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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Yaz aylarına girmeden önceki son aydayız ve havalar günden güne ısınıyor.
Havayı saran çiçek kokuları, arıların, kuşların sesleri ile içimiz yine kıpır kıpır.
Ağzımızı sulandıran yeşil eriklere de kavuştuk sonunda. Havalar daha geç
kararıyor ve eğlenceli şeyler yapmaya daha çok vaktimiz oluyor.
Bu sayımızda, güzel sanatların bir dalı olan resim sanatı hakkında konuşurken,
fotoğraf makinesinin gelişimine ve icadına göz atacak, zarif zürafaları
yakından tanıyacak, gökyüzünün sırlarını anlatmaya çalışacağız.
Her zamanki gibi sizin için seçtiğimiz kitap ve film önerilerinin yanında bir de
kolaylıkla yapabileceğiniz yemek tarifi hazırladık.
Arkadaşlar, inanın hepsi bu kadar değil.
Eğlence dolu bir sayı daha sizi bekliyor.
Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi ve eğlenmenizi dileriz.
Panora AVM Ailesi
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Osmanlı Devleti Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ve
ordusu tarafından İstanbul fethedildi.Tam 33 gün
süren kuşatmanın ardından kazanılan zaferle İstanbul,
Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.

Dünyada en çok bilinen ağrı kesici olan Aspirin üretilmeye
başlandı. İlaçların ve ağrı kesicilerin o zamana kadar
olmaması çok zor olsa gerek.

Türkçe Atatürk tarafından
resmi dil ilan edildi.
Herkesin farklı bir dilde konuştuğunu
düşünsene, anlaşabilmek hiç kolay olmazdı.

Anneler Günü Türkiye’de 1955’te kutlanmaya başlandı.
Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde
kutlanan anneler günü bu yıl 13 Mayıs’ta kutlanıyor.
O gün de anneni mutlu etmeyi unutma sakın.

Atatürk Bandırma Vapuru’yla Samsun’a ulaştı ve
Kurtuluş Savaşı için hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Bu güzel günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz.
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İCATLAR

Bazen mutlu olduğumuz
anlarda, bazen ilginç bir
şeyler gördüğümüzde, bazen
de sevdiklerimizle birlikteyken
fotoğraf çekiyoruz. Yaşadığımız
o anları unutulmaz kılmak,
bir bakıma ölümsüzleştirmek
fotoğraf makineleriyle çok kolay
bir şey bizim için. Şimdilerde
cep telefonlarıyla bile kolayca
çekebildiğimiz fotoğrafın ve
fotoğraf makinesinin tarihi ise çok
eskilere dayanıyor.
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Yüzyıllarca eskiye dayanan fotoğraf makinesi tarihinde ilk
çalışmalar, Iraklı bir bilim adamı olan İbni Haytam tarafından
yapılmış. Gümüş nitratın güneş ışığında karardığını keşfeden
Haytam 1021’de yazdığı Optik isimli kitabında fotoğraf makinesine
benzer bir cihazdan bahsetmiş.
Ancak ilk fotoğrafın çekilişi bundan yaklaşık 800 yıl sonra Joseph
Niepce tarafından gerçekleştirilmiş. Niepce’in çektiği ilk fotoğraf,
penceresinden sokağın görüntüsüydü ancak bu fotoğrafı çekmek
çok uzun saatler sürdü ve görüntüler net değildi.
İlk pratik fotoğraf makinesi Louis Daquerre tarafından 1829’da
keşfedildikten sonra 1888’de George Eastman ilk elde taşınabilen
fotoğraf makinelerini üretti. Fotoğraf çekildikten sonra makine
fabrikaya gönderiliyor ve jelatin film kâğıttan ayrıldıktan sonra bir
cam üzerine yerleştiriliyordu.
Dijital fotoğraf makinesi fikri ortaya atıldığında yıl 1961’di ve amacı
astronotların bulundukları yer hakkında bilgi vermek için uzayda
gezinirken gezegenlerin ve yıldızların fotoğraflarını çekebilmesiydi.
1975’te bir mühendis olarak çalışan Steven Sasson, ilk dijital fotoğraf
makinesini icat etti.
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ORMANDAKİ DOSTLARIMIZ

ZÜRAFA
Uzun boyunlarıyla,
zarif duruşlarıyla
herkesin sevgisini kazanan
zürafaları tanıyalım.

Zürafalar, karada yaşayan en uzun
boylu canlılardır. Derilerinin üzerinde
bulunan sarı ve kahverengi desenler
tıpkı parmak izleri gibi her zürafada
farklıdır.
Diğer hayvanlardan çok farklı boynuzları
vardır ve bu boynuzlar tüylü deri ile
kaplıdır.
Başlarından sırtlarına kadar sert
tüylerden oluşan yeleleri zürafaları farklı
kılan başka bir özelliktir.
Tehlike anında birbirlerine haber vermek
için kullandıkları kısa ve ucu tüylerle
kaplı kuyrukları, zürafaların en önemli
haberleşme aracıdır.
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Zürafalar çoğunlukla sert
zemine sahip daha kurak
bölgeleri kendilerine yaşam
alanı kabul ederler. Afrika’da
Senegal ve Natal bölgeleri
doğal yaşam alanlarını
oluşturur.
Her gün suya ihtiyaç duymayan
zürafalar, bir aya kadar su
içmeden yaşamına devam
edebilen tek canlıdır.
İnsanlardan daha az bir ömre
sahip olan zürafalar ortalama
25 yıl yaşarlar.

Boyları, yüksek ağaçların filizlerine kadar
uzanabilmelerine imkân verir. Bazen de uzun
boyunlarını eğerek çalılar ve otlarla da beslenebilirler.
Bir zürafanın boyu 4 metre ile 5 metre arasında değişir.
Bugüne kadar ölçülebilen en uzun boylu zürafa ise
5.87cm boyundadır ve zürafalar uzun boylarıyla
gerçek bir koşucudur.
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GERİ DÖNÜŞÜM İLE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

UÇURTMA
Malzemeler:
1. 2 adet 60 cm boyunda 6-7 mm
kalınlığında çıta
2. Büyük boy çöp poşeti (65x70 cm)
3. İp
4. Yapıştırıcı

Biri diğerinden 3’te 2’si kadar kısa olan
çıtaları üst üste koyarak t şeklinde birbirinin
üzerine yerleştirin.
İki çıtayı kesiştikleri noktadan sıkı bir
şekilde birbirine bağlayın.

Çöp poşetini uçurtmamızın
boyutuna göre kesin.
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Kestiğiniz çöp torbasının uçlarını ip ile
çıtalara köşelerinden bağlayın.

Uçurtmamızın kuyruğunu yapmak
için yine çöp poşetlerini kullanıyoruz.
Eni 1 cm civarı uzunluğu 50 cm
civarı şeritler kesiyoruz ve bunları 2
cm arayla kuyruk ipine bağlıyoruz
ve kuyruk ipinin bir ucunu, kuyruk
dengesinin tam ortasına bağlıyoruz.

İşte bu kadar.
Uçurtmamız uçmaya hazır.
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Elbise: Marks & Spencer 149,95 TL
Ayakkabı: Panço 179,95 TL
Oyuncak (Peluş Civciv):
Armağan Oyuncak 109,50 TL

Yağmur Eraslan

Tişört: Panço 69,95 TL
Pantolon: Panço 119,95 TL
Ayakkabı: Panço 179,95 TL
Aksesuar (Şapka): Panço 34,95 TL
Oyuncak: Imaginarium 74,90 TL
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Atakan Aydın

Atakan
Aydın
Gömlek: Marks & Spencer 129,95 TL
Şort: Marks & Spencer 129,95 TL
Ayakkabı: New Balance 385,00 TL
Oyuncak: Loco Poco 229,50 TL

Sweatshirt: Benetton 129,99 TL

Yağmur Eraslan

Tişört: Benetton 79,99 TL
Şort: Benetton 129,99 TL
Ayakkabı: New Balance 245,00 TL
Çanta: Karamela 139,90 TL
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Bluz: Panço 69,95 TL
Etek: Panço 89,95 TL
Ayakkabı: Panço 299,00 TL
Aksesuar (Taç): Panço 29,95 TL
Oyuncak (Bebek): Loco Poco 119,90 TL

Bahar Akoğlan

Sweatsihrt: B&G Store 239,00 TL
Şort: B&G Store 199,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 259,00 TL
Scooter: Armağan Oyuncak 109,90 TL
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Kuzey Eraslan

Tişört: Karamela 59,90 TL
Hırka: Karamela 59,90 TL
Şort: Karamela 79,90 TL
Ayakkabı: Ceyo 149,00 TL
Oyuncak (Kuaför Seti):
İmaginarium 249,00 TL
Oyuncak (Bebek):
İmaginarium 229,00 TL

Bahar Akoğlan
Kuzey Eraslan

Gömlek-Tişört: Mothercare 129,90 TL
Şort: Mothercare 99,90 TL
Ayakkabı: Ceyo 150,00 TL
Oyuncak (Bateri): Loco Poco 49,90 TL
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Geceleri farklı gündüzleri farklı
güzellikte olan gökyüzünde neler var
birlikte bakalım ve ilginçliklerle dolu
gökyüzü dünyasına birlikte adım atalım.

Birbirine göre durumları her
zaman aynı kalan komşu, belirli
bir şekle benzetilen yıldızlar
topluluğuna takımyıldız denir.
En çok bilinen takımyıldızı olan
Büyük Ayı Takımyıldızı yedi tane
yıldızdan oluşur ve bu yedi
yıldızın oluşturduğu şekil bir
cezveye benzer. Ancak eskiden
gök cisimleriyle ilgilenen kişiler
bu yıldızlar ve etrafındaki küçük
yıldızlar arasında çizgi çekerek
bir şekil oluşturmuşlar. Bu oluşan
şekil ayıya benzediği için de adını
Büyük Ayı koymuşlar.
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Ursa Major adıyla da bilinen
Büyük Ayı Takımyıldızını bulan kişi
dünyaca ünlü gök bilimci
Batlamyus’tur.

Büyük Ayı takımyıldızındaki
Kutup Yıldızı parlaklığıyla kolayca
fark edilir. Karanlık bir gecede
denizciler, askerler veya yolunu
kaybedenler gibi siz de Kutup
Yıldızı’na bakarak gideceğiniz yolu
bulabilirsiniz.
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SANAT
İnsanlar çok eski zamanlardan bu yana
duygularını ve düşüncelerini farklı şekillerde
anlatmak için sanatı kullanmışlar. Sevgilerini,
üzüntülerini hatta öfkelerini bile sanatın
farklı dallarıyla göstermişler. Şimdi biz, güzel
sanatların farklı dallarına bakalım. Belki senin
de duygularını ve düşüncelerini anlatmak için
kullanacağın bir sanat dalı vardır ve bunu
keşfetmen için bekliyordur.

İsminden de anlayabileceğin gibi güzel
sanatlar deyince, güzellik ve zevkle ilgili
sanatlar akla gelir. Duygu ve düşünceleri
çizerek, boyayarak, yazarak, göstererek
anlatmamıza, göstermemize, duyurmamıza
ya da hissettirmemize yarayan sanat
dallarıdır. Güzel sanatların bir dalı olan resim
sanatının tarihi ilk olarak insanların okuma
yazma bilmediği, taş devrine dayanıyor. İlk
mağara resmi ise İspanya’nın kuzeyinde
Altamira Mağarası’nda bulunmuş.
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İlk günden bu yana yağlı boya, sulu boya, kara
kalem gibi değişik malzemeler kullanılarak
yapılan resim sanatı tarihinde çok ünlü
ressamlar var. “Mona Lisa” ve “Son Yemek”
tablolarıyla ünlü Leonardo Da Vinci, “Adem’in
Yaratılışı” tablosuyla ünlü Michelangelo,
“Guernica” tablosuyla ünlü Picasso gibi isimlerin
yanı sıra Osman Hamdi Bey, Abidin Dino, Bedri
Rahmi Eyüpoğlu gibi Türk ressamlarımızda
dünyaca tanınmaktadır.
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Çevremize baktığımızda birbir
inden
farklı pek çok canlı görürüz. Ke
diler,
köpekler, kuşlar en çok bildikler
imiz.
Peki yakından bakmayınca
göremediğimiz canlılardan ha
berin
var mı?

Bazen korkarak, bazen de çekinerek
baktığımız böceklerin dünyasının ne
kadar ilginç olduğunu ve hayatımızda
nasıl önemli bir yere sahip olduğunu
bilmek istiyorsan haydi onların
dünyasına yakından bakalım.
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Baharın gelmesiyle birlikte daha çok görmeye
başladığımız uğur böcekleri, o sevimli görünüşlerinin
yanı sıra bizler için büyük bir iyilik yapıyor ve bitkilere
zarar veren yaprak bitlerini yiyor. Bir uğur böceği
hayatı boyunca yaklaşık 5.000 tane bitki zararlısını
yiyebiliyor. Biz uğur böceklerini kırmızı haliyle biliriz
ancak uğur böcekleri sarı, pembe, portakal renginde
de olabiliyor.
Uğur böceklerinin parlak renkleri onların
düşmanlarından korunmasına yardım eder. Parlak
renkli canlılar genellikle zehirli olduğu için onların
parlak renklerini gören düşmanları zehirli olduklarını
düşünerek uğur böceklerinden uzak durur.
Bazı yetişkin uğur böcekleri ise kışı geçirmek için
yaprak ve otların altına yuva yaparlar ve orada tüm
kış boyunca uyurlar. Unutma, bir uğur böceği üzerine
konduğunda söylemen gereken tekerleme onu
tekrar uçuracaktır.

Uç Uç Uğur Böceğim, Annen
Bana Terlik Pabuç Alacak...
Bir dene bakalım!
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SEBEBİ NE?
Tekin, teyzesinin kızı Ömür’e mektup
yazıyormuş. Bir ara annesi sormuş:
— Ne yazıyorsun Tekin?
Tekin cevap vermiş:
— Ömür’e mektup yazıyorum
anneciğim!
Annesi tekrar sormuş:
— Niçin o kadar yavaş yazıyorsun?
Çabuk yazsana oğlum.
Tekin annesine açıklamış:
— Ömür çabuk okuyamaz ki,
anneciğim… Ben de okuyacağı hızda
yazıyorum işte…

ANLAMIYORUM
Okulda iki arkadaş konuşuyormuş.
Birisi arkadaşına dönerek:
—Ben öğretmenin dersinden hiçbir şey anlamıyorum
demiş. Bunun üzerine arkadaşı sormuş:
—Neden?
Bunun üzerine çocuk arkadaşına cevap vermiş;
—Geçen gün dört beş daha dokuz eder demişti, bugün de üç altı
daha dokuz eder diyor.

22

KARDAN ADAM
Kardan adam, kardan adam
Senden korkmaz benim babam
Süpürgen var süpürmezsin
Etrafını hiç görmezsin
Ağzın burnun kızarmış
Sanki pek çok soğuk varmış
Haydi haydi yürüsene
Hah hah hah
Diye gülsene
Üşüdüm üşüdüm
Daldan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş
İçine sıçan düşürmüş
Bu sıçanı ne yapmalı
Minareden atmalı
Minarede bir kuş var
Kanadında gümüş var
Eniştemin cebinde
Türlü türlü yemiş var.
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Malzemeler:
2 yumurta
1 çorba kaşığı tereyağı
1 yeşil biber
1 kırmızı biber
1 havuç
Tuz

Önlüğünü tak kollarını sıva.
Harika bir deneyim seni bekliyor.

Hazırlanışı:
İlk önce bib
erlerin çek
irdeklerini
ince şeritle
çıkarıp
r halinde d
oğra. Havu
temizleyip
cu
rendeleyip
hazırla. Deri
kaba yumu
rtaları kırıp
n bir
tuz ilave ed
Tereyağını
erek çırp.
bir tavada
e
rit. Sebzele
tereyağının
ri erimiş
olduğu tav
aya koyara
pişir. Üzeri
k biraz
ne çırptığın
yumurtaları
ve sebzele
ekle
rle yumurta
ların karışm
tavayı hafifç
ası için
e salla. Tav
anın kapağ
pişmesini b
ını kapatıp
ekle. Altı h
afif kızarın
de diğer ta
ca bu sefer
rafının pişm
esi için om
çevir. Birka
leti ters
ç dakika da
ha pişirip ta
ocaktan al.
vayı
İşte omleti
n hazır. Sıc
servis yapm
ak sıcak
ayı da unutm
a.
Nasıl? Kola
y değil mi?
Şimdiden a
fiyet olsun
.
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Haydi kıyafetlerimizin İngilizce karşılıklarını öğrenelim!

Şort: Shorts

Atlet: Athlete

Havlu: Towel

Elbise: Dress

Tişört: T-shirt

Pantolon: Trousers

Etek: Skirt
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Mutlu Suaygırı
Yazar: Richard Edwards
Sayfa Sayısı: 31
Baskı Yılı: 2010

Bir zamanlar, su aygırı olduğu
için hiç mutlu olmayan küçük bir su aygırı varmış.
“Su aygırı olmak istemiyorum. Yo! Yo! Yo!
Zebra ya da bufalo lo lo lo,
Ağaçta şarkı söyleyen maymuuun
Su aygırı yerine maymuuun olsaaam...”
Küçük Su aygırıyla birlikte şarkı söyleyip, tropik
ormanlardaki macerasına katılmaya ne dersin?

26

Kim Korkar Kırmızı
Başlıklı Kız’dan?
Yazar: Sara Şahinkanat
Sayfa Sayısı: 28
Baskı Yılı:2016

Zamane Yavru Kurtları Bir Başka!
Akıllı mı akıllı yavru kurt, artık büyüdüğünü ve ormanda
tek başına dolaşmaya çıkabileceğini düşünür. Ancak
annesi onunla aynı fikirde değildir. Önce yavrusuna
sorması gereken bazı sorular vardır. Yavru kurt, bütün
soruları annesini şaşırtacak şekilde cevaplar.
Üstelik gayet yaratıcıdır da...
Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan? Çocuk ve Gençlik
Yayınları Derneği tarafından 2009’da Yılın En İyi Resimli
Öykü Kitabı ödülünü alan, çok ama çok özel bir kitap.
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FINDIK İŞİ 2
Animasyon: Komedi
Yönetmen: Nick Park

Sincap Surly ve arkadaşlarının yaşadığı fındık dükkânı
adeta bir cennet gibidir. Bütün gün yemek, oyun,
eğlence… Ama bir gün dükkandaki bir kaza sonucu
Surly ve arkadaşları evsiz kalır. Kalacak başka bir
yer bulamadıkları için diğer arkadaşlarının yaşadığı
parka geri dönerler. Yeşil, çim, huzur… Kulağa hoş
gelse de rahata alışan Surly için pek de kolay olmaz
doğaya dönmek! Ama bir gün, tam da düzenleri
oturmaya başlamışken kötü bir haber gelir: Yaşadıkları
park lunapark olacaktır! Surly’nin öncülüğünde çılgın
ekibimiz, yuvalarını kurtarmak için hayatlarının en
önemli, beklenmedik ve komik macerasına çıkar.
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TAŞ DEVRİ FİRARDA
Animasyon: Komedi
Yönetmen: Nick Park

Dünya değişmiş, Bronz Çağı’na geçilmiştir. Fakat sevimli
dostları ile birlikte mutlu bir şekilde vadilerinde yaşayan
Taş Devri kabilesinin bu durumdan haberi yoktur.
Üstelik kral Lord Nooth vadilerini de ellerinden almıştır.
Kabilesini kurtarmaya kararlı olan genç mağara adamı
Dug bir futbol maçı düzenleyerek evini geri kazanmayı
planlar. Krala meydan okuyan Dug ve dostları bu
sayede takım olmanın ve dostluğun önemini anlar.
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ANIL KOLEJİ

y 1-B
ren Aka
Feyza Be

Zeynep Serr
a Çoban 1B

Mehmet

B
Yakar 1-

Öznur Nisa Uslu 2-A

BÜYÜK KOLEJ

Ecem Sa
ygın

şkın 1-B
Eylül Ada Ta

Leyla Scarpa Hz-B
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1-B

DARÜŞŞİFA OKULLARI

3-B
Melike Cenan

Yiğit Pehlivan
3-B

Kıvanç Özkan 1-B

GÜRÇAĞ OKULLARI

Zehra Yıldırım 2-B

Ecen

az Ca
n 5-A

Öykü Kuş 3-A
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JALE TEZER KOLEJİ

Elif Ada Ers
öz 1-B

Çınar Sivri 1-D

Elif Elmaoğulları 1-A

MEKTEBİM KOLEJİ (YAŞAMKENT KAMPÜSÜ)

Elif Tuana
Yazgan 2-A
man 2-A
Bilge Kara

Cansu Elif Şahin 2-A
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OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ (PORTAKAL ÇİÇEĞİ)

Güneş Norm
an 3-A
Harar 1-C
Defne Ecem

Yağız Ege Karaali 3-A

SÜLEYMAN UYAR İLKÖĞRETİM OKULU

1-B
a Bikeç
n
a
u
T
a
r
Az

Boran Yunusoğlu 1-E

Nilsu Genç 1-B
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YÜCE OKULLARI

İdil Deveci 7-A

TÜM ANNELERE;
Annenin ayaklarının altına cenneti koymuşlar, tanrıça yapmışlar, çiçektir demişler. Doğaya
bile ana sıfatını vermişler. Kadın kavramını kutsal kılmış anneler.
Anneler bize öylesine bir içgüdü ile bakar ki insanoğlu renk kazanır. Düşünün, sizi 9 ay
karnında taşıyor, 4-5 yıl kendinden çok sizlere bakıyor, nazınızı çekiyor ve ne olursa olsun
karşılıksız sevgi ve güven veriyor. Sırf çocuğum iyi olsun diye tüm bilgelik kitaplarını ezbere
biliyor. Farketmiyoruz ama öylesine benimsemişiz ki annelerimizin sevgisini, herkes gitse o
kalır diyoruz. Anne sevgisi başka bir şey.Mutluluk ve güven verir. Sizi bu sevgi yaşatır. Belki
ölmüş bir annenin ruhu ve sevgisi bile hep çocuğunun yanındadır. Annelik beraberinde
büyük bir sorumluluk getirir. Öğretmendir, hayatı öğretir. Yeri gelir doktordur, hastalığınıza
şifa olur. Bazense arkadaştır, derdinize derman olur. Bu nedenle hiçbir anne üzülmemeli,
sanki onlar hiç kırılmazmış gibi davranılmamalı. Anne olduklarını geçtim
bir kadın olduklarını da unutulmamalı.
Tüm bu sıfatlara, övgülere layık annelerinanneler günü kutlu olsun,
anneler hep sonsuz olsun.
Neslişah Öksüz 7-B
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