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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki eksiklerinizi tamamlayabileceğiniz bu tatil süresi içinde 

bol bol tekrar yapmakta fayda var. Elinizde bulunan kaynaklardan işlediğimiz konularla ilgili testleri çözmeyi 

unutmayın. İyi tatiller. MERVE CEREN İNALTUN 

MATEMATİK Sevgili öğrencilerim 

Uzun süren bir eğitim ve öğretim yılının yarısını geride bırakırken keyifle beklediğiniz zamanlardan biri olan yarıyıl 

tatiline girmek üzereyiz. Böyle bir tatilde tabi ki bir yandan dinlenecek bir yandan da zamanınızı iyi 

değerlendireceksiniz. Peki neler yapmalıyız? İlk dönem gördüğümüz konulardaki eksiklerimizi belirleyip, o konulara 

yoğunlaşmalısınız. Matematik çözünce keyif alınan bir derstir. Bunun için tekrarlar yapmalı ve tekrarlarınızı test çözerek 

pekiştirmelisiniz. Bütün bunların yanında desteğimi istemeniz yeterli olacaktır.  

Güzel bir tatilin sizinle olması dileğiyle... FATMA USLU 

İNGİLİZCE: Sevgili Öğrencilerim 

Sizlerle geçirdiğimiz bu koca dönemi geride bırakmak üzereyiz. Tatile girerken sizlerle paylaşmak istediğim bazı 

önerilerim var. Dönemde gördüğümüz konuları tekrar ederek unutulmasını önleyin. Eksiklerinizi tespit edin ve gerekli 

çalışmalarınızı yapın. Yeni döneme önde başlamak adına kendinizi hazırlayın. Bolca kitap okuyun. Araştırmalar yapın. 

Ayrıca kendinize ve ailenize vakit ayırın. Yeni dönemde görüşmek üzere  

Sevgilerimle.. ELÇİN BİLGİN 

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. Emeklerinizin karşılığını almak için bu dönem 

deftere yazdıklarımızı tekrar ederek öğrendiklerinizi pekiştirmenizi öneririm. Ayrıca bu sene işlediğimiz konular 

ülkemizin özelliklerini tanıma ağırlıklı olduğu için tatilde gezdiğiniz yerlerin coğrafi özelliklerini gözlemleyerek bir yazı 

yazabilirsiniz. Bir dünya haritası çizerek ülkerin yerini yerleştirerek ülke bilginizi geliştirebilirsiniz. 

Hepinize iyi tatiller ÇİĞDEM KALKAN 

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; 

*Tatil boyunca solfej, enstrüman dikte, aralık çalışmaları yapmanızı, 

*Müzik tarihi hakkında araştırmalar yapmanızı, 

*Konser ve etkinlikleri mutlaka takip etmenizi öneririm.  ÇAĞLA CAN 

Sevgili Öğrencilerim, sene içerisinde çalıştığımız eser ve etütlerin tekrarlarının yapılmasını ve tatilinizde Piyanist Fazıl 

Say'ın bestelediği "NAZIM HİKMET ORATORYOSU" nu izlemenizi rica ediyorum. TUBA KOÇKAR 

Değerli Öğrencilerim, geçmişte çalışmış olduğumuz gam etüt konçertolarının tekrarlanması son derece önemlidir. 

Ayrıca müzikle ilgili kitap okula, film izleme vs. gibi etkinlikler yapmanızı tavsiye ediyorum. MEKÂN DİNÇER 

Tatilde günlük çalışmalara özen gösterip önce bona sonra solfej çalışmaları yapmayı ihmal etmeyin. Gitar dersinde 

çalıştığımız eserleri, etütleri günlük çalışmalarla tekrar edin. İyi tatiller dilerim. MURAT ÖZTÜRK 

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 

 


