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Merhaba Sevgili
Çocuklar;
Yazın, pırıl pırıl güneşin geride kaldığı, sonbaharın bütün güzelliklerini
ve renklerini beraberinde getirdiği Ekim sayımız ile yeniden sizlerleyiz…
Biliyorsunuz ki ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs sebebiyle uzunca
süre evden devam etmiş olduğunuz eğitim öğretim yılına yeniden merhaba
dediniz. Hepinizin arkadaşlarınızı ve okulunuzu ne kadar çok özlediğinizi
biliyoruz. Bu yüzden her zamankinden daha fazla beslenmenize dikkat
etmeyi ve mevsim meyvelerini baş ucunuzdan eksik etmemeyi unutmayın ki,
hem sonbaharın ve kışın hem de okulun tadını doyasıya çıkarabilin...
Hepinizin bildiği gibi bu ay bizler için çok önemli bir gün var. 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetimizin 98. yılını bu sene de büyük bir
coşkuyla kutlayacağız. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde ise Atamızı
büyük bir özlem ve saygıyla anacak, bizlere bıraktığı Cumhuriyeti yaşatmak
için öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.
Dergimizin sayfalarını karıştırdıkça bilinmeyen dünyaların kapılarını
aralayacaksınız. Ankara’mızın çok yakınında bulunan Göynük’ü tanımaya ne
dersiniz? Morslar ve saatin icadı ile ilgili pek çok detaya da sayfalarımızdan
ulaşmanız mümkün olacak.
Kahkahası, güleç yüzü, kimi zaman da duygusal hâlleriyle 7’den 70’e
herkesin sevgilisi olan Yeşilçam’ın efsanesi Adile Naşit’in hayatını hiç merak
ettiniz mi? Ya da tusunaminin nasıl oluştuğunu? Bir çok ilgi çekici ve merak
edilen bilgiler bu sayımızda sizleri bekliyor…
Şimdiden iyi eğlenceler ve yeni eğitim öğretim
yılında başarılar dileriz…
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TARİHTE
29 Ekim 1923
Cumhuriyetin
İlanı

29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kuruluş
tarihidir. Bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi, devletin
yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu ilan etmiştir.
1924 yılında Cumhuriyetin ilanının birinci yıldönümü
coşkuyla kutlanmış, 1925 yılında ise 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı, resmi bayram olarak kabul edilmiştir. Her yıl 29
Ekim Cumhuriyet Bayramımız, tüm ülkede coşkuyla ve
gururla kutlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve İlk
Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK,
10 Kasım 1938 Perşembe günü, sabah saat 09:05’te
İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda son nefesini vererek
aramızdan ayrıldı. Atatürk’ün naaşı özel törenle
Ankara’ya götürüldü ve 21 Kasım 1938 tarihinde
Etnografya Müzesi’deki geçici kabrine yerleştirildi. 15 yıl
burada kalan naaşı, 10 Kasım 1953’te kendisine özel inşa
edilen Anıtkabir’e defnedildi. Ulusumuzun kurtarıcısı
Atatürk’ü her yıl büyük bir özlem, saygı ve minnetle
anıyoruz.

24 Kasım
Öğretmenler
Günü

10 Kasım 1938
Atatürk’ü
Anma Günü
ve Atatürk
Haftası

24 Kasım Öğretmenler Günü, her yıl geleceğimizin
parlak zekalarını yetiştiren öğretmenlerimizi
onurlandırmak için farklı etkinliklerle kutlanan bir
gündür. Öğretmenler Günü, dünyanın birçok ülkesinde
UNESCO önerisiyle, 1994 yılından beri her yıl 5 Ekim’de
kutlanmaktadır. Ülkemizde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün
1928 yılında ‘’Başöğretmen’’ sıfatını aldığı
24 Kasım; 1981’de Atatürk’ün 100. doğum gününden
beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, Aralık 1919’da Ankara’ya
gelerek Cumhuriyet’in kurulması yolundaki ilk adım
olan Kurtuluş Savaşı’nın temellerini burada atmıştır.
Ankara bu tarihten başlayarak Millî Mücadele’nin
merkezi olmuş, 13 Ekim 1923 tarihinde ise Başkent
ilan edilmiştir.

31 Aralık
Yılbaşı

EKİM
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27 Aralık 1919
Atatürk’ün
Ankara’ya
Gelişi

Yılbaşı, her yıl yeni bir takvimin başlangıcına geçiş
tarihidir. Yeni yıla geçiş ile takvimdeki yıl sayısı da her yıl
bir sayı artmaktadır. Farklı kültürlerde çeşitli şekillerde
kutlanan bugün, en çok kullanılan Miladi takvimde
1 Ocak (Yılbaşı) gününe denk gelmektedir. Dünyada
birçok ülke 1 Ocak’ı resmi tatil olarak ilan etmiştir.
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İCATLAR

SAAT
Saat, dünyadaki en önemli icatlardan biri olarak kabul
görmektedir. Pek çok çeşidi bulunan saat hayatımızın çok
büyük bir alanında bize eşlik eder. Zamanı takip etmemizi
sağlayan saatin bulunuşunun elbette bir serüveni var.
Gelin bu serüvene hep birlikte bakalım…
Duvara astığımız, kolumuza
taktığımız, cebimize koyduğumuz
saatler hayatımızın vazgeçilmez
bir parçasıdır. Saatin bulunuş
öyküsü antik zamana kadar
uzanmaktadır. Zaman içerisinde pek
çok kişi tarafından geliştirilen saatler,
günümüzdeki son haline ulaşmıştır.

Güneş ve Su
Saati
İlk saat olarak kabul ettiğimiz güneş
saatinin örneklerine antik Mısır’da
rastlıyoruz. Bulunuşu Mısır’da M.Ö.
4000’e kadar uzanan güneş saati,
bir çubuğun gün boyunca güneş
alacak bir noktaya dikey olarak
yerleştirilmesinden oluşuyor ve
çubuğun gölgesinin uzunluğuna
bakılarak saat hesaplanmış oluyordu.
Akşam vakitlerinde, zamanı
hesaplamak için bir çözüm olan su
saatlerine ise Antik Yunan ve Roma’da
rastlıyoruz. “Clepsydra” adı verilen
su saatleri, güneş saatlerinden daha
doğru ölçüm yapmaları nedeniyle,
kısa sürede daha çok kullanılmaya
başlanmıştır.
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Mekanik Saatler
M.Ö. 300’lü yıllarda ilk dişli tekerlerin icat
edilmesi ile Avrupa’dan başlayıp Uzak Doğu’ya
kadar uzanan coğrafyada mekanik saat
örnekleri görülmeye başlamıştır. Mekanik
saatler, saatlerin günümüzdeki modern haline
kavuşması için oldukça önemli bir gelişmeydi.
İlk mekanik saati Çinli bilgin Su Sung, 3 metre
yüksekliğinde su gücüyle çalışan bir sistem
kurarak yapmıştır.1300’lü yıllara gelindiğinde
ise şehir merkezlerine kule şeklinde mekanik
saatler yerleştirilmiştir. Bu saat sisteminin de Su
Sung’un yaptığı su saati çizgisinde ilerlediğini
görüyoruz.
Sarkaçlı saatin bulunuşunun temelini ise
1582’de çalışmasını tamamlayamadan ölen
Galileo atmıştır. Galileo’nun çalışmalarının
izinden giderek, mekanik sistemle çalışan
ilk sarkaçlı saatin 1656’da icat edildiği
görülmektedir.
Taşınabilir şekildeki saati icat eden ise Peter
Henlein olarak bilinmektedir. Henlein’in
16. yüzyılda icat ettiği ilk cep saatleri, mekanik
yapıları ve kullanılan malzemelerin ağır olması
nedeniyle çok ağırdı.

Kol Saatleri
Saatin icadı ve gelişimi uzun bir süreçtir. Bugün
kolay kullanımı ve işlevleriyle hayatımızda çok
önemli yere sahip olan kol saatleri, 19. yüzyılda
icat edilmiştir. Napoli kraliçesi için 1810 yılında
tasarlanan ilk kol saati, Abraham Louis Breguet
tarafından yapılmıştır. Kol saatlerinin seri
üretime geçişi ise 60 yıllık bir süreç sonunda
olmuştur.
Saatlerle ilgili teknolojiler bugün hala gelişmeye
ve değişmeye devam ediyor. Hayatımızda
kolaylık sağlayan ve her geçen gün yeni
özelliklerle buluşan saatlerin önümüzdeki
yıllarda ne gibi değişimler göstereceğini hep
beraber göreceğiz.
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KUTUPLARDAKİ
DOSTLARIMIZ

DENİZLERİN AYGIRI
MORSLAR
Morslar, morsgiller familyasından denizde yaşayan
memeli hayvanlardır. Çok iri hayvanlar olan morslar,
Kuzey Kutbu’nda buzlar üstünde ve ıssız yerlerde
sürüler halinde yaşarlar.
Oldukça büyük hayvanlar olan morsların en
büyüklerinin uzunluğu 7 metreyi bulabilir. Genel olarak
ise morsların boyu 3-4 metreye, ağırlığı ise 10001500 kilograma kadar çıkabilir. Dünyada iki tür mors
kalmıştır; Atlantik morsu ve Pasifik morsu.
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Morslar yapı olarak çok sağlam dişlere
sahiptirler. Bunun nedeni ise buz
tabakalarını kenara çekmek veya buz
içinde nefes almalarını sağlayacak delikler
açmaktır. Uzun ve güçlü ön dişleriyle
diplerden çıkardıkları midye, tarak gibi
yumuşakça olarak adlandırılan besinlerle
beslenirler.

Morsların bir başka özelliği de güneşe maruz
kaldıkça zamanla derilerindeki renklerin
pembe bir görünüm almasıdır. Bunun sebebi
morsların güneş ısısını daha çok emebilmeleri
için kanlarının yüzeydeki damarlarda
yoğunlaşıyor olmasıdır. Sudan yeni çıkan
morsların ise karadakilere göre renkleri
daha açıktır. Sebebi ise morsların soğuk
suda ısı kaybetmemek için kanlarının daha
derine doğru akmasıdır.
Bacakları olmadığı için yüzgeç ayakları
ile karada güçlükle sürünürler. Arka
yüzgeç ayaklarını, öne getirebilme
özelliğine sahiptirler. Çok iyi yüzücü olan
morslar, 30 metreden çok daha derinlere
dalabilirler.
Dişiler on bir aylık bir gebelikten sonra
nisan ya da mayıs ayında bir yavru
doğururlar. Yavruyu bir yıla yakın
sütle besleyen dişi morslar daha sonra
yavrularından ayrılır.
Morsların koku alma duyuları oldukça
gelişmiştir. Uysal yapıda olmalarına
rağmen kızdırıldıklarında veya tehlikeyle
karşılaştıklarında oldukça gürültülü sesler
çıkarırlar. Toplu şekilde çıkarttıkları sesler
birkaç kilometreden duyulabilecek kadar
güçlüdür.
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Tekerleme
Ders Bitti
Eteği var pile pile,
Saçları var lüle lüle,
Dersimizi yaptık bitti.
Gidiyoruz güle güle...

Ata'ya Sevgi
Temiz bir masayı,
Cici boyalı kapıyı,
Bir de büyük Ata’yı,
Çok severim.

Al Elma
Al elma, sulu elma
Öyle güzel dalda durma
Alır seni yerim.
Kan katarım kanıma.
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Bilmece
-En çok kardeşi olan
meyve hangisidir?
-Akşam sayamazsın,
sabah bulamazsın.
-Karadan baktım bir taş,
yanına vardım dört ayak bir baş.
-Sarıdır sallanır,
dalında ballanır.
-Ağzı var odun yutar,
bacası var duman tüter.

Gölge Eşleştirme
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Çocuk Modası

Çocuk Modası’na yön veren sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

B&G STORE
Siyah Eşofman Üstü 107,64
TOMMY HILFIGER
Sweatshirt 599,00

TOMMY HILFIGER
Parka 989,00
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B&G STORE
Ayakkabı 449,00

LOCOPOCO
Baby Alive 499

ARMAĞAN OYUNCAK
Cool Maker Saç Stüdyosu 499,99

BENETTON
Mont 499,99

LOCOPOCO
Cars Bavul 331,20

GAP KIDS
Sweatshirt 399,95
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TOMMY HILFIGER
Kazak 719,00
ARMAĞAN OYUNCAK
Kaptan Amerika Kostüm 129,90

ZARA KIDS
Fiyonklu Örgü Kazak 189,95

ISABEL ABBEY
Şemsiye Tropical Jungle 139,90

B&G STORE
Bot 649,00
BENETTON
ELBİSE 249,99
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BOYAMA SAYFASI
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Bilim ve
Teknoloji

TSUNAMİ
Tsunami; çoğunlukla okyanus tabanında oluşan deprem, deniz altındaki
nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı olarak oluşan
taban çökmeleri, zemin kayması gibi tektonik olarak adlandırılan olaylar
sonucu, suya geçen enerjinin oluşturduğu uzun periyotlarda gerçekleşen
deniz dalgasını temsil eder. Tsunaminin oluşumunda ana sebep, önemli
miktarda suyun yer değiştirmesi veya denizin bozulmasıdır. Aynı
zamanda kasırgalar da tsunamiye sebep olabilir. Tsunamilerin büyük
oranı Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşmektedir.
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Tsunami dalgaları, normal denizaltı akıntılarına veya deniz dalgalarına benzemez,
dalga boyları çok daha yüksektir. Tsunami, ilk başta hızla yükselen bir gelgite
benzetilebilir. Bu sebeple gelgit dalgası olarak da adlandırılır. Genel tanımı
dalga treni olarak adlandırılan ve dakikalar hatta saatler arasında gelip giden
periyotlardan oluşan bir dizi dalgadan oluşur. Bazı durumlarda onlarca metrelik dalga
yükseklikleriyle karşılaşabiliriz. Tsunamilerin etkileri çoğu zaman kıyı alanlarıyla sınırlı
olsa dahi verdiği zarar çok büyük olabilir ve tüm okyanus bölgesini etkileyebilir.

Tsunamiler 3 evrede
meydana gelir;

1-Oluşum Evresi: Okyanus tabanındaki yer
kabuğu kırılır ve bu deprem oluşturur. Böylece
okyanus ya da deniz suyunun dengesi bozulur ve
su kütlesi karışmış olur.
2-Yayılma Evresi: Meydana gelen dalgalar açık
denizlerden kıyılara doğru büyük bir hızla ilerler.
3-Sel-Tufan Evresi: Kıyıya yakın bölgedeki kara,
kıyılardaki yerleşim alanları, limanlar su altında
kalır. Tekneler, evler, oteller ve bölgede ne kadar
yerleşim varsa tsunamiden etkilenir.

Nasıl Korunabiliriz?
Deniz kıyısında hissedilen bir depremden sonra tsunami olma olasılığı her zaman göz önünde
bulundurulmalıdır. Tsunaminin ilk etkisi deniz suyunun yavaşça 1 metre kadar yükselmesi ve sonra inmesi
ile belli olur. Bu dalga, peşinden geleceklerin habercisidir. Büyük dalgalardan önce okyanus ya da denizden
gök gürültüsü veya uçak sesini andıran uğultulu bir gürültü duyulabilir.

Bu durumda yapılması gerekenler şunlardır;

-Tsunami hakkında mutlaka bilgi sahibi olmak gerekir,
-Kıyıdan olabildiğince hızlı şekilde uzaklaşmak gerekir,
-Teknede bulunanlar kıyıdan uzaklaşıp, açık denizlere doğru giderek dalganın
etkisinden kurtulabilirler,
-Tsunami kıyıda dalgayı seyreden meraklılara daha çok zarar vermektedir. Meraklılar tsunamiyi
izlerken ansızın kendilerini dalgaların arasında sürüklenirken bulabilirler. Bir an önce afet bölgesini
terk etmek gereklidir.
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GEZELİM
GÖRELİM
Türkiye’nin
Sakin Şehirleri CittaSlow

GÖYNÜK
2017 yılında sakin şehirler arasına katılan Göynük, Batı Karadeniz
Bölgesi’nde Ankara’nın kuzeyinde yer alan Bolu ili sınırları içerisinde yer
almaktadır. Göynük, yüksek tepeler arasında, akarsuların geçtiği vadilerde,
karşılıklı yamaçların tabanına ve eteklerine kurulmuş Osmanlı kasabasıdır.

İlçe, Anadolu’da Türk yaşayışının,
yerleşme kültürünün önemli
örneklerindendir. Mimarisini ve
doğallığını koruyan Göynük,
bu yönden bozulmamışlığın
simgesidir. İlçenin tarihi yapısı
nispeten korunmuştur.

Yörenin ilk yerleşimcileri İskitler ve Traklar’dır. Yöre, Helenistik Dönem’e kadar Bithinya
egemenliğinde bulunmaktaydı. Daha sonra sırasıyla Büyük İskender, Roma ve Bizans’ın
yerleşim yeri olmuştur. Göynük’ün bilinen en eski adı Koinon Gallicanon’dur. İlçenin Susuz,
Kilciler, Narzanlar, Boyacılar köylerinde ve bu köylerin civarlarında Bizans Dönemi’ne ait
yazı taşları bulunmaktadır.
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Göynük; Arnavut kaldırımlı sokakları,
iki katlı tarihi evleri, yöresel lezzetleri ve
sakinliğine kendinize bırakabileceğiniz
gölleri ile ziyaretçilerin akınına
uğramaktadır.
İlçeye adım atanların belki de gözüne
çarpacak ve ilgisini çekecek ilk şey, hakim
bir tepede yer alan Zafer Kulesi’dir.
Tarihin en büyük komutanlarından biri
olan Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan
Akşemseddin’in türbesi de Göynük’te
bulunmaktadır.

Göynük Gürcüler Konağı’nın ise yaklaşık
olarak 200 yıllık bir geçmişi vardır.
Bugün müze olarak hizmet veren konakta
ilçenin geçmişiyle ilgili tarihi eserler
sergilenmektedir. Konağın her köşesinde
ilçeye ait kültürel ve geleneksel özelliğe sahip
bir eşya yer almaktadır.

Bilindiği gibi Türkiye’nin en iyi aşçıları hep
Bolu’dan çıkmaktadır. Bolu’nun bu anlamdaki
marifetli elleri Göynük’te de kendisini
hissettirmektedir. İlçenin yöresel yemekleri,
çeşitliliği ve lezzetiyle tadılmaya değerdir. İlçe
sofralarından hiç eksik edilmeyen ilk yemek
tarhana çorbasıdır. Yine ilçede yöresel olarak
erişte çorbası ve düğün çorbası da sofralara
dahil edilmektedir.
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MUTFAKTA
NELER
OLUYOR?

Kaplumbağa Kurabiye
Malzemeler

250 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağ - 1 çay bardağı sıvı yağ - 1 su bardağı
pudra şekeri - 1 yumurta - 1 paket vanilya - Yarım paket kabartma tozu - 3 yemek
kaşığı kakao - Aldığı kadar un

•

Hazırlanışı

Kurabiye hamurunu hazırlamak için; kakao hariç tüm malzemeleri bir kabın
içerisine alın ve yoğurun.
• Hazırladığınız hamurun 3’te 2’sine kakao ilave edin ve tekrar yoğurun. Böylece biri büyük
biri küçük 2 parça ve 2 renk hamurunuz olacak.
• Hamurları ayrı ayrı streç filmlere sarın ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
• Hamur dinlendikten sonra kakaolu kısmından ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar kopartın ve
avucunuzla yuvarlayın, yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin.
• Bir bıçak ve ebeveyninizin yardımıyla üstlerine şekiller verin.
• Sade hamuru alın ve küçük yuvarlaklar yaparak kaplumbağaların ayaklarını ve kafasını
yapıp, kakaolu hamurdan yaptığınız yuvarlaklara iliştirin.
• Damla çikolata ile de gözlerini yapın ve tepsiye dizmiş olduğunuz kaplumbağa
kurabiyeleri fırına sürmeden önce buzdolabına koyun. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika
buzdolabında dinlenmeye bırakın.
• Tepsiyi alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 13 dakika pişirin.
• Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra kurabiyelerin tamamen soğumasını
bekleyin ve servis edin.
Şimdiden afiyet olsun…
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FARKLI DİLLERİ
KEŞFEDİYORUM

Portekizce
Números-Sayılar

1-Um / 2-Dois / 3-Três / 4-Quatro / 5-Cinco / 6-Seis / 7-Sete / 8-Oito / 9-Nove / 10-Dez

Os dias da semana-Haftanın Günleri
Haftanın günleri / Os dias da semana
Pazartesi / Segunda-feira
Salı / Terça-feira
Çarşamba / Quarta-feira
Perşembe / Quinta-feira
Cuma / Sexta-feira
Cumartesi / Sábado
Pazar / Domingo
Gün / Dia
Hafta / Semana
Hafta sonu / Final de semana
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SIFIR ATIK
Kartondan Köpek Kulübesi Yapımı
Geri dönüşüm ile doğal dengeyi korumak adına gelin hep birlikte
atıkları nasıl geri dönüşüme kazandırabileceğimize bakalım…
Havaların soğumasıyla bizler sıcak evlerimize çekilmişken sokak hayvanları ne
yapacak? Kış aylarında sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri üşümekten hatta
donmaktan kurtarmak için elimizden geleni yapıp, onlara sevgimizi ve şefkatimizi
göstermeliyiz. Bu yazıda kedi ve köpek gibi hayvanlar için evinizde kolayca nasıl
kulübe yapacağınızı anlatacağız. Kulübenin yapımında ebeveynlerinizden yardım
almayı unutmayın…

Malzemeler

Koli, Makas ve Maket Bıçağı, Koli Bandı, Metre ya da Cetvel,
Çift Taraflı Bant veya Yapıştırıcı, Strafor veya
kulübeyi sıcak tutacak malzeme, Naylon (Yağmur ve kardan koruması için)

Yapılışı

Kulübenin çatısını bulduğumuz kolinin üst tarafından oluşturuyoruz. Ölçüye göre çatıyı
oluşturmak için katlama yerlerini maket bıçağıyla katlanması kolay olsun diye hafifçe kesin ve
üst kısımda kalan fazlalıkları alın. Bu aşamada mutlaka ailenizden yardım alın ve dikkatli olun.
Daha sonra koli bandıyla beraber çatınızı sabitleyin.
Çatıyı yaptıktan sonra şimdi hayvanların rahatça girip çıkabileceği bir kapı için yine ailemizin
yardımı ve maket bıçağı aracılığıyla bir kapı kesin. Kapıyı, kedi veya köpek boyutuna uygun
kesmeye dikkat edelim.
Sırada kulübemizin dış yalıtım aşaması var. Yaptığımız barınağın soğuk hava şartlarından
etkilenmemesi için dışını naylon ile kaplamak yeterli olacaktır. Naylonu yapıştırmak için kartonun
dış yüzeyine yapıştırıcı malzememizi sürüyoruz.
Naylonu yaptığınız karton barınağın ölçülerine göre dikkatlice kesin. Ölçülü kesme işlemini
çok iyi yapmalısınız, burada ailemizin yardımı çok önemli. Çünkü açıkta bir tarafı ve birleşim
yerlerinde herhangi bir boşluk kalmamalı. Naylonu kestikten sonra karton kulübemizin bütün
cephelerine yapıştırın.
Yaptığımız karton kulübenin içine minder veya yumuşak bir malzeme koyarak sokak
hayvanlarının konforunu arttırabilirsiniz.
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ORGANİK
ATIKLAR

CAM
ATIKLAR

KAĞIT
ATIKLAR

PLASTİK PET
ATIKLAR

METAL
ATIKLAR

PİL
ATIKLAR

BOYAMA SAYFASI
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Adile
Nasit

Kahkahası, güleç yüzü, kimi zaman da duygusal hâlleriyle
7’den 70’e herkesin sevgilisi olan Yeşilçam’ın efsanesi
Adile Naşit’i yakından tanımaya ne dersiniz?
Değerli Kuzucuklar; dolu dolu bir yaşam hikayesine hazır mısınız?

Adile Naşit takma ismi ile tanınan
sanatçının gerçek ismi Adela Özcan’dır.
Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit’in
babası komedyen Komik-i Şehir Naşit,
annesi de tiyatro oyuncusu Amelya
Hanım’dır.
Babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit, 14 yaşında
İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu’na girmiştir.
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Ağabeyi Selim Naşit ve 1950’de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de
tiyatro sanatçısıdır.

1961’de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit
Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963’ten 1975’e kadar “Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü
Tiyatrosu”nda çalışmıştır. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası,
Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı.

Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi
Havaeri’nin yönettiği “Yara” filmiyle oldu.
1976’da “İşte Hayat” adlı filmdeki rolüyle
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En
İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Adile
Naşit, “Hababam Sınıfı” film serisindeki
“Hafize Ana” rolüyle ün kazandı.
Kendine has üslubu ve kahkahası, oyunlarında ve
sinema filmlerindeki anne tiplemesi Adile Naşit’i
Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına
yerleştirdi ve canlandırdığı anne karakterleri
nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçildi.

Tek çocuğu Ahmet’i kaybettikten sonra ise
iyice çocuklara yöneldi. Masalcı Teyze;
TRT’de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu
prodüktörlerinden İlhan Şengün’ün (1946-2003)
yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk
programıyla anılmaya başladı. Masal ve öykü
anlattığı bu program, çocuklar tarafından büyük
ilgi gördü.
Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki “Anne”
rolleriyle de ünlenen Adile Naşit, 11 Aralık 1987’de doğduğu
şehir olan İstanbul’da 57 yaşında kalın bağırsak kanseri
sonucu hayatını kaybetti.
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Ayın Kitapları
Martı’nın Deniz Feneri
Yayıncı: Doğan Egmont
Yazar: Gamze Pat
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 152

Bir deniz fenerinde yaşıyor Batu. Diğer adıyla
Martı... Çevresinin ona taktığı ismin tam tersine,
odasından sürekli eşyalarını aşıran yaramaz
martıyla iyi geçinemiyor oysa. Deniz kabuğu
toplamak için sahile indiği bir gün ise her şey
değişiyor. Bulduğu gizemli bir şişe, içinden çıkan
parıltılı harita ve gece yarısı odasının penceresini
tıkırdatan davetsiz misafir. Batu’yu hiç unutmayacağı bir maceraya çağırıyor. Şimdi karar verme
zamanı… Batu, ya deniz fenerinden dışarı çıkıp
serüvene atılacak ya da penceresini sıkı sıkıya
kapayıp bu daveti unutacak.

Angry Birds
Playground - Dinozorlar
Yayıncı: National Geographic
Yazar: Jill Esboum
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 127
Angry Birds ne olduğunu bilmedikleri kocaman
bir kemik buldu. Bu, onlardan birine aitmiş
gibi görünmüyor. Kemiği Görkemli Kartal’a
götürdüler ve onun bir dinozor fosili olduğunu
öğrendiler! Görkemli Kartal dinozorlar hakkında
her şeyi biliyor. Angry Birds’ün afacan kuşlarına
tarihin vahşi sayfalarında yapacakları yolculukta
katılın ve farklı dönemlerde yaşamış olan farklı
dinozorları tanıyın...
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Ayın Filmleri
Addams Ailesi 2

Yönetmenleri: Conrad Vernon, Greg Tiernan
Tür: Animasyon, Aile, Komedi, Korku
Vizyon Tarihi: 12 Kasım 2021
2019 yapımı “Addams Ailesi” filminin devam
halkası olan yapımda, Addam Ailesi yeniden
çılgın maceralara atılıyor ve bu süreçte
kendilerini birbirinden farklı karakterlerle
gülünç durumlar içinde buluyor. Yeni filmde
ünlü aileyi “korkunç” bir tatile çıktıkları
macerada izleme fırsatı bulacağız. İlk defa
1991 tarihinde izleyici ile buluşan Addams
Ailesi, sonrasında 1993 ve 1998’de gelen
yapımlarla üçlemeye tamamlanmıştı.
Sevilen karakterlerin kökeni ise 1964
yılında yayınlanan televizyon dizisine
kadar dayanıyor. Seri, yıllar içinde eğlence
dünyasının önemli aktörlerinden birisi oldu.

Peter Rabbit: Kaçak
Tavşan
Yönetmen : Will Gluck

Tür:Komedi, Macera, Aile
Vizyon Tarihi: 8 Ekim 2021
Peter Rabbit: Kaçak Tavşan, ne tür bir tavşan
olmak istediğine karar vermeye çalışan Peter’ın
hikayesini konu ediyor. Bea, Thomas ve
tavşanlar, eğreti bir aile kurar. Ancak ne olursa
olsun Peter, afacan olarak adlandırılmaktan
bir türlü kurtulamaz. Macera peşinde koşmak
için bahçeden ayrılan Peter, sonunda afacan
olmasının takdir edildiği bir dünyaya adım atar.
Ancak bu sırada korku içinde olan ailesi, Peter’ı
bulmak için her şeylerini riske atar. Bu durum
üzerine Peter ne tür bir tavşan olmak istediğine
karar vermek zorunda kalır.
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29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. 29 Ekim
1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan bir karar ile Anayasada değişiklik
yapılarak Türk Devleti’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bu önemli
günün 101 pare top atışı ile kutlanması yine aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
kararlaştırılmıştır. Cumhuriyet Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından
gelecek nesillere armağan edilmiştir. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak,
atamızın mirası Cumhuriyetimizin kuruluş gününü her yıl 29 Ekim’de
büyük bir gururla kutluyoruz.
Atatürk’ün 28 Ekim 1923 günü, hafızalarımıza kazınmış “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti
ilan edeceğiz!” sözüyle müjdelediği Cumhuriyetimiz, 98. yaşında da, kalplerimizi coşku,
sevinç ve gururla dolduruyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk,29 Ekim 1933
yılında Cumhuriyet’in onuncu yılının kutlandığı törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet
Bayramı’nın en büyük bayram olduğunu söylemiştir.

“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir.”
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
ve Atatürk Haftası
10 KASIM 193
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hastalığına dair ilk rahatsızlık belirtisi 1937 yılında
görüldü. Yalova ‘da bulunduğu 1938 yılında hastalığı ciddileşti. Uygulanan tedavi olumlu
sonuç verdi. Ancak, Atatürk tam anlamıyla iyileşmeden Ankara’ya döndü ve zorlu yol
koşulları hastalığının artmasına neden oldu. Aynı yıllarda siyasi olarak sıkıntılı bir konu
olan Hatay meselesinin henüz çözülmemiş olması da onu yoruyordu. Rahatsızlığına
rağmen Mersin ve Adana gezilerini ertelemeyen Atatürk, yolculukların ardından daha
da kötüleşti. 26 Mayıs tarihinde önce Ankara’ya daha sonra tedavi için tekrar İstanbul’a
döndü. Yapılan muayene sonucunda kendisine siroz hastalığı teşhisi konuldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938
günü saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda son nefesini vererek aramızdan ayrıldı.
Atatürk’ün naaşı düzenlenen özel bir törenle Ankara’ya götürüldü ve 21 Kasım 1938
tarihinde Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine yerleştirildi. 10 Kasım 1953’te ise
kendisi için özel inşa edilen Anıtkabir’e defnedildi. Her bir karışında emeği olan vatan
toprakları ile çevrelenen ebedi istirahatgâhına yerleştirildi.
Ulusumuzun kurtarıcısı, Türk milletinin atası Atatürk’ü
büyük bir saygı ve özlemle anıyoruz.

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek
değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve
hissediyorsanız bu yeterlidir.’’
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Ayının evine ulaşması için
yardım etmeye ne dersin?

Labirenti
Çözelim

BİTİR

Noel Baba’nın
hediyeleri yerine ulaştırmasına
yardım etmeye ne dersin?

BAŞLA
28

Bulmacayı Çözelim
Sayıların işaret ettği görsellere bakarak
boş kelime kutularını dolduralım.
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Meslekleri
Tanıyorum

PİLOT

BİLET
BİLET

Hepimiz büyüyünce sevdiğimiz mesleği yapmak isteriz. Daha
çok küçük yaştan itibaren büyüklerimiz bize ‘’Büyüyünce ne
olmak istiyorsun?’’ diye sormaya başlarlar ve bizim de hep
verecek bir cevabımız vardır.
Mesela pilotluk…
O büyük uçakları, kocaman helikopterleri uçuran, canımızı
emanet edip yolculuğumuzu sorunsuz tamamlamamızı
sağlayan pilotlar neler yapıyor?
Gelin hep birlikte inceleyip, öğrenelim…
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Pilotlar uçuş programlarında onlara
verilen görevlere göre gerekli hazırlıkları
yapar, uçuş planlarını hazırlarlar.
Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar,
uçuştan belli bir süre önce hava
meydanında bulunarak hava durumunu
inceler ve kalkış saatinden önce uçağın
yanına gelerek uçuş ekibini kontrol
ederler.

Uçağın teknik donanımlarının uçuşa
hazır olup olmadığını inceler ve
uçağın yüklenme sürecini takip
ederler.
Pilotlar, kalkış zamanı geldiğinde
uçuş kulesinden telsizle izin alıp
uçağın motorunu çalıştırır ve bütün
teknik kontrolleri yaparlar.
Aksaklık olduğu durumlarda veya
zorunluluk halinde kalkış, rota,
alçalış ve inişleri planlanan şekliyle
ve gerekli değişiklikleri yaparak
uygularlar.
İniş tamamlandığında uçağı park edip,
emniyete aldıktan sonra görevlerini
tamamlamış olurlar.
Pilotlar kurumsal, askeri, tarımsal
(tohum serpme, ilaçlama) havacılık
alanlarında çalışabilirler.
Pilotluk eğitimi; Hava Harp Okulu, Kara
Harp Okulu, Türk Hava Yolları, Türk
Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi
Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve özel
havacılık şirketlerinde verilmektedir.
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Haydi Çocuklar İş Başına!
Makaslarımızı ve iplerimizi hazırlayalım…
Elflerimizi kesmeye başlayalım…
Yeni yıl kutlamaları için elflerimizi dilerseniz
çam ağacını, dilerseniz evinizin farklı
köşelerini süslemek için kullanabilirsiniz.

EN GÜZEL ANLARA,
HAYDİ ÇOCUKLAR
PANORA'YA!

