
   

 

                      
                        

                    

       Bağımsız Okul Gazetesi 

3. Sınıf Öğrencilerimiz 
“Sayılarla Oynuyor” 

KAKÜV, ÇANAKKALE 
DESTANINI ÇEŞİTLİ 

RESİTALLERLE ANDI. 

VALİMİZ SAYIN 
RAHMİ DOĞAN                                   
OKULUMUZU 
ZİYARET ETTİ. 

OKULUMUZDA İNTERNETİN 
YARARLARI VE ZARARLARI 
HAKKINDA SUNUM YAPILDI. 
 

MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUM 
ETKİNLİĞİMİZE YOĞUN İLGİ 

KARS VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KALKINMA VAKFI ÖZEL İLK–ORTA OKULU (KAKÜV) Nisan 2018 Sayı:2 

Düzey 
Belirleme ve 
İndirim 
Sınavımızı 
tamamlamanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz.  
 

Ayrıntılar 
Sayfa 
3’te. 

KAKÜV’ün Kodlama 
ve Satranç Başarısı:  

Ayrıntılar diğer sayfalarda. 

 



 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇOK SAYIDA ZİYARET ALDIK 

 

 Mart Dü ya Kadı lar Gü ü esilesiyle okulu uz çok sayıda ziyaret aldı. Gü  so u da, gü ü  a la ı akı ı da  kuru u uzda çalışa  tü  kadı lara gül hediye 
edildi. Bütü  kadı lara saygıyla:  
Bir kadı ı ortada  ikiye öl. /Yarısı a edir, yarısı ço uk. /Yarısı se gili, yarısı aşk. /Ce al Süreya 

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELER BELLİ OLDU 

 

Daha önce MEB tarafından belirtildiği gibi, liselere geçişte sınavla öğrenci kabul edecek liseler belirlendi.  
Şehrimizden Kars Fen Lisesi, Kağızman Fen Lisesi, Hasan Harakani Anadolu Lisesi, Haydar Aliyev 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, MEB tarafından 
sınavla öğrenci alacak liseler olarak seçilmiştir. 

KAKÜV SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİNDE 

Kış ayını etkinlikle 
doldurmak isteyen 
okulumuz, yeni bir 

etkinliğe daha 
imza attı. 3-A 

Sınıfı veli, 
öğrencileri ve sınıf 
öğretmeni Mehmet 

Durdukoca, 
Sarıkamış’ta bir 

araya gelip kayak 
yapmanın keyfini 

çıkardılar. 
SAYFA 2 

 

 

 

3-B SINIFI “SAYILARLA OYNUYOR” 

 

 

Mental Aritmetik eğitiminin ilk kurunu 
tamamlayan öğrenciler, saniyeler içinde art 
arda gelen üç basamaklı sayılarla toplama ve 
çıkarma işlemleri yapıyorlar.  

Böylelikle çift el abaküs eğitimi ile sağ ve sol 
lobların birbirine paralel ve aynı düzeyde 
gelişmesi sağlanarak dikkatli, pratik 
düşünebilen, konsantrasyon sorunlarını aşmış 
öğrenciler yetiştirmek amaçlanıyor.  
 

 

 

 

ARTIK YENİ BİR İNTERNET ADRESİMİZ VAR 

 

KAKÜV olarak, ala  adı ta a e  ke di ize ait, gü el, daha 
hızlı, daha işle sel, ye i ir i ter et sitesi e geçiş yaptık. Bizi 

ye i adresi izde  takip ede ilirsi iz: 
 http:// .kaku .k .tr 



DÜZEY BELİRLEME VE İNDİRİM     
SINAVIMIZI UYGULADIK 

 

KAKÜV olarak bir sonraki yılın 
projeksiyonu kapsamında birtakım 
hareketlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda 
4,5,6,7. sınıflara düzey belirleme ve indirim 
sınavı uyguladık. Oldukça yoğun katılımın 
izlendiği sınavımızda dereceye giren 
öğrenciler bir sonraki yıl için farklı 
oranlarda burs kazandı. Dereceye giren, 
girmeyen tüm öğrencilere sevgilerimizi 
iletiyor, hepsinin bu dünyaya faydalı 
olacağına dair inancımızın tam olduğunun 
bir kere daha altını çiziyoruz. Sınav 
hakkında ayrıntılı bilgiye internet 
adresimizden ulaşabilirsiniz. 

YOLUMUZU AYDINLATANLAR 

 

Bu hikaye i  herkes tarafı da  ili esi i istiyoruz: 
Eşekli Kütüpha e i Mustafa Güzelgöz 

 

 

Mustafa Güzelgöz, diğer adıyla Eşekli Kütüphaneci 
(d.1921-ö.2005). Kütüphaneyi cazip kılmak, halkın 
ayağına götürmek düşüncesiyle Nevşehir Ürgüp 
seyyar kütüphanesinin yedi katır ve üç atı ile yöredeki 
36 köye hizmet götürmüş, yüce isim. Kitap götürdüğü 
köylerde zamanla suç oranı azalmış, olaysız bir köy 
haline gelmiştir. Nevşehir ve yöresine yolumuz 
düşerse mutlaka Ürgüp’e gidip oradaki Eşekli 
Kütüphaneci heykelini, vefa addederek ziyaret 
edelim. Bu toprakların daha aydınlık bir yer olması 
için gösterdiği çabaya ve anısına sonsuz saygıyla.. 

5. SINIFLARA İNTERNET HAKKINDA SUNUM YAPILDI 

 

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında internetin yararları ve Zararları 
hakkında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni tarafından 
sunum yapıldı. Sunumda internetin dünü, bugünü ve geleceği 
tartışıldı, internetin ve teknolojinin yanlış kullanım örneklerine 
dikkat çekildi. Yanlış kullanılan teknolojinin insan hayatını ne deni 
olumsuz etkilediğinin örneklerle vurgulandığı sunumda, 
öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı. 
 

 

KAKÜV SÖZLEŞMESİ HAZIRLANDI 

Okulu uzda, toplu sal 
kuralı ızı düze leye , 
KAKÜV’lü ol a değerleri i e 
eğiti  a layışı ızı urgulaya , 
E re sel İ sa  Hakları e e  
özgürlükçü a ayasalarda  
esi tiler taşıya  ir sözleş e 
hazırla dı. Hazırla a  sözleş e 
KAKÜV ü yesi deki herkesi 

ağla aktadır. 

SAYFA 3 

KAKÜV’ÜN KODLAMA BAŞARISI 
 

 Çağımızın alfabesi olarak nitelendirilen, özellikle IV. Endüstri Devrimine 
geçişle daha da önemli hale gelen kodlama, artık eğitim sistemlerinin 
vazgeçilmez bir unsuru. Öyle ki, OECD ve Dünya Bankasının eğitim 
sistemlerini değerlendirmek için uyguladığı PISA ve TIMSS testlerinde 
büyük başarılar sağlayan Avrupa Ülkeleri, Kodlama Eğitimini birinci sınıf 
müfredatına almış durumda. Türkiye’de de yeni yeni gelişmelerin yaşandığı 
kodlama eğitimi, ülkemizin Bilişim Devrimine entegre olabilmesi için 
öğrenmemiz, tahayyül etmemiz gereken birincil konulardan. Bu kapsamda, 
okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde önemli adımlar 
atılmakta. İnternet üzerinden bitirme sertifikalı kurs programlarını 
öğrencilerimizin yeteneklerine sunduğumuz, öğrencilerimizde analizci, 
yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi ve kendi başına öğrenmeyi geliştirmeyi 
amaçlayan kurs eğitimleri neticesinde öğrencilerimizin büyük çoğunluğu 
temel kodlama kurslarını başarıyla tamamlayarak onaylı sertifikalarını 
almaya hak kazanmışlardır. Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyoruz! 

İnternet sunumumuz okulumuzun konferans salonunda gerçekleşti. 

http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/mustafa-guzelgoz-diger-adiyla-esekli-kutuphaneci-d1921o2005-kutuphaneyi-halkin-ayagina-goturmek-dusuncesi-ile-urgup-seyyar-kutuphanesinin-yedi-katir-ve-uc-ati-ile-yoredeki-36-koye-hizmet-goturmustur-/6238547
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/mustafa-guzelgoz-diger-adiyla-esekli-kutuphaneci-d1921o2005-kutuphaneyi-halkin-ayagina-goturmek-dusuncesi-ile-urgup-seyyar-kutuphanesinin-yedi-katir-ve-uc-ati-ile-yoredeki-36-koye-hizmet-goturmustur-/6238547
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/mustafa-guzelgoz-diger-adiyla-esekli-kutuphaneci-d1921o2005-kutuphaneyi-halkin-ayagina-goturmek-dusuncesi-ile-urgup-seyyar-kutuphanesinin-yedi-katir-ve-uc-ati-ile-yoredeki-36-koye-hizmet-goturmustur-/6238547
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/mustafa-guzelgoz-diger-adiyla-esekli-kutuphaneci-d1921o2005-kutuphaneyi-halkin-ayagina-goturmek-dusuncesi-ile-urgup-seyyar-kutuphanesinin-yedi-katir-ve-uc-ati-ile-yoredeki-36-koye-hizmet-goturmustur-/6238547
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/mustafa-guzelgoz-diger-adiyla-esekli-kutuphaneci-d1921o2005-kutuphaneyi-halkin-ayagina-goturmek-dusuncesi-ile-urgup-seyyar-kutuphanesinin-yedi-katir-ve-uc-ati-ile-yoredeki-36-koye-hizmet-goturmustur-/6238547


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

               

    

 

 

VALİMİZ SAYIN RAHMİ DOĞAN OKULUMUZU ZİYARET ETTİ 
 

 

 Vali iz Sayı  Rah i Doğa , elirli periyodlarla gerçekleştirdiği okul 
ziyaretleri kapsa ı da KAKÜV’ü ziyaret ederek öğret e  e 
öğre ilerle ir araya geldi. Ziyarette öğre ileri  yoğu  ilgi e 
se gisiyle karşıla a  Sayı  Vali iz, öğre ilerle yakı da  ilgile erek 

ir süre soh et etti.   

Ziyareti de okul yö eti i e öğret e ler ile ir araya gele  Vali 
Doğa  öğret e lere hita e ; öğre ilere, dersleri i  hari i de 
ili izi  e ülke izi  tarihi, turiz i e kültürel değerleri hakkı da 

ilgi er eleri i, ili izde A i Öre yeri aşta ol ak üzere diğer 
tarihi e turistik yerleri  gezdirilerek öğre ilere ta ıtıl ası ı 
istedi.  

Types of Movies and Adjectives 

 

Pupils have learned kinds of movies such as 
harror, animation, action, science fiction etc. 
And the adjectives which refer to human 
feelings about the  movies. They make 
presantation by using technology. The 
students have prepared short dialogs and 
performed their projects in the class. Thanks 
to slide shows and posters, they have 
completed their presantation and have had so 
much fun! 

 

 

GURURLUYUZ: KAKÜV KDS-4 DEMEMESİNDE İL  BİRİNCİSİ OLDU 

 

Okulumuz, Analiz Yayıncılık’ın KDS-4 adlı genel denemesinde il birincisi 
olma başarısı gösterdi. İl genelinde onlarca okulun katıldığı sınavda en yakın 
takipçisine ortalama puan bazında 60 puanın üzerinde fark atan KAKÜV,  il 
genelinde birinci, ülke genelinde on birinci olarak her zamanki gibi haklı 
gururumuz oldu. 

Artık geleneksel 
olarak her yıl 14 
Mart’ta kutlanan 
Dünya Pi Günü, 
okulumuzda 
Bilim Kulübü 
Öğrencilerinin Pi 
Sayısının daha 
somut 
anlaşılması için 
yaptıkları 
yaratıcı 
çalışmalarla 
kutlandı.  

SAYFA 4 

BİLİM KULÜBÜMÜZ DÜNYA Pİ GÜNÜNÜ KUTLADI 

Fe  Bilgisi dersi de öğre ileri iz daha 
ge iş la oratu ar orta ıyla ta ıştı, 
ü i ersite öğret e leri de  ders aldı. 

FEN UYGULAMALARI 

Fe  Bilgisi dersi de 
öğre iler yaparak 
yaşayarak öğre e 

yaklaşı ı ı 
de eyi lediler. 

YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME 



 

 
 

KAKÜV’DEN YENİ BİR SATRANÇ ZAFERİ 

 

 

 KAKÜV, okul sporları kapsa ı da il ge eli de yapıla  satra ç tur u ası da i ik kızlar, i ik ge el, 
küçük kızlar, küçük ge el, yıldız kızlar, yıldız ge el kategorileri i  tü ü de il iri isi ol uştur. Bölge 
tur u ası da ili izi te sil et eye hak kaza ıştır. Başarı göstere  tü  öğre ileri izi e Satra ç 
A tre örü üz Ta sel Bulğa ’ı te rik ediyoruz. 

BAĞLAMA KURSLARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR 

 

KAKÜV olarak Eğiti i  yal ız a sı ıf içi de sı ırlı kal a ası 
gerektiği e i a ıyoruz. Dolayısıyla ir öğre i i  eğiti i i  çok 

oyutlu etki liklerle ze gi leştiril esi gerektiği i düşü üyoruz. Bu 
doğrultuda sı ıf dışı etki likleri ize üyük ö e  eriyoruz. Her 
fırsatta öğre ileri izi  yararla a ile eği kurslar aç aya, o ları  
gelişi i i destekle eye çalışıyoruz. 

OKULUMUZDA NEVRUZ COŞKUSU 

 

Baharı , ye ide  a la aya aşlaya  doğa ı , i sa lara 
su duğu olluğu, ereketi, se giyi, kardeşliği, paylaş ayı e 
dostluğu si geleye  'Ne ruz' /B sı ıfı da oşkuyla karşıla dı. 
Boya a  yu urtalarla eğle eli yarış alar yapıldı. 
 

SAYFA 5 



BİRİNCİLERİN SÜREKLİ DEĞİŞTİĞİ MİNİK 
SINIF: -A 

 

-A sı ıfı ız, yapıla  de e elerde 
iyi perfor a slar gösterdiği gi i, 
de e e so uçları da sı ıf 

iri isi i  sürekli değiş esiyle 
dikkat çekiyor. 

Tü  öğre iler gi i gele eği izi 
aydı lata akları a yürekte  
i a dığı ız -A Sı ıfı ı ve Sı ıf 
Öğret e i  Erol Sadak’ı kutlarız. 
 

YİNE DE BİR ŞEY YAPTIM                        
DİYEMEM HATIRANA 

 

Ça akkale Zaferi i  yıl dö ü ü ola  8 
Mart, u yıl ir dizi etki liklere yer 
ver e izi  ya ı da öğre i, öğret e , 
veli uluş ası a sah e oldu. 
Ü iversite izi  Veteri er Fakültesi de 
orga ize ettiği iz ir dizi etki likle adeta 
gü e şöle  havası kattık. Ça akkale 
Cephesi i  ve hikayeleri i  dra atize 
edildiği etki liği ize ge iş katılı  
göstere  herkese teşekkür ediyor, aşta 
Mustafa Ke al Atatürk ol ak üzere 
Ça akkale’ i  hikayesi de ulu a  tü  
şehit ve azizleri ize i etleri izi 
su uyoruz. Ça akkale geçil edi, 
Ça akkale eğil edi! 
 

OCCUPATİONS 

 

Ha e a fu  i  E glish lesso ! KAKÜV stude ts ha e lear ed o upatio s y 
roli g play. Ea h stude t prepares a short s ript a d ears their ostu es 

hi h sta d for the o upatio s the  They take role plays. Tha ks to this 
a ti ity, pupils ha e lear ed the o upatio s a d hat they perfor .  

Bağı sız Okul Gazete iz Hakkı da 

Bası  Ahlak Yasası a uy ayı taahhüt ederiz. 

Süreli yayı dır. Üç aylık periyotlarla yayı la ır. 

Katkı sağlaya lar: Rü eyda Gü eş, Elif Kala ı, Halise Bol, Vilda  Güllü e, Aysel Çeti kaya, Se gi Bayyit, Meh et Durduko a, Ta sel Bulğa , Batıka  Ara ul, 
Erol Sadak, Mutlu Yıl az. 

We  Adresi iz: http:// .kaku .k .tr erişi  içi  ilk sayfadaki kare kodu okutu  

Tel:      KARS/ MERKEZ 

SAYFA 6 


