmesi gereken birçok
farklı parti ve her biri ayrı özen
gerektiren türlü detaylar vardı.
İşe üzerinde değerli öğretmenlerinin ismini taşıyan davetiyeleri (invitationcards) hazırlamakla başlandı. Bir partide
olması gereken her detay planlanmalıydı: Yiyecekler (food),
içecekler (beverages), davetli
listesi (guestlist), süslemeler
(ornaments) , parti şapkaları (
partyhats), doğum günü pastası
(birthdaycake)… Kimi pijamalarını çekip elinde televizyon
kumandasıyla pijama partisinde (SleepoverParty) uyuyakaldı, kimi palyaço (clown)
oldu doğum günü partisinde
(BirthdayParty) rol aldı. Kimi
cadılar partisine (HalloweenParty) katılıp uçan süpürgesiyle
ortalığın tozunu attırdı kimi
vampir oldu kostüm partisinde
(FancyDressParty) dehşet saçtı.

Kafasında parti şapkalarıyla
yeni yıl (New YearParty) için
geri sayım yapanlarınsa keyfine
diyecek yoktu. Nişan partisinde
(EngagementParty) yüzükler
takıldı, Her bir parti için özel
kıyafetler giyildi, uygun makyaj
yapıldı. Kapıdaki görevlimizse partimize sadece davetli
listesinde (guestlist) olanları
düğünde (WeddingParty) ise
çeyrekler. kabul etti. Anlayacağınız, davetiyesiz (invitationcard) gelip de “Bir arkadaşa
bakıp çıkacaklar” içeri alınmadı.
Tüm bunlar yapıldı da ne
mi oldu? Öğrenciler okulun
dört duvardan ibaret soğuk bir
mesken değil, yaşamın içinden
bir kesit olduğunu gördü. Onlar
dinlemedi, anlattı; görmekle
kalmadı, gösterdi. Başka bir
kimliğe büründükleri için hata
yapmaktan korkmadılar. İşbö-

lümü yapıp birlikte çalışmanın
tadına vardılar. Her bir detayı
kendileri planladıkları için
öğrenme sürecinin merkezinde
yer aldılar. Yaparak yaşayarak
ve en önemlisi eğlenerek öğrendiler. Parti süresince küçük,
çekingen birer çocuk değil her
daim örnek aldıkları öğretmenleri gibi yetişkindi her biri. Tüm
bu hazırlığın yorgunluğunu da
karşılıklı dans ederek attılar’
dedi.
Okul Müdürü Ali Osman
KILIÇ yaptığı açıklamada ‘Okulumuzda eğitim de öğretim de
öğretmeniyle öğrencisiyle en
eğlenceli en verimli haliyle verilmeye devam ediyor. İngilizce
dersi “parties” ünitesini hep
birlikte isledik. Biz hem öğreniyoruz, hem de çok eğleniyoruz,
dedi.
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İLK DEFA BİR İLÇE
MERKEZİNDE
1.KADEME SATRANÇ
ANTRENÖRLÜĞÜ KURSU
AÇILDI
1.Kademe satranç antrenörlüğü kursu ilk defa bir ilçe
merkezinde 10 Mayıs 2017- 14
Mayıs 2017 tarihleri arasında
Kütahya Hisarcık İlçesinde
Atatürk İlkokulunda 29 adayın
katılımı ile yapıldı.
Kütahya Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü, Hisarcık
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Kütahya Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen
kurs, Türkiye Satranç Federasyonundan görevli Ulusal
Hakem ve 2. Kademe satranç
antrenörü Ömer GÖKÇE ve
Kütahya Satranç İl Temsilcisi
İbrahim OKURSAY tarafından
verilmiştir. Kursa katılan adayların yoğun ilgi gösterdikleri
kurs 14 Mayıs 2017 tarihinde
sona ermiştir.

“HERYERDE SATRANÇ”
Gençlik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 15 Mayıs 2017 tarihinde,
Hisarcık Çok Programlı Anadolu
Lisesi Satranç Kulübü tarafından ,
“Her yerde Satranç” etkinliği yapıldı.
Hisarcık Cumhuriyet Meydanı, Çınaraltı Kıraathanesi önünde yapılan
etkinliğe 48 satranç sever katıldı.
Kahvehane, park bahçe vs yerlerde
insanların beyin sporu olan satranç
sporunu oynamasını teşvik etme,
yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen
etkinliğe Gençlik ve Spor İlçe Başkanı Yılmaz UÇAR eşlik etti.
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ATATÜRK İLKOKULUNDAN SATRANÇ BAŞARISI
Türkiye Satranç Federasyonu
Kütahya İl Temsilciliğinin Kütahya Okul Sporları Minikler Takım
Kategorisi, 29-30-31 Mart 2017
tarihlerinde yapılan satranç
turnuvasında okulumuz Hisarcık
Atatürk İlkokulu il 4.sü olmuştur.
Turnuvaya 16 takım katılmış
olup ilk dört takıma madalya ve
kupa verilmiştir. Okul satranç
takımımızın antrenörü Ali Sevinç
yönetiminde, öğrencilerimiz iyi
bir mücadele vererek; yarışma
1.sinin 8 puan, 2.sinin ve 3.sünün 7 puan aldığı yarışmada
takım halinde 7 puan kazanmış
ve il 4.sü olmuştur.
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12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ
Dereköy Ortaokulunda 12
Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 96.yıl dönümü ve Mehmet
Akif Ersoy ‘u anma günü düzenlendi. Program saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ‘nın okunmasıyla
başladı. Programda Mehmet
Akif in hayatı ile ilgili kısa bir
video izlendi. Şiirler ve oratoryo ile davam etti, ardından
Asımın Nesline Sesleniş canlandırıldı son olarak tiyatro
gösterisiyle program sona erdi.
Programın sonunda ilkokullar arasında düzenlenen yarışmada birinci Beyza TAŞDEMİR’
e ve ortaokullar arasında
düzenlenen yarışmada ikinci
Ali AYDIN ‘a hediyeleri Okul
Müdürü Kamber TAŞDEMİR
tarafından verildi.

İstİklal Marşını
Güzel Okuma
Yarışması
İlçemizde düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasında
okulumuz Kuthuhallar
Ortaokulundan Emine
Nur KOCABIYIK birinci
oldu. Emine Nur KOCABIYIK ödülünü ilçemizde düzenlenen 18 Mart
Çanakkale Şehitlerini
Anma ve Deniz Zaferi’nin 102. Yıl dönümü
için yapılan programda
Kaymakamımızdan aldı.
Birinci olarak okulumuzu başarılı bir şekilde
temsil eden Emine Nur
KOCABIYIK’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 96. YIL
DÖNÜMÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ
DÜZENLENDİ

Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu
Lisesinde tarafından 12 Mart
İstiklal Marşı’nın kabulünün
96. yıl dönümü ve Mehmet Akif
Ersoy’u anma günü düzenlendi.
Hisarcık Meslek Yüksek
Okulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen geceye, Emet
Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Mahmuthan Arslan,
Garnizon Komutanı Hakan
Özgül, Belediye Başkanı Fatih
Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri
Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube
Müdürü Mehmet Ali Özdemir,
okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve
veliler katıldı. İstiklal Marşı’nın
kabulünün 96. yıl dönümü ve
Mehmet Akif Ersoy’u anma
günü saygı duruşu ve istiklal
Marşıyla başladı.
15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesi Müdür
Yardımcısı Ali Tekin’in günün
anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından Mehmet Akif
Ersoy’un hayatı ile ilgili belgesel sunumu yapıldı. “Birlik” adlı
şiiri 15 Temmuz Demokrasi Şe-

hitleri Anadolu Lisesi öğrencisi
Nefise Coşar okudu. “Mehmet
Akif’in Yolu” isimli sunumu ve
İstiklal Marşını ezbere ve güzel
okuma yarışması birincisi Dereköy İlkokulundan Beyza Taşdemir’in şiirini okumasının ardından, 15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Özdemir, “İstiklal
Marşına Cevap” adlı şiiri okudu.
“Asım’ın Nesli” temalı gösterinin
sunulmasını takiben Mehmet
Akif’i canlandıran 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri Anadolu
Lisesi öğrencisi Gürkan Kurum,
salonda bulunan öğrencilerin
sorularını cevapladı.
Müzik Öğretmeni Oğuzhan
Kavukcu’nun türküleriyle renk
kattığı program sonunda 12
Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yıl dönümü ve Mehmet
Akif Ersoy’u anma programı
münasebetiyle düzenlenen
“İstiklal Marşını ezbere ve güzel
okuma” yarışmasında dereceye
giren öğrencilere Kaymakam
Mahmuthan Arslan, Garnizon
Komutanı Hakan Özgül ve
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çeşitli hediyeler
verildi.
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI
18 Mart Çanakkale
Zaferi ve Şehitleri Anma
programını okulumuz
Seydi Resul İmam Hatip
Ortaokulu tarafından organize edildi.
Belediye Düğün salonunda düzenlenen yarışmanın ardından öğleden
sonra da belediyemiz meydanında Hisarcık Anadolu
İmam Hatip Lisesi Mehter
Takımı´mız konser verdi.

Kutluhallar’da18 MART programı
Kutluhallar Ortaokulu olarak 18 Mart Şehitleri Anma ve
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıl dönümünde şehitleri bir kez
daha anmak, bu büyük zaferin önemini anlamak ve anlatmak
için bir araya geldik.

44 HİSARCIKEĞİTİM

DEREKÖY ORTAOKULUNDAN ÇANAKKALE PROGRAMI

18 Mart 2017 tarihinde,
Dereköy Ortaokulu öğrencileri
tarafından tarihin en büyük ve
en çetin savaşlarından birinin
yaşandığı Çanakkale Savaşı‘nın
102.yıldönümü anma etkinlikleri gerçekleştirildi.
Kahraman Mehmetçiğin
102 yıl önce dünyanın en güçlü

donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı Çanakkale Geçilmez Destanının yıl dönümü,
okulumuz öğrencileri tarafından en iyi şekilde öğrenci ve
öğretmenlere sunuldu.
Program akışı boyunca
canlandırılan skeçler, oyunlar,
şiir ve korolarla, Çanakkale

Zaferinin, vatanın bütünlüğü ve
ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin
neleri başarabileceğinin en
güzel kanıtı olduğu izleyicilere
verilerek milli bilincin oluşması
sağlanmaya çalışıldı.
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18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE
DENİZ ZAFERİNİN 102. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
DÜZENLENDİ

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferinin 102’inci yıldönümü
etkinlikleri düzenlendi.
Resmi tören sabah saat
10.00’da Atatürk anıtına Emet
Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Mahmuthan Arslan
ile Belediye Başkanı Fatih
Çalışkan’ın çelenk koymalarıyla
başladı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasının ardından Seydi Resul İmam Hatip
Ortaokulunun hazırladığı “18
Mart Şehitler Günü” programının yapılacağı Belediye Düğün
Salonuna geçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasıyla başlayan
programda Merkez Çarşı Camii
İmam Hatibi Hasan Hüseyin
Kırlı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra günün anlam ve
önemi ile ilgili bir konuşma
yapan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih
Yaman, “Çanakkale aslında bir
kahramanlıklar manzumesi,
adını sanını bilmediğimiz nice
kahramanların destan yazdığı
yerdir” dedi.
Yaman, ”Bizler Çanakkale
savaşını görmedik fakat iman
kuvvetinin topa, tüfeğe, uçağa,
kurşuna nasıl meydan okuduğunu ve muzaffer olduğunu millet
olarak Fethullahçı terör örgütü
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tarafından tertip edilen hain
darbe girişiminde yakinen gördük. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde
milletimizin devletine nasıl
sahip çıktığını coşkuyla izledik.
Evet, Çanakkale’de olduğu gibi
15 Temmuz’da da iman tekniğe
meydan okudu, hain ve zalimler
hüsrana uğradı. Bu asil millet,
genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle düşmanın Çanakkale’deki
gibi aşikarına da, 15 Temmuz’daki gibi sinsi ve hain olanına da
her zaman karşılık verebilecek
kudret ve ehliyete sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha
gösterdi. Tarihin her döneminde
aziz vatanımız için çekinmeden,
seve seve şehadet aşkıyla kanını
canını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet,
gazilerimize acil şifalar, yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz ediyorum” diye konuştu.
Program Seydi Resul İmam
Hatip Ortaokulu öğrencilerinin
“Çanakkale” konulu oratoryo

sunumu, Saniye CanSoy isimli
öğrencinin okuduğu “30 kuş”
adlı şiiri, “Cephede kadınlarımız”
isimli sinevizyon ve “Kınalı
Hasan” adlı tiyatro gösterimi
büyük beğeni topladı.
Daha sonra Hisarcık ilçe
merkezi ve köylerinden şehit
olan askerlerin tanıtıldığı sunum yapıldı.
Müzik Öğretmeni Cansu
Hande Öztürk’ün kemanı ve
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali
Bütün’ün bağlaması eşliğinde
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Sümeyye
Şenkul’un “Çanakkale” ve “Eledim eledim” türkülerini seslendirmesinin ardından “Vatan
sevgisi ve şehitlik” konulu resim,
şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mahmuthan
Arslan, Belediye Başkanı Fatih
Çalışkan ve Garnizon Komutanı
Hakan Özgül tarafından çeşitli
hediyeler verildi.

HİSARCIKEĞİTİM 47

YENİLENEN MESCİT VE KÜTÜPHANELER
Hisarcık Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve Hisarcık Çok
Programlı Anadolu Lisesinde
yıllardır kullanılan ve bakıma
ihtiyacı olan kütüphanelerin
bakımı yapıldı.
Öğretmen ve öğrencilerin işbirliği içinde çalışması
sonucunda nereden nereye
denilecek çalışmalara imza
atıldı. Yeni kitaplıklar, masa ve
sandalyeler alınan kütüphanelere ayrıca öğrencilerle beraber
eskiyen ve yıpranan dolaplar
yeniden boyandı. Yapılan çalışmalar sonucunda kütüphanenin atmosferinde büyük değişikler meydana geldi. Yenilenen
kütüphanelere aynı zamanda
öğrencilerin beğeneceği, okuması gereken yeni ve güncel
kitaplar alındı.
Bu çalışmalar sonucunda
öğrencilerin kütüphanede daha
fazla zaman geçirdiği gözlendi.
Bu durumdan hayli memnun
olan öğretmenler hedeflerinin
boş zamanlarda kitap okuma
alışkanlığı kazanmasını değil,
kitap okumak için zaman ayıran bir nesil yetişmesini umut
ettiklerini söylediler.
Aynı zamanda Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi okullarında öğrencilerin ibadetlerini
rahatça yerine getirmeleri,
namazlarını kılmaları, derslerde
uygulama çalışmaları yapmaları açısından yeni bir mescit
yapıldı. Yapılan yeni mescitten
öğrencilerin memnun olduğu
gözlendi.
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HİSARCIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
ALAN TANITIMLARI YAPILDI
Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğretmenleri tarafından 8. Sınıf öğrencilerine
yönelik Muhasebe ve Finansman ile Kimya
Teknolojisi alanlarının tanıtımı gerçekleştirildi.
Çok programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve
Finansman Öğretmeni Cemil Şimşek, Rehber
Öğretmen Gülay Pınar ve Kimya Teknolojisi
Alan Şefi Halil Demircan, ilçe merkezinde Seydi
Resul İmam Hatip, Şehitler Ortaokulları ile
Karbasan, Dereköy, Hasanlar ve Kutluhallar köy
ortaokullarındaki 8. Sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek Muhasebe ve Finansman
ile Kimya Teknolojisi alanlarının tanıtımını
yaptılar.
Okul ve alan seçiminin hayati önem taşıdığını, özellikle hayata kısa yoldan atılma
hususunda Meslek liselerinin öneminin vurgulandığı slayt eşliğindeki anlatımlarda, okulun
her türlü donanımları, ders işleniş ortamları ve
mezunlardan görüntüler gösterilerek, çalışan
ve gayret gösteren öğrenci için yolun daima
açık olduğu vurgulandı.

SEYDİ RESUL İMAM HATİP
ORTAOKULU, KUR’AN’- I
KERİM’İ GÜZEL OKUMA
YARIŞMASINDA 3. OLDU

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Gediz ilçesinde yapılan
İmam Hatip Ortaokulları arası
Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışmasında kız ve erkek kategorilerinde 3. oldu.

Okul Müdürü Fatih Yaman,”
Gediz ilçesinde İmam Hatip
Ortaokulları arasında yapılan
Kur’an’ı güzel okuma yarışmasında öğrencilerimiz iki kategoride üçüncülük elde ederek okulumuza, Milli Eğitim camiamıza ve

ilçemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Kız ve erkek kategorilerinde 3. olan Betül Bircan ile Hüseyin Tuna’yı ve onların üzerinde
emeği bulunan öğretmenlerimizi
tebrik ediyor, ayrıca yarışmaya
ev sahipliği yapan Gediz 1 Eylül
İmam Hatip Ortaokulu yetkililerine de misafirperverliklerinden
dolayı çok teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
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Okul Sevgisi

Okulda açtık gözlerimizi bilgiye, erdeme
Işık saçan yollarında yürüdük okulumuzun
Neşe verdin, hayat verdin sen bize okulumuz
Sende öğrendik büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi.
Doğruyu öğrettin, kötülüklerden soyutladın bizi
Sen bilgi yuvasısın, senin çatın altında kurduk geleceğimizi.
Sen kazandırdın bize vatan, millet, bayrak sevgisini
Duygu yüklü yollarda yürüdük sana okulumuz.
Okulumuz sen bir yıldız gibi aydınlattın dünyamızı
Güneş gibi ısıttın yüreğimizi, içimizi
Çiçekler açtırdın körpe zihinlerimizde
İyi ki varsın sana minnettarız okulumuz
İçinde vardır ışık saçan, melek yüzlü öğretmenler.
Bilgi deposu, renk renk kitaplar, baldan tatlı arkadaşlar.
Sensin bilgi deryası, vatanın kilit noktası, can damarı
Çağdaşlığa uygarlığa giden yol senden geçer.
Durmadan, yorulmadan hadi sen de çalış okulda
Hep birlikte yükseltelim benliğimizi en nihayetinde ülkemizi.
Nam verelim vatanımıza dünya yurdunda
Hep birlikte ödeyelim borcumuzu o şanlı ecdada.
Arif ŞAHAN
Karbasan Ortaokulu 8/A

Saglık
Őgüdü
˘
˘
Seviyorsan canını
Vücuduna iyi bak.
Kuvvetlendir kanını,
İstersen çok yaşamak

Vakitli yat, erken kalk,
Çok dikkat et zamana.
Ne güzeldir çalışmak,
Dinçlik verir insana.
Sen yaşarsan bu vatan,
Ancak yaşar yükselir.
Bunu bil, böyle inan,
Varlık sağlıktan gelir.
Kadir YAŞAR
Karbasan Ortaokulu 8/A
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YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda Yaşlılar Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi.
Okulumuzda Yaşlılar Haftası
münasebeti ile bir dizi etkinlik
düzenlendi. Sınıf öğretmenleri
Cemile AYDOĞAN KARAYİYEN
ve Deniz KARAYİYEN tarafından
organize edilen programda ilk
olarak 1/A ve 1/B sınıfı öğrencilerince günün önemi ile ilgili
yazı ve şiirler okundu. Sonrasında Yaşlılar Haftası ile ilgili
sinevizyon gösterisi sergilendi.
Etkinlikler kapsamında
okulumuza davet edilen misafirlerimiz Tevfik KÖSE ve Halime KÖSE çifti öğrencilerimiz
ile bir araya geldi. Kendilerini
tanıtan misafirlerimiz, sonrasından öğrencilerimizin sorularına
samimi cevaplar verdi. Misafirlerimiz, öğrencilerimizin sorularına cevap vermenin yanı sıra
kendi çocukluk hatıralarından
da bahsettiler. Kendi çocukluk

yıllarındaki imkansızlıklardan
bahseden misafirlerimiz, öğrencilerimizden sahip oldukları
imkanların kıymetini bilerek
çok çalışmalarını istediler.
Okul Müdürü Ahmet AYDOĞDU, davetlerine icabet
ettikleri için kendilerine teşekkür ederek, günün hatırası
olacak hediyeler takdim etti.
Tevfik Köse amcamız, nazik

davetlerinden ve öğrenciler
ile buluşmuş olmaktan dolayı
organizasyonu gerçekleştiren
öğretmen ve idarecilerimize
teşekkür ederek, burada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Çekilen hatıra fotoğrafı ile
etkinlik sona erdirildi.
Bizleri evlerine davet eden
misafirlerimizi önümüzdeki
hafta içi ziyaret edeceğiz.

YAŞLILAR HAFTASI ZİYARETİ
Hisarcık Gençlik Spor İlçe
Müdürlüğü ile Hasanlar Ortaokulu Müdürlüğü ve öğrencileri
Hasanlar Köyü’nde yaşayan
yaşlıları ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette
107 yaşındaki İsmail İNAL, Celal UÇAR ve Muhittin DOĞAN’a
çiçek ve hediyeler takdim
edildi.

arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara
taşımamızı sağlayan en değerli
varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi
itibar gerektirmektedir bu aynı
zamanda bir minnet borcudur”
dedi.

Ziyaret edilen vatandaşlar,
gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetini dile getirip,
gelenlere teşekkür ettiler.
Okul Müdürü Ali Osman
KILIÇ: “Her insan için değişik
mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün
HİSARCIKEĞİTİM 51

İLÇE MEHTER TAKIMI GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR
Yaklaşık iki buçuk sene önce
ilçemizde Aihl Müdür Yardımcısı
Gökhan Said MAMAK tarafından
kurulmuş olan Mehter Takımı,
geçen sene bünyesine halktan da
kişiler katarak ilçemize kendini
mâl etmişti. Birçok konser veren
Mehter Takımı bu sene de çalışma ve konserlerinde hız kesmedi.
Haftada 2 gün çalışmaları süren takımın repertuarı oldukça
genişledi. Artık düğün, sünnet,
açılış gibi faaliyetlerde de konser
verecek hale geldi. En yakın 19
Mayıs Gençlik ve Spor bayramında
verdiği konserle halkı coşturdu ve
sırada Hoş Geldin Ramazan Gece
Programı için çalışmalar sürmekteydi. Mehter Takımı kısa zamanda
ilçemizin gözdesi olmayı başardı.

“AİLE İÇİ İLETİŞİM” VE “BİLİNÇLİ
MEDYA KULLANIMI” KONULU
SEMİNERLER

Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda “Aile İçi
İletişim” ve “Bilinçli Medya Kullanımı” konulu seminerler gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığı ile
Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından okulumuz velilerine yönelik “Aile İçi İletişim”
ve “Bilinçli Medya Kullanımı” konulu seminerler
gerçekleştirilmiştir.
Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine ve katılım gösteren velilerimize teşekkür
ediyoruz.
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HİSARCIK CUMHURİYET
İLKOKULUNDA KARNE TÖRENİ

2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi, karnelerin alınması ile sona erdi. Hisarcık
Kaymakam Vekili Sayın Mahmuthan ARSLAN
ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İlhan
CEBECİ´nin teşrifleri ile sınıflarda karnelerini
alan öğrencilerimiz ilk dönemi tamamlamış
oldu.
Bayrak töreninde ise İftihar Belgesi ve
dönem içinde ilçe çapındaki farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize de katılım
belgeleri takdim edildi. Okunan İstiklâl Marşı
ile 6 Şubat´a kadar sürecek olan tatil başlamış
oldu.

HEP BERABER HALI SAHAYA
Hisarcık Gençlik Hizmetleri
ve Spor İlçe Müdürlüğü, Hisarcık ÇPAL ve Hisarcık AİHL’nin
ortak gerçekleştirdiği halı saha
turnuvası 27/03-06/04/2017
tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Turnuvaya iki okuldan 7
takım katılmıştır. Turnuva 1. si
12-Muhasebe, 2.si 11-Aihl ve 3.
sü 10-Kimya olmuştur. Turnuva
sonuna doğru 1. ve 2. Takımın
oyuncuları ve iki okulun öğretmenleriyle İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün desteğiyle yiyecek-içecek ikramı yapılmıştır.
Turnuva seremonisinden önce
turnuva 1.si 12-Muhasebe takımı ile ÇPAL-AİHL öğretmenlerinin karma takımı arasında
gösteri maçı gerçekleşmiştir.
Gösteri maçında davul-zurna

eşliğinde büyük bir çekişme
yaşanmıştır. Maç sonunda
gösteri maçına katılan öğrenci
ve öğretmenlere madalyaları,

turnuvada dereceye giren takımların kupaları da ilçemiz kurum amirleri tarafından takdim
edilmiştir.

HİSARCIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ OKUL TANITIM FAALİYETİ

Meslek seçimi, meslek
gelişimi sürecinin en önemli
aşamasıdır. Bu sürecin başında ise 8. Sınıf öğrencilerinin
yapacağı lise tercihi gelmektedir. Yerinde ve doğru karar
verebilmek için kişinin önce
seçenekleri algılayabilmesi,
sonra da kendi gereksinimleri
ile seçenekler arasındaki ilişkiyi kurabilmesi gerekmektedir.
İlçemiz 8. Sınıf öğrencilerine
seçeneklerini birinci elden, tam
ve doğru şekilde tanıtabilmek
ve Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ilgili önyargıları

ortadan kaldırabilmek amacıyla
okul tanıtım etkinliği planlanmıştır. Okul tanıtım ekibimizde
Psikolojik Danışman ve Rehber
Öğretmen Gülay Pınar okul
hakkında genel bilgiler vermiştir, Kimya Teknolojisi Alan Şefi
Halil Demircan kimya bölümü
ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir, Bilgisayarlı Muhasebe
Alan öğretmenleri Cemil Şimşek ve Gülşen Türk Muhasebe
bölümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. Mayıs ayının
ikinci haftasında okul tanıtım
ekibimiz tarafından başta köy

okulları ve ardından ilçe merkezindeki ortaokullar ziyaret
edilerek tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
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SİYER VE TEMEL DİNİ BİLGİLER BİLGİ
YARIŞMASINDA 22 OKULDAN 4. OLDUK

29 Nisan 2017 cumartesi
günü Kütahya Hezar Dinari
Kültür Merkezinde İmam Hatip
Ortaokulları arası yapılan Siyer
ve Temel Dini Bilgiler bilgi yarışmasında okulumuzu temsil
eden öğrencilerimiz; Meryem
Azra YILMAZ, Zeynep Şevval
TEKİN ve Zeren ŞEN güzel bir
başarıya imza atarak 22 okul
arasından 4.oldular. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca
yarışmaya hazırlık safhasında

öğrencilerimiz ile ilgilenen
Bekir DANA ve Esra BİRCAN hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize gösterdiği
yakın alakadan dolayı sayın
milletvekilimiz Mustafa Şükrü
NAZLI´ya da teşekkür ediyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ BİR OLDU, YETİM KARDEŞLERİNE
SAHİP ÇIKIYOR
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri İHH İnsani
Yardım Vakfı´nca düzenlenen
kampanyaya destek oluyor.
İHH İnsani Yardım Vakfi´nca düzenlenen ve Milli Eğitim
Bakanlığı´nca da desteklenen
“İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi
kapsamında öğrencilerimiz iki
yetim kardeşlerine destek oluyor. Bu maksatla oluşturulan
köşede yer alan kumbaralarda
biriktirilecek paralar her ay
düzenli olarak ilgili hesaplara
yatırılacak.
Tamamen gönüllülük esasına göre katkı sağlayan öğrenci
ve öğretmenlerimize teşekkür
ediyoruz.
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Yarışmada Kütahya Şule
Mete Tetik birinci, Emet Yunus
Emre ikinci ve Gediz 1 Eylül
İmam Hatip Ortaokulu ise
üçüncülüğü elde etti.

Yusuf İzzettin KELEK’in objektiinden...
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İLÇEMİZDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ 97.YILI
TÖRENLERLE KUTLANDI
Hisarcık İlçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları sabah saat
11.30’da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin koyulmasıyla başladı.
Bayram programı saat 12.00’de
olumsuz hava koşulları nedeniyle Hisarcık Meslek Yüksek
Okulu Amfisinde okulların ve
halkın katılımı ile devam etti.
Sunuculuğunu Atatürk İlkokulu
Sınıf Öğretmeni Şevket Şen’in
yaptığı kutlama töreni saygı
duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasıyla başladı. Daha sonra Emet Kaymakamı ve Hisarcık
Kaymakam vekili Mahmuthan
Arslan ve Hisarcık Belediye
Başkanı Fatih Çalışkan öğrencilerin ve halkın bayramını
kutladı. Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci’nin günün
anlam ve önemini belirten
konuşmanın ardından Atatürk
İlkokulu öğrencileri tarafından
günün anlam ve önemi ile ilgili
şiirler okundu. Minik öğren-
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cilerin “Türkmen Kızı”, “Keklik”,
“Çayır Biçiyom Çayır”, “Hoşuna
mı gidiyor?”, “Türkiyem” parçaları
eşliğinde oynadıkları oyunlar
ve yöresel oyunlar büyük beğeni topladı.
Tören sonunda İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta
ve lise öğrencileri arasında düzenlenen, “23 Nisan ve çocuk”
konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması(İlkokul öğrencileri arasında resim; Ortaokul
öğrencileri arasında şiir; Lise
öğrencileri arasında kompo-

zisyon), İlkokul, ortaokullar ve
liseler arası Satranç, Ortaokullar ve liseler arası kız/erkek
Masa Tenisi, ortaokullar arası
Futsal turnuvalarında dereceye
giren öğrencilere, Kaymakam
Kaymakamı Mahmuthan Arslan,
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Garnizon Komutanı Hakan
Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve Meslek Yüksek
Okulu Müdür Yardımcısı Ömer
Altaş tarafından çeşitli hediyeler verildi.

KUTLUHALLAR’DA 23 NİSAN KUTLAMALARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ile TBMM’nin açılışının
97. yıl dönümü, okulumuz
Kutluhallar Ortaokulunda
etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında,
okulumuzda düzenlenen
törene köy muhtarımız,
öğrenci velilerimiz ve köy
halkı katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından okulumuz Sosyal

Bilgiler Öğretmeni Hatice
ASLAN yaptığı konuşmada
Dünyada 23 Nisan Çocuk
Bayramı olarak kutlanan
tek bayram olduğunu ve 23
Nisan’ın önemini vurguladı.
Çocuk Bayramı eğlenceli ve coşkulu bir şekilde,
tüm halkımızın katılımıyla
etkinlik, dans, yarışmalarla kutlandı. Yarışmalarda
dereceye giren öğrencilerimize ödül verildi.

HASANLAR’DA 23 NİSAN KUTLAMALARI

Hasanlar Ortaokulunda
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her
yıl olduğu gibi coşkuyla
kutlandı.
Hazırlıklarına yaklaşık
bir ay önceden başlanan
kutlama programı, olumsuz
hava şartları sebebiyle iki
gün ertelendi ve 25 Ni-

san’da okul bahçesinde çok
sayıda velinin de katılımıyla kutlandı. Okul bandosunun diğer öğrencilerle
birlikte köyü dolaşmasıyla
başlayan bayram kutlamaları, yapılan eğlenceli yarışmalar ve ödül töreniyle son
buldu.
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GÖNÜL DAĞI ŞİİR DİNLETİSİ
GÖNÜLLERİN PASINI ALDI
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri
Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni H.İbrahim Reçan rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı “ Gönül
Dağı “ adlı şiir dinletisi beğeni ile izlenirken, seyirciler duygulu anlar yaşadı.
Salonun hınca hınç dolduğu şiir
dinletisinde öğrenciler, Ahmet Telli’nin, “Gidersen Yıkılır Bu Kent”, Ümit
Yaşar Oğuzcan’ın, “Bir Gün”, Can Yücel’in, “Her Şey Sende Gizli”, Selçuk
Yıldırım’ın, “Kurban Olayım”, Yavuz
Bülent Bakiler’in, “Gözlerin İstanbul
Oluyor Birden”, Cahit SıtkıTarancı’nın,
“Desem ki”, Bedirhan Gökçe’nin, “Anne”,
isimli şiirlerini fon müziği eşliğinde
okudular.
Programın “Bir Şiir, Bir Türkü” bölümünde öğrenciler Müzik Öğretmeni
Oğuzhan Kavukcu’nun bağlaması
eşliğinde Neşet Ertaş’ın parçalarını
seslendirdiler.
Şiir dinletisine İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Abdulbari Alp, Meslek
Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ömer
Altaş, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci
ve veliler katıldı.
Tören sonunda İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen, “23 Nisan
ve Çocuk” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması(İlkokul öğrencileri
arasında resim; Ortaokul öğrencileri
arasında şiir; Lise öğrencileri arasında
kompozisyon), İlkokul, ortaokullar ve
liseler arası Satranç, Ortaokullar ve
liseler arası kız/erkek Masa Tenisi,
ortaokullar arası Futsal turnuvalarında dereceye giren öğrencilere,
Kaymakam Kaymakamı Mahmuthan
Arslan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül,
İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut
ve Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Altaş tarafından çeşitli
hediyeler verildi.
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MİNİK YÜREKLER VATANA OLAN
SEVGİLERİNİ DİLLENDİRDİLER
Hisarcık Şehitler Ortaokulu
5/A ve 5/C sınıfı öğrencileri
kaleme almış oldukları “Vatan
Sevgisi ” temalı şiirlerini seslendirdiler.
Hisarcık Şehitler Ortaokulu
Çok Amaçlı Salonunda yapılan
“ Tüm Türkiye’ye Selam Olsun
” isimli şiir dinletisinde 5-A
sınıfından Aliye Gökduman, Elif
Çalışkan, Habibe Şahan, Merve Nur Pektaş, Sedef Gülenç ;
5-C sınıfından Ayşegül Doğan,
Rümeysa Demirbaş, Tülay Can
görev aldılar. Bizzat kaleme almış oldukları şiirleri fon müziği
eşliğinde seslendirdiler.

duygulandırdı. Kendisi minik
yürekleri kocaman olan öğrencileri tek tek kutluyorum. Okulumuzda bu tür sosyal ve kültürel
faaliyetler tüm hızıyla devam
edecek.” dedi.

Şiir dinletisini hazırlayan Türkçe Öğretmeni Erdem
Öztoprak, ”Öğrencilerimin minik
yüreklerinde yaşattıkları vatan,
millet ve Atatürk sevgisi başta
ben olmak üzere tüm izleyenleri

KARBASAN İLK – ORTAOKULUNDA ANNELER GÜNÜ ŞİİR DİNLETİSİ
Var mıdır anne kadar
önemlisi anne kadar değerlisi.
Hayatımıza kim girerse girsin çıkmadı mı gitmedi mi bu
güne kadar? Kalıcı olanın yeri
anneninki kadar sağlam oldu
mu? O kadar sevdi mi o kadar
önemsedi mi o kadar düşündü
mü? Daha nice nice nice sorular sorulur bu konu üzerinden
aslında. Daha nice nice sorular
sorulur nice cevaplar üretilir.
Neler neler söylenir aslında…
Anneleri birisiyle birleriyle
kıyaslamak bile aslında mümkün değildir. Çünkü kim size
canından can kanından kan
verebilir? Bunu tek yapabilen
annedir. 9 ay size canından can
kanından da kan vermiştir.
Sizi karşılıksız seven her
anınızda yanınızda olan anne-

nizdir her zaman. Sizi asla bırakmayan her hatanızı affeden
siz onu kırsanız da her daim
kalbini tamir edip kendince
onarıp hataları görmezden gelip size asla bunu yansıtmayan
tek kişidir anneler. Sizi koşulsuz
şartsız sevmişler ve her anınızda yanınızda olmuşlardır. Peki,
başka kim bunları yapabilir?
Bir arkadaştan hatta bir
dosttan bile bu kadarını asla
bekleyemezsiniz. Hatta şuan
kıyaslamamız bile doğru değil.
Çünkü hiçbir sevgi yetişemez
bir anne sevgisine. Bir anne
sevgisinin yerini alamaz hiç bir
sevgi.
Bizim hayatımızda bu kadar
önemi olan anneler için onlara
olan sevgimizi dile getirmek

için bir nebzede olsa onları
önemsediğimizi onlara değer
verdiğimizi göstermek için
Karbasan Ortaokulunda Şiir
dinletisi düzenledik. Annelerimizin, hayatımızdaki en değerli
varlıkların, kıymetini bilme
temennisiyle…
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ŞEHİTLER ORTAOKULUNDA TİYATRO ŞÖLENİ
Hisarcık Şehitler Ortaokulu
6-A sınıfı öğrencileri hazırlamış
oldukları üç tiyatro oyununu
Şehitler Ortaokulu Çok Amaçlı
Salonunda sahnelendirdiler.
Türkçe Öğretmeni Erdem
Öztoprak eşliğinde tiyatro
oyunlarını belirleyen 6/A sınıfı
öğrencileri ardından kostümleri
ve sahne dekorlarını oluşturdular. Yaklaşık bir ay süren sahne
provalarından sonra tiyatro
oyunlarını öğretmenlerinin ve
öğrenci arkadaşlarının beğenilerine sundular.
Tiyatro şöleninden sonra
konuşan Türkçe Öğretmeni Erdem Öztoprak, “ Kendi kimliğini
bir kenara bırakarak yepyeni
bir kimliğe bürünmek kolay
değildir. Benim kıymetli öğren-

cilerim bunu başarı ile yerine
getirdiler. Onlar sahne tozunu
yutmuş oldular artık. Bu sebeple yaşamları boyunca tiyatro ile
içi içe olacaklarını düşünüyorum. “ diyerek görev alan öğrencilerini tebrik etti.

UFKA YOLCULUK MEAL YARIŞMASI

Okulumuz Seydi Resul
İmam Hatip Ortaokulu Türkiye
çapında yapılan yarışmalara
ev sahipliği yapmaya devam
ediyor.
Bu yarışmalardan biri olan,
Zinde Gençlik Derneği tarafından organize edilen, ilçemizden
toplam 84 kişinin kaydolduğu,
özellikle çocuk yarışmacıların yoğun ilgi gösterdiği Ufka
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Yolculuk Meal yarışması Seydi
Resul İmam Hatip Ortaokulu´nda yapıldı. 26 Mart 2017 pazar
günü yapılan Ufka yolculuk
meal yarışmasının Türkiye çapındaki ödül töreni de yapıldı.
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu olarak ev sahipliği yaptığımız bu yarışma için Hisarcık´ta
derece yapanlar için okulumuzda halktan yarışmacılar,
yarışmacı öğrenci ve velilerinin

katılımıyla Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci´nin
de iştirak ettiği bir ödül töreni
düzenlendi.
Yapacağımız ödül töreni
için A, B ve C kategorilerinde
birinci öğrencilere verilmek
üzere, Ufka yolculuk Kütahya sorumlusunun özel olarak
gönderdiği emaneti de birinci
öğrencilerimize takdim edildi.

VELİ İLETİŞİM PROGRAMI
TÜM İLÇE OKULLARINDA
UYGULANIYOR

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2020
yılları arasında gerçekleştirilmek üzere hayata geçirilen
Veli İletişim Programı (VİP)
ilçemizin tüm okullarında uygulanıyor. İlçede görev yapan
psikolojik danışmanlar Demet
BOZKURT, Murat PINAR, GÜLAY
PINAR, Kübra YILMAZ ve Ramazan YILMAZ tarafından her ay
belli konularda tüm okullarda
velilere seminer veriliyor.
Proje süresince yürütülecek
faaliyetler yoluyla öğrencisi ile
birlikte daha bilinçli ve daha kaliteli zaman geçiren, öğretmenler ile sürekli iletişim halinde
olan ve sadece ihtiyacı olduğu

anda değil her zaman okulu ile
birlikte olan veli profilinin oluşturulması hedefleniyor.
Proje kapsamında okul tanıtımı, aile içi iletişim - çocuğa
yaklaşım, verimli ders çalışma
yöntemleri, çocuğun yaşına
göre fiziksel, ruhsal ve sosyal
gelişimi, ilkyardım, sağlık, hijyen, öz-bakım, akran zorbalığı /
ihmal-istismar, davranış bozuklukları ve baş etme yöntemleri,
yaz tatilinin değerlendirilmesi-tatilde velilerden beklentiler
konulu seminerler verilmektedir.
Hisarcık Şehitler Ortaokulunda 4 Ekim 2016 tarihinde
okul Rehber Öğretmeni Kübra

YILMAZ tarafından düzenlenen
seminere katılan İl Milli Eğitim
Müdürü Sabahattin DÜLGER
programı düzenleyen Şehitler
Ortaokulu Rehber Öğretmenine,
okul idaresine ve seminere katılarak destek veren öğretmenlere teşekkür ederek: ‘’ Veli İletişim Programı bir gereklilikten
yola çıkarak birçok okul müdürü
ve velimizin fikirleri alınmak suretiyle hazırlandı. Bu program ile
öğretmen ve velinin iletişimi arttırılacak ve velinin de eğitilmesi
hedeflenecektir. Siz değerli velilerimizin çocuklarımızın yarınları
adına daha iyi bir gelecek kurmaları için bu eğitimlere mutlaka
katılmanız gerekmektedir. ’’ dedi.
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ORMAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ
ile ilgili yazı, şiir ve şarkılara
yer verildi.
Program çerçevesinde
Hisarcık TEMA Temsilcisi Erdem ÖZTOPRAK, öğrencilerimizin misafiri oldu. ÖZTOPRAK,
ormanlar, ormanların önemi ve
faydaları konularında öğrencilerimize bilgiler aktardı. Bunların yanı sıra öğrencilerimize
sorduğu sorulara en doğru
cevabı veren öğrencilerimize
fidan hediye etti.

Cumhuriyet İlkokulunda
Orman Haftası nedeni ile program gerçekleştirildi. 3/A sınıfı

Ayrıca okulumuzdaki her
bir sınıfa bir fidan hediye eden
öğrencilerinin, öğretmenleri Er- TEMA temsilcisi Erdem ÖZTOPhan ÖNAL nezaretinde, hazırla- RAK´a davetimize icabet ettiği
dıkları programda günün önemi için teşekkür ediyoruz.

FİDANLARIMIZI TOPRAKLA BULUŞTURDUK
Orman Haftası programı
nedeni ile misafirimiz olan
Hisarcık TEMA Temsilcisi Erdem
ÖZTOPRAK tarafından her bir
sınıfımıza ve okulumuza hediye edilen fidanları toprakla
buluşturduk. Bu amaçla tüm
öğrencilerimizin katılımı ile
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde Fidan Dikme
Etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri
nezaretinde fidanlarını diktiler
ve cansuyu verdiler.
Fidan Dikme Etkinliğimize
tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin yanı sıra İlçe
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
İlhan CEBECİ, şube müdürleri-
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miz Abdulbari ALP ve Mehmet
Ali ÖZDEMİR ve Seydi Resul
İmam Hatip Ortaokulu idarecileri katıldı. Kendilerine ve bu
etkinliğimize destek verenlere
teşekkür ediyoruz.

GEÇEN YIL DİKİLEN FİDANLARA BAHAR BAKIMI YAPILDI
Geçen yıl Orman Haftası Etkinlikleri kapsamından ilçemiz
15 Temmuz Şehitleri Anadolu
Lisesi bahçesine diktiğimiz
fidanlara bahar bakımı gerçekleştirdik.
Okulumuz Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, ilk
olarak diktikleri fidanlar arasında bulunun çöp vb. artıkları
temizledi. Sonrasında toprak
havalandırma ve sulama işlemleri gerçekleştirildi. Ağaç
dikmenin yanı sıra diktikleri
ağaçlara sahip çıkmaları ve
onların gerekli bakımlarını yapabilme becerisi kazandırmayı
amaçladığımız bu etkinlikte
görev alan öğretmenlerimize
teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bizlere ev sahipliği
yapan ve ikramları ile öğrencilerimizin çalışmalarını destekleyip teşvik eden Şube Müdü-

rümüz ve 15 Temmuz Şehitleri
Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali ÖZDEMİR´e teşekkür
ediyoruz.

CUMHURİYET İLKOKULUNDA “BAHÇEM RENGÂRENK” PROJESİ
2016/2017 Eğitim Öğretim
Yılında uygulamaya koyduğumuz “Bahçem Rengarenk” Projemizin ilk aşaması tamamlandı.
2016/2017 Eğitim Öğretim
Yılında, öğrencilerimize severek
zaman geçirebilecekleri bir
bahçe oluşturmak için, uygulamaya başladığımız “Bahçem
Rengarenk “ Projemizin ilk
aşaması tamamlandı. Projemiz
kapsamından okul bahçe kapısı

ve yapılan yeni banklar farklı
renklere boyandı. Bunun yanı
sıra bahçeye, öğrencilerin farklı
oyunlar oynayabileceği, oyun
alanlarının çizimleri gerçekleştirildi. Projemiz çerçevesinde
gerçekleştirilen çizim ve boyamalar sayesinde öğrencilerimiz
hem farklı oyun alanlarına hem
de severek zaman geçirecekleri
bir bahçeye kavuşmuş oldu.
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DEREKÖY İLK/ORTAOKULUNDA ANNELER GÜNÜ

Dereköy Ortaokulunda ‘’Anneler Günü’’ nedeniyle annelerimize kahvaltı düzenlendi. Kahvaltı
açık büfe şeklindeydi. Okul bahçesinde düzenlenen kahvaltı anneler tarafından büyük ilgi gördü. Kahvaltı öncesi konuşma yapan Okul Müdürü
Kamber Taşdemir annelerin değerli olduklarını

yılın sadece bir gününde değil her gün en büyük
övgüye ve hediyeye layık olduklarını belirtti, tüm
annelerin anneler gününü kutlayarak konuşmasını tamamladı. Kahvaltıya katılan anneler güzel
bir gün geçirdiklerini ve bu etkinliğin her yıl
yapılmasını dilediklerini söylediler.

POLİSİMİN YANINDAYIM

Okulumuz Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ve Hisarcık İmam Hatip Lisesi tarafından Emniyet Teşkilatımıza ziyaret gerçekleştirildi. İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısının ardından
polislerimize moral vermek amacı ile okulumuz
sınıf temsilcileri ile birlikte ilçe emniyet teşki64 HİSARCIKEĞİTİM

latına “ Polisimin Yanındayım “ yazan plaket ve
hediye takdim edildi. Öğrenciler ve polis arasında destek ve birlik beraberlik mesajları verildi.
Okulumuzda bu hafta boyunca tüm öğrencilerin
katılımı ile Hatim indirildi ve aziz şehitlerimizin
ruhlarına hediye edildi.

İLÇEMİZDE AŞURE ETKİNLİKLERİ
İlçemizde her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliği ile hem mübarek Muharrem
ayını idrak etmeyi, hem de yatılı olarak kalan öğrencilere aile ortamını oluşturmayı, veli, aile ve
vatandaş arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflemek amacı ile etkinlikler düzenlendi.

Müftüsü Mustafa Arda, Özel İdare Müdürü Mevlüt
Erkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli
Eğitim Şube Müdürü Abdulbari Alp okul ve daire
müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Okullarımızdan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi, Şehitler Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Hasanlar Ortaokulu her biri
yaklaşık 500 kişilik aşureyi öğrenciler ve davetlilere ikram ettiler.
İlçe genelinde yapılan aşure etkinliklerine;
Kaymakam Davut Bayraktar, Garnizon Komutanı
Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe
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ENGELLİLER HAFTASI
Hasanlar Ortaokulu Engelliler Haftasını çeşitli etkinliklerle
kutladı. İlkokul öğrencileri arasında resim, ortaokul öğrencileri
arasında şiir yarışması düzenlendi.
Öğrencilerimizden Bedirhan KIZILCIK resim yarışmasında, Habibe
Körük de şiir yarışmasında ilçe
ikinciliği elde ettiler.
Ayrıca okul müdür yardımcısı
Suat ŞAHİN, Gökhan Yenilmez ile
Emine ACAR isimli öğretmenler
daha önce okullarında öğrenim
görmüş engelli öğrencileri Ekrem
DEMİR’i evinde ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERİN
ENGELLİLERİN DÜNYASINI
TANIMASI ETKİNLİĞİ
Şehitler Ortaokulu’nda Özel
Eğitim Öğretmeni olarak görev
yapan Esra Doğan tarafından,
engelliler için empati çalışması
yapıldı. Hisarcık Şehitler Ortaokulu’nda 4 sınıfta yapılan etkinlikte öğrencilerin, engellilerin
günlük hayatta nelerle karşılaştığı uygulamalı gösterildi.
Öğretmen Esra Doğan, yaptığı açıklamada, “Bu çalışmayı
yapmaktaki amacımız öğrencilerimizin, engelli bireylerin yerine
kendilerini koyarak onların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları yaşayarak öğrenmeleri ve
bu kapsamda bu kişilerle günlük
hayatta karşılaştıklarında duyarlı davranmaları ve farkındalık
kazanmalarıdır. Etkinlikte öğrencilerimize tekerlekli sandalyeyi
oturarak sürmelerini, gözlerini
kapatarak bastonla yürümelerini,
ellerine üç kat çorap giydirerek günlük yaşam becerilerini
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sürdürmelerini istedik. 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü yaklaşırken, engelli vatandaşlarımızın
yaşadığı zorlukları öğrencilerimizin bilmesini ve ileride engelli vatandaşlarımıza karşı hal
hareketlerinde faydalı olmalarını
sağlamak istedik. Bu eğitimde
desteklerini esirgemeyen Milli
Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci
ve mili eğitim personelimize,
Rehber Öğretmenimiz Kübra
Yılmaz ve Özel Eğitim Öğretmenimiz Süleyman Uysal’a ve tüm
okul personeline teşekkür ediyorum.” dedi.

Ali Osman KILIÇ’ın objektiinden...
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİ
YILSONU GÖSTERİSİ SUNDU
Hisarcık Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen program saygı
duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasıyla başladı. Programın açış konuşmasını yapan
Okul Müdürü Mehmet Ali
Özdemir, “Okulumuz bünyesinde
geçen yıl açılan ana sınıfımız bu
yıl çok yoğun bir ilgi ile karşılandı. A ve B şubelerinde yaklaşık
40 öğrenci eğitim ve öğretim
gördüler. Yılsonunda öğrencileri-
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miz sizlere öğretmenleri nezaretinde kendilerinin hazırladıkları
oyunları sergileyecekler. Çocuklar
bizim her şeyimiz, geleceğimiz.
Onları en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Çünkü
ülkemizin inan israfına tahammülü yok.” diye konuştu.
Minik öğrencilerin okuduğu
şiirlerin ardından, ‘Sev kardeşim’,
‘Arkadaşım eşşek’, ‘Sevimli palyaçolar’ ve ‘Semazen’ gösterisi

izleyenlerden büyük alkış aldı.
Program sonunda Belediye
Başkanı Fatih Çalışkan, Başkan
Yardımcısı Süleyman Akçay,
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Seher Sibel Var, Ziraat
Bankası Müdürü Servet Köse
ve Ziraat Odası Başkanı Yusuf
Çalışkan’ın minik öğrencilere
diplomalarını vermesi sonrası hep birlikte kepler havaya
atıldı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİNDE MÜNAZARA FİNALİ
DÜZENLENDİ

Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Amfisinde
gerçekleştirilen Münazara Finalinde konuşan
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Kilitçi,
münazaranın daha çok eğitimde görülen karşı
fikirlere saygılı olmayı benimseten, ileri sürülen
düşünceyi en iyi şekilde savunmayı amaçlayan
bir tartışma türü olduğunu söyledi.
Münazara turnuvası final karşılaşmasında
karşı karşıya gelen 10/B Sınıfı öğrencilerinden
Seval Akbulut, Döndünur Kayım ve Ayşe Demirel
isimli öğrencilerden oluşan Hükümet Grubu “
Evlilik mutluluk getirir “ tezini, 10/A Sınıfı öğrencilerinden Gürkan Kurum, Ayşe Çalışkan ve Mevlüt
Çeçen’de oluşan Muhalefet grubu ise “Bekarlık
mutluluk getirir “ tezini savundu.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Hasan
Kilitçi ve Halil İbrahim Reçan ile Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukcu’dan oluşan jürinin
değerlendirmesi sonucu münazarayı “Evlilik
mutluluk getirir” tezini savunan Hükümet gurubu
kazandı.
Turnuvanın birinci gelen ekibe Ak Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından madalya ve
çeşitli hediyeler verildi.
Yarışma sonunda Okul Müdürü Mehmet Ali
Özdemir, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ ANA SINIFININ
DÜZENLEDİĞİ YILSONU SERGİSİ TÖRENLE AÇILDI
15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesinde
düzenlenen yıl sonu sergisinde, 40 minik öğrencinin Okul
Öncesi Öğretmenleri Hediye
Akkan ve Şeyma Koç nezaretinde sanatsal ve proje etkinlikleri
çerçevesinde hazırlamış oldukları birbirinden güzel resimler,
kağıt ve atık materyallerden
kesme yapıştırma sistemiyle
yapılan değişik hayvanlar, baskı
yöntemiyle yapılan çiçekler ve
maketler sergilendi
Yılsonu sergisinin açılışında
konuşan Okul Öncesi Öğretmenleri Hediye Akkan, okul
öncesi sanat etkinliklerinin çocuk gelişiminin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yaptı.
Akkan, “Görsel estetiği yaratmayı
ve takdir etmeyi öğrenmek,
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gelecek kuşağın gelişimi için son
derece önemlidir. Sanat eğitimi problem çözme ve eleştirel
düşünme becerilerini güçlendirir.
Sanat üretme sürecinde kararlar
verme ve seçimler yapma deneyimini yaşamın diğer alanlarına
taşır. Biz bu etkinliklerimizle
çocuklarımızın yüreklerinde
çiçek açtırdığımızı düşünüyoruz.
Okulumuzda bu amaçla eğitim

gören toplamda 40 öğrencimiz
vardır. Çocuklara ve biz eğitimcilere bu imkânı sağlayan devletimize, maddi manevi desteğini
esirgemeyen okul idaremize, yıl
boyunca her zaman çocukların
ve bizlerin yanında olan değerli velilerimize, en çokta minik
kalpleriyle çabalayan öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLÇEMİZDE
TÖRENLERLE KUTLANDI
Cumhuriyet Meydanı'ndaki
tören, saat 10.00'da Atatürk
Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin
sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra çelenk koyma
töreni sona erdi.
Olumsuz hava şartları
yüzünden kutlama törenlerinin yapılacağı Belediye Düğün
Salonuna geçildi. Sunuculuğunu Çok Programlı Anadolu Lise
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sebile Çakmak Reçan'ın
yaptığı tören saygı duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasıyla
başladı. 15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisinin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından
sonra Hisarcık Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesinden birer
öğrenci şiir okudu. 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri Anadolu
Lisesi Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukcu eşliğinde koro ve
müzik dinletisi ve Cumhuriyet
İlkokulu öğrencilerinin Sınıf
Öğretmeni Erhan Önal nezaretinde folklor gösterisi ile Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mehter Takımı gösterisi büyük
beğeni topladı.
Programın sonunda Kaymakam Mahmuthan Arslan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül,

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet
Akbulut ve Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı Vasfi Kahya
tarafından Gençlik Hizmetleri
ve Spor İlçe Müdürlüğünce
Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında ilçe gelinde
düzenlediği müsabakalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli
hediyeler verildi.
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3.GELENEKSEL TAHTA ARABA YARIŞI TÖRENLE AÇILDI

Hasanlar Ortaokulunda
Bahar Şenlikleri kapsamında “
Geleneksel Tahta Araba Yarışı “
düzenlendi. Hasanlar Ortaokulunda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen tahta araba yarışında
öğrenciler kendi yaptıkları tahta arabaları ile köy içerisindeki
parkurda kıyasıya yarıştılar.
Tahta Araba Yarışları öncesinde
öğrenciler tarafından çeşitli
oyunlar sergilendi ve folklor
gösterisi sunuldu.
Bu arada öğrenci anneleri
tarafından saclarda pişirilen
gözlemeler evlerde yapılan
yaprak sarması ayranla birlikte
davetlilere ikram edildi. Tahta
Araba Yarışlarına 16 öğrenci katıldı. Tahtadan yapılmış
arabalarla birbirleriyle yarışan
çocuklar birinci olabilmek için
kıyasıya mücadele ettiler. Yarış
esnasında bazı tahta arabaların tekerleklerinin kırılmasıyla
çocuklar zor anlar yaşadı. Yarış72 HİSARCIKEĞİTİM

maya katılan çocuklar ise tahta
araba kullanmanın farklı bir
duygu ve çok eğlenceli olduğunu ifade ettiler.
Yarışma sonunda birinci
olan İsmail Kaçar’a 150 TL,
ikinci olan Emre Kaplan’a 100
TL, üçüncü olan Halil Çınar’a
50 TL, ayrıca Üzeyir Baş’a 100
TL, en iyi tasarım ödülü ve
kupa verildi. Dereceye girenlere
ödülleri Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Garnizon
Komutanı Hakan Özgül, İlçe
Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlhan Cebeci tarafından verildi.
Okul Müdürü Ali Osman
Kılıç, Hasanlar ortaokulu olarak
bu yıl geleneksel Tahta Araba
Yarışmasının üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi. Kılıç, ” Bu
yarışmayı düzenlemekteki temel
amacımız yöremizin unutulmaya
yüz tutmuş sokak oyunlarını ço-

cuklarımızın yaratıcılıklarıyla ortaya çıkarmak, bizlerin oynadığı
oyunları çocuklarımıza aktarılmasını sağlamak. Bu kapsamda
birkaç haftalığına da olsa onları
internetten, bilgisayardan, tabletten uzak tutmak. İki yıl önce
küçük bir organizasyon olarak
başlayan Tahta Araba Yarışması
bu yıl daha kapsamlı bir hale
geldi. Biz okul olarak çocukların
akademik başarılarının yanında
sosyal faaliyetlerin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal
faaliyet anlamında da gayet
başarılı bir okuluz. Bu bağlamda
öğrencilerimiz için elimizden
geleni yapmaya devam ediyoruz.
Tahta Araba yarışmasına velilerimizde ortak oldular. Asıl amacımız öğrenciyi, öğretmeni, veliyi
bu işin içine katarak okulumuzda
bu üçgeni kurmak ve onları da
eğitimin içerisine katmaktı. Bunu
da başardığımıza inanıyorum”
diye konuştu.
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CUMHURİYET
İLKOKULUNDA OKUMA
BAYRAMI
İlçemiz Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal
Marşı´nın okumasıyla başladı.
Programın açılışında konuşan
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü
Ahmet Aydoğdu, “ 2016-2017
eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlerine teslim ettiğimiz
çocuklar şu günde okuma yazmayı öğrenmiş durumda. Birazdan sunacakları farklı etkinliklerle bu mutluluklarını bizlerle
paylaşacaklar. Bu süreçte emek
veren öğretmen arkadaşlarıma, velilere ve öğrencilere çok
teşekkür ediyorum “ dedi.

Daha sonra 1. Sınıf öğrencilerinin Sınıf Öğretmenleri Deniz Karayiyen ve Deniz Karayiyen nezaretinde hazırladıkları
şiirler, skeçler, dans gösterileri
ve mükemmel sunumları büyük
alkış aldı.
Program sonunda birinci sınıf öğrencilerine okuma belge-

15 TEMMUZ
DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ
ANADOLU LİSESİ ÖZEL
ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR
ETTİ
İlçemizde bulunan Özel
Eğitim Sınıfı öğrencileri 15
Temmuz Demokrasi Şehitleri
Anadolu Lisesini ziyaret ettiler.
15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesini öğretmenleri nezaretinde ziyaret
eden özel öğrenciler Okul Müdürü Mehmet Ali ÖZDEMİR ´e
kendilerinin süslediği çerçeveli
fotoğrafını hediye ettiler. Özel
öğrenciler daha sonra okulun
yemekhanesinde verilen yemeğe katıldılar. Yemekte İlçe Milli
Eğitim Müdürü İlhan CEBECİ ve
Şube Müdürü Abdulbari ALP de
hazır bulundu.
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Okul Müdürü Mehmet Ali
ÖZDEMİR, özel öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşmasına
katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle
bir etkinlik düzenlediklerini
söyledi.

leri Milli Eğitim Müdürü İlhan
Cebeci tarafından verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okuma yarışmasının
düzenlenmesinde emeği geçen
başta okul müdürü, idareci,
öğretmen ve öğrencilerimize
teşekkür eder çalışmalarının
devamını dilerim.

Ağlama Anam
Ağlama anam akmasın o nur gözünden yaş		
Değmesin o gözünden akan al yüzüne o yaş 		
Dökülmesin üzülmekten o başındaki ak saç
Ben ölmedim be anam şehit oldum çatmasın o kaş 		
Saklama o yüzünü anam kaldır başını 			
Oğlun Allahtan başkasına eğmez başını		
Koymayız yerde o masumun kanını 			
Allah büyük alırız elbet zaferin tacını
							
Kapanma dört duvar arasına anam 			
Çık dışarı haykır oğlum şehit diye 			
Haykır ki cihan inlesin kâfir sevinmesin 			
Merak etme oğlun ölmedi şehit oldu anam							
		
Eşim sana emanet anam kaldırt başını 			
Çocuklarım övünsün diksin başını 			
Babamın ağlamaktan görmez olmasın gözü		
Gurur duysun oğluyla diksin başını
Muhammet ÇETİN
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ATATÜRK İLKOKULU YAVRUKURT KÜMESİ İZCİLİK FAALİYETLERİ
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Hisarcık Atatürk
İlkokulunda “Atatürk İlkokulu
Yavrukurt Kümesi” olarak izcilik
faaliyetleri yürütüldü. İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Hisarcık
Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürlüğü işbirliği içinde İzci
Lideri Yusuf İzzettin KELEK yönetiminde yürütülen faaliyetlerde izciler; sorumluluk sahibi
olmayı, düzeni, kendi başına
işler becerebilmeyi, öbek bilinci
ile grup halinde çalışma yapmayı v.b. konuları öğrendiler.
Yavrukurtlar 3 aylık adaylık
dönemini tamamladıktan sonra
fularlarını takmaya hak kazandılar.
Yıl boyunca izci liderleri
ve öbekleri ile birlikte birçok
faaliyette bulundular.
Fidan Dikme Etkinliği

Çadır Kurma Etkinliği
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Hisarcık Esire Termal Tesisleri
Bölgesinde Kamp - Mart 2017
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ŞEHİTLER ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE ÖDÜL
Hisarcık İlçe Kaymakamı
Davut BAYRAKTAR ve Hisarcık
İlçe Belediye Başkanı Fatih
ÇALIŞKAN Fen liselerine girme
başarısı gösteren öğrencileri
ödüllendirdiler.
2015-2016 Eğitim Öğretim
yılında büyük bir başarı göstererek Fen liselerine girme
başarısı gösteren Şehitler
Ortaokulu öğrencileri Rümeysa ÖZTÜRK, Belgin KORKUT,
Havva Nur EVREN, Neval ÖZDOĞAN Zehra BAŞ ve Sevban
Emre UÇAR’a Hisarcık İlçe Kaymakamı Davut BAYRAKTAR ve
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih
ÇALIŞKAN tarafından çeyrek
altın verildi.
Hisarcık İlçe Milli Eğitim
Müdürü İlhan CEBECİ ödül
takdiminin ardından yaptığı
konuşmada ” İlçe Kaymakamı
Sayın Davut BAYRAKTAR ve İlçe
Belediye Başkanı Sayın Fatih
ÇALIŞKAN’a eğitim verdikleri
destekten ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.

KARBASAN İLK – ORTAOKULUNDA
ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEŞME YAPILDI
Okul bahçesinde öğrencilerin
su içme ve el-yüz
temizliği ihtiyaçları
için hayırsever bir
vatandaş tarafından çeşme yaptırıldı. Eğitim camiası
olarak kendilerine
teşekkürü bir borç
biliriz.
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Eğitimin ancak toplum
olarak desteklenirse ve gerçekleşirse bir anlam kazanacağına
vurgu yapan Kaya, ” Burada
başta yöneticiler olmak üzere
herkese, hepimize görev düşmektedir. Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğümüzce önümüzdeki yıl
açılacak kurslara herkesin desteğini bekliyoruz. ” diye konuştu.

HİSARCIK HALK EĞİTİM MERKEZİNİN YILSONU
KARMA SERGİSİ
Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde
2016-2017 yılı eğitim-öğretim
yılında açılan Kadın Giysileri
Dikimi. Ebru, Kokulu Taş, El Örgüsü Oyuncak Bebek ve 3 Boyutlu Şekillendirme kurslarını
bitiren kursiyerlerin ürünlerinin
sergilendiği yılsonu karma
sergi törenle açıldı.
Serginin açılışında bir
konuşan Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Sebiha Kaya, Halk Eğitim Merkezlerinin biçki-nakış
kursları ile anılan yerler olmak-

tan çıktığını söyledi.

Müdür Kaya, ” Merkezlerimiz
artık her yaşa, ilgiye ve çağın
ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin
verildiği “ Hayat boyu öğrenme
” merkezlerine dönüşmüştür.
Bu bağlamda 2016-2017 yılı
eğitim-öğretim yılında kurumumuz bünyesinde toplam 88 adet
kurs açılmıştır. Bu kurslara 2
bin 88 kursiyerimiz katılmış ve
bunlardan 1.132 kişi kurslarımızı başarı ile bitirerek belgelerini
almışlardır. ” dedi.

3 gün sürecek olan karma
serginin açılışın ardından protokol üyeleri sergilenen eserlerin bulunduğu stantları tek
tek dolaşarak ürünler hakkında,
Usta Öğreticilerden bilgiler
aldı. Bu arada ebru kursu usta
öğreticisi Ayşegül Uçar, suda
erimeyen boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde meydana
gelen şekillerin bir kağıda
geçirilmesi işlemini uygulamalı
olarak gerçekleştirdi.

Açılış sonrası Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter
Takımının sunduğu gösteri beğeni ile izlendi ve davetlilere
pilav ayran ikram edildi.
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HİSARCIK 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ
ANADOLU LİSESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri
Anadolu Lisesinden mezun olan 44 öğrenci için
mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen Mezuniyet Töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü
Mehmet Ali Özdemir, eğitimin milletlerin varoluş
mücadelesinin en temel taşı olduğuna vurgu
yaptı.
Özdemir, “Çocuklarına gençlerine iyi eğitim ortamı sağlamış milletler, her zaman başarılı ve her
alanda söz sahibi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri Anadolu Lisesi olarak bugün, 44 öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu, aynı zamanda
yaklaşık 4 yılı beraber geçirdiğimiz öğrencilerimizden ayrılmanın hüznünü bir arada yaşamaktayız.
Kıymetli velilerimiz, 4 yıl önce bizlere emanet
ettiğiniz çocuklarınızı bugün okulumuzdan mezun
ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler
acısıyla tatlısıyla, öğrencilerimizle 4 yıl beraber
olduk. Onları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmadık. Okullar açıldığında hocam çocuklarınız geldi
dendiğinde büyük bir sevinç duyduk. Ne mutlu ki
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sizlere böyle evlatlara sahipsiniz. Unutmayalım
eğitim ailede başlar. Çocuklarınızı yetiştirip bugünlere getirdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür
etsek azdır. Öğrencilerimizin yetişmesinde, onların hayata hazırlanmasında en büyük pay sahibi
olanlar öğretmenlerimizdir. Bizler, öğrencilere iyi
bir eğitim vermenin yanında onları öncelikle iyi bir
insan olarak yetiştirmenin çabasında olduk. Okulumuzun pansiyonlu bir okul olması, bize yüklenen
sorumluluğu kat ve kat artırmıştır. Ben bu sorumluluğu paylaşan, bu yükü omuzlayan okulumuzda
görev yapan idareci ve öğretmenlerimize, başka
okullarda görevli olup okulumuzda derse giren öğretmenlerimize ve pansiyonlarımızda nöbet tutarak
bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerimize, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.
Öğrencilere de seslenen Müdür Özdemir, ”
Sevgili öğrencilerimiz, yaklaşık 4 yıl süren beraberliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Acısıyla tatlısıyla
4 yılı tamamladık. Okulumuz olarak sizlere en iyi
eğitimi, en iyi barınma imkânı vermenin çabasında
olduk. Mekânları güzelleştiren fiziki ortamlar değil,
içinde yaşayan insanlardır. Okulumuz da burada
görev yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle
güzelleşti. Hepinizin hayalleri ve idealleri var. Bu
ideallerin peşini bırakmayın. Siz bu hayalleri ger-

çekleştirecek insanlarsınız. Çünkü sizler bu hayalleri gerçekleşirken, ilham alacağınız köklü geçmiş
ve medeniyete sahip bir gençliksiniz. Bu gün
okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Sizleri mezun
olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ama bizleri
daha da mutlu edecek şey ileride sizleri öncellikle
iyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olarak görmektir.
Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar
diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah’a
emanet olun. ” diye konuştu.
Daha sonra okuldan mezun olan öğrenciler
için mezuniyet töreni hazırlandı. Mezuniyet tö-

reninde okul birincisi Esra Ertan okul mezuniyet
kütüğüne plaketini çaktı.
Törende ilk üçe giren öğrencilere Belediye
Başkanı Fatih Çalışkan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından plaket ve başarı belgesi verildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilk üç dereceye giren öğrencilere gram altın hediye etti.
Mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerini kutlamak amacıyla hep birlikte keplerini havaya
fırlatmalarının ardından, davetlilere pilav, ayran
ve tatlı ikram edildi.
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3 BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME
KURSLARI
İlçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hisarcık 15
Temmuz Demokrasi Şehitleri
Anadolu Lisesi’nde 3 boyutlu
şekillendirme kursları açıldı.
Raziye Uysal nezaretinde
açılan ve 28 kursiyerin katıldığı
kursta 3 boyutlu şekillendirme,
renk bilgileri, tasarı ilkeleri,
desen panosu, 3 boyutlu resim
yapma, rölyef hazırlama, bitkisel geometrik ve klasik rölyef
konularında bilgiler verilmektedir.
Yetkililer, haftada 10 saat,
toplamda 280 saat süreli her
iki kurs sonunda ortaya çıkan
eserlerin Haziran ayında sergileneceğini kaydettiler.

BAYAN ÇİFTÇİLERE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU
İlçemize bağlı Beyköy’de Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bayan çiftçilere yönelik
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu açıldı.
Beyköy’de açılan ve 13 bayan
çiftçinin katıldığı kursta kursiyerlere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ziraat Mühendisi
Erkan Özer ve Ziraat Mühendisi
Zafer Şen tarafından Tıbbi ve
Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, üretimi, toprak hazırlanması, satışa
hazır hale getirilmesi, pazarlama
yöntemleri, bitkilerin kurutulması
ve işlenmesi konularında bilgiler
veriliyor. Yetkililer, katılımcıların
toplam 104 saatlik kursun sonunda alacakları sertifika ile 30 bin
lira hibeli “Genç Çiftçi” projesinden
faydalanma şanslarını arttıracaklarını belirttiler.
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HİSARCIK’TAN HANİ’YE KURULAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Hisarcık Şehitler Ortaokulu Özel
Eğitim Öğretmeni Esra DOĞAN,
Diyarbakır ilimizin Hani ilçesi Kırım
okulunda görev yapan anasınıfı öğretmen arkadaşı Esma DEĞİRMENCİ
ile işbirliği yaparak minik yürekleri
mutlu ettiler.
Hisarcık Şehitler Ortaokulu öğretmenlerinin desteği ile bir miktar para
ve oyuncak toplayan Esra DOĞAN,
Hani’deki minik öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve onları daha
mutlu kılmak için toplanan parayı ve
oyuncakları arkadaşı Esma DEĞİRMENCİ’ ye gönderdi.
Şehitler Ortaokulu öğretmen ve
öğrencilerine teşekkür eden Esma
DEĞİRMENCİ, “ Öğrencilerim o kadar
mutlu oldular ki görmeliydiniz. Bu
yapılan yardımlar Hani’den Hisarcık’a
gönül köprüleri kurulmuş oldu.” dedi.
Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim
Öğretmeni Esra DOĞAN da mesai
arkadaşlarına ve öğrencilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

PAYIMA DÜŞENİ YERİM
Atatürk İlkokulu 3-A sınıf
öğretmeni Şerif ÖZTÜRK, öğrencilerinin geometri ve kesir
konularını daha iyi kavramaları
için PAYIMA DÜŞENİ YERİM
etkinliği yaptı. Bu konuda
öğretmenimiz şöyle dedi: “ Bu
etkinlik öğrencilerin pay, payda
ve birim kesir ifadelerini öğrenmeleri için hazırlanmıştır.
Veliler tarafından hazırlanan
dikdörtgen ve daire şeklindeki
pastaların eşit şekilde bölünerek
paydayı oluşturmayı hedefledik.
Her öğrencinin tabağına düşen
kısmı ise payı oluşturduğunu
gösterdik. Her bir payında birim
kesri ifade ettiğini göstermiş
olduk. Hem kesirleri öğrendik
hem de pasta yemiş olduk emeği
geçenlere teşekkür ederim. ”
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DEREKÖY ORTAOKULUNDA
TEOG ÖNCESİ MORAL GÜNÜ
Dereköy Ortaokulu 8.sınıf
öğrencileri için TEOG sınavı
öncesi çiğ köfte günü yapıldı.
23 ve 24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacak olan TEOG
öncesi öğrencilere moral ve
motivasyon günü düzenlendi.
Öğrenciler çiğ köftelerini yerken öğretmenlerimiz ve müdürümüzden sınav öncesi ne yapmaları gerektiğini öğrendiler.
Neşeli bir ortamda gerçekleşen
moral gününde öğrencilerimiz
sınav stresinden uzaklaşarak
moral depoladılar.

KARBASAN ORTAOKULU 8.SINIF
ÖĞRENCİLERİYLE TEOG ÖNCESİ
MORAL YEMEĞİ
26 ve 27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan TEOG sınavı öncesinde 8.sınıf öğrencilerinin moral
ve motivasyonunu arttırmak için
yemek programı düzenlendi.
Yemeğe 8.sınıf öğrencileri ile
birlikte okulda görev yapan tüm
öğretmenler katıldı. Öğrencilerle
aile ortamını aratmayan, sevgi ve
saygı çerçevesinde yemek yenildi.
Yemekten sonra da pastanede
pasta ikram edildi. Ardından öğrencilere sınavda başarılı olmaları
dilekleriyle etkinlik tamamlandı.

TEOG´DA DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLERE YEMEK VERİLDİ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce TEOG sınavlarında
dereceye giren öğrencilere ve
ailelerine yemek verildi.
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrenci
yurdu yemekhanesinde verilen
yemeğe İlçe Eğitim Müdürü
İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube
Müdürleri Mehmet Ali Özdemir,
Abdulbari Alp, okul müdürleri,
öğretmen, öğrenci ve veliler
katıldı.

İlçede eğitimin geliştirilmesi noktasında ellerinden geleni
yaptıklarını ifade eden İlçe Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “TEOG
sınavlarında ilçemiz okullarından dereceye giren öğrencilerin
bu başarıları bizleri gururlandırmıştır. İlçe Eğitim Müdürlüğü
olarak bu başarıda pay sahibi
olan öğrenci, öğretmen, idareci
ve aileleriyle yemekte bir araya
gelmek istedik. İnşallah daha güzel başarılarda yine hep birlikte
olacağız” dedi.

HASANLAR ORTAOKULUNDAN
TEOG MOTIVASYONU
Hasanlar Ortaokulu, öğrencilerini nisan ayı sonunda yapılacak Teog sınavına her yönden
hazırlamaya devam ediyor. Bu
kapsamda öğrenciler ile birlikte Çiğ köfte partisi düzenlendi.
Sınıf rehber öğretmeni Erhan
KAYA, bu tür sınavlarda sadece
ders çalışmak deneme çözmek
yeterli değildir. Bu maratonun
son düzlüğüne girdik. 41 gün
sonraki bu sınava moral motivasyon olarak da hazır olmamız
gerekiyor. Biz her defasında,
öğrencilerimizin bu sınavı
ölüm kalım meselesi yapmamaları gerektiğini, önemli ve
değerli olanın kendileri olduk-

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU
LİSESİNDEN MORALMOTİVASYON KAHVALTISI
YGS Öncesi, 12 Muhasebe
sınıfındaki 20 öğrenciye, alan
öğretmenleri Gülşen TÜRK,
Cemil ŞİMŞEK ve Matematik
Öğretmeni Havva ÖZER tarafından kahvaltı verildi. Neşeli
bir ortamda geçen kahvaltı,
sınav öncesi öğrencilerimize
moral motivasyon ve kaynaşma
açısından çok güzel bir ortam
yarattı.

larını belirterek sınav kaygılarını azaltmaya çalışıyoruz.
Bu gibi etkinliklerle de onları
sınava psikolojik olarak hazırlıyoruz “ dedi.
Okul müdürü Ali Osman
KILIÇ, “ Öğretmen arkadaşlarının

HİSARCIK CUMHURİYET
İLKOKULUNDAN MORAL
KAHVALTISI
2016/2017 Eğitim Öğretim Yılının ilk mesleki çalışma
gününde Hisarcık Cumhuriyet
İlkokulu öğretmenleri ile kahvaltıda buluştu.

bu sınav için ellerinden geleni
yaptıklarını ve bunu takdirle karşıladığını belirterek, sınava kadar
aralıklarla çeşitli etkinliklerle
öğrencilerimizi sınava hazırlamaya devam edeceğiz. “ dedi.

Okul Müdürümüz Ahmet
AYDOĞDU, tatil sonrası ilk iş gününde meslektaşlarını kahvaltı
ikramı ile karşıladı. İlçemizdeki
bir kahvaltı salonunda verilen
kahvaltıya İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürlerimiz Mehmet Ali ÖZDEMİR ve Abdulbari ALP de katıldı.

Tatil sonrası ilk günde kahYaz tatilinin ardından baş- valtıda bir araya gelerek mesleklayan, 2016/2017 Eğitim Öğre- taşları arasındaki birlik ve beraberliği arttırmayı hedeflediğini
tim Yılı Eylül dönemi mesleki
ifade eden AYDOĞDU, katıldıkçalışmalarının ilk gününde
öğretmenlerimiz ile kahvaltıda ları için meslektaşlarına ve İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürlerine
buluştuk.
teşekkür etti.
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ŞEHİTLER ORTAOKULU
RESİM SERGİSİ
Şehitler Ortaokulunun yıl
sonu görsel sanatlar sergisi
görsel sanatlar öğretmeni
Raziye UYSAL’ın katkılarıyla
törenle açıldı. Öğrencilerin
yıl boyunca hayal gücünü
yaratıcılığı ve el becerilerini
ortaya koyduğu çalışmalar okul
koridorlarında sergilendi.
Ahsen YOĞUN

6-B Sınıf Çalışması

Ömer Faruk EROĞLU

Vesile KATIRAN

Elif ASLAN
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7-B Sınıf Çalışması

Betül ALTIN

7-C Sınıf Çalışması

Betül ALTIN

Ayşegül ŞAHAN

7-D Sınıf Çalışması

Betül TOSUN

Vesile KATIRAN
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Hazırlayan:
Ahmet KARAGÖZ
Karbasan İlkokulu Sınıf Öğretmeni
1

SOLDAN SAĞA
1) Öğüt, tavsiye - Eski dilde ayak
2) Japonya'da bir kent - Talimat
3) Akdeniz bitki örtüsü - Birdenbire
4) Bir bağlaç - Deniz kuvvetlerinde bir rütbe
5) Bir soru şekli - Akla ve gerçeğe uygun olmayan
6) Hücum - Giyeceklerde takım
7) Fas'ın başkenti - Bir nota
8) Gelişigüzel yazmak
9) Bir element - Amerikan devesi
10) Gelir - Muğla'nın bir ilçesi

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Ad belirtilerek yapılan - Nikel'in simgesi
2) Soyluluk - Pislik, leke
3) Ötücü bir hayvan - İri taneli bezelye
4) Bir sayı - Gelir getiren mülkler
5) Kabaca evet - Eski dilde su - Tatlı bir yiyecek
6) Metal olmayan
7) Bir spor dalı - İkincil
8) Baş, kumandan - Meta
9) Matematik’te sabit sayı - Hafifçe açma
10) Orta Asya'da bir göl - Değiştirme, mübadele

1

2

7
8
9
10

9

10

SOLDAN SAĞA
1) Edirne'de bir cami
2) Bir ay adı - Bir namaz vakti
3) Huzur, rahat - Otlak
4) Birdenbire - Allah'a kulluk etme, emirlerine uyma
5) Lekesi olan, kirli - Yapma, etme, yerine getirme
6) İlave - Halayık, odalık
7) Gömü
8) Çiçek tozu - Bir meyve
9) Bir yeryüzü şekli - Kısaca Türk Ceza KanunuRadyumun simgesi
10) Mektep - Olanak
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Sefillik - Bir nota
2) Ekilen yer, mezra - Temiz
3) Duygulu şiir - Bir yön
4) Dolaylı anlatım - Ölüm vakti
5) Halifelik
6) Duman kiri - Önde olan, ilk, baş
7) Elbiseye parça ekleme - Mağara - Kısaca kilometre
8) Sonsuza dek
9) Bayramdan bir önceki gün - Mesafe
10) Kuşatma, çevirme - Nispet
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Ali TEKİN’in objektiinden...

TEKİN TİCARET
Efrail TEKİN

ÇBS-DYO-PARROT BOYA ÇEŞİTLERİ
KÜTAYA-VİT SERAMİK ÇEŞİTLERİ
İNŞAAT MALZEMELERİ
LAMİNAT PARKE
DIŞ CEPHE MANTOLAMA
HIRDAVAT ÇEŞİTLERİ
Tel : 0 274 481 36 26
Faks : 0 274 481 42 34
Gsm : 0 533 565 30 65
Sanayii Şube : 0 530 328 88 39
Cumhuriyet Meydanı No: 8/3 Hisarcık / KÜTAHYA

S.S. KARAAĞIL
TARIMSAL KALKINMA
KOOP.

Karaağıl Köyü / HİSARCIK
Tel : 0 530 458 04 85

S.S. KATRANDAĞI
TARIMSAL KALKINMA
KOOP.
Katrandağı Köyü / EMET
Tel : 0 541 721 95 09

S.S. GÜLDÜREN
TARIMSAL KALKINMA
KOOP.
Güldüren Köyü / HİSARCIK
Tel : 0 530 458 04 85

BİRÇAĞ İNŞAAT MAD. TEM.
TUR. TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Sanayii Sitesi No :40 Hisarcık / KÜTAHYA
Tel : 0 274 481 43 99

S.S. HİSAR MİNİBÜS
OTOBÜS VE MOT.
TAŞ. KOOP.

Hisarcık / KÜTAHYA
Tel : 0 549 481 43 43

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
www.hisarcik.meb.gov.tr
0 (274) 481 33 11

