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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Altın Eğitimin altın yürekli gençleri! Çağdaş bir dünya insanı olarak kendimizi iyi
anlatabilmek başarının birincil anahtarıdır. Sömestr tatiliniz için şu öneriler esenliğiniz içindir: Spor yapınız, dinleniniz,
ertelediğiniz sosyal aktiviteleri yapınız. Üniversite ufku bu yılda görülmelidir. Her akşam 8- 10 anlam bilgisi sorusu
çözünüz. Anlaşılmayanları dönüşte bizimle paylaşınız. Robinson Crusoe- Daniel Defoe eserini lütfen okuyunuz,
inceleyiniz. Bazı yerlerine benzer yazınız. Eserden alacağınız bir sayfada gördüğünüz dil bilgisi konularını inceleyiniz.
Şiir defterinizi zenginleştiriniz. Hikaye, şiir, blog yazınız. Dergi, gazete okuyunuz. Sizleri önemsiyor ve seviyoruz.
Esenlikler. NURİ ERK
MATEMATİK: Sevgili arkadaşlar yorucu geçen bir dönemin ardından kısa bir dinlenme arası vereceğiz. Bu arada tabi
1. dönemi layıkıyla geçirenlerin dinlenmek en büyük hakları. Dinlenmenin yanında fırsat buldukça bugüne kadarki
bilgileri taze tutmak adına konulara ait özellikle tanımları tekrar edebilir ve o tanımlardan neleri nasıl elde ettiğimizi
neden sonuç ilişkisi gözeterek anlamaya çalışabilirsiniz.
Matematiği öğrenmeye değil anlamaya çalışmak her zaman sizin adınıza daha iyi sonuç verecektir. Ayrıca bu anlama
çabasının düşünme aşamasında yalnız olmanız daha iyi olacaktır. Yeterince çalışıp düşündükten sonra üzerinde
konuşmak, tartışmak istediğiniz ya da anlayamadığınız durumlarda her zaman telefon ile ulaşabilirsiniz. Bunun yanında
daha fazla matematik ile ilgilenmek isteyenler "Yaşayan Matematik", "Matematik ve Oyun", "Matematik ve Korku" gibi
kitapları okuyabilir ; "Gizli Sayılar – Hidden Figures" , "The Man Who Knew Infinity – Sonsuzluk Teorisi" , "A Beautiful
Mind – Akıl Oyunları" , "Good Will Hunting – Can Dostum" gibi filmleri izleyebilirler. Ayrıca Youtube' da da bulunan BBC
kanalı yapımı olan "Matematiğin Hikayesi" adlı belgeseli de izleyebilirsiniz. Hepinize iyi tatiller dilerim...GÖKHAN
BABACAN
İNGİLİZCE: Sevgili Öğrencilerim,
Tatiliniz boyunca sizler için temin etmiş olduğumuz İngilizce kitaplarınızı okumanın yanı sıra, konu tekrarı yapmanızı,
İngilizce altyazılı filmler izleyerek çalışmalarınızı daha keyifli hale getirmenizi rica ediyorum...
Hepinizi Seviyorum...
Güzel tatiller... ELİF TEZCAN BARAN
FRANSIZCA: Sevgili Öğrencilerim,
Yoğun ve verimli bir dönem geçirdik. Şimdi kısa bir mola verme vakti. Bol bol dinlenin, eğlenin, ailenizle ve
arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirin. Biliyorsunuz ki yabancı dil nankördür derler çabuk unutulur; bu yüzden bol bol
tekrar yapın ,kelime ezberleyin, dönem boyu öğrendiklerimize bir göz atın. Kısa hikâyeler okumanızı şiddetle
öneriyorum. Film izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Bonnes Vacances ! ÖZGE TOKER

TARİH: Tatilde zihninizi dinlendirmek için güzel müzikler dinleyin. Sadece müzik dinleyeceğiniz zamanlar
yaratmalısınız. Klasiklerden en az bir tanesine başlamalısınız özellikle Dostoyevski. Haluk Tatar-Sinan Canan-Serkan
Karaismailoğlu videoları izlemenizi öneriyorum. İyi tatiller.
NURTAÇ KÖYMEN
COĞRAFYA: Değerli öğrencilerim☺ Bir dönemin daha sonuna geldik. Emeğinizin karşılığını almak, öğrendiklerimizi
unutmamak için.;
Bu dönem defterimize yazdıklarımızı okuyup, test kitabından çözmediğiniz konuları çözerek öğrendiklerinizi
pekiştirebilirsiniz.
Ayrıca bu seneki konularımız gereği Dünyanın oluşumu ile ilgili bir belgesel izlemenizi ve bir meteoroloji istasyonuna
giderek hava durumunun nasıl ölçüldüğünü öğrenebilirsiniz.
Hepinize iyi tatiller. ÇİĞDEM KALKAN
FİZİK: Sevgili Gençler,
Eylül ayında başladığınız Ortaöğretim hayatınızdaki ilk yarıyılı geride bırakmış bulunmaktasınız. Bazılarınız için kolay,
bazılarınız için zor ama her biriniz için keyifli ve başarılı bir yarıyıl geçirdiğiniz kanısındayım. Bu sömestr tatilinde sizden
bolca kitap okumanızı ve kaçırdığınız teknolojik gelişmeleri takip etmenizi istiyorum. Fizik biliminin temelini oluşturan
"Fizik Bilimine Giriş" ve "Madde ve Özellikleri" ile "Kuvvet ve Hareket" konularını günlük yaşantınızın her alanına
yerleştirmenizi ve farklı bir bakış açısıyla bakmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorum ki bu 2 haftalık süreyi en verimli
şekilde geçireceksiniz.
Hepinize iyi tatiller diliyorum. EMİNE TÜRKGENÇ
KİMYA: Merhaba sevgi, bilgi, vicdan, merhamet tomurcuğum. Biraz daha büyüdüğünün ve bir dönemin daha
geçtiğinin farkında mısın? Altın Eğitim yuvasından uçmaya her geçen gün biraz daha yaklaşıyorsun. Ara vereceğimiz şu
tatilinde canın istediği her şeyi yap, ancak okumayı ,öğrenmeyi ve her öğrendiğinden bir çıkarım yapmayı ihmal etme.
Seni seviyorum ve heyecanla gelmeni bekliyorum. İyi tatiller. MELİSA BÜYÜKKAHRAMAN
BİYOLOJİ: Sevgili öğrencilerim. Geçen dönem öğrendiklerinizi pekiştirmek için mutlaka konu testi çözmeniz ve özet
çıkarmanız gerekli. Ayrıca tatilde yediğiniz yemeklerin hangi organik moleküle ait olduğunu da ailenize açıklamanız
sizin bilgilerinizin güncel kalmasını sağlar. SEZBİL VURAL
BEDEN EĞİTİMİ: Sevgili Öğrenciler öncelikle herkese iyi tatiller dilerim. Tatilde dinlenirken sporu da ihmal etmeyin
lütfen. Her gün dışarı çıkarak bol temiz hava alın ve yürüyüş yapın ama en az 40 dk. olsun. Ayrıca evde ya da
imkânınız varsa spor salonunda en az 10 tane şınav ve mekik çekin. İp atlayın ( 250 tane ). Mutlaka olmazsa olmaz
ısınma-soğuma hareketlerini başında ve sonunda mutlaka yapmayı unutmayın. İYİ TATİLLER. NİLGÜL DEMİRDOĞAN

MÜZİK: Sevgili Öğrencilerim;
tatilde piyano, flüt, gitar keman gibi hobi kurslarına başlayabilirsiniz, böylelikle yaz tatilinde de devam ettirebilirsiniz.
Sizin için hem eğlendirici hem de öğretici olacaktır. Operaya, senfonilere gidebilir, bol bol müzik dinleyebilirsiniz.
İYİ TATİLLER ÇAĞLA CAN
REHBERLİK: Sevgili Öğrenciler,
Bayram tatili, yeni yıl tatili, kar tatili derken dönem bitti. Yarıyıl tatili geldi çattı. Sizlere alışılmış bir şekilde tatil boyunca
ders tekrarı yapın demeyeceğim. Sizlere: "21. yy.'da bilgi toplumunun bir parçası ve 21.yy'ın kazananı olmak
istiyorsanız; birçok konuyu merak etmeli, araştırmalı, sorgulamalı ve eleştirebilmelisiniz" diyorum. Bilgiye sahip
olmanın dışında edindiğiniz bilgileri kullanmalısınız" diyorum, çünkü kullanmadığınız bilgiyi biliyor sayılmıyorsunuz.
İkinci bir konu: Sınavlarda tüm derslerin soru örneklerine baktığınızda göreceksiniz. Sizden yorum, analiz ve sentez
yapmanız isteniyor. Bu soruları doğru çözebilmenizin yolu, okuduğunuz metnin yorum, analiz ve sentezini
yapabilmenizden geçiyor. Bunu yapabilmek için her gün okuduğunuz bir yazıyı veya makaleyi yorumlamalı, aileden
veya arkadaşlardan biriyle konu hakkında tartışmalısınız. Gelişmek ve ilerlemek için durmak yok.
Hepinizi çok seviyoruz! İkinci yarıyıla başlarken sizleri huzurlu, dinlenmiş ve öğrenmeye istekli olarak görmek istiyoruz.
SEVİL USTA
DİN KÜLTÜRÜ: Sevgili Öğrenciler, Bir dönemi keyifle bitirdik. Yine döneme dinlenmiş, tazelenmiş bir şekilde
başlamanızı ve bu tatil fırsatını öğrenerek, kendinizi dinleyerek, hedeflerinizi düşünerek, nerede olduğunuzu, nereye
gittiğinizi ve nerede olmak istediğinizi tahlil ederek geçirmenizi diliyorum. Tatilde Elif Şafak’ın Aşk adlı romanını
okumanızı tavsiye ediyorum. Sevgilerimle.. BİRİM SEPETÇİ

