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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Kasım ayının gelmesiyle havanın soğuduğunu daha çok hissediyoruz. Kışlık
kıyafetler çoktan dolaptaki yerlerini aldı. Hasta olmamak için bol bol meyve
yemeyi ve daha kalın giysiler giymeyi ihmal etmemeliyiz. Uzun kış gecelerine
yavaş yavaş yaklaştığımız günlerde, evde ailecek geçireceğiniz keyifli
akşamlar diliyoruz.
Bu sayımızda, pek çok farklı isimle bilinen Kutup Yıldızı hakkında yeni
bilgiler edinirken, sevimli çizgilere sahip olan zebraları yakından tanıyacak,
zarafetin simgesi olan bale sanatının inceliklerini öğreneceğiz. 10 Kasım’da
Atamızı saygıyla anarken, 24 Kasım’da da sevgili öğretmenlerimizin gününü
kutlayacağız. Tabii ki yine sizin için seçtiğimiz film ve kitap önerilerinin yanında
kolaylıkla yapabileceğiniz bir de kup tarifi hazırladık.
Kışa keyifli bir başlangıç yapacağınız eğlence dolu bir sayı daha sizi bekliyor.
Keyifle okumanızı, bilgilenmenizi ve eğlenmenizi dileriz.
Panora AVM Ailesi
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İlk balonlu uçuş Paris’te yapıldı. Montgolfier Kardeşler
tarafından kâğıt ve ipekten yapılan balonla gerçekleşen
uçuş 22 dakika sürdü.

Geçmişte tüm dünya çocuklarının severek
izlediği çizgi film Mickey Mouse (Miki Maus) ilk
defa gösterilmeye başlandı.

Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk,
10 Kasım 1938’de, saat 9:05’te Dolmabahçe Sarayı’nda, 57
yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
Türkiye’de ulusal yas ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edildi.
Bu bildirgede tüm çocukların eşit olduğu, gelişmelerini
sağlayacak tüm imkân ve olanaklardan yararlanmaları
gerektiği gibi pek çok önemli madde bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1928 yılında
Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanı
verilmesinin ardından Türkiye’de, Atatürk’ün 100.
doğum yıl dönümü olan 1981 yılında, 24 Kasım’ın
her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması
kararlaştırıldı.
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İCATLAR

Eskiden insanların günlük işlerinde karşılarına çıkan
zorluklar, hem yaptıkları işin süresini uzatıyor hem
de sağlıklarını olumsuz etkiliyordu. Günümüzde
kullandığımız pek çok alet ve makine, onları icat eden
kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda bulundu. Bakalım
fotokopi makinesinin icadı hangi nedenle, kim tarafından
yapılmış.

Chester C
arlson, N
ew York
Patent Da
iresi’nde
çalışırken
zamanlar
, boş
ında da a
raştırma
seven bir
ya
iydi. Pate
nt dairesin pmayı
işi neden
deki
iyle
kopyaların önemli belgelerin
ı çıkarma
k zorunda
kalıyordu
. Ancak e
klemlerin
rahatsızlı
deki
ktan dola
yı bu kop
işlemi, on
yalama
da çok fa
zla ağrıya
ve acıya
ned
kopyalam en oluyordu. O da
a işlemin
i kolaylaş
ve bu ağr
tırmak
ılardan k
urtulmak
araştırma
için
larını bu
konuya y
öneltti.
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Mutfağını araştırmaları için kullanmaya başlayan Carlson, ışıl
iletkenlik üzerine odaklandı ve 1938 yılında elektrofotografi
adını verdiği yöntem için patent başvurusunda bulundu.
Ancak bu işlemle kopyalama yapmak hala uzun zaman
alıyordu. Bunun yerine insanlar ya iki kâğıt arasına koyulan
karbon kağıtları ile ya da el ile çalıştırılan makinelerle
kopyalama işlemi yapıyorlardı.

Carlson, bu icadıyla pek çok firmaya başvursa da
ilgi göremedi. Bir tek Battelle Memorial Enstitüsü,
Carlson’ın kopyalama işlemini iyileştirmesi için onunla
çalışmaya karar verdi. Sonraki beş yıl içinde de fotokopi
makinesinin gelişimi hızla devam etti ve 1947 yılında
kopyalama makinelerinin üretimi için
lisansını satın aldı.
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İşte karşında pijamalı, sevimli zebralar.
Vücut yapıları, yeleleri, güçlü bacaklarıyla atlara çok benzeyen ancak tüm
vücutlarını kaplayan siyah beyaz çizgileri sayesinde atlardan kolaylıkla ayırt
edilen zebraları daha yakından tanıyalım.

Afrika’nın doğusu ile güneyinde yaşayan zebraların en dikkat
çeken özellikleri olan çizgileri her birinde farklıdır. Bu yüzden
çizgilerini insanların parmak izlerine benzetebiliriz. Zebraların
çizgileri avcı hayvanlardan korunmasına da yardım ediyor. Çünkü
uzaktan bakıldığında bu çizgiler karışık bir şekil oluşturuyor ve
özellikle görme yeteneği çok kuvvetli olmayan aslanlara karşı
başarılı bir kamuflaj sağlıyor.

Saatte 65 kilometre hızla
koşabilen zebraların, uzun
bacakları, güçlü kasları ve büyük
akciğerleri var. Bu nedenle hiç
yorulmadan ve yavaşlamadan
uzun süre koşabilirler. Böyle
güçlü olmalarına rağmen
doğduklarında küçük ve zayıf
olan zebra yavruları annelerinin
pembe renkli sütüyle beslenirler.
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Neredeyse her yöne çevirebildikleri kulakları
sayesinde iletişim kabiliyetleri çok güçlüdür.
Zebraların kuşlarla da arası çok iyidir. Örneğin,
devekuşları ve zebralar birbirlerini avcılardan
korumak için genellikle birlikte yaşarlar. Çünkü
devekuşları zebralardan daha iyi görür, zebralar
da tehlikeyi daha iyi sezer. Oxpecker kuşları da
zebraların üzerine konarak hastalık kapmalarına
ve kaşınmalarına neden olan böcekleri tek tek
ayıklarlar.

Kırmızı gagası ve kırmızı göz çerçevesiyle
sevimli görünüşe sahip olan OXPECKER kuşları,
gergedan, fil, zebra gibi hayvanların derilerinin
üzerindeki parazit canlılarla beslenirler. Bu
nedenle de temizlikçi kuş olarak bilinirler.

Son ve ilginç bir bilgi daha;
zebralar genelde ayakta uyurlar.
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GERİ DÖNÜŞÜM İLE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Malzemeler:
1. Kare Kâğıt
2. Plastik Göz
3. Keçeli Boya Kalemi
4. Yapıştırıcı

Kare kâğıdı üçgen olacak şekilde ortadan
ikiye kıvıralım.

Üçgen şekilde olan kâğıdın üst tarafını ve
yan tarafların üçgen kısımlarını kıvıralım.
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Kıvırdığımız kâğıdın arka tarafını
çevirelim ve uç kısmını resimdeki gibi
iç tarafa kıvıralım.

Kedimizin tamamlanmasına az kaldı.

Plastik gözleri kedimize
yapıştıralım, burun,
ağız ve bıyıklarını keçeli
kalemle çizelim.
İşte kedimiz hazır!
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Tişört: B&G Store 109,00 TL
Ceket: B&G Store 1.299,00 TL
Pantolon: B&G Store 199,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 349,00 TL

Kuzey Efe Sargın

Tişört: Benetton 69,90 TL
Yelek: Benetton 249,90 TL
Pantolon: Benetton 199,90 TL
Ayakkabı: New Balance 595,00 TL
Oyuncak: Loco Poco 179,50 TL
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Gömlek: Mothercare 109,90 TL
Pantolon: Mothercare 189,90 TL
Ayakkabı: Ceyo 98,00 TL
Oyuncak: Imaginarium 249,99 TL

Poyraz Kaya Sargın

Tişört: Marks&Spencer 79,95 TL
Sweat: Marks&Spencer 179,95 TL
Pantolon: Marks&Spencer 149,95 TL
Ayakkabı: New Balance 425,00 TL
Çanta: Armağan Oyuncak 179,50 TL
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Tişört: B&G Store 79,00 TL
Etek: B&G Store 169,00 TL
Ceket: B&G Store 199,00 TL
Ayakkabı: B&G Store 329,00 TL

Zeynep Güler

Pantolon: Marks&Spencer 129,95 TL
Tişört: Marks&Spencer 89,95 TL
Sweat Marks&Spencer 159,95 TL
Ayakkabı: Marks&Spencer 129,95 TL
Oyuncak Yazı Tahtası: Marks&Spencer 459,00 TL
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Elbise: Karamela 129,90 TL
Hırka: Karamela 69,00 TL
Ayakkabı: Karamela 99,90 TL
Çanta: Armağan Oyuncak 250,90 TL

Ece Mira Güler

Tişört: Panço 49,95 TL
Ceket: Panço 169,95 TL
Etek: Panço 129,95 TL
Ayakkabı: Panço 99,95 TL
Çanta: Panço 99,95 TL
Oyuncak: Isabel Abbey 269,90 TL
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KUTUP YILDIZI
Demir Kazık, Kuzey Yıldızı, Gök Direği, Demir Ağaç,
Dünya Kazığı, Altın Kazık, Demir Direk, Zühre, Polaris…
Bu kadar çok ismi olan, eski çağlardan günümüze
kadar hep merakla gözlemlenen Kutup Yıldızı
hakkında bilgi edinmek ister misin?
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Dünya’dan 433,8 ışık yılı uzaklıkta olan Kutup Yıldızı,
Güneş’in çapının yaklaşık 100 katıdır ve Güneş’ten
5.000 kat daha fazla ışınım yapar.
Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı
doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine
gün boyu yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir.
Bu özelliğinden dolayı gökyüzünde parlak bir yıldız
olmasının yanında, insanların yönünü bulmasına
yarar. Hep kuzey yönünde göründüğünden
denizciler, doğada gece vakti yolculuk yapanlar
ve kampçılar yönünü bulmak için Kutup Yıldızı’na
bakarlar.

Kutup Yıldızı’nı bulmak için önce Kü
çükayı Takım Yıldızı’nı
bulmak gerekir. Küçük Ayı Takım Yıld
ızı saplı bir cezveye
benzer. İşte Kutup Yıldızı da bu cez
veye benzeyen şeklin
sap kısmının en ucunda duran ve
hep kuzey yönünde olan
yıldızdır.
Uzaktan bakıldığında tek bir yıldız
gibi görünen Kutup Yıldızı
aslında 3 farklı yıldızın bir araya gel
mesinden oluşur. Çok
eski zamanlardan bu yana bir tek
yıldız olarak bilinirken,
teknolojinin ve teleskopların gelişm
esiyle 1780 yılında 2.
yıldız, 1929 yılında da 3. yıldız keşfed
ilmiştir.
Bulutsuz bir gecede sen de gökyüzün
ü izleyip Kutup Yıldızı’nı
bulmaya ne dersin?
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SANAT

BALE
İnsanlar çok eski zamanlardan bu yana
duygularını ve düşüncelerini farklı şekillerde
anlatmak için sanatı kullanmışlar. Belki senin
de duygularını ve düşüncelerini anlatmak
için kullanacağın bir sanat dalı vardır ve
keşfedilmeyi bekliyordur.
Dünyanın en zarif sanatı olan, kendine özgü
kıyafetlerle yapılan aynı zamanda da sıkı ve
düzenli bir çalışma gerektiren baleyi senin için
araştırdık.
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Müzikle birlikte dans etmenin tarihi ilkçağlara
dayansa da, belli kurallar ve disiplin içerisinde
yapılması zaman almıştır.1581 yılında iki gencin
nişan töreninde yapılan bale gösterisi de ilk bale
örneklerinden sayılıyor.

Fransa’da, 1636 yılında ilk tiyatro binasının
kurulmasıyla, saray bale gösterileri özel tiyatro
binalarında yapılmaya başlandı ve çok kısa bir
zamanda ülkede yaygınlaştı. Fransa ve İtalya’da
başlayan bale sanatı daha sonraları başka
ülkelere yayılmaya başladı ve en büyük gelişmeyi
de Rusya’da gösterdi.
Önceleri çok ağır kıyafetlerle bale yapılırken,
hareketlerin daha kolay yapılabilmesi için bu
kıyafetlerden vazgeçildi, 19. yüzyıldan itibaren
hafif ve rahat giysilerle sahneye çıkılmaya
başlandı. Günümüzde mayo, tayt ve tütü denilen
eteklerle sahneye çıkan bale sanatçıları ayaklarına
da point denilen bale ayakkabısını giyiyorlar.
Bale eğitimine çok küçük yaşlarda henüz kemikler ve kaslar tam
sertleşmemişken başlanılması gerekiyor çünkü vücudun ve tüm
kasların, bale figürlerine uyum sağlaması gerekir.
Sen de eğer bale sanatıyla ilgileniyorsan, geç kalmadan bu zarif
sanatı öğrenmeye başlamalısın.
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Bu gizli kahramanlar kimmiş hadi bakalım.
Toprağın daha verimli olması ve toprağa
ekilen bitkilerin daha iyi büyümesi için
çalışan bir canlı var. Hem de bunları farkında
olmadan yapıyor. Tek yaptığı, gezmek için
toprakta tüneller açmak ve topraktaki eski
yaprak ve kökleri yiyerek artıklarını toprağa
bırakmak.
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SOLUCAN
Toprağın içinde yaşayan, ince, uzun ve yumuşak vücutlu
hayvanlardır. 100 - 200 kadar halkanın içe içe geçmesiyle
oluşmuş vücutlarının uç kısımları koni şeklindedir. Bildiğimiz
pek çok canlıdan farklı olarak burun, göz ve kulakları
bulunmayan solucanların vücudunun bir ucunda besinleri
yedikleri, içinde diş bulunmayan ağızları, diğer ucunda da
tuvaletlerini yaptıkları anüsleri bulunur. Vücutlarının ortaya
yakın yerindeki birkaç halka yumurtlama zamanında şişer.
Bu bölgeye de kemer denir.
Yumurtlayarak çoğalan solucanlar ilk yumurtadan çıktıklarında
ağırlıkları sadece 1 miligram, uzunlukları ise 4-7 mm’dir ve minik
pembe bir iplik parçası gibi görünürler. Yumurtadan çıkar çıkmaz
beslenmeye başlayan minik solucanlar 60 gün içinde 300-350
miligram ağırlığa ulaşırlar.
Eksilen parçalarını tamamlama özelliğine sahip
solucanlar için kopan kuyruklarını tamamlamak
çok kolaydır.
Islak toprak üzerinde kendini ileri çekerek
hareket eden solucanlar, ıslak vücutları güneşte
hemen kuruduğu için mecbur kalmadıkça da
toprağın üzerine çıkmazlar. Sen de eğer bir
solucanı yakından görmek istiyorsan, toprağı
kazman gerektiğini unutma.
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BÜYÜK ATATÜRK’E
Binerken rıhtımdan, Bandırma Vapuru’na,
Tek düşüncendi senin; “Vatan, Millet, Sakarya”.
Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.
Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum’dan Sivas’a, yıldırım gibi geçtin.
Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı’nda.
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Birkan SOYLU
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Sevgi Dolu Yol Göstericilerimiz, Öğretmenlerimiz
Bir bitkiyi yetiştirmek için önce fidesini toprağa ekeriz.
Daha sonra ona can suyu veririz, emek emek sularız.
Bunları yaparken de sevgimizi asla eksik etmeyiz. İşte
öğretmenlerimiz de bizi hayata böyle hazırlar. İlim ve
bilgiyle yoğrulmuş tüm kazanımlarını aktarıp yeni şeyler
öğrenmemizi sağlarlar. Başarılarımızın ardında, onların
ilgisi ve karşılıksız sevgileri vardır.
24 Kasım Öğretmenlerimizin Günü…
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başöğretmen Mustafa
Kemal Atatürk’ün izinde, bizler için bir ışık yolu olan,
hayatımızı aydınlatan, bakış açımıza yeni ufuklar katan,
sevgi dolu kalpleriyle iyi birer insan olmamız için canla başla
çalışan, en büyük ideallerimize ulaştıran öğretmenlerimizin
bu özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
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Malzemeler:

Önlüğünü tak kollarını sıva.
Harika bir deneyim seni bekliyor.

1 paket petibör bisküvi
1 litre süt
4 çorba kaşığı un
1 su bardağı şeker
1 yumurta sarısı (İsteğe göre)
1 paket vanilya
Portakal

HAZIRLANIŞI
Bisküvileri mutfak robotuyla un haline getir.
Un haline gelmiş bisküvilerin yarısından fazlasını kuplara
paylaştır.
Portakalları soy ve dilimlerine ayır.
Dilimlediğin portakalları kuplara koyduğun bisküvilerin
üzerine yerleştir.
Derin bir tencereye sütü koy; üzerine un, şeker ve
yumurtayı ekleyip karıştırarak pişir.
Kaynadıktan sonra karışım ılıklaşana kadar bekle.
Ilıklaşan tatlıyı, bisküvi ve portakalları koyduğun kuplara
paylaştır.
Kalan bisküvileri en üste koyarak tatlıyı süsle.
İşte bu kadar!
Afiyet olsun.

BİSKÜVİLİ
PORTAKALLI KUP
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sağa dönün

sola dönün

kaldırım

trafik
lambası

yaya geçidi

trafik lambası: traffic lamp

sağa dönün: turn right

sola dönün:turn left

yaya geçidi: crosswalk

kaldırım: sidewalk
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Kral Şakir
Macera Devam Ediyor
Yazar: Varol Yaşaroğlu
Sayfa Sayısı: 216
Baskı Yılı: 2017

Birkaç yıl öncesine kadar, büyümeyi çok isterdim. Kim
istemez ki? Araba kullanmak, tıraş olmak, gece eve
geç gelmek, kimseye hesap vermemek, istediğini
yemek, istediğini giymek gibi saymakla bitmeyen bir
sürü avantajı var.
Ancak bu yıl fikir değiştirdim, artık daha fazla
büyümek istemiyorum. Azıcık boyum uzadı, birazcık
ağabey gibi görünmeye başladım diye öyle çok
üstüme gelindi ki saklanacak delik arar hâle düştüm.
Peki, neler mi oldu? Ne olmadı ki?
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Ölümsüz Aile
Yazar: Natalie Babbitt
Sayfa Sayısı: 108
Baskı Yılı: 2016

Issız bir ormanın ortasında, suyundan içene
ölümsüzlük vadeden bir pınar... Bu pınarın suyundan
içerek ölümsüzlüğe kavuşan, ama nedense ölümsüz
olmaktan pek hoşnut olmayan bir aile...
Gün gelir pınarın başına bir genç kız gelir. Ölümsüz
Aile, yani Tuck’lar, bu güzel kızın, pınarın suyundan
içmesine engel olmak; akıp giden dünyanın, sürekli
değişen bir doğanın parçası olmanın ne kadar güzel
bir şey olduğunu kanıtlamak zorundadır.
Ölümsüz Aile geçtiğimiz yirmi yıl içinde milyonlarca
çocuğa ulaştı; birçok dile çevrildi, hem Amerika’da
hem de Avrupa’da okullarda okutuldu. Çocuk
edebiyatının bu unutulmaz klasiği, nihayet Türk
çocuklarının beğenisine sunuluyor.
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Karlar Prensi Elliot
Tür: Animasyon, Aile, Macera
Yönetmen: Jennifer Westcott

Elliot, devasa bir kalbi ve büyük bir hayali olan minyatür bir
attır. İçinde yaşadığı evcil hayvan çiftliği, Rengeyiği Eğitim
Kampı olunca, büyük amcası ile birlikte yürüttüğü çiftliğin
keçilerini gütme işi, ona sıkıcı gelmeye başlar. Elliot aslında
macera aramaktadır. Evet, doğru. Elliot bir rengeyiği olmak
ve Santa için çalışmak ister. Bütün zorluklara rağmen
Elliot ve en iyi arkadaşı Hazel, onun tam bu işe göre bir at
olduğunu kanıtlamak için işe koyulurlar.
Elliot ve Hazel ren geyiği elemeleri için Kuzey Kutbu’na
gittiğinde, Hazel, Noel’in büyük bir felakete doğru
sürüklendiğini öğrenir. Bu arada çiftlikte kötü kalpli
bir kadın, arkadaşlarının hayatını zorlaştırmaktadır.
Elliot, hayatının en büyük seçimiyle karşı karşıya kalır:
Arkadaşlarını mı kurtarmalı yoksa hayallerinin peşinden
gidip Noel’i mi kurtarmalı? Ama belki de seçim yapma şansı
yoktur.
28

Fındıkkıran ve
Dört Diyar
Tür: Aile,Fantastik,Müzik
Yönetmen: Lasse Hallström,
Joe Johnston

Genç Clara’nın istediği tek şey bir anahtardır.
Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası
Drosselmeyer’ın ona geleneksel parti sırasında verdiği
ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin
paha biçilemez altın tarağını bulunduran kutunun
anahtarıdır. Ancak bu anahtar garip ve esrarengiz bir
paralel dünyada kaybolmuştur.
Clara, bu paralel dünyada bir fare çetesiyle, Çiçekler
Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi olmak üzere
3 boyuta hükmeden hükümdarlarla ve yolculuğunda
ona eşlik edecek olan Phillip isimli bir askerle
tanışır. Clara ve Phillip, despot Zencefil Anne’nin
yönetimindeki 4. boyutta da anahtarı aramak
ve dengesi bozulmuş olan paralel evrene denge
getirebilmek için cesur olmalıdır.
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BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK
VE ÖĞRETMENLER

ANIL KOLEJİ

Görkem Aktepe - 4B

Duru Akdağ - 4B
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Hiranur Saraç - 2A

Duru Çalık - 3A

BÜYÜK KOLEJ

Melisa Sardoğan - 1A

Deniz Gülbahar - 1A

Yağmur Cebrail - 1A

DARÜŞŞİFA OKULLARI

Elif Rana Balay - 4A

Şebnem Uğuz - 4A

Erim Kemal Aslan - 3D
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GÜRÇAĞ OKULLARI

Parla Öztürk - 2C

Serin Loren Bilen - 4A

Ayşe Damla Koçak - 2A

JALE TEZER KOLEJİ

Zeynep Özyazıcı - 7F

Eren Köroğlu - 7F
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Ela Soyluk - 7F

MEKTEBİM KOLEJİ (YAŞAMKENT KAMPÜSÜ)

Atahan Sevim - 2A

Batu Karaman - 2A

Elif Polat - 2A

OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ (PORTAKAL ÇİÇEĞİ)

Ayşe Duru Altun - 4A

Nevzat Önderalp Gültekin - 3A

Efran Gümüş - 4A
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LÖSEV KOLEJİ

Dilay Demir - 5A

Eda Sevgi - 4A

YÜCE OKULLARI

Orhan Emir Bayat - 2C

Çağdaş Zorlubaş - 2C

Sedef Silahtaroğlu - 2C
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