İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
8 . S I N I F L A R Ş U BAT AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
Şubat ayında 8. sınıflarımızla “Noktalama İşaretleri” ünitesine ait kazanımları elde ettik.
Konumuza ait çıkmış soruları çözerek konumuzu pekiştirmiş olduk. Şubat ayı ÜDS’leri
uygulanarak çözümlemeleri yapıldı. MEB’in şubat ayı örnek sorularını çözerek sorulara
dair değerlendirmelerde bulunuldu. Okuma-anlama becerilerini geliştirmek adına etüt
saatlerimizde soru çözümleri yapıldı.
MATEMATİK
8. sınıf öğrencilerimizle doğrusal denklemlerin graf iğini çizdik. Doğrusal ilişki içeren
gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve graf iği oluşturup sonra yorumladık.
Doğrunun eğimini modellerle açıklayıp doğrusal denklemleri ve graf iklerini eğimle
ilişkilendirdik.
FEN BİLİMLERİ
Madde ve Isı ünitemizi tamamlayarak soru çözüm teknikleri ve yeni nesil sorular üzerinde
çalışmalar yaptık. Basit makineler ünitesine giriş yaptık. Konu anlatım çalışmalarımızı
tamamlamış olsak da problem çözme ve akıl yürütme yeteneklerini sıkça kullanmamız
gereken bu ünitede, soru çözüm teknikleri konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

SOSYAL BİLGİLER
8. sınıflarda bu ay 4. ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye konusuna devam edildi.
Hukuk, Ekonomi, Sağlık, Tarım alanında yapılan inkılaplar üzerinde duruldu. Atatürk ilke
ve inkılaplarının amacı belirtildi. 5. ünite: Demokratikleşme Çabaları konusuna geçilmiş
ve Halk Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu üzerinde duruldu.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği
hedefleri analiz eder.
■ İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
■ İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.

Y A BA N C I D İ L L E R
8 t h G RA D E - I N T E G RAT E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout February our students studied on
■ talking about comparisons, preferences and their reasons.
■ writing a short and simple paragraph comparing two objects.
■ talking about their favorite tourist attractions by giving details.
■ expressing their preferences for particular tourist attractions and giving reasons.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ karşılaştırmalar, tercihler ve nedenleri hakkında konuştu,
■ iki nesneyi karşılaştıran kısa bir paragraf yazdı,
■ ayrıntı vererek en sevdikleri turistik yerler hakkında konuştu,
■ belirli turistik yerler hakkında tercihlerini ifade etti ve nedenlerini belirtti.
Throughout March our students will be able to
■ ﬁnd speciﬁc information f rom various texts about tourism,
■ design a brochure, advertisement or a postcard about
their favorite tourist attraction.
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ turizmle ilgili çeşitli metinleri okuyacak,
■ en sevdikleri turistik yerler hakkında broşür, reklam veya kartpostal tasarlayacaklar.

8 t h G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear 5parents,
th
G RA D E - M I X E D S K I L L S
Throughout February our students studied on;
■ making a word web of vocabulary.
■ answering the topic questions.
■ talking about the pictures with their f riends.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ kelime dağarcığından bir kelime ağı yaptı,
■ konuyla ilgili soruları cevaplayacak,
■ arkadaşlarıyla resimlerle ilgili konuştu.

Throughout March our students will be able to
■ read the text about ‘Quiet Zone’ and do the questions about it,
■ listen to the record and make a note of any expressions or phrases that they hear.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ “Quiet Zone” ile ilgili parçayı okuyup sorularını cevaplayacak,
■ dinleme alıştırmasını yapıp duydukları ifadeleri not alacaklar.

8 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Février sont les suivantes:
■ Explication des mots-inconnus.
■ Pouvoir faire des rélations entre situations.
■ Continuer à lire les pages 36 et 37.

Değerli veliler,
Şubat ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir:
■ Le petit prince kitabından diyaloglar okunur ve bilinmeyen kelimeler açıklanır.
■ Sınıf eşyaları ile ilgili cümleler yer edatları ile beraber kullanılır.
■ 2. grup ﬁiller ile ilgili alıştırmalar yapılabilir.

Au mois de Mars;
■ Pouvoir faire les exercices à propos du chapitre 3.
■ Regarder un vidéo sur “le petit prince”.
■ Commencer par la page 40 et lire 2 pages. Explication des mots-inconnus.
■ Explication des mots-inconnus. Pouvoir faire des rélations entre situations.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz:
■ 3. ünite ile ilgili alıştırmalar yapacaklar.
■ Küçük Prens’le ilgili bir video izleyecekler.
■ Yiyecek ve içecekler konusunu işleyecek ve konuyla ilgili egzersizler yapacaklar.
■ Markette geçen bir alışveriş diyaloğu oluşturacaklar.

G Ö R S E L SA N AT L A R
8. sınıf öğrencilerimiz ile “görsel sanat çalışmasını oluşturmak için güncel sanattan
yararlanma” kazanımı doğrultusunda, tuval çalışmaları yapılmaya başlandı.

M ÜZ İ K
■ Kazanım: Çalgı gruplarını tanır.
Öğrencilere “Çalgı Grupları nelerdir?” Sorusu soruldu. Gelen cevaplar doğrultusunda konu
ile ilgili bilgi verildi. Sınıftaki enstrümanlardan örnekler gösterilerek enstrümanlar
tanıtıldı. Son olarak Her Yönüyle Müzik Kitabı’ndan Sayfa 12 ve 13’teki alıştırmalar
bilgisayardan dinletilerek, duydukları sesin hangi enstrümana ait olduğu soruldu.
Minik bir soru etkinliğinin ardından ders sonlandırıldı.
■ Kazanım: Klasik Batı Müziği hakkında bilgi sahibi olur.
Klasik Batı Müziğinin tanımı yapıldı. Müzik sınıf ındaki panodan bestecilerin fotoğrafları
gösterilerek kısa kısa hikayeleri anlatıldı. Kısa kısa en ünlü besteleri dinletildi ve
15 dakikalık videoları izletildi.
■ Kazanım: Marş öğrenir.
18 Mart Çanakkale Zaferi töreni için çok sesli olarak üç şarkı belirlendi ve öğle aralarında
çalışılmaya başlandı.

BEDEN EĞİTİMİ
Eşli oyunlar ile antrenman yapar: Şubat ayında birbirleri ile eşleşen öğrencilerimiz takım
sporları (hentbol, voleybol, basketbol) temel uygulamalarını gerçekleştirdiler. Lokomotor
becerilerden koşma, tek ayak zıplama ve geçiş etkinlikleri yaptılar ve temel atletik
becerilerden çeviklik ve reaksiyon oyunları oynadılar.

LGS HAZIRLIK ÇALIŞMAL ARI
Şubat ayının ilk haftasında, yarı yıl tatilinde olmamıza rağmen LGS kurslarımız devam etti.
Birinci dönemde işlenen konuların üzerinden geçerek öğrencilerimizin bilgilerini tazeledik.
Şubat ayında 3 deneme sınavı uygulandı. Sonuçları incelendi ve gerekli takviye etütleri
planlandı. Özdebir Türkiye Geneli denemesi uygulanan denemelerden bir tanesiydi.
Öğrencilerimizin ev çalışmalarını daha verimli olması, evde çözülen soruların iyi anlaşılması
ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle her hafta düzenli olarak yapılacak “Soru Çözüm Etütleri”
planlandı. Okulumuzda bulunan bütün LGS de soru sorulan ders öğretmenleri bu etütlerde
öğrencilerimize yardımcı olmaya ve takıldıkları her soruyu öğrencimizle birlikte incelemeye
başladılar.
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